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K.JÆR HERREDS
SKOLER OG SKOLEVÆSEN :M. V.
OMKR. DET 18. AARH.S MIDTE.
VED CHR. PETRESCl-I CHRISTENSEN.
(Fortsættelse.)

AlSTRUP, SULSTED, HORSENS
OG HAMMER.
4 Sogne udgjorde et Pastorat, indtil de ved
Re ser. af 19/12 17 58 blev delt i to, men der var
2 Degne, nemlig en for Aistrup og Sulsted og en for
Horsens og Hammer. I Aistrup By var 1740 en
Degneskole for hele Sognets Ungdom. Om denne
Skole og om sine Kaar iøvrigt giver Degnen Jens
Gandorph følgende Meddelelse, der er dateret Aistrup
Skole d. 4. Sept. 1743. ''Det nuværende Degnebolig
er tilforn af høi- og velbaarne Frøichen Elisabeth
Rodsteen 1 ), forrige Ejere af Wraae, givet til et Skolehus for Aistrup Sogns Børn og Ungdom og ligger i
øster Side af Annexsognets Kirkegaard, _bestaaende af
6 Bindinger, hvoraf de 3de er nu til Skolestue, og de·

D

ISSE

') Else Elisabeth Rodstecn, D. af Frederik R. til Lengsholm
og Hustru Fru Kirstine Beck (Peder Dyrskjøts Velynderinde), var Ejerinde af Gl. Vraa og Elkjær 1719-1739.
Hun skænkede et Legat paa 600 Rd. til Fattige i Aistrup
Sogn og Vedligeholdelse af sin Familiebegravelse i Aistrup Kirke, hvis Prædikestol bærer hendes Navnetrælt
(Hofm. Fund. IV S. 269 ff.)
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andre 3de til Degnebolig, hvilket er alLror knap, saa
ieg deri ikke kan have fornøden Bolig for mig, Hustru
og Børn. Beder derfor i største Ydmyghed, min høje
Øvrighed vilde være mig behielpelig, at ieg kunde
faa fornøden Bolig i Hovedsognet, som i mange Tilfælde kunde være mig belejligere end her. Det er
ellers sagl, at hans kongl. Majestæt Kong Christian
-den fierde allernaadigst skulde have givet et Sled i
Sulsted Sogn, Langelund kaldt, til Degnebolig, hvorpaa ieg dog ingen Be,·is har undtagen en gammel
Copie paa slet Papir af Dato 20. Novemb. l 642 1 ) . . .
Mit Degnebolig er g~u1dske ubekvemt, efterdi det er
tæt omringet af Præstens Annexgaards Mark saa ieg
ikke kan have del mindste levende Creatur uden
Mandens Tilladelse, som beboer ommcldle Annexgaard. Ingen Uddrift, gandske ingen Tillæg enten i
Mark eller Engjord hclr ieg ikke saa meget, ieg lwnde
bierge en Haandfuld Foder eller Græs paa, og maa
derfor betale for Græsning til en Ko om Sommeren
og ]døbe Foder til den om Vinteren.«
Jens Gandorph, der selv skrev sit Familienavn
som anført men andetsteds kaldes med det mere
hjemligt klingende Navn »Ganderup«, var Degn og
Skoleholder i Ajstrup, da Biskop Brorson d. 24/s 1741
holdt Visitats der i Pastoratet; han maalle da »love
mere Flid«, men ha vde \'ed den følgende Visitats (4 /s
1745) •forbedret sig« og omtales derefter (1748 og 55)
som flittig og ulastelig. 1761 var der kommen en
anden Degn i hans Sted, nemlig Poul Raunstrup, der
roses som ~en god Degn og opbyggelig Skolemester«.
On_1 Sulsled Sogn meddeler Sognepræsten (ca.
«·

') I Præsleindberetningcn af 1553 hedder det allerede :
»Langelund er degcnboel och ligcr til Wordgord«.
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1740), al det bestod af 4 smaa og hinanden temmelig langt fra liggen de Byer foruden 7 a 8 ~Eneste
steder«, og at det endnu vilde falde vanskeligt der at
faa opretlet et Skoledistrikt, til hvilket al Sognets
Ungdom, der var temmelig stor, kunde henlægges,
hvorfor der enten maatte holdes en Omgangsskolemestei· eller opføres 2 Skolehuse, et i Sulsted By
eller umiddelbart derved og et i Meje/sted, hvor der
fandtes et gammelt Skolehus med fornødne Fag, som
Vangs Ejer Major Høegs Forældre 1) skulde have ladet
opbygge. Præslei{ bemærker, at der efter Sigende
havde staaet et Skolehus omlrent midt i Sognet, men
nu paa Grund af de nævnte Forhold var bleven øde.
Der blev imidlertid ingen Skole opført, men Under·visningen blev besørget af 2 »Løbeskolemestere«, som
1748 var Christen Madse11 og Anders Herbst, der begge
med Flid varetog deres Skoleembede; 1755 nævnes
kun l, nemlig Niels Andersen, ligeledes med gorit
Vidnesbyrd, men 1761. skulde der igen ansættes 2,
"Som var blP.ven antaget efter foregaaende Examination
af Præsten.
For Hammer Sogns Vedkommende var der i
·Grindsted en Skole for denne By, Møgelmose, Torndal,
Brød/and, Østbjerg og Sølgaardene. Vedrørende denne
.Skole foreligger der en Fundats af 6/5 1734, af hvilken
fremgaar, at Magister Henrik Jensen Stampe, Sogne-

Ct 1695) og Hustru Anne Cathrine
Sehesled. Deres Søn, den her nævnte Major Jakob
Høeg, der døde 1752, var 1743 •saa arm, at han ikl>e
ejede det han kunde sidde eller ligge paa, men subsisterede mest ved andres Hielp•; han var den sidste
af Vangs Ejere, det· tilh01·te de Høegers Slægt, i hvis
Eje den havde været lige tilbage til før Midten af det
16. Aarh.

') Gregers Høeg til Vang

,.
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præst til Hammer med Annexer 1) havde skænket 220
Rd., hvoraf de 20 skulde anvendes til Opførelse af et
Skolehus, den halve Rente af de resterende 200,
nemlig 5 Rd., til Løn for Skoleholderen og de~1 anden
halve Rente til Fattige i Hammer Sogn. Ved Henrik
Stampes Død 17 t l blev Kapitalen overgivet til hans
Søn og Efterfølger ::\1agister Jens .S.tampe 2), der i sin
Levetid udbetalte Renterne efter de fastsatte Bestemmelser. Da han 1733 afgik ved Døden, var der
imidlertid endnu ikke opført noget Skolebus, da de
20 Rd. ikke var tilstrækkelige hertil, og Sognemændene
heller ikke n r enige om Pladsen til H uset, som 1727
var bleven udvist af samllige Proprietærer. Hans
Enke, Madam Christiana Amalia Thestrup, skænkede
derfor yderligere 20 Rd. til Opførelsen og lod opbygge
et »skikkeligt Skolebus« i Grindsted, hvilket Sognemændene i Fremtiden skulde vedligeholde. I en
Tilføjelse til Fundatsen, dateret 6/5 1734, meddeles
det, at Skolehuset nu var op,ført og bestod af 6 Fag
i Længden og 4 Fag i Bredden, samt at der til Skolen
var skænket en Bibel. 17 45 var Anders Pedersen
Skoleholder i Grindsted, 1748 Jens Povlsen og 1755
Jens Pedersen, alle rosende omtalt af Biskoppen.
Undervisningen i Vodskov By besørgedes af en
Omgangsskoleholder; 1764 var det Christen Pedersen,
der »f01·tiente et godt Skudsmaal«.
1

)

F . 1639, S. af Jens Jespersen Stampe, Sp1·. til Gislev og

Ellested; rejste, efter at have studeret en Tid i København, udenlands som Hovmester for nogle fornemme
Foll{s Børn og blev Sognepr. i Hammer 1675.
•; F. 1682, Stud. fra Aalborg 1690, Cand. 1702, Sogncpr. til
Hammer 1711, Magister 1714, Provst 1722. Han vm·
Fader til den bekendte Retslærde, Generalprokurør og
Statsminister Henrik Stampe, der blev f. i Hammer
Præstegaard den ••;, 1713.
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I Horsens By var en Degneskole for hele Sognet.
Nogen egentlig Degnebolig var der ikke, men Degnen
boede i et H u s, som tilhørte Aalborg Hospital, og til
hvilket der ikke var det ringeste Tilliggende, hverken
af Ager eller Eng. Det laa efter hans Angivelse (1743)
i en Afstat~d af omtrent 20 Favne ft·a Kirken og var
fæstet til ham af Skolepatronen. Som Degn og Skoleholder her nævnes 1741:..._-55 Elias Lummer (Lomer );
han le,·ede i meget fattige Kaar og formanede kun
at betale halv Kopskat. Da Biskop Brorson holdt
Visitals 1741, var Ungdommen vankundig, og saavel
Lummer som Præsten og Kapellanen maatte love
mere Flid, men ved de følgende Visitatser blev han
rost. I den sidste Visitatsindberetning, hvori han
nævnes, skriver Biskoppen: >>Degnen til Hammer og
Horsens, Elias Lummer, ligger i Proces med Fogden
tit Langholt. Fogden søger Degnen fot· Truselsord.
Degnen nægter samme. Imidlertid er bemeldte Degn
et mere end elændigt Menneske. Da Menighederne
var af Kirken, blev ieg noget tilbage med Præsten i
Kirken. Jeg talte noget med Degnen om hans Sag i
den in_derligste Medlidenhed og Medynk. .Jeg hørte
ham fortælle, men svarede sparsom og kærlig, thi jeg
tænkte, Dommeren vil det i Tiden komme an paa,
hvad Ret og Uret er i Sagen, og glad blev jeg siden,
at mit Sind og min Tale med Degnen havde været
saa fuld af Medlidenhed, thi lidet derefter, da jeg
stod paa Kirkegulvet og talede med Præsten, faldt
Degnen ned ved min Side i en svar Epilepsie, som
var et saare ynkeligt Syn.«
Ved Visitatsen 1761 ha vpe Peder Nielsen Toft en
Tid været )>en skikkelig Skolemester« i Horsens, men
var paa dette Tidspunkt syg og maatte assisteres i
Embedet af sin Søn. Sidstnævnte var maaske identisk
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med den Nicolaj Pedersen, der ved Visitatsen 1764:
nævnes som Skolemester her og fik et godt Skudsmaal.
V. OG Ø. HASSING.
I Vester Hassing var en Degneskole for denne
By og Staae samt Ensædegaardene, Striben undtagen,
som søgte »næste Skole•, hvorved vel rnaa menes
Skolen i Horsens. Af denne Skole ses der ikke
mellem Indberetningerne fra den her omhandlede
Periode at foreligge nogen Beskrivelse. Den var allerede oprettet ved en Fundats af 6Js 1646, der lyder
saaledes:
»Vi efterskrevne Lars Andersen og Niels Hansen
i Stae, Ove Jørgensen og Peder Madsen i Gandrup,
Jørgen Jensen, Jens Christensen, Lars Christensen,
Jep Jensen vester, Povel Rasmussen, Thomas Nielsen
i Kiersgaard, Søren Nielsen i Trankicr og Christen
Sørensen, Grander i Vester Hassing, giør for alle
vitterligt, at efterdi vi af Guds Indflydelse og vor
kiære Sognepræstes Raad haver i Sinde al lade opbygge en Sogneskole i Vester Hassing Sogn og By,
Gud til Ære og Ungdommen til Forfremmelse i Gudsfrygt og gudelig Optugtelse, da haver vi fornævnte
Mænd, som var opnævnt og udtagen paa Sognestævne,
med alle Sognemænds Samtykke og Fuldmagt, med
ærlig og fornumstig Karl Thomas Christensen, Ridefoget til Aalborg Slot, som mødte paa sin gunstige
Husbonds Vegne, ærlig og velbyrdige Mand Gunde
Lange, kgl. Majestæts Befalingsmand paa Aalborghus,
hans Villie og Samtykke været tilhaabe den 5. Aug.
1646 paa et lidet Stykke Jord, liggende ved Vester
Hassing Kirke, som kaldes Hørgaarden, som hørte
Christen Madsen ibidem til, hvilket han havde med
sin gode H usbondes, fornævnte ærlig og velbyrd i~e
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Mand Gunde Lange hans Villie og Samtykke afstaaet
til menige Sognemænd og deraf rebet 7 Favne bred
og 11 Favne lang til at bygge en Skole paa, og en
liden Kaalgaard dertil, hvormed vi haver samme Tid
været i Vandbæks Kier, liggende i Vester Hassing
Byes Fællig og til Vester Hassing Bye, og der udlagt
fornævnte Christen Madsen, med alles Ja, Minde og
Samtykke, og hver uden Skade, et lidet Stykke Jord
til Eng, 14 Favne bred og 120 Fame lang, liggendes
for. Enden af det Stykke Jord, som blev udlagt til
Skolen, som fornævnte Christen Medsen paa samme
afstod for del andet han afstod til menige Sognemænd, og til nøjagtig Vederlag i alles vores Nærværelse, hvilket Stykke .Jord til Eng skulde efter
denne Dag følge Chris~en Madsen og alle hans Efterkommere uigie~1kaldeligt og til revindelig Ejendom
u~en Klage og Paatale i nogen Maader.
Iligemaade
udlagde vi et lidet Stykke Jord til Skoleholderen
paa Hveedhaven, uden hver Mands Skade, med samme
fornævnte Bevilling og Samtykke, U Favne bred i
Sønderende, i N01·enden 14 Favne, i Længden 150
Favne, foruden Alfan·ej, hvilket skulde følge Skolemesteren, som lærer Børnene, til sin Ophotd og Føde
og aldrig derfra tages, saa længe Verden staaer, og
skal hver Mand beholde sit Digelukke og holde det
ved Magt og Hæ,·d, som de af Alderstid ha\'t haver.
Herhos hepligter vi os, menige Sognemænd, saavel
de, der ikke haver, som de, der haver Børn, at ville
aarligen til Juul, efter garnmel vedtagen Skik, give
Skolemesteren af hver Gaard en Skieppe godt Korn,
og af hver Boel en halv Skieppe til en Løn og Betaling for de fattige Børn, som er født her i Sognet,
at oplære dennem, der ikke haver Formue, hannem
for sin Umage at betale og fornøje etc.«
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Skolehuset var 1690 efter en samtidig Indberetning paa 8 Fag og bavde et Jordtilliggende, der var
taxeret for Hk. l Skp. l Fd. l Alb. - I Aaret 1757
var Skoleil besøgt af 89 Børn 1 ). 1738 var Laurits
Hortulan Degn i V. Hassing, og Biskoppen mente da
om ham, at han kunde »blive god«, men dette Hnab
blev beskæmmet, thi 1741 ,·ar Menigheden ) vnnkundig«, og han maatte love efterdags at \'are bedre
paa sit Embede. 1744 !Jlev han igen paamindet for
Efterladenhed og Mangel paa Flid. Han vnr »ulastelig i sit Levned«, men da han stadig viste sig »ubeln·em « til Skolebold, fik ban adjungeret en Mand til
at besørge Uudervisningen. Af hans Hjælpere nævnes
1747 Peder Olesen og 1752 .Jens Agerholm, der begge
havde et godt Lov paa sig for deres Undervisning.
Ved Visitatsen 1754 nævnes Søren Handrup som Degn
her, han var god som saadan, men havde paa egen
Haand antaget en Skoleholder ved Navn Jens Møgetmose, der ikke i tilstrækkelig Grad var sin Plads
voksen, og Degnen fik derfor Tilhold om selv daglig
al læse med Børnene i Slwlen, »Og dermed blev den
anden som unyttig nfskaffet«. 1757 og 1763 varetog
Søren Handrup selv Skolevæsnet og røglede det pnn
tilfredsstillende Maade. Han døde 1786 som Skolelærer og Kirkesanger i V. Hnssing 70 Aar gl.; hans
Enke, Gjertrud Nørlem, døde sammesteds 1789. Hans
Søn Andreas Christian blev hans Efterfølger i Kaldet.
Om Degnekald('tS Indkornsler m. v. meddeler Laurits
Hortulan følgende i en Specifikation nf 80/7 1742:
» Degneboliget ligger i Vesterhassing Sog'n og By n e sten
2 Agre vesten fra Vesterhassing Kirke. Rollingen, det
sønder Hus i Ganrden, bestaar af 15 Fag, Stalden og
1
)

Iflg. et Skolemandtal i Pa tdw 407.
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Fæhuset under et Tag 5 Fag, Laden, som er det
nørre Hus bestaar af 10 Fag. Disse Huse ere alle i
.god Stand. Til samme Degnebolig ligger en Have
sønden for Rollingen, besat med nogle Træer og
tieulig ti]· Kaal og Urter, 15 Agre her og der i Marken,
hvori kan falde 6 Tdr. Bygsæd, et Stykke Eng 'i
l'ester Eng ikke større eud en Karl kan opslaa 2
Timer. I Stedet for Brændeved, hvoraf ikke er, ligger
Splittørnjord imellem Byens Tørvejord saavel som
Skaaetørvejord. Drift til Kiør Heste etc. har Degnen
tilfælles med Vesterhassing By i Byens Fælled. Samme
omstaaende Tillæg har Degneboligen kvit og fri i alle
Maader for Skatter og Landgilde, Ægt· og Arbejde og
deslige Besværinger.
Degnekaldets visse og uvisse Indkomster kan
ungefæhr beløbe sig til: I Kom 11 Tdr. Rug 15 Tdr.
Byg, i Offer, Accidenser og Smaaredsel alt i alt 100
Sldr.«
I Gandrup fandtes der en Skole for den øvrige
Del af Sognet, . og som Skoleholder her nævnes i
Visitatserne 1747-63 Niels Nielsen , der varetog su1
Gerning paa bedste Maade.
I Øs/81' Hassing By yar der allerede 1690 en
Skole, der da besøgtes af Ungdommen fra hele Sognet,
men 1740 kun af Børnene fra Øster Hassing By og
de nordlige Ensædegaarde. Ifølge en Synsforretning
af 27/s 1745, var der i Aaret 1742 bygget en ny Skole,
der laa omtrent midt i Byen. Den laa i Syd og
Nord og bestod af IO Bindinger, af hvilke de to sydligste var beregnede til en Ko at staa i, de 4 følgende
var indrettet ·m Skolestue og de øvrige 4 til Dagligstue og Køkken; det hele ''ar i stærk og forsvarlig
Stand baade Tømmer og Tag. I Skolestuen var 3
nye Rammevinduer, et langt Bord med Bænl{e langs
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·begge Sider, to lange Hylrier til at lægge Skolebøgerne
paa og endelig en Lerkakkelovn. Af Bøger nævnes
kun en ny Bibel, der v:u bekostet ved Penge af
Skolens Kasse. I Dagligstuen var der 2 Karmvinduer,
begge nye og forsvarlige, og vesten op til Skolebygn'ingen var der opført et Udskud, det· var næsten
ligesaa langt som denne, hvilket Uds~ud var indrettet
til »Bur« (Fadebur), Kælder og andre smaa Kamre.
Sonden for Skolen laa der en lille Kaalhave, hvori
var en Brønd. 1747 og de nærmest følgende Aar
besørgedes Undervisningen i Ø. Hassing Skole af
Stephen Larsen, der af Biskoppen roses som en god
Skolebolder, o~ 1754 af Stephen Skolemesters Søn,
der virkede »til Nytte og Opbyggelse~. Det er ikke
udelukket, at det har været den Peder Stephensen,
der 1757 nævnes som Skolebolder her; denne var
paa det sidstnævnte Tidspunkt kun 18 Aar, og, som
ovenfor omtalt, kunde man jo træffe en »Skolebolder«,
der kun var fyldt de 14. Peder Stephensen var ifølge
Folketællingen endnu i Embedet 1787, da hans Alder·
nngives til 48 Aar, og vistnok lige til sin Død 1806.
Han ægtede 1781 Maren Rasnwsdattcr, der døde 1805,
og med hvem ban havde de to Børn, Joh~nne ~1arie
og Søren. Ogsaa han var en dygtig Skoleholder.
Gaaser Skole, hvori undervistes Børnene fra den
ø\'l'ige Del af Sognet, var opretlet ved Fundats af
7
/o 1703. Margrethe Christensdatter i\Jule 1), Enke efter·
Niels Svendsen til Østeraagaard·, havde lwrt Tid forinden sin Død den 30/12 1702 paa en Grund, der laa
til hendes Gaard, Meldgaard i Gaaser, ladet opføre
et Skolehus og testamenteret en Sum nf 100 Rd. til
') D. n. Christen Rnsmusscn Mule til Attrup og Søster til.
Præsten Kield Nielsens Hustru i Nørresundby snmt til
Historikeren Hnns Grams Moder.
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samme Skole, saaledes at der af Renten skulde tilfalde·
wdlwmmende Skoleholder 4 RcL, at oppebære hver
10. Marts, og at Restl:'n af Renten, l Rd., skulde
anvendes til Skolens Reparation og Vedligeholdelse.
For disse 4 Rd. skulde Skolemesteren være pligtig at
unden-ise 4 fattige Børn >)uden nogen Betaling med
Flid og Vindskibelighed hver Vinter, ligesaavel som
de andre, hvilke fire Børn den sal. Qvindes Venner
og Paarørende, saa længe de er til, seh· udnævner.«
Skolehuset var efter SynsfoiTetningen af 27 /s 1745
et godt og fors\·arligt Hus i alle M:wder; det stod
midt i Byen, vendte i Øst og Vest og bestod af 7
Bindinger, hvori baade Skole, Stue, Køkken og et
lille Kammer indeholdtes. I Skolestuen var der 6
smaa Vinduer, et Bord omtrent i Stuens Længe med
2 ligesaa lange Bænke paa hver af Siderne, en Bænk
for Over-Borden(!en, endnu 2 lange Bænke, 2 lange
Hylder til at lægge Bøger og Papir fra sig paa og
endelig, »som er det bedste«, en Jærn-Bilæggerkakkelovn i Skolen, Skolen tilhørende. Bogim·entar omtales
ikke. Som Skoleholder her nævnes 1747 og følgende
Aar Niels Nielsen, der passede Skolen godt, saa længe
hans Helbred lillod det. Da der afholdles Visitats
1763, nu han imidlertid bleven gammel og skrøbelig,
saa at han maatte holde sig en Substitut.
Sluttelig skal bemærkes, at ifølge Visitatsindberetningerne af 1744 og 52 holdt samtlige Skolemestre i
V. og Ø. Hassing Sogne hver Lørdag Aften Bedestund
for Unge og gamle, som i hvers Skoledistrikt samlede
sig i de respektive Skoler.
ULSTED .
Her var der 1740 kun l Skole, nemlig en Degneskole i Ulsted By for hele Sognet. Allerede 1690
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fandtes der her et Skolebus, som stod paa Grandegaden og vedligeholdles af Bønderne. 1744 indberettes,
at Skolehuset da ,for en 3 Aars Tid side11« var opbygget og mod Øst var forbundet med Degneboligen.
Det bestod af 5 Bindinger med Loft over alle Bin-dingerne samt et U d skud paa nordre Side, og der
fandtes en opmuret Skorsten med en deri til Skolestuen indsat Jærn-Bilægger. I Skolestuen var der
8 Vinduer af 4 Ruders Højde og 4 Ruders Bredd"
samt i Udskudskamret 4 Vinduer af 2 Ruders Højde
-og 3 Ruders Breddt~. Endvidere fandtes i samme
Stue 2 lange Fyrreborde med 4 ligesaa lange Bænke
inden- og udenfor samt 2 do. for Enden, fremdeles
et lille Fyrrebord med 2 ligesaa lange Bænke for
»smaa Abecedariis« og endelig en lang Hylde over
alle Vinduerne. I Skolehuset forefandtes 2 halve
Døre til Forstuen, fra hvilken der til venstre førte en
hel Dør til Køkkenet og til højre en do. til Skolestuen
-og atter en do. fra denne til Udskudskamret Langs
Sydsiden af Skolehuset og Degneboligen laa en indgærdet Kaalhave og nord for Bygningen et inddiget
Gaardsrum. Alt var, saavel indvendigt som udYendigt,
i forsvarlig Stand.
Degneboligen, der var opbygget af ny samtidig
med Skolehuset, bestod alene af et Beboelseshus paa
8 Fag, men uden Stald eller Lade. Den laa midt i
Ulsted By henimod 1,000 Skridt fra Kirken. Der var
ikke tillagt Degnen nogen J ord udover den omtalte
Have, hvorimod han havde Ret til at skære Tørv i
visse ham tillagte Skifter i Byens Mose samt Drift
til Fa ar; Kør og Fa ar kunde han dog paa Grund af
Omstændighederne ikke holde. Hans am·lige Indtægter
i Korn var 7 Tdr. Rug, 7 Tdr. Byg og ved Offer,
Smaaredsel m. v. ca. 20 Rd.
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Som Degne i Ulsted nævnes 1730 Hans Samuel
l\Larup 1 ) og 1739 Niel:; Thyclww, der var »npaaklagelig« som Degn og »af Vittighed og Opførsel bekvem
nok « som Skoleholder. Han havde, forinden han
kom til Ulsted, været »i privat Conditioner hos honette
og skikkelige Folk« og derefter Skoleholder ved en
af Dronninglunds Skoler. Den 19/6 udstedte han et
Gavebre\' paa 400 Rdr., hvoraf 100 skulde anvendes
til Ulsted Kirkes Udsmykning 2), 100 til Ulsted Degneog Skolebygnings »Opførelse og Reparation« og de
øvrige :wo sættes paa Rente til Løn for Degnen i
hans Egenskab af Sl{(;leholder. Ganske kort efter
nfgik han ved Døden, 52 Aar gammel. Da der den
30
/9 s. A. var Visitats i Ulsted, var den ny Degn,
nemlig Michael Holm »et habil Subjectum« allerede bleven forflyttet, idet han af Grev Holck til
Vraa var bleven kaldet til Sognepræst til Ø. Brønderslev Sogn. Ved den følgende Visitats (Sfs 17 44) vat·
Ægidius Sandhalt Degn; han varede med Flid paa
sit Embede og lærte Børnene til god FOL:fre~melse
ligesom han hver Søndag Aften samlede Unge og
Gamle til Katekisation i Skolen, hvor han da tillige
holdt Bedestund. Han blev da ogsaa »for sin Fliltigheds og Skikkeligheds Skyld forflyttet til Nors og
Tved Sogne i Thy, hvorefter Levi Madsen, som i
længere Tid havde været Skoleholder i Dronninglund
Sogn, ca. 1747 afløste ham som Degn og Skoleholder
i Ulsted. Levi var ikke saa heldig som sin Forgænger, han fik 1752 af Biskoppen en Paamindelse
1
)
2
)

Kjær Herreds Tgb. 19 /• 1730.
Alterets •Beprydelse med Alter- og tilbehørige Messe
Klæder og 2de med Ryslæder beklædte Skamler samt
et Tralleværks Oprettelse af Træ for Communicanterne
for Alteret .... « etc. (Hofm. Fund. IV S. 275.)
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for sin »Særsindighed« imod Præsten, og Skoleholderen .Jens Røgelmoes, hvem han havde antaget til
Assistance uden Præstens Overhørelse, befandtes for
ringe til Skolemester og derefter »afskaffet«. Ung·dommen gjorde ikke destomindre ved denne Lejlighed •god Rede for sig i der.es Børnelærdom«. LeYi
Madsen Yiste sig imidlertid fremdeles forsømmelig
med Skoleholdet og fik derfor (1754) af Biskoppen
beskikkel en Substitut ved Navn Jep Hansen, for nt
·det kunde komme i bedre Skik 1) . _Den næste Degn
''ar Magnus Langebech, der nævnes 1757; han forTetlede sit Embede upaaklage\igt saavel i Kirken som
i Skolen, men udviste, n a ar han ikke blev holdt i AYe,
et stivt Sind og Fortrædelighed imod sin ·Sognepræst.
Om Skoleforholdene i Mel h o/t, af h vill<en By den
største Del dog hørte til Dronninglund Sogn, meddeles
1739, at Beboerne dersteds enten selv havde holdt
en Skolemester eller ladet deres Børn gaa til en af
Dronninglund Skoler.
HALS.
I delte Sogn var der to Skoler, den ene i Hals
By og den anclen i Hov. De var begge stiftet af
Prinsesse Sofie Hedevig paa Dronninglund, til hvis
-Gods Hals hørte, og som synes at have interesseret
sig en hel Del for Undervisningsvæsenet, idet hun
foruden de her nævnte Skoler havde anlagt yderligere
7 i Dronninglund Sogn. Fundatserne for samllige
nisse Skoler var af 28/s 1719 2).
1

)

~)

Levi Madsen var g. m. Diderild'e Marie Zeuthen; deres
Datler Else Elisabeth blev 1749 døbt i Ulsted.
Som det fremgaar af Indledningen havde der ogsaa
tidligere - lige tilbage til det 17. Aarh. - været Skole- •
hus i Hals.
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Om Skolehuset i Hals meddeler den da \'ærende
Skoleholder 1745, at det var beliggende i Hals By
paa det belejligste Sten for Ha Is', Sko\'Shoveds og
Melholls Børn, som søgte denne Skole" Huset stod
med Enderne i Sønder og Nør og bestod af 8 Fag
€Iler Bindinger; Undertømmeret var altsammen af
Eg og )hugget i Fod«, det ønige Tømmer af Fyr
og Gran. De udnndige Vægge vnr alle murede, de
indYendige klinede. Taget var Straatag med skraa
Gade, og over hele Huset \'ar der Loft af FyrrefjæL
Paa den østre Side af Huset var Indgnngen, der var
forsynet med 2 HalYdøi"e og fornøden Lukkelse. Naar
man gik ind, havde man paa venstre Haand Skolestuen, der bestod af 5 Fag og paa østre Side havde
2 Fag Vinduer, paa søndre 1 og paa vestre 1, alle
store. Til højre for Indgangen var Skolemesterens
Stue, som bestod af 2 Fag forsynet med 2 Karme
Vinduer paa østre Side; i det sydligste Fag paa den
vestre Side var Udgang til Køkkenet, som bestod af
1/4 af det Fag, i hvilket Skorstenen slod. Til Skolemestereils Lejlighed hørte yderligere et Udskud med Udgang til Haven - , som strakte sig langs
opad de 3 nordligste Fng. Dørene var af Fyrrefjæl
med Jærnbeslag og i god Stand og Gulvene af Ler.
Til Skorstenen, der var muret af brændte Mursten
og saa god som ny, hørte en B:1gerovn. Sønden for
Huset var en lille Kaalhave, vendende i Syd og Nord
med en Længde af 16 Al. mod Øst og 32 Al. mod
Vest.
Skolemesteren, som holdt Skole Vinter og Sommer, nød af Dronninglund Herskab der tillige
vedligeholdt Bygningen - am·Iig 30 Rd., nemlig 20
Rd. i rede Penge, der udbetaltes i 2 Terminer, og
for de øvrige 10 Rd. 4 Tdr. Rug og 4 Tdr. Byg,
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ligeledes i 2 Terminer; desuden 3 Skovlæs Brænde,
som førtes til Skolen af Bønderne, der selv alene
ydede ham 60 Læs Tørv, som de ligeledes skulde
bringe ham tilført.
Skolebuset i Hou laa midt inde i denne By,
hvis Børn alene søgte denne Skole. Huset stod med
Enderne i Øst og Vest og bestod af G Fag. Undertømmeret i Y der m urene var af Eg, og Stolperne
hvilede paa Sten; det øvrige Tømmer var dels af
Eg, dels af Fyr og for en mindre Dels Vedkommende
af Bøg; Væggene var alle klinede; Overtørnret var n f
Fyr og Gran, Taget var af Straa med skraa Gavle.
Over de 5 Fag af Huset var der Loft af Fyrrefjæl,
men over det 6te Fag, · som var en Forstue, Køkkenet
og et lille Udskud, der var tilbygget Huset, var der
ikke noget Loft. Til venstre for Indgangen laa Skolestuen, der bestod af 3 Fag og i hvis søndre Side
der var 2 Fag Vinduer med 3 Vinduer i hvert Fag.
Til højre for Forstuen var Skolemesterens Stue, der
bestod af 2 Fag forsynet med l Karm Vinduer med
4 Vinduer i og ligeledes paa den søndre Side. Ved
den nordre Kant af Skorstenen var der Udgang til
Køkkenet. Dørene for disse Indgange var hele Fyrredøre med Jærnhængsler og Klinker for, og disse som
alt andet Huset vedkommende var nyt og i god
Stand. Gulvene var af Ler. I det Fag, hvor Skorstenen, der var opsat af brændte l\husten, stod, fandtes
Forstuen paa den søndre og Køkkenet paa den nordre
Side.
Skolemesteren, der kun holdt Skole om Vinteren,
fik derfor af Dronninglund Herskab, der tillige bekostede Skolens Vedligeholdelse, aarlig 12 Rd. og 3
Skovlæs Brænde, der tilførtes ham af BØnderne, som
selv ydede og tilførte ham 60 Læs Tørv.

KJÆR HERREDS SIWLER OG SI\OLEVÆSEN

17

Ved Visitatsen 1741 blev begge Skoleholderne i
Hals Sogn af Biskoppen formanede til at Hise bedre
Frugt«, hvilket de da ogsaa lovede, og de fik ved
den følgende Visitats Ros for Flid ved Undervisningen,
men »Frugten• var dog endnu ikke saa god, som
den kunde være, da Børnene kun gjorde maadelig
Rede for deres Børnelærdom. Samtidig omtales det,
at saavel Skoleholderne som Degnen til visse Tider
om Ugen holdt Bedestund med Unge og Gamle. 1747
siger Biskoppen ligefrem om Hals' Ungdom, at den
var »slet«, og l!t. Mangelen var hos Skolemestrene
- der iøvrigt var »ulastelige i deres Levned c.
Skolemesteren i Hals var Niels Nygaard, der
ogsaa nævnes 1754 og 57, men da med mere Anerkendelse, hvad Skolevirksomheden angik, hvilket
ogsaa gælder Christen Gundersen, der paa de samme
Tider var Skolemester i Hov.
Om Undervisningen i de to Skoler var der samtidig med den ovennævnte Fundats givet et udførligt
Reglement, hvoraf her nogle Enkeltheder skal gengives.
Skoleholderen skulde først og fremmest tilholde
Børnene og Ungdommen fra første Begyndelse at
vænnes til Gudfrygtighed og hver Dag begynde og
ende Undervisningen med Bøn og Sang. Hver Morgen skulde synges en Morgensalme førend Bønnen,
der skulde sluttes med det Vers: »Vor Herres Jesu
Christi Fred~. Naar Formiddagslæsningen var til
Ende, skulde synges, naar Krigen eller andre Landeplager kan være over Landet, det Vers: »0 naadige Gud, som er mægtig og vis ... etc.« eller: »O
give det, Gud, vi efter dine Bud«. Bønnerne, som
skulde anvendes, var efterfølgende: l) Morgen- og
Aftenbøn, som findes i Katekismen, 2) en nyttig Bøn
2
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for smaa Børn, 3) O allerhøjeste Gud og ldære himmelske Fader, (i denne Bøn anføres paa retle Sted)
beskierme Vores naadigste Aneherre og Konning,
Kong Friderich den 4c1e, Vores naadigste Dronning
Lovise, Hans kong!. Højbed vor~s naadigste Arveprintz og Herre, Prinlz Christian, hans kong!. Majestis
Broder Printz Carl, de kong!. Princesser, særdeles
vores naadigste høje Herskab, Princesse Sophie Hedevig, og det ganske kong!. An·ehus, saavelsom al :=~n
den christen Øvrighed, under din Værn og Vinger.«
4) Fadervor og Velsignels~n. Der maalte intet Maaltid holdes i Skolen, enten Frokost, Middagsmad eller
Midaftensmad, uden Bordlæsning før og efter, hvortil
kunde anvendes de Bønner, som fandtes i Katekismen, tilligemed: >>Vor Disk og Dug ... « etc. og:
»Hav Tak, o Gud, vor Skahermand«, og andre sædvanlige. »Skolemesteren,« hedder det i Reglementets
§ 6, »begynder selv Sangen, naar han har kast op i
Psalmebøgerne for Disciplerne, som vel kan læse, og
nøje observere, at enhver, saavidt han kan, synger
med. Saa længe Sangen varer, slaar enhver op paa
sit rette forordnede Sted, mens medens Bønnen læses, falder de alle paa Knæ, og reiser sig op, naar
vor Herres Jesu Christi Fred skal siunges, mens naar
der læses til Bord eller fra Bord, da skal Disciplerne
staa op.« Videre hedder det i § 7: »Disciplerne, saa
mange som kan, skal skiftes til at læse Bønnerne
selv, og da Skolemesteren rette, hvad de fejler, og
lade dem for alting med saa høj og lydelig Røst læse, at de selv og andre kan forstaa, hvad det er, de
læser...... « Skolemesteren skulde, naar han læste
for Børnene, selv være langsom og udføre alting med
ren, tydelig Røst og formane Disciplene til det samme, og hvad disse læste udenad skulde gengives, som

19

KJÆR HElmEDS SIWLER OG SKOLEYÆSEN

det stod i Bøgerne, uden a t fora n d re, udelade eller
tillægge noget Ord.
De Bøger, som skulde bruges i Skolen, var A B
C, Katekismus, Evangelium, Davids Salmer, Salmebog og Bønnebog, og Børnene skulde, naar de var
naaet saa vidt, hYer Formiddag læse udenad af deres Katekisme og Børne·Lærdom samt de 7 Poenitensesalmer, indtil de til Fuldkommenhed kunde dem.
Om Eftermiddagen kunde der læses i andre Bøger,
og naar Børnene havde lært dette, kunde de, som
havde Nemme dertil, lære at skrive og regne, men
Katekismen og Børnelærdommen skulde gaa forud
for alt, og hver Dag, førend de gik fra Skole, skulde
Børnene skiftes til at læse et Stykke i Bibelen med
høj og tydelig Røst.
Da der fandtes en Del fattige Børn, som enten
paa Grund af deres slette Klæder eller deres fattige
Føde, som de skulde spise i Skolen, ikke turde komme der af Undseelse, saa vel som Børn, der paa
Grund af en eller anden Svaghed ikke kunde komme derhen, skulde Skolemesteren være pligtig at undervise saadanne Børn i Husene 2 Gange om Ugen.
Han skulde i det hele lære Børnene Tugt og gode
Sæder og sørge for god Ordens Opretholdelse i Skolen, herunder »at de sidder eller staar, som skal ske
efter 6 1e Articul, iblandt hverandre uden Trætte og
Trynge~ uden Latter og Leg, besynderlig uden Skiænden, Banden og utugtige Ord, Skarnsremser og Viser.
og fordrage hinanden udi i al Godhed og lære hinanden alt godt, endeligen for det, at de vænnes til
at ære alle dem, som have at byde og raade o,·er
dem, med at svare dem ydmygeligen, lyde dem hørsommeligen og altid at sige dem Sandhed, naar det
spørges om noget.« Hvad Skolemesteren lærte Bør2•
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nene, skulde skP »med al Sagtmodighed og ikke med
nogen Hug eller umaadelig Overskiændelse«, men hYis
der fandtes nogle • Rebeller«, skulde de angives for
Forvalteren eller Præsten, der saa skulde sætte de
paagældende i Relte.
Hvad angaar Forholdet udenfor Skolen, skulde
Skolemesteren formane Eleverne til flitligt at søge
Kirken og om Helligdagene »forføje sig med Disciplerne op ad Altergulvet, naar der ringes sammen og
ingenlunde enten selv eller lade de andre forblive
paa Kirkegaarden efter den Tid og siden se nøje til,
at de skikker sig vel i Kirken.«
Med Hensyn til Skolepligten bemærkes det endelig, at Børnene s k ulde søge Skolen, n a ar de var 6
Aar gamle, forudsat at de boede i samme By, hvor
Skolen var, ellers først naar de var 7 eller 8 Aar,
og de maatte først udgaa af Skolen, naar de var
kendt dygtige til at gaa til Alters.
Degnen i Hals holdt ikke Skole og ses heller
ikke at have gjort dette i Tiden før de to funderede
Skoler blev oprettet. Som Sognedegn her nævnes
ved Visitatserne 1741-57 Rasmus Pedersen Ancker,
stadig velvilligt omtalt; - »han giør sit Embede, det
bedste han kan,« siges del 1757, og dette maa vel
antages at skulle være en Anerkendelse. - Han meddeler 1743 om sin Degnebolig, at den ligger i Hals
By, nær ved Kirken. Hvad Bygningerne angaar,
fandtes der ved hans Ankomst til Stedet kun et lille
Rollingshus paa 7 Fag, hvilket endnu stod, men i
ganske brøstfældig Tilstand, hvorfor han ved Kaldets
Tiltrædelse havde maattet paa egen Bekostning lade
opføre en lille Stue tilligemed en Lade paa 6 Fag og
et Fæhus paa 7 Fag. Ved Boligen var en lille Kaalhave og dertil hørte yderligere en lille Ha ve belig-

KJÆR HERREDS SKOLER OG SKOLEVÆSEN

21

gen de v ester i Byen, kaldet » Grøngaard«. løvrigt
hørte der til Degneboligen et J ordtilliggende paa 1 / 2
Td. Hartic bestaaende af 11 Agre, nemlig 2 Ageledsagre, 1 Fejager (i Østermark), 3 Toftagre, 1 Søndre
Nymarksager, 1 Nordre Nymarksager, 1 Hedeager i
Vester Nymark, yderligere 7 smaa Stykker Eng, kaldet Deylnnd, Knarchengen og Harzgen, hvilken sidste
laa inde i Skoven, Kiersengen, Øretslwlt, Hasselsig og
Damkier. Det Stykke Jord paa hvilket Skolehuset
var opført, ha\·de tidligere hørt til Degneboligen, men
var af Herskabet taget derfra uden noget Vederlag.
Degnens Faar, Køer og Heste gik i Fælled sammen med Bymændenes Kreaturer. Han havde endvidere Ret til Gravning af Skottørv i Mosen og af
Splittørv i Fælleden, 8 Skovlæs Brænde fra Skoven
samt 8 Bondelæs Gierdsel til at lukke med for Mark,
Enge og Haver. Endelig kunde han ogsaa drive
Fiskeri, idet han i Fjorden havde et Aalerusestade
paa det Sted rler kaldes Bløden.
Sine visse og uvisse Indkomster angav han saaledes: l Korn: l Td. 4 S k pr. Rug, 7 Tdr. Byg, Ofret paa en Højtidsdag: 8, 9 a Sldr., Tavlen, som gaar
hver anden Højtidsdag, har af Arilds Tid hørt Degnen til: 6 a 7 Mark, Smaaredsel 3 Sldr. 2 Mrk.

HR. GLOB ~HLLING
I SØNDER KONGERSLEV
AF ALEXANDER RASMUSSEN

gamle Sognepræst, om hvem her skal fortælles, Hr. Glob Sørensen Milling til Sønder og
Nørre Kongerslev samt Komdrup Menigheder i Hellum
Herred, afgik ved Døden for lidt over 100 Aar siden,
den 18de November 1815. Han var ikke i nogen
Henseende en fremragende Personlighed, ikke som
Menneske og endnu mindre som Embedsmand; men
naar der her desuagtet skal gives en Levnedsbeskrivelse af h:::~rn, rir~ <>ke!' det, fordi Skildringen :::f hans
Livsskæbne vil give en naturlig Anledning til at
fremsætte nogle almindelige Betragtninger, som formentlig har Rækkevidde og Værdi ud over dette
enkelte Tilfælde. Der var nemlig det mærkelige ved
Glob Milling, at der til hans Navn med liden eller
slet ingen Ret er bleven knyttet en Række herreløse
og omløbende Præsteanekdoter, som hører andetsteds
eller vel rettere sagt intetsteds hjemme, men altsaa
er bleven tilegnede ham. Der kan muligvis her blive
Lejlighed til at faa dem ndviste af Historien.
Almuens Fantasi har til alle Tider været travlt
beskæftiget med at opfinde, forstørre og videreføre
Sagn om de iblandt den boende højerestillede Personer: Herremænd og Præster; mærkelige Fortællinger
eller Smaatræk om deres Livsskæbne, deres Slethed
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eller deres Særhed, deres Lastefuldhed og Færd baade
før og efter Døden er gaaede fra Mund til Mund og
fra Slægt til Slægt. Der laa heri et Moment af Hævn
eller, om man vil, en Bestræbelse for at faa Balance
i Tilværelsen: de, der ser saa store ud, er i Virkeligheden saa smaa! de, der æres saa højt, er i Virkeligheden saa naragtige! de, der straaler saa stærkt af
Rigdom og Lykke, er i Virkeligheden saa ormstukne
og elendige!
Særlig havde denne digtende Fantasi i gamle
Dage travlt med Præsterne. som jo boede Almuen
saa nær og dog ved deres Dannelse og ophøjede Kald
var saa betydeligt hævede over den. Præslehistorierne
gik særlig i to Retninger: de vilde vise, hvor stærkt
Præsternes Liv stak af mod deres Lære, og de havde
mangfoldigt at berette om, hvilke forunderlige Ting
Præsterne havde sagt paa Prædikestolen. Sognepræst
Arboe Rasmussen, nu i Vaalse, har i en fortrinlig
Artikel »Bidrag til Kirkegængernes Psykologi« i »Frit
Vidnesbyrd« Ny Række I 189 ff. behandlet denne
særlige Side ved Præsleanekdoterne, og almindelig
bekendte er jo Krønikerne om den Præst, der paa
Juledag i Anledning nf Barnet i 1\rybben prædikede
om Staldfodring eller paa anden Paaskedag i Anledning af de to Disciples Vandring til Emaus talte om
Nytten af at spadsere. Nutidens største Kender af
Prædikenliteraturen, Professor Friedrich Nicbergall i
Heidelberg, hat· paa given Foranledning udtalt, at
han trods Søgen aldrig har fundet Spor af, at der
nogensinde er ble\·en prædiket saaledes, og at han
ansaa disse Sagn for usande, - hvad vel forøvrigt
ethvert fornuftigt Menneske \·ed nærmere Eftertanke
vil slutte sig til.
En h ver Tid har sine Anekdoter af den Art. Det
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synes, som om saadanne Produkter har Evne li! at
leve en vis Tid, f. Eks. 2-3 Menneskealdre, for saa
at synke i Forglemmelse og afløses af nye. Det er
altsaa falden i vor Tids Lod endnu at høre og
fortælle saadanne Krøniker om den rationalistiske
Præsleslægt, der levede omkring Aar 1800, og ved
disse ofte helt frit opfundne eller i hvert Fald stærkt
udpyntede og overdrevne Historier er denne ypperlige, dygtige Præstetype hos ukritiske Mennesker
kommen i ganske ufortjent Foragt. Den religiøse
Bevægelse, som i vor Tid søger helt andre Veje end
hin Tids Præster betraadte, har seh·følgelig med Velbehag hjulpet til at tegne det noksom bekendte RædseJsbillede at dem som verdslige, lastefulde, fordrukne
Spottefugle o. s. v.
Efter disse almindelige Betragtninger gaar vi over
til Skildringen af Glob Millings Liv, saaledes som det
former sig i Sagnet og i Virkeligheden :
Glob Sørensen MilJing var født i Aalborg 1743
(døbt sammesteds den 28de August nævnte Aar) som
Søn af Pastor Christian Frederik Ludvigsen Milling,
der dengang var personel og senere blev residerende
Kapellan ved Frue Kirke. Han blev som Dreng sat
i Aalborg Katedralslwle, som da styredes af Rektor
de Hemmer. Den jævnaldrende, senere som Skolemand saa bekendte Johan Henrik Tauber, det· var
en eksemplarisk Discipel, indhentede paa sin raske
Fart igennem Skolens Klasser Glob Milling i Mesterlektien, hvor denne var Oversidder, og giver i sin
ilaandskrevne Selvbiografi, hvoraf en Part foreligger
trykt i Dansk Maanedsskrift 1863 (ved D. H. Wulff)1),
en Skildring af Globs Vanartighed. ))Globus von Due') 448 ff.
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neb «, som hans Øgenavn lød blandt Kammeraterne,
maa sikkert have været en baade doven og uartig
Discipel. Tauher fortæller med den m·tige Drengs
Forargelse nogle for Resten ikke særlig morsomme
Eksempler paa hans Spilopper.
Trods alt blev han dog Student i en temmelig
ung Alder, 18 Aar gammel, altsaa 1761, og allerede
1763, kun 20 Aar gammel, teologisk Kandidat, rigtignok med Non; men det maa her erindres, at denne
nu saa ringeagtede tredie Karakter i de Tider var
langt almindeligere end nu, og at man -- naar man
kun havde Raad eller Lyst til en kort Studerelid ligefrem kunde indstille sig til Non.
Efter 9 Kanrlidataar, som ikke foreligger oplyste,
blev Glob Milling i 1772 Degn i Nørre og Sønder
Tranders og allerede samme Aar (9de September)
ordineret som Kapellan hos sin Fader, med hvis
Kapellani i Aalborg Sognepræsteembedet i de to
nævnte Landsogne da var forbundet. Aaret efter,
den 18de Juni 1773, blev han i Skørping viet til
velædle Jomfru (Maria) Dorothea Mub·ad Overgaard 1),
som sikkert var Datter af den afdøde Ejer af Tulsted
Jens Jørgen (sen) Overgaard og Hustru Katrine .Maylund. Hun var født paa Helligkildegaard i Thy, som
Forældrene den Gang beboede, og døbt den 23de Maj
1751 i Hvidbjerg Kirke, Refs Herred 2 ) .
Glob Milling havde en to Aar yngre Broder,
Nicolai Severin, som var bleven Student 1765 og i
sine Studenteraar ha,·de hørt til Digteren Johannes
Ewalds Omgangskreds 3).
Han var den 29de Maj
1782 bleven kaldet til Sognepræst i Sønder og Nørre
') Skørping Kirkebog.
') Hvidbjerg Kirkebog.
3
) A. D. Jørgensen: Johannes Ewald.

62 f.

249.
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Kongerslev samt Komdrup, men allerede Anret eftct·
(28de Mnj 1783) forflytlet til Saltum og Hune i Hvetbo
Herred 1). Glob fik nu Broderens Embede i Kongerslev, hvorlil hnn kaldedes den 2den Juli 1783.
Om hans 32aarige Præstegerning i Kongerslev
og Komdrup vides i Virkeligheden kun meget lidt.
Wiberg skriver i sin Præstehislorie (II, 244), at han
var bekendt for Originalitet og Vittighed, der dog
ofte var bidende og plump. Om en Yis Djærvhed i
Udtryksmanden vidner ogsaa en endnu bevaret
Skrivelse fra ham (1787) angaaende en Skeltrætte
imellem hans Præstegaard og Randrup Hovedgaard2).
Han . og hans Familie har sikkert levet et jævnt
og taneligt Lh· og skikket sig temmelig lige med
Bønderne. Herpaa tyder det, at den ældste Datter,
Katrine Maylund Milling, dog vel næppe uden
Modstand - i 1805 blev gift med en Husmand og
Musikant ved Navn Jesper Pedersen i Sønder Kongerslev. Den Roman, som muligvis ligger herunder, kan
man læse lidt af imellem Linierne i Sønder Kongerslev Kirkebog. Den meddeler følgende:

• Efter m re end G Aars foregaaende Forlo,·else,
som af dem hef!ge blev andm e ldt , melle sig efler
Loven til ydermere Egleskahsforbindelse d en unge
Karl J e per Pedersen af . l! angerslev og Pr· • lens
der sammesteds hans æld le Daller, Jomfru Cathrine
1\laylund 1\'filling, hYortil Præsten
G lob Sørensen
Milliog
om Fade1· Lil F æs lemøen gav sit fnderlige
Minde, hvilkel , .j he1· underskrevne som O\ er1

)

Om hans Færd her se C. Klitgaard: Hvetbo Herred
II.

2

)

255 f.

Genpart i S. Kongerslev Sognepræstearkiv. Originalen
fandtes. tidligere paa Randrup.

HH. GLOB ~IILLING I SØNDER RONGERSLEV

værende og Forlovere efter Loven under
tilslaar.

\ ' Ol'
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Hnand

S. Kongerslev Præslegaard, d. 18. May 1805.

Joh. Milling,

Niels lVJiquelsen,

Studiosus.

Møller ved Refsnæs.

Den 20de J u ni: sidstmeldte Personer ægtevi ede.«
Nogle Aar i Forvejen var Glob MilJing bleven
Enkemand; den 18. Maj 1802 r. blev salig Madamme
Maria Dorothea Muh'ad l\'Iilling jordet i sit 51. Aan<.
I Aaret 1805 tillraadte den da 31aarige Professor
i Geografi og Historie Laurits Engelstoft en Rejse til
Jylland, hvor hnn blandt andet besøgte sin Hjemegn
Himmerland. Han gjorde pna denne Rejse nogle
Optegnelser, som foreligger trykte i Jydske Samlinger
3. VI 21 ff., og her fortæller ban om Glob Milling
følgende 1):
»Med een af sit Stifts Præster, en vis Hr. MilJing
i Sønder Kongerslev, havde han (Biskop P. Telens
i Viborg) jevnlig Smaa stridigheder, da denne, som
var en vittig Mand, ikke heller skaanede ham. En
Ga ng, dn Bis koppen vi silered • h o ham, tog han del
S prog al præ ke over : :. He rre, Du som 1·eddede mi g
a f Løve ns og Dragens Mund , Du kat ogsan b efri e
mig li-n denn e Phili ster c 2 ), og e n anden Gang, da
han atl er kom pa a Visitals og lwm sid l til Milling,
tog d nn e d elle Sprog : • lilsids l er han og seet a f'
mi g so m el uticligl F o lerc 3) . En anden Gang hørt e
Millin g at Bis pen gav en Stlld ent Tilladelse a t p rre l<e
fo t· sig i d n Kirk , b\'o r h an s iw ide visitere efter
ham, og at han gav Studenten det Sprog: »J eg agter
alle Ting for Skam og Skade imod vor Herres elc.<< 4)
') 30 f.
2
noget unøjagtigt citeret.
) l. Sam . 17, 37. 3
) 1. Kor. 15. 9.
4
Fil. 3, 8, lidt unøjagtigt.
)
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Om Aftenen, da Bispen var ankommen, spurgte denne,
hvad Sprog Hr. Milting næste Dag vilde præke over;
han svarede: "Jeg har det Sprog: Jeg agter alle Ting
for Skam og Skade etc.« ~Ih, det er just det Sprog,
jeg har givet Hr. * at præke over; nu skal jeg arme
l\·land tale over det samme Sprog to Dage itræk.«
»Ja,• svarede Milling, »jeg hørte D. Høiæn-. gav
Studenlen det Sprog, og da De har sagt til mig, at
jeg tog altid saa besynderlige Texter til mine Prækener, san troede jeg ikke at kunne være heldigere i
at tn!ffe Deres Høiærv. Smag, end naar jeg tog det,
som jeg hørte y ar Deres Livsprog. «
Enhver Yil kunne sige sig selv, at dette er opdigtet. Det har øjensynlig godtet Engelstoft, som var
meget satirisk anlagt og ikke nogen Ven af Gejslligh~den, at udpynte, hvad han mulig kan have hørt
om en Præsts mærkelige Tekstvalg - maaske har
Anekdoten, allerede da han hørte den, været fuldt
udformet, og han har saa henført den til Milling,
hvis Vittighed og Respektløshed vel har været almindelig kendt.
Biskop Tetens døde 1805, hans
Efterfølger blev den tidligere Biskop i Christianssand
Jens Bloch, en betydelig Lærd og en i hele sin Færd
mild, velvillig og god .Mand.
Pastor Millings nærmeste Overordnede var imidlertid den afdød.e Biskop Tetens' Søn, Provst Gerhard
Telens i Gunderup og Nøvling, der beklædte den da
nylig oprettede Stilling som Amtsprovst, og der er
Ting, som tyder paa, at han er bleven fornærmet af
Millin g, formodentlig ved en uforsigtig Ytring Præsten i Kongerslev tog det ikke saa nøje med
hvad han sagde, selv om Overordnede.
Men Milting var ogsaa paa anden Maade angribelig. Han holdt ikke Præstegaarden ved Lige,
var efterladende med sine Indberetninger og skødesløs
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med sin Person. Hans Særheder tog vel ogsaa til
merl Aarene, ikke mindst efter at han var bleven
Enkemand . l\Ien da der ikke lader til at være klaget
over den aandelige Side af hans Gerning, blev der
længe baat·et over med ham. Tilsidst tnblc dog
Autoriteterne Taalmodigheden. Den 23de Januar 1815
skrev Biskop Bloch til Amtsprovst Tetens:
»Hans Skjødesløshed og Ligegyldigbed i hans
Embedsførelse, Overhørighed mod alle gjentagne Advarsler og Ringeagt mod alle Paamindelser overgaaer
nu saaledes alle G1·ændser, at Overbærenhed ikke
længer bør finde Sted.« 1 )
Pastor MilJing fik derefter ved en Kancelliskrivelse Ordre til at søge sin Afsked. Men han sad
ogsaa ·denne overhørig. Et sidste Varselsraab fra
Biskop Bloch frugtede heller ikke. Saa faldt Hammeren: under 28de Juni 1815 blev MilJing uansøgt
entlediget fra sit Embede, idet der tillagdes ham en
Pension af 6 Tdr. Rug, 25 Tdr. Byg, 25 Tdr. Havre
samt 40 Rdl. S. V. 2)
Iblandt Menigheden og Omegnens Beboere, som
jo ikke kendte de mange forgæves Advarsler, han
havde faaet, og den langvarige Overbærenhed, de1·
var vist imofl ham, vakte den bratte Afskedigelse
stor Opsigt. Medlidenhed med den gamle Mand var
forbundet med stor Forbitrelse over den Behandling,
Myndighederne havde givet ham. Disse Stemninget·
gav sig adskillige U d slag.
Grev Ernst Schimmelmann til Lindenborg, der
som Ejer af N. Kongerslev Kirke havde Forslagsret
') Viborg Bispearkiv.
') Viborg Stifts Synodalakt 1816.
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-til Embedets Besættelse efter Milling, delte den almindelige Medfølelse med den afskedigede Præst og
vilde gerne benytte sin l\1ngt til at paalægge Eftermanden (det blev Anders Giødwad Jungersen af Store
Brøndum) at vise særlig Imødekommenhed imod
1u1m. I den Anledning korresponderede Lensgreven,
-der jo boede i København, med sin Inspektør paa
Lindenborg, Ludvig Christian Rosenbeck, som i e~1
Skrivelse af 9de Oktober 1815 udtaler følgende om
Millin g:
' · . . . ingenlunde an er jeg ham al være 11
uyærdid Gien lo.md for Bnrmbierlighed. Den I\Ong lige Resolution bør jeg ikke anke OYer· imidlertid
vover jeg al hid ælte nogl r.-ne Kien l gierninger:
Den gamle MilJing bar været uforandret den
samme i ald den Tid, han har været Præst, - en i
høi Maade egen Mand. I sin kirltelige Pnnclion var
ban visselig ikke Lil Forargelse, han prædil{ede Guds
rene Ord med lige aa god Fynd og Andagt som de
andre Pn-e ler Menigheden hø•·le hani med fiehag
har aldrig klaget over ham, og i denne tund er
h ~l n afho ldt af dis e· jeg ' 'eed og, at der blev fældet
ildte faae Taarer i Kirlten, da Reseriplet ble\ oplæst
af den første i Va an en prædikende Præs t. Ungdommen i Sognene vnr og er vel oplært i Christendommen, aa al den godt lwn retles \'ed Siden af
andre Pastoraters Ungdom. Milling er ikke hengiven
til nogen Last, som Bedragerie, Gierrighed, Drukkenskab og sligt. Men ogsaa sine Feil har han: Af
Naturen udrustet med en viltig Aand lader han gieroe
sin Tunge temmelig frit Løb, hans Satire har skadet
ham. Han ørger for lielet for sit clvorles, nemlig
hans Klædedragt og Huses Reenligbed \ar fo r ømmelig med Hensyn til de skrivHige Beretninger Lil ine
Poresalle og ikke omhyggelig nok for Præstegaarden
Vedligeholdelse. Delle er et kort SkUderie af Milling.
At der finde flere Præster, endog i detle Aml pro,·stie der er· mindre el kel af deres Men·igbeder
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end Milling, er ligesaa sandt, som at han ikke er den
uværdigste Præst. Til Styrke herfor kan jeg blant
andet heraabe mig paa Bispens Vidneshyrd; thi allersidste Gang Bispen visiterede hos Milling, skreev hiin
i Protocollen: »Tilfreds med den værdige Lærer og
Ungdommen, og er det mig kiært, at de gi,·ne Paamindelser have frugtet« saaledcs omtrent lød
Bispens Ord . . . . . . . <<1)
Den gamle Glob Milling fik imirllerlid ikke megen
Brug for Imødekommenhed fra sin Eftermands Side;
thi ban døde allerede midt i Naadensaaret - den
18de November 1815. Hans Død foranledigede følgende to Inserater i »Aalborg Stifts kgl. priv. Jydske
Efterretninger«, den sankaldte » Wandalis Avis«.
Først Familiens Dødsavertissement i No. 93,
Tirsdag den 21de November:
Veemodigst bekiendlgiøres fraværende Slægt og
Venner, at det har behaget den alvise Gud den 18de
November at bortkalde til en bedre Verden vores
uforglemmelige Fader Glob Sørensen Milling, Sognepræst for Sønder og Nørre Kongerslev samt Komdrup
Menigheder, i sit Alders 73 Aar. Dette anmeldes
sørgeligst af hans efterladte Søn og 3 Døttre.
Dernæst indeholdt Bladets No. 100, Fredag den
15de December 1815, følgende:
Tanker
i Anledning af salig Glub Sørensen Millings Død, som
indtraf i Sønder Kongerslev Præstegaard, den 18de
November 1815.
Den haarde Skiebne, som mødte ham nogle Uger
føre.nd hans Død, har været mange Mennesker, og
især alle i hans Menigheder, særdeles paafaldende;
thi formedelst at han i sin høie Alder undertiden var
langsom i sine Forretninger, blev dog ikke noget,
') Lindenborgs Arkiv.
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saa\'idt Yides, forsømt, som ikke kunnet have Yæret
forsonet med Mulcl. Han var ethvert Menneske af
sine Menigheder meget tienstagtig. Han lod mange
faderløse Børn og Trængende leYe med sig; men
omendskiøndt ikke nogen af hans Menigheder førte
Klage over ham, uneiLa ge l maaskee en enkelt Skurk,
SMl Ok bnn dog uansøgt og heel uformodcnllig Entledigel e fra Em bede l m >d en maade li g Pension 1)
hvilk el krænkede bam saalede , at han fra den Dag
af var syg, og foraar agede b~ms Død .
Enhver i Menighederne beklager hans Afgang, og
neppe vil nogen velsigne dem, der ha ve bevirket hans
Skiebne. Han seirede ved Døden og hviler i Fred.
I delte Inserat fandt de gejstlige Autoriteter en
Fornærmelse, de foranstaltede en Undersøgelse, og
Kancelliraad, Herredsfoged Claus Nissen til Sigsgaard
i N. Kongerslev Sogn vedkendte sig at være Forfatter
deraf. En Kancellipromemoria af 1ste Juni 1816 lod
ham derpaa tilkendegive, at han maatte afgøre denne
Sag med Amtsprovsten og Biskoppen paa en for dem
tilfredsstillende Maade, da de ellers vilde faa Beneficium processus gratuiti 2) til Sags Anlæg imod ham.
Han lod det komme til Proces, under 6te Februar
1818 udstedtes den bebudede Bevilling til fri Proces
for Biskop Bloch og Amtsprovst Tetens, og den 14.
September s. A. afsagde Viborg Overret følgende
Dom:
Nissens i No. 100 af Aalborg Stifts jydske Efterretninger pro 1815 i Anledning af Pastor Millings
Død indførte Tanker bør ej komme Biskop eller
. Provst til Forkleinelse, men Nissen bør bøde 50 Rbd.
Sølv til Amtets Fattigkasse samt betale de befalede
Sagførere ved Herredstinget og Landsoverretten hver
l) Pensionen var dog vistnok af normal Størrelse.
2

)

Fri Proces.
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16 Rbd. Sølv. - løvrigt ophæves Sagens Omkostninger ved begge Retter.
Da der i Sønder Kongerslev endnu lever Efterkommere af Pastor Milling (igennem den med Jesper
Pedersen gifte Datter), kendes Stedet for hans Grav.
Paa denne har Byens nuværende Sognepræst i Hundredeaaret efter Glob Millings Død ladet rejse en
.Mindesten over ham.

s

FRA RANUM OG OMEGN
OM VED 1850.
AF A. C. ERTBØLL-NIELSEN.

J ANDSTRÆKNINGEN

Løgstør-Bjørnsholm, Himmerlands
Nordvesthjørne, fremviser saa godt som alleVegne
jævngod, gammel ~arl<jord og er i den Henseende
forskellig fra Egnen længere mod Syd, Strandby og
Farsø Sogne, som indtil for faa Aar siden havde
Lyngheder, der mere end halvvejs optog deres Arealer
og formelig mørknede mellem Byjorderne. Fuldstændig retlinet fra Løgsted Kirke til Bjørnsholm
ligger i Landskabet den strandgrusede Viborg Landevej, ved Ranum paa jævnt Lavland, ellers som en
Kølvandsstribe over brede Bølger: Banker og Bakker
med langelige Stigninger og Fald.
Strøget synes lyst og venligt. Det er for Størstedelen aabent for vidt Udsyn, især da mod Vest og
Syd, hvor den her ret anselige Limfjord gør Grænse
og udaander over den hele Egn el fint Drag af ren,
fremmed Friluft, fyldt med mere og mindre lydelige
Toner af tunge Vandes Brus.
Og lys og solaaben lader sig til Syne i Agerlandet
Seminariebyen Ranum med Præg af beskeden
Modernisering og »Alt vel«. Den er for en stor Del
temmelig nybygget som N ahaegnenes Stationsbyer.
Selv dens Kirke er ny.
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Det skyldes sikkert i særlig Grad Seminariet, at
Byen som Landsby betragtet er bleven forholdsvis stor.
I sin Tid var den saavist baade liden og mørk.
Langs Randen af en moseagtig og vandet Kærflade
laa dens lave, graa Gaarde og ældedes under Vejrenes
Træk. Nordøstligst - ved Vejen til Nabobyen Vilsted la a Sognels, det store Bjørnsholm Sogns
Præstegaard 1 ).
Og tom fremfor nu var Egnen omkring Ranum
i gammel Tid, ja indtil. for omtrent 70 Aar siden.
Hovedgaarden Bjørnsholms vidtstrakte Jordarealer
havde selvsagt ingen Bebyggelse udover selve Herresædets høje Huse. Landsbyerne i modsat Retning,
Brøttrup, Malle og Vandsted, bestod hver for sig
kun af ganske fa a Smaagaarde, Næsby tilligemed
Enstedgaardene Svenstrup og Lendrup laa helt af
Vejen, ude ved Fjordbredningen mod Nordvest, indringede af Hedestrimler . . . Det hele Himmerlands- .
hjørne var som mange andre af vort Lands Smaadele
en stille, hengemt Egn.
Men - underligt nok: to Gange i vort nu stærkt
hældende Aa1tusinde hædredes og udmærkedes denne
egenskabsløse, købstadfjerne Ud-Egn. Den ene Gang
-- mest underligt! -- ved Klosteroprettelsen 1157,
den anden Gang 1847, da Ranum gjordes til Hjemsted
for en Lærerskole 2).
') Hr. Isak Christensen, der var Sognepræst for Bjørnsholm
og Malle ca . 1650-1664, og som i sin første Embedstid
boede paa Kærgaard, mere vestligt i Pastoratet, flyttede
til Ranum, da Kærgaard formodentlig var brændt eller
lagt øde i Krigsanrene 1657-59. (V\'iberg.)
2 ) Det er maaske ikke helt utænkeligt, at man ved Valget
af Ranum kan have haft i Erindring, at Byen 30 Aar
tidligere havde en Uddannelsesanstalt for Almuelærere,
idet nemlig en daværende Sognepræst i Ranum, den be3*
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Unægtelig ligger der et Stykke Tid mellem de to
Udmærkelser, der timedes Egnen, og maaske kan det
synes voveligt at foretage Sammenligning mellem dem.
Gøres kan det, og det vistnok med rimelig Grund.
Der er utvivlsomt Lighed mellem Klosterets og
Seminariets første Virkninger i Omlaget.
Egnens Befolkning ved Midten af det 19. Aarhundrede Yar sikkert ikke overdrevent forskellig fra
Fædrene de 700 Aar tilforn. I begge Aarhundreder
en fredsommelig, jordbundetAlmue med faa og famlende Tanker om saa at sige alt, hvad der ikke
vedkom deres eget daglige Liv, deres egen aarlige
Færd og Gerning, og- tilnærmelsesYis samme Gudsbegreb. Klosteret blev for den enfoldige Hi m roerlandsbon ae-en fornem og forunderlig Gaard, et helliget og
ophøjet Sted, dets ukendte indre Liv Genstand for
ærbødige Formodninger, dets Mænd Mennesker, hvis
Rige ikke i alle Maader var af denne Verden.
Seminariet var vel mere forstaaeligt. Her oplærtes unge Karle til at være Degne. Jo, Degne
kendte man sam·e vel fra Kirkerne og fra Gildebordene
og som formenllige Ophavsmænd til Mulkteringer for
Skoleforsømmelser. Men hvad disse »Seminarri-Kaael'«
befattede sig med for at opnaa Degneværdighed, vidste
man egentlig ingen Rede paa. Noget mystisk og
højtsvævende var der ved den Degneskole ved Ranum
Præstegaard, mens den samtidig havde over sig ligesom i sin Tid Klosteret - et koldt Skær af halvhellig U nærmelighed.
kendte Udgiver af Farstrups og Axelsans Dagbøger, Ignatius Becher, 1815 havde oprettet et Seminarium med
Lokale i en dertil opført lille Tilbygning til Præstegaarden.
Dette havde dog ikke ret villet trives, og eftet· nt have
bestaaet i 4 Aar ophørte dets Virksomhed samtidig med,
at 13echer søgte og fik sin Afsked fra Præsteembedet.
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Ranum Seminarium var som bekendt en Fortsættelse af Seminariet i Snedsled i Tyland, der havde
bestaaet siden 1812. Stedskiflet, hvorom der i flere
Aar var ført Forhandling, blev fastsiaaet ved kongelig
Resolution af 5. Februar 1847, som tillige gav Bestemmelser angaaende Opførelsen af de fornødne Bygninger.
Der blev straks taget fat paa Byggearbejdet, som
forøvrigt blev daarligl. udført, og det var Meningen,
at Seminariet skulde aabnes for Undervisningen den
l. Maj 1848, men af Hensyn til ældste Klasses Elever
ovre i Snedsted, som ønskede at bl i ve, h vor de var,
til de var dimitterede, bestemte Ministeriet, at det
nybyggede Seminarium førsl. skulde tages i Brug
ved næste Skoleaars Begyndelse, den l. September
samme Aar.
For Resten var der ogsaa en anden god Grund
til Udsættelsen af Serninadets Aabning. Dets Lokaler
havde nemlig saa godt som intet Inventar. Pulte,
Bænke, Hylder osv. blev først - efter særlig ministeriel Bevilling - anskaffet hen imod Slutningen af
Aaret, saa Lærere og Elever i de første Arbejdsmaaneder altsaa maatte hjælpe sig, som de bedst
kunde.
I Henhold til nævnte kongelige Resolution var
Seminariet i Ranum opført ved Præstegaarden, naturligvis med det for Øje, at Sognepræsten her som tidligere i Snedsted og som almindeligt ved de øvrige
Seminarier i Landet skulde være Læreanstaltens Forstander. Det bestod af to Bygninger, det egentlige
Skolehus og Gymnastikhuset, der dannede en ret
Vinkel med hinanden. Udfor Hovedbygningen laa
en rummelig, jævn og grusbelagt Plads til Brug ved
almindelig Færdsel mellem Læsetimerne og ved Fri-
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luftsgymnastik 1). Denne Plads var a aben mod Øst,
ud mod Sognevejen til Vilsted. Mod Syd afgrænsedes
den af Gymnaslikhuset, mod Vest af Skolebygningen
og mod Nord af Præstegaardens til Syd aabne Gaards·
rum, der hældede mod den bag ved liggende Kærflade,
saa Gaardens Stuehus, der Iaa nordligst og lavest,
syntes underligt nedsænket.
Den ny Seminariebygning med sine forholdsvis
bøje Mure og store Tag af røde Teglsten synede
svært i Landsbyens Halvkreds af gamle, straatækkede
Bindingsværkshuse, hvor en og anden Ejer nu Iod
indrette et Kammer til Bolig for en Seminarie-Elev:
et lille Rum, adskilt fra Storstuen. eller en ledig Af_ __ tægtslejligbed og gerne__med...:.MnrstensguL'\L=--13o-h~,---------
foruden Sengen, et lille Bord og en Stol eller to.
Men skønt de to Klasser, hvoraf Lærerskolen den
Gang besto~, tilsammen kun talte et Par Snese unge
Mennesker, blev det dog i Seminariefs første Tid
nødvendigt -- af Mangel paa nogenlunde ordentlige
Kamre - , at de allerfleste Elever maatte slutte sig
sammen to og to om Boligen og dens Seng, og at en
stor Del maatte søge ud til Nabobyer og Enstedgaarde
for at faa Bosted og Kost.
U middelbart efter Fremkomsten af Resolutionen
vedrørende Seminarieflytningen, i Februar 184 7, havde
den daværende Sognepræst i Ranum, C. G. la Cour,
modtaget Meddelelse desangaaende med Anmodning
om at søge Forflyttelse, idet nemlig Forstanderen for
Seminariet i Snedsted, som tillige var Sognepræst
der, nu som fortsættende ved Seminariet skulde have
Ansættelse som Sognepræst for Bjørnsholm og Malle.
') Først 3-4 Aar senere blev der vest for Seminariebygningen anlagt en lille Lysthave til Afbenyttelse for Lærere
og Elever i Hviletiderne.
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la Conr havde intet imod at komme bort fra den
nordjydske Fjordegn, og i det følgende Efteraar blev
han kaldet til Helsinge og Valby paa Sjælland. Han
forblev dog i Ranum til i Sommeren 1848 og boldt
indtil da Kapellan i sit ny Kald.
Ranum fik altsaa sammen med Seminariet en
ny Præst til Bys. Det var den i videnskabelige og
skoleinteresserede Kredse bekendte Ludvig Christian
Miiller 1), som da var 42 Aar gammel og havde
været Sognepræst og Seminarieforstander i Snedsted
i 5 Aar 1).
Han mindedes i Ranum i 1880erne som en bøj,
mager Mand i en tarvelig, som oftest lidet standsmæssig Paaklædning og en meget fri og jævn, ganske
uskolet Holdning. Men hans hele Væremaade var i
bøj Grad tiltalende for de ligefremme Landboere og
Landboeres Sønner, ban færdedes iblandt, og saa vel
her som tidligere i Snedsted vandt ban Tillid og
Hengivenbed bos Menighed og Elever.
Miiller selv var en tillidsfuld, ukritisk Natur,
godhjertet, i bedste Forstand barnlig af Sind og i
aandelig Henseende rigt begaYet. Det er i denne
Forbindelse oplysende, hvad der siges om ham af
Digteren H. C. Andersen, som, medens han læste til
') L. C. Miille1· var født i København 1806, blev cand. theol.
1827 og studerede derefter østerlandske Sprog, især Hebraisk, senere - efter et Ophold paa Island -- Islandsk
og Angelsaksisk samt Historie. I videre Kredse blev han
kendt som Forfatter af en bredt og folkeligt anlagt Danmarkshistorie (1837-42), der dog ikke blev fuldendt, og
»Den bibelske Historie • (1851), som i en noget forkortet
og ændret Udgave bruges den Dag i Dag. Begge disse
Værker bærer Vidne om Forfatterens store Evner som
Fortæller, rige, som de er, paa friske og fyndige, gammelfolkelige Udtryksrnaader i Fremstillingen.
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Artium, havde Muller til ManuduktØr. Andersen siger
om L . C. Muller, at han var )et af de ædleste og
elskværdigste Mennesker«, han havde kendt, og hvad der er særlig karakteriserende - - »en lige saa
ejendommelig Natur som jeg selv «1 ).
f Sr~mmenhæng hermed forstaas det let, at Seminarieforstanderens Forhold li! Eleverne maatte blive,
som det virkelig blev: stærkt personligt og præget af
gensidig Tiltro og Velvillie.
Hans ligefremme, til
Tider halvvejs kammeratlige Færd hos disse mere og
mindre modne unge Mennesker kunde imidlertid lejlighedsvis føre til, at de optraadte lidt respektløst,
om just ikke uhøfligt overfor ham . Gik det dermed
for vidt eller han paa andre Omraader blev skuffet i
sin gode Tro til sine Medmennesker, kunde han blive
meget hed og hæflig, men var straks derefter dobbelt
mild og omgængelig. I al Almindelighed kunde den
i Virkeligheden overordentlig dygtige Forstander dog
selvfølgelig hævde sig ved sin store Viden, sine udmærkede Talegaver, sin hele aandelige Overlegenhed.
Taler var Muller først og frem mest - en Ordets
Mester paa Katederet som paa Prædikestolen. I Timevis kunde han holde Eleverne i Aande ved sine livfulde Foredrag over bibel-, kirke- og fædrelandshistoriske Emner, og en Tankerigdom lagde han
for Dagen, naar han undertiden, bemærket af de
kirkesøgende Seminarister, i Bjørnsholm og Malle
Kirker paa samme Helligdag holdt forskellige Prædikener over samme Tekst og maaske den følgende
Dag i Klassen kunde forklare Skriftstykket ud fra
ny, mere dogmatiske Synspunkter.
Egentlig var Muller, forinden den grundtvigske
1
)

>Mit Livs Eventyr<. Udg. af Dansklærerforeningen . 1914.
S. 80.
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Folkehøjskole endnu var kommen i Vækst, en af
dennes Banebrydere, sikkert dog uden at dette var
ham selv klart bevidst, endsider tilstræbt. Hans hele
aandelige Støbning var som en Højskolemands - a f
de bedste. Stærkt paavirket af Grundtvig var han
overfor Kirke- og Skolespørgsmaal Frihedsmand 1),
hvilket utvivlsomt øvede sin Indflydelse paa en Del
af Eleverne, særlig da dem, som i den Henseende
var i Besiddelse af medbragt Modtagelighed 2).
MiHler var ikke nogen stærk, legemsfrisk Mand,
og det dobbelte Embede som Sognepræst og Seminarieforstander røglede han med en Iver, der yderligere svækkede ham. Allerede i Efteranret 1849 gav
Ministeriet ham et halvt Aars Permission, og ved
Midvinterslid det følgende Aar rejste han til København for at søge Hvile og mulig Helbredelse. Han
kom sig dog ikke noget videre, og efter nogle faa
Maaneders genoptaget Virksomhed i Ranum fandt
ban det nødvendigt at søge Forflyttelse. Den 23
Decbr. 1850 blev han kaldet til Sognepræst i Starup
og Grarup ved Haderslev og flyttede dertil i Begyndelsen af 1851, men inden dette Aar var halvgaaet,
kom til Ranum det Budskab, at dens bortdragne, af
~)

2

)

Det er et lødi~t Vidnesbyrd om Mullers vennesæle Færd,
at Mænd og Kvinder i Ranum, som nøje havde kendt
ham og havde haft eller efterhaanden faaet ganske modsatte Anskuelser paa disse Omraader, trods dette mindedes ham 30-40 Aar efter hans Død med den største
Agtelse og Kærlighed
Af hans Elever fra Snedsted kan nævnes som særlig bekendte: L. Møller Lund, dimitteret 1847, Lærer i Skalleru p, Vendsyssel, 1858- ·1895 (Se: Cbr. Mikkelsen: L. Møller
Lund. Kbh. 1897) og Friskolemanden, Folkesangeren
Morten Eskeseu, dim. 1848, død 1913. (Dansk biogr.
Haandleksikon I, Side 448).
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mange savnede Sjælesørger, dens tidligere Førslemand
paa Aandslivets Omraade, var død paa Grundlovs~
dagen. Hans Enke og Børn boede da endnu i Ranum
Præstegaard. Seminariets Andenlærer, cand. theol. Chrislen
Povlsen Møller, var fra Vendsyssel, Søn af Proprietær
Povl Møller, Skaarupgaard i Tolne Sogn, og, da han
1848 begyndte sin Virksomhed i Ranum, 28 Aar
gammel. Han var paa visse Maader en Modsætning
til Forstanderen. Hos C. P. Møller gav sig ingen
høj Tankeflugt til Kende, ingen stærke DrØmme om
Gyldenaar for Folk og Land, intet videre Hovedbrud
ud over det, der krævedes for Dagen og Vejen. Men
overfor disse Krav var han vaagen og villig. Han
var en praktisk og dygtig Lærer, sindigt holdende
sig til det foreliggende Lærestof. Kedelig som Lærer
var han dog ingenlunde. Hans Fremstilling og Forklaringer var altid vel formede og let forstaaelige og
alene af den Grund i Stand til at fastholde Opmærksomheden, men som den legemligt og aandeligt kærnesunde Landmandssøn, han var, havde han meget
jævnlig i Unden•isningstimerne en tør Vittighed tilrede.
Han var i det hele taget særdeles agtet og yndet af
Eleverne.
Møller kom til at udføre et stort Arbejde ved
Seminariet. Et Par Gange var han konstitueret Forstander, og i det ene af disse Tilfælde, i Begyndelsen
af 1851, maatte han over to Maaneder af Mangel paa
Medlærere overtage Undervisningen i alle Fagene med
Undlagelse af Regning og Sang, hvor Studierne- en
Time daglig -lededes af en Hjælpelærer M. C. Yde
ved Byens kommunale Skole.
Og i 12 Aar forblev Møller i sin Lærerstilling i
Ranum. 1860 blev han kaldet til Sognepræst for
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Selde og Aasted i Salling og kun 3 Aar senere udnævnt til Provst for Sallinglands Herreder, hvilke
Embeder han besad til sin Død. Han døde i Selde
den 30. April 1904 1).
Som Tredielærer havde Serninariet i dets to første
Aar en meget ung Mand, en Seminarist Kruse, Søn
af en Prokurator i Kolding, født der 1827 og dimitteret
fra Snedsted 1846 med Udmærkelse. Han var et flinkt
og dygtigt Menneske, som, skønt han var jævnaldrende
med Eleverne - nogle var endog ældre end han -og ret »lige~ med dem, dog af disse betragtedes som
det, han var: deres Overmand i Kundskaber. Kruse
holdt meget af Sang og var selv eh god, vel skolet
Sanger, og ikke sjældent hændte det, at en og anden
af hans Timer paa Seminariet, en Skrive- eller Regnetime, helt eller delvist ændredes til en Sangøvelse.
') I Slutningen af Provst Møllers Embedstid, da jeg - i
Anledning a'f, at jeg eftersøgte fuldstændigere Oplysninger
om Ram1m Seminariums Mænd end dem, jeg allerede
sad inde med - havde bedt ham om nogle Meddelelser
om sine egne Oplevelser, skrev han - den 23. Marts
1902 - til mig bl. a . følgende, der er særkendeligt for
ham og viser ham som den endnu lige fordringsløse, i
bedste Forstand gammeldags lænkende Mand: • ... et
langt Liv som mit, begyndt i Kirkens og Folkets vældige
Frembrydningstider og udviklet derunder indtil denne
Dag, i Forhold til mange af Landets betydeligste Mænd,
paavirket af disse og uden maaske nogensinde at hnvc
paavirket en eneste af disse eller indvirket paa, hvad der
har været oppe i Udviklingen, varsom og tilbageholdende
i den Virksomhed, der har været mig betroet, og som
jeg dog i Erkendelse af mine indskrænkede Evner bar
taget op i al Skrøbelighed og i Kærlighed, tal(kende Gud
nu ved Enden af min Livsbane for at have været som
den upaaaglede - ønsker at blive upaaagtet indtil Afslutningen her, kun mindet af mine Venner, de faa, jeg
antager at have beholdt.•
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Tiden ejede kun lidet af det rige Sangstof, vi nu har
til R a ad igbed - D ri k [{e visernes Tid var forlængst
forbi, og Bellman var endnu ikke naaet ud i de
bredere danske Samfundsh-tg - , men mange gamle
Folkeviser og en Del hisloriske Sange kendte man,
og dem sang man da, var de end nok saa lange, og
dette med Forstanderens hjertelige Billigelse og Tilslutning - det var et Stof, L. C. Muller holdt afl).
Ligesom Seminariet i Snedsted havde haft Forbindelse med en Børneskole, hvor Eleverne kunde
faa Øvelse i at undervise, maalte det seh·følgelig paa
sit ny Hjemsted have en tilsvarende Ordning. Dermed
havde det i Begyndelsen sine Vanskeligheder. I Byen
var der vel en almindelig kommunal Skole, men
Læreren ved denne, Hans Christensen 1\Iosbech, en
af Ignatius Bechers Dimittender, var en ældre Mand
og ukendt med de nyere Undervisningsmeloder og
-fag, hvorfor han ikke fandtes egnet til al vejlede
Seminarie-Eleverne i Skolegerning. Den første Sommer, altsaa 1849, gik Eleverne da til Malle og Næsby
og gav nogle Børn Undervisning i tilfældige Lokaler
i Hjemmene, en Ordning, som Beboerne i disse Byer
syntes helt godt om, saa de til Forstander Muller lod
sig forlyde med, at de maaske vilde være villige til
at opføre en Skolestue, saafremt det kunde tilsikres
dem, at Serninariets Elever fremdeles meddelte Undervisning der, i det mindste 3 Timer daglig, uden
1

)

Kruse kom bort fra Seminariet af den Grund, at han for
at undgaa Militærtjeneste maatte søge Skolelærererubede,
Han havde derefter Ansættelse i forskellige Landsbykald,
først i Jylland, senere paa Sjælland, sidst - kaldet af
Konsistorium ved Københavns Universitet- i Greve ved
Roskilde, hvor han gjorde sig bekendt som en ivrig og
anset Deltager i de politisl{e Bevægelser i Køge Folketingsvalgkreds. Han døde i København 1895.
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Udgift for Beboerne. MUller indberettede dette til
Direktionen, men uden Resultat. Derefter foreslaar
C. P. Møller - som konstitueret Forstander under
L . C. MUllers Fraværelse i 1850 - at der opreth's
en Øvelsesskole paa selve Seminariet, som dertil havde
fornødent Lokale, og da Byens Skole havde et meget
stort BørneantaP), ca . 90, kunde nok en Del Drenge
og Piger henvises til Seminariets Skole, hvor Forstanderen og Lærerne ved Fagdeling vilde paatage
sig Undervisningen, Kruse desuden Skolens Bogføring.
og deslige samt Ledelsen af Seminarie-Elevernes praktiske Øvelser. Herved vilde det imidlertid blive ønskeligt, at Seminariet fik en Lærer mere - og heller
ikke dette Forslag fandt Bifald hos Autoriteterne.
Omsider endte Forhandlingerne med, at Ministeriet
tillod, at et Beløb af 100 Rdl. stilledes til Raadighed
til Løn for en Hjælpelærer ved Ranum Skole, en flink
Seminarist, som saa skulde forestaa Vejledningen i
praktisk Arbejde. Til dette Hverv ansattes de~ - l.
Novbr. 1850- den foran nævnte M. C. Yde, dimitteret
fra Snedsted 1846 og ved Kaldelsen til Ranum konstitueret Lærer i Løgsted. l Ranum forblev han til
1856, da han fik Embede i Flade paa Mors. Omtrent
ved samme Tid søgte og fik Mosbech Afsked.
Havde vi blot haft Nørgaard her, blev der
tænkt og sagt af Seminarielærerne, mens de omtalte
Overvejelser stod paa. Nørgaard var Læreren i Overlade, helt omme i Pastoratets sydlige Del. Han var
en yngre Mand og kendt som en meget dygtig Lærer,
saa he~ns Skole, hvis den havde ligget Seminariet
1

)

Børnene fra Næsby og Malle, som da ingen Skoler havde,
søgte Ram1m Skole. Først 1881 blev der oprettet en Skole
i Malle. Den første, alene for dette Sogn beskikkede
Lærer og Kirkesanger var Forf. af nærværende Skildring.
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nærmere, vilde have været selvskreven som Øvelsesskole med ham som Vejleder. Nu kunde den ikke
blive det. Som Kirkesanger ved Sognekirken paa
Bjørnsholm havde Nørgaard dog Forbindelse med
Seminariets Lærere og Elever og var Yel kendt med
dem og deres Forhold 1).
Ved Lag et Par Snese var altsaa Tallet paa de
læsende Ungersvende, som i Aarene 184R, 49 og 50
til daglig færdedes ad Seminariebyens muldede Veje.
Af disse blev efternævnte - hver for sig i saa godt
som hele sin Virketid - »Degne« i Himmerland:
P. P. Pallesen, Lærersøn fra Nørre Kongerslev,
i Sønder Tranders,
J. Mosbech, Søn af fornævnte M. i Ranum, i
Støvring,
L. Thomsen, Gaardmandssøn fra Tyholm, i Kornum og Næsborg,
.J. Nielsen, Gaardmandssøn fra Harre i Salling,
Blære,
P. M. K. Agerschou, Lærersøn fra VIbjerg, i
Gundersted,
J . O. Christensen, Søn af en Indsidder i Fjerritslev, i Frejlev,
N. Jensen, Gaardmandssøn fra Næsborg, i Gøttrup, Farsø Sogn,
K. P. Nørbye, Lærersøn fra Hygom ved Lemvig,
i Skelund,
') N. C. Nørgaard, som var en Degnesøn fra Mors, født
1822 og dimitteret fra Snedsted 1846, blev 1857 forflyttet
fra Overlade til Ranum Skole, som selvfølgelig da blev
Øvelsesskole for Seminariet. Han virkede her til 1889.
Nørgaard var en af de >gamle i Gaarde< i Ranum og
Omegn, som i den Tid, 1881-85, jeg boede i Pastoratet,
meddelte mig et og andet fra Seminariets første Aar.
E.-N.
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S. Chr. Garde, født i København, i Døstrup ved
Hobro,
A. M. Lomborg, Husmandssøn fra Lomborg ved
Lemvig, i Haals, Gunderup Sogn,
O. Wrist Nielsen, Gaardmandssøn fra Harboøre,
i Romdrup.
- En af de mest bemærkede i Elevflokken var
fra først til sidst i ovennævnte Tidsrum en vestjydsk
Gaardmandssøn, og en bemærket Mand skulde h&n
blive gennem ::~Ile sine følgende Leveaar. Det var Christen Poulsen Berg, den senere fremragende Politiker.
I Begyndelsen af September 1848, allsaa ved den
Tid, da den ny Seminariebygning blev taget i Brug,
kom Berg til Ranum, omtrent 19 Aar gammel- efter
i Forvejen at have bestaaet Optagelsesprøve i Snedsted. Allerede da var han fremfor de allerfleste af
Kammeraterne i Besiddelse af en vis Modenhed i
Henseende til Arbejdet, der Jaa for ham, den Livsstilling, han attraaede, og til den Omgang med fremmede, ikke til Bondestanden hørende Mennesker, som
ej enhver ung Mand, der var draget hjemmefra, ret
forstod sig paa.
De gode Kundskaber og det frie Væsen, han
mødte med, øgedes Dag for Dag. Han havde en
særlig fortrinlig Hukommelse og var i det hele lærenem og begavet. Ved mundtlig Eksamination saa vel
som ved skriftlige Udarbejdelser kunde han udfolde
en Ordrigdom, som beundredes af Kammeraterne, der
ogsaa blev de underlegne i de Disputter, hvortil de
jævnlig af Berg ud- og opfordredes, og hvori han
viste sig snart ivrigt paagaaende, afvisende enhver
Modsigelse, snart vidtløftigt forklarende med et Væv
af overflødige Vendinger og Udtryk, der omtaagede
~odstanderen og gjorde ham træt.
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Ogsaa i rent ydre Henseende var Berg den mest
udstyrede.
Høj og rank og næslen værdig i sin
Holdning stod og gik han i Kammeraternes Flok, var
lys af Lød, rødmosset og kærnesund, dertil all id
velklædt, eftersom han i økonomisk Henseende vat·
forbolds vis velstillet.
Som Følge af alle sine Fortrin kom Berg snart
til at indlage en ledende Stilling blandt Seminarieeleverne. Overfor Lærerne og med Hensyn til Klassernes Fællesanliggender blev han dPn selvskrevne
Ordfører og Fortaler - og hans uskrømtede Selvsikkerhed øgedes derved. Han var imidlertid ungdommelig nok til at gøre en Smule Misbrug af sin
Dygtighed overfor baade Kammeraterne og Lærerne,
hvorved hans Anlæg for Førerskab og Storstilethed
kunde komme til at give sig mindre heldige Udslag.
Han havde sanledes Tilbøjelighed til, naar en af
Klassekammeraterne blev eksamineret og ikke var
hjemme i Stoffet, at snakke med og lave kaade
Streger, saa Eksaminanden kørte endnu mere fast, og
til under samme Omstændigheder at praktisere den i
mange Skoler kendte Uskik at tilhviske den, der
bliver »hørt«, meget urigtige Svar, som derpaa gaar
videre til Læreren - til Morskab for Auditoriet. I
Regelen lod Læreren det gaa upaatalt.
Bortset fra disse og lignende Unoder, der væsentlig maa tilskrives hans glade Ungdom, skal Berg have
været en særdeles tjenstvillig og hjælpsom Kammerat,
hvilket sikkert stod i nær Forbindelse med hans
stadig voksende Følelse af at være den overlegne og
beskyttende. Et i høj Grad betrgnende K ara kterlræk
hos barn var det, al han holdt op med at ryge Tobak,
fordi hans Stuefælle, en brystsyg Bondesøn fra Ringkøbingegnen, ikke kunde taale, at han røg i Kam-
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meret. Berg holdt helt op med Rygningen. Ingen
Gaaen udenom, ingen Mellemvej, ingen »Akkord med
Uretlen «.
Ligesom han under sin lange politiske Løbebane
nu og da kunde vise en Sindets Stejlhed, der muligt
bidrog sit til, at han ikke opnaaede noget afgørende,
systemskiftende Resultat af sin uhyre Virksomhed,
saaledes ogsaa i hans unge Dage her i Ranum. Dette
belyses af følgende:
Lærer Kruse skulde have en Time med ' begge
Klasser samlede. Han spurgte da Eleverne, om de
hellere vilde have Sang eller Oplæsning i Stedet for
det Fag, der stod paa Timeplanen. Berg foreslog
Oplæsning af en af Holbergs Komedier - en anden
holdt paa Sang. Saa maatte der stemmes om det,
og da skete det sjældne, at Bergs Parti kom i Mindretal. Derover blev han fornærmet og vilde ikke tage
Del i Sangen, og mens de andre sang, sad han og
ødelagde en Sangbog, saa den ikke mere kunde
bruges. Den Respektløshed, der i al Almindelighed laa
Christen Berg i Blodet, kom, som allerede antydet,
ogsaa for Dagen overfor Lærerne med Undtagelse af
Forstander Muller, som han vistnok fuldt ud agtede
og saa op til. Dette kan til Dels have haft sin Grund
i, at Agtelsen var gensidig. Der kan nemlig næppe
være Tvivl om, at det lidet verdenskloge Bogmenneske,
den barnliggode H. C. Andersen-Natur, Sagaelskeren
Ludvig Chr. Miiller, til en vis Grad vat imponeret af
den stærke vesljydske Bondesøn, der stod saa fast
paa sine Ben, saa selvbevidst og selvsikker, ret en
Raaber om ~Folkets . slumrende Kraft og Vid«. Forholdet mellem den midaldrende Forstander og den
unge Seminarieelev kom efterhaanden til mere at
4
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ligne et Venneforhold end det, der almindeligvis bestaar mellem Mester og Lærling. Men just dette var
tilpas for Berg, som gerne vansaa dem, der havde
Myndighed og vilde gøre den gældende, og overfor
Miiller viste han allid Tillid og god Villie.
Helt anderledes havde det sig mellem Berg og
en Pastor Bay, som, medens Muller under sin Sygdom
opholdt sig i København, var her som Vikar i Sognepræste- og Seminarielærer-Embedet 1). Bay var en
særdeles rar, fredelig Mand, men ikke ret egnet som
Ungdomslærer, i alt Fald ikke her, hvor Tonen var
jævnthen fri og Livsformerne uden al Stivhed - Bay
var lærd, fornem og mindre omgængelig. I Religionstimerne sagde Berg ham imod. Der kunde opstaa
langvarige Disputter imellem dem. Berg stod da høj
og støt paa sin Plads i Klasseværelset og saa sin
Modpart ind i Øjnene, med et drillende, overlegent
Smil. Bay var skikkelig nok til at indlade sig paa
disse Ordkampe og førte dem fra sin Side stilfærdigt
og værdigt, men blev de altfor vidtløftige, og Eleven
blev ham særlig paagaaende, kunde han blive hidsig,
fortale sig og indvikle sig i Selvmodsigelser - og
»Til andre Tider,«
Berg stod som den sejrende.
fortæller en af Bergs Kammerater paa Seminariet,
»sad Berg i Bays Timer med Hovedet ned paa Armene,
som om han sov, men naar Bay kom til at citere et
Skriftsted gall, løftede Berg Hovedet og rettede ham.«
Det var saa vist ikke underligt, at Bay kunde blive
ilde berørt af en saadan Opførsel af en Elev.
Men nu et andet Billede af den unge Christen
Berg, et kønnere Billede end det fra Klasseværelset,
et Rillede, hvor vi ser ham som den fornøjelige, friske
1

)

Anden læreren, C. P. Møller, var . konstitueret som Forstander.
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Svend fra Bondegaarden, ihukommende hjemlige Løjer
og før prø\·et -- Kraftudfoldelse. Thi her kommer
atter hans Følelse af Velmagt og hans Kamplyst til"
Syne. Der fortælles af Kammeraten, som ovenfor
citeredes:
>>Det var i Frikvarteret. Vi var ude at strække
Benene og faa en l\1undfuld frisk Luft. Ludvig Milllers Avl s karl, en lavstam m et, men bredhærde t, kraftig
udseende Karl, kom kørende med et Læs Gødning
ud af Præstegaarden og hen ad Vejen forbi Gymnastikpladsen, der var aaben til den Side. Berg stak i
Rend hen imod ham og spyttede undervejs i Hænderne for at Lilkendegive Karlen, at de kunde vel
tage et Livtag sammen.
Karlen v·ar rede. · Han
hægtede Tømmen paa Ba.genden af den »nærmer«
Møgrjæl og lod Hestene blive ved at gaa, hvorpaa
ban sprang ind paa den grusbelagte Plads og tørnede
sammen med Berg, som næppe var den stærkeste,
men langt den smidigste. Karlen Iagrie ham ned,
men kunde ikke bolde sig øverst. Berg spændte sit
ene Ben over ham, vred og snoede sig saa bøjelig og
smidig, som om han havde været en øvet Bryder, og
blev ved saa længe, til ban kom øverst. Nu var det
umuligt for Modparten at kaste ham, saa ban maatte
erldære sig for overvundet og stod op, og Karlen
rendte i Trav bagefter Vognen, der i m id lertid var
kommen et godt Stykke ned paa Gaden.<<
Her har vi endnu noget af Bondebarnet fra
Marke11. Men efterliaanden som Berg gik frem paa
sin U d dannelses jævne Bane, fjærnede han sig fra
Landsbykulturen, fik Smag for en vis Flotbed i
Paaklædning og Optræden og blev i det hele taget
mere stilfuld af Holdning. Dette ændrede dog ikke
hans egentlige Væsen og Sindelag, men bidrog til at
4•
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skaffe ham yderligere Bemærkelse i og udenfor hans
daglige Omgangskreds.
Bergs udadlelige Bestræbelser i Retning af et
pænere Ydre havde for Reslen sin for et ungt og
aarvaagent Menneske ganske naturlige Am·sag. Han
boede nemlig i hele sin Seminarielid i et fint og
dannet Hjem, Familien Ingerslevs ovre i Vilsted Mølle,
omtrent en halv Mils Vej fra Harmn1. Omgangen med
denne Familie paavirkede ham selvfølgelig ikke lidet
og gjorde nogen Afslibning temmelig nødvendig for·
ham.Seminarieeleverne sa\'nede stærkt deres elskværdige Førstelærer, Pastor Muller, i de Maaneder af
1850, han var fraværende, - Berg sikkert mest. To
Gange skrev han paa samtlige Elevers Vegne til ham
om at komme tilbage, sidste Gang efter en Time paa
Seminariet, da han atter havde været fræk og paastaaelig overfor Pastor Bay, som igen var bleven ophidset og til Gengæld havde mindet om den nær
forestaaende Afgangseksamen. Og Mliller kom nogle Dage hen i J u li.
Et Par Uger efter begyndte Eksamen. Den holdtes
paa Seminariet, og Lærerne eksaminerede selv. Som
Censorer var til Stede Stiftsøvrigheden, Pro\·sten og
Nabopræsterne. I Ranum mødte denne Gang Stiftamtmand Bretlon og Biskop Øllgaard. Den 25. Juli
- 1sted-Dagen - afsluttedes Eksamen. Ved Mi.illers
Indflydelse gik Berg fra den med Hovedkarakteren
• Udmærket duelig«, som han aabenbart ogsaa havde
fortjent, men i Henhold til Rays Eksamination og
Bedømmelse udea Tvivl ikke vilde have faaet.
Knap to Maat1eder kom Berg efter et Ophold i
Hjemmet alter til at bo i Vilsted, idet han nemlig
blev konstitueret til under den daværende Skolelærel-
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Eegs Sindssygdom og indtil Yidere at overtage Bestyrelsen af Skolelærer- og Kirkesangerembedet der i
Sognet. Der var han i over et Aar, boende hos
Ingerslevs i Møllegaarden, hvor han læste privat med
et af Husets Børn og var yndet og agtet af Familien,
saa IngersleY Yed hans Bortrejse medgav ham en
meget god Anbefaling.
Men i Vilsted som i Ranum ytrede sig hans
Hang til Kritik og Modstand overfor den overordnede.
Han og Sognepræsten kom ikke godt ud af det med
hinanden, og naYnlig Kirketjenesten, hvor Berg ifølge
Sagens Natur mest maatte føle sig som den lydende,
voldte ham adskillige formentlige eller virkelige Ydmygelser, som han gengældte ved tilpassede Demonstrationer.
Den l. November 1851 O\'ertog Berg en Plads
sqm Huslærer paa Skovsgaard ved Kolding og kom,
som bekendt, kort derefter ind under Forhold, ved
hvilke han for sine Evner og sin Handlekraft fik det
store Raaderum, han behøvede. En af Bergs Med-Elever, hvis senere Virksomhed
ligeledes skulde faa stort Omfang, skønt den foregik
i al Stilhed, var Husmandssønnen Jacob Nielsen fra
Lindum mellem Hobro og Vib<;>rg, den sidenhen bekendte Bondelivsskildrer »Knud Skytte«. Han var
som Elev i næsten enhver Henseende en Modsætning
til Berg: nøjsom og fordringsløs i Færd og Ydre,
stille, sindig og tænksom. Sagtens ringede for hans
Øren ogsaa her en Poesiens Harpeklang fra Hjemstavnens gammeldags Gaarde og dens Heder og Skove
med det minderige Tjele. Han er den Bergs MedElev, hvis utrykte »Erindringer fra Ranum« et Par
Gange i det foregaaende er citeret.
Mere snakkende og bevægelig var Jeppe Tang,
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den gennem mange følgende Aar ansete Seminadeog Højskoleforstander, som i 1850 og deromkring
ogsaa var Elev i Ranum og derfra drog ud i Verden
som Ludvig Chr. Mullers mest ægte aandelige Ætling,
allermest i Henseende til Forkærlighed for bibelsk
og dansk Historie i folkelig og poetisk Fremstillingsform, som for ham var noget af det skønneste, Skoler
og Bøger havde at byde paa.
Tang var Medlem af en gammel Bondeslægt i
Ringkøbingegnen. Faderen var Gaardmand, men det
var gaaet tilbage for ham, saa han ikke kunde hjælpe
sin lærenemme og lærelystne Søn frem. Jeppe havde
imidlertid ligesom Christen Berg i en tidlig Aldet·
været Lærer ved Skoler i sin Hjemegn og derved
tjent sig en Smule Penge, og som god Vestjyde, med
Handelsblod og Forretningstalent, havde han set Lejlighed til at skaffe sig en Biindtægt ved - Faarehandel, saa ban da omsider ved egne Bestræbelser
var naaet saa vidt, at han, hvad Penge angik, kunde
paabegynde Seminarieopholdet.
Han blev som Berg en af Ludvig Chr. Mullers
kæreste Elever, muligt den, Miiller syntes allerbedst
om. Tang nr livlig og opvakt, altid varmt interesseret for alle aandelige Spørgimaal og Samfundsopgaver. Vel ''ar han som Berg af den Slags Mennesker, der allerede som unge og uerfarne ikke sætter
deres Lys under en Skæppe og tier med, h vad der
ligger dem paa Sinde, men Tang havde ikke Bergs
Selvbevidsthed og Oppositionslyst, hans mange, ofte
højtlydende Ord var uden Braad ---- Tang var fredsommelig, fornøjet og fornøjelig.
De Penge, Tang havde tjent som Lærer og Faarekræmmer, viste sig imidlertid at være utilstrækkelige
til at dække Bekostningen ved hans fortsatte Ophold
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paa Seminariet, men nu kom paany hans tidligere
pædagogiske Virksomhed ham til Nytte. Han havde
jo Øvelse som Børnelærer, vilde gerne undervise
og fik saa ved Forstanderens Medvirkning Plads
som Huslærer paa Bjørnsholm for den derboende
Forpagter Nyholms Sønner.
Nu kunde han saa
godt som uden Udgift vedblive at være Elev paa
Seminariet, boende paa Bjørnsholm, der jo ikke laa
længere borte fra Ranum end Vilsted, hvor Berg og
andre Elever boede. Var Vejr eller Føre daarligt,
laante Forpagteren ham for Resten gerne en Hest at
ride paa til og fra Seminariet, og denne Befordringsmaade blev efterhaanden mere og mere almindelig
for Huslæreren.
Tang dimitteredes fra Seminariet samtidig med
Berg - med Hovedkarakteren »Meget duelig«. Han
fik en daarlig Karakler i Sang, ellers vilde han have
opnaaet Udmærkelse.
Afgangseksamen 1850 afsluttedes, som foran
nævnt, netop paa den Dag, da Slaget ved Isted stod.
Krigsbegivenhederne i de tre Felttogsaar havde stadig
gjort stærkt Indtryk paa Seminarieeleverne, som af
Forstanderen, der selv var meget optaget af Krigens
Gang, holdtes underrettet om dem 1). Paa Tang ha Yde
de seneste Efterretninger fra Valpladserne den Virkning, at han, da han var færdig med sin Eksamen,
opsagde sin Huslærerplads, som han ellers skulde
have beholdt indtil ·videre, og rejste til København
for at melde sig som frivillig Soldnt. Han blev da
ogsaa antaget, men kom ikke til at deltage i de
Kam p e, h vormed Krigen ophørte.
') En af Mullers Elever fra Snedsted, Florianus Brønderslev fra Frederikshavn, dim. 1844, sidst Huslærer hos en
Pastor Haugaard paa Mors, var faldet ved Fredericia.
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Under sit Ophold i København, hvor han eflcr
sm korh·arige Soldatertjeneste fik Beskæftigelse som
Timelærer, tænkte han stærkt paa at skabe sig en
Virksomhed i den vesthimmerlandske Egn, han havde
forladt, og som han var kommen til at holde af.
Paa den gamle G:1ard Bjørnsholm med dens Minder
fra seh·e Kong Valdemars, Knud Lavards Søns Dage
havde han kendt en Dufl af stor og indholdsrig
Fortid med Ingemann'ske Skikkelser og ædelig Herrefærd, en Stemning, der havde fæstnet sig dybt i hans
just paa dette Felt modtagelige Sind. Han foresatte
sig at vende lilbage til Bjømsholm og der oprette en
stor Skole, en Folkehøjskole i Grundtvigsk Aand og
Mening, en Skole for det vaagnende Folkeliv, som
Ludvig Chr. Miiller saa ofte havde talt om.
Bjørnsholm var forpagtet af nævnte Nyholm, og
der var af hans Forpagtningstid 18 Aar tilbage. Men
Tang havde Mod og Tillid til sin Sag. Den fattige
unge Mand indlod sig paa intet mindre end at underhandle med Nyholm om at afløse ham som Forpagter
af den store Ejendom. Tang skulde overtage Forpagtningen for den resterende Tid mod en Godtgørelse
til Nyholrn af 8000 Rdlr. Bjørnsholm ejedes paa
den Tid af Staten, og Tang frygtede Muligheden af,
at der fra de vedkommende Autorileters Side kunde
ske Indsigelse mod hans Overtagelse af Forpagtningen.
Han hen vendte sig derfor til den daværende Indenrigsminister, senere Kansejlspræsident P. G. Bang om
Sagen - men i Stedet for al modsætte sig Tangs
store Plan tilsagde Ministeren ha m ubetinget Støtte
til dens Gennemførelse.
Nu gjaldt det altsaa for den unge Seminarist om
at skaffe Penge - for det første dem til Nyholm.
Han var imidlertid forstandig nok til at indse, at
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han for at kunne sætte Skolen i Gang maatte have
en god Del flere.
Med u n der 12000 Rdlr. mente
han ikke at kunne ordne det hele.
Grundtvig, som Tang ogsaa havde henvendt sig
til angaaende Folkehøjskolen paa den gamle Henegaard ved Limfjorden, gav naturligvis af sit fulde
Hjerte Planen sin Tilslutning, og med en Anbefaling
fra ham gik Tang frimodigt til Enkedronning Caroline
Amalie. Hun lovede ham 2000 Rdlr. til Skole~agens
Frem m e. Grundtvigs H u s tru stillede l 000 R dir. ti l
hans Raadighed, og mange flere Penge fik han sikre
og mindre sikre Løfter paa. Men da den yderste
Frist for Underskrivningen af Kontrakten mellem ham
og Nybolm udløb, i Begyndelsen af 1853, havde han
dog kun faaet samlet lidt over 8000 Rdlr. ' og maatte
Jade sin store og smukke Plan falde.
En Omtale af Jeppe Tangs senere, meget anerkendte og omfattende Livs\'irksomhed falder udenfor
nærværende Skildrings Ramme. Han døde 1904 som
Forstander for Blaagaard Seminarium ved København. -Endnu som for 70 Aar siden er Ranum den
særmærkede Landsby i Himmerlands Vesteregn. Den
er det, fordi den rummer en forholdsvis stor, bosiddende Befolkningsdel med »immateriel Virksomhed « og høj, boglig Kultur og huser en talrig, nobel
Ungdom - og fordi den i det rolige, nordjydske
J ordbrugerland er et P u n k t, hvor i Tidens Løb
mange Menneskers Livsveje mødes og hastelig skilles.
?t ·• -

Tt;ykte Kilder: Ran u m Seminarium s Jubilæumsskrift
(1898). H. Begtrup: Christen Berg (1896). • Lærerne og
Samfundet• (1915).

FRA SEBBER SOGN.
AF CHR. ANDERSEN, ASTRUP.

lille Sebber Sogn i Nordvest-Himmerland med
kun 112 Tdr. Hartkorn begrænses i Nord, Øst
og Sydøst af Limfjorden og bestaar for Størstedelen
af et Højdedrag, der i sammenhængende høje Banker,
kun afbrudt 2 Steder, falder temmelig stejlt ned i
Nord mod de store l a 2 Km. brede Kær- og Engstrækninger, der gaar helt ud til Fjorden. Bankerne
bærer det norske Navn Lier. Langs ad Skraaningen
parallelt med Hovedretningen ses tydeligt Gange eller
Stier med korte Mellemrum, aabenbart fremkomne
ved Bølgernes Skvulp eller dannet af Skovens Dyr;
thi at Sognet i Oldtiden var beYokset med Skov. giver
de endnu bevarede Stednavne »Skovjorderne« Beviser
paa , foruden at nogle nærliggende Steder i Farstrup
Sogn kalde·s Hornskovgaard, Mellem- og Øster-Skovgaard samt Skyttehuset, dette sidste en mindre Gaard,
der tilligemed de andre skærer sig helt ind i Sebber.
Fra Lierne hæver Landet sig jævnt opad mod Syd.
De højeste Punkter deroppe frembyder et storartet
Rundskue, nu da Markerne helt er afklædte for Skov.
Dampere og Sejlskibe i stort Tal glider op og ned ad
Fjorden med Hanherrederne, Øland, Gøl og en Del
af Vendsyssel som Baggrund mod Nord. I Nordøst
ses Kirkespir og Dampskorstene i Aalborg og Nørre
Sundby, Nibe spejler sig i Vandet øst paa, og langt
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ude mod Sydøst fortoner Skovene vest for Rold sig
i Synskredsen, medens Udsigten til de andre Sider
delvis er spærret af et højere Terræn. Omtrent midt
paa Højdedraget ligger Byen Barmer i en Dalsænkning, rler mod Nordøst fører ud i Retning efter
Fjorden. Denne maa i Stenalderfolkets Tid for 3 a
4000 Aar siden være gaaet helt op til Byen; thi paa
en lille Skraaning i Byens Udkant ned mod Lavningen er fundet ikke faa Redskaber af Sten, Økser,
Hamre, Mejsler, Kiler og Spyd. Intet Under, at vore
Forfædre her fandt et prægtigt Bosted, hvor Skovens
Vildt og Fjordens Fiskestimer gav rigelig N æ ring.
Om Byens Ælde har vi desuden et andet Vidnesbyrd; thi Navnene Banner, Barløse, Fur, Furreby
osv. minder om Bartiden, siger Hislorikeren Fr.
Barfod. Det vil sige, det Tidsrum, da Naaletræerne
var Eneherrer i Skovene, og som just falder sammen
med Stenalderfolkets, hvad talrige Mosefund stadfæster. Ogsaa andre Steder i Sognet træffer vi Spor
fra Stenalderen. Hvor Jordsmonnet i Sydøst falder
ned mod Fjordvigen Halkær Bredning, staar Siwlen
et Stykke op ad Hældningen. Da den blev bygget i
1820erne, stødte Spaden ved Udgravningerne paa en
Masse Menneskeben, spredt i saa stor Uorden, at
Tanken om en almindelig Begravelsesplads er udelukket; og nu for faa Aar siden opdagedes i Skolens
Gaardsrum en Køkkenmødding med de sædvanlige
Østersskaller, brudte Dyreknogler o. a. m . Paa den
lille Slette øst for Højdepartiet ligger Byerne l'alsted
og Sebbersund ud mod Fjorden. Deres Oprindelse
maa dog henføres til en langt senere Tid, fordi Beliggenheden falder i Plan med de nuværende Enge.
Oppe paa Valsted Mark troner i ensom Majestæt en
vældig stor Høj, kaldet Dans Høj, som National-
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museet mener at være elannet af Naturen paa Grund
af de store Dimensioner. Men stedlige Sagn fortæller,
at her blev Kong Dan stedt til Jorde i den nordYestre
Del af Højen tilligemed sin Hest, der var beslaaet
med i Guldsko. Kongen skal være falden i et Søslag,
hvor siden Valsted fremstod med Navn efter Valen.
Hvem ved, maaske Benene ved den nærliggende Skole
hitlrører fra de faldne Stridsmænd. Tæt vest for
Sebbersund ligger et isoleret Bjerg opkaldt efter Helgenen St. Nikolaj. Til dette knytter sig følgende Sagn
fra Middelalderen: Herremanden fra Sebber Kloster
vilde opføre en Kirke der, men Bjergets Dværge og
Trolde ødelagde om Natten, hvad der blev bygget
om Dagen. Tilsidst lod de ved en forbirejsende sende
Bud til Herremanden, at ban skulde lade et Par Stude
gaa ud om Aftenen, og der, ln·or de laa om Morgenen,
kunde Kirken hygges i Fred. Dette skele, Studene
laa tæt Yed Herregaarden, og Kirken, som blev bygget
der, slam· endnu . Resler af Fundamentet til Nikolajkirken paa Bjerget henlaa derefter i Aarhundreder
gemt i Jordens Skød, indtil Entreprenørerne ved
Bygning af Sebbersundbroen i vore Dage opgravede
de mange Yel tilbugne Kampesten og bragte dem i
Anvendelse til Broen. Foruden de omtalte Oldtidsminder skal endnu nævnes, at der nedenfor Dans
Høj paa Barrner Bymark er funden 1/2 Alen under
Overfladen en Masse tæt sammenstillede Urner uden
Kantsætning af Sten og ikke langt derfra en almindelig Jættestue med Potteskaar. Dette er altsaa Minder
fra den meget yngre Broncealder, da Ligene blev
brændt. Sagkyndige udleder Navnet Sebber af 'det oldnordiske Sæbjørn. I Sognet findes kun 3 opkastede
Kæmpehøje nær ved hverandre paa Barmer Mark.
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Det turde være, at Høvdingen Sæbjørn har fundet
Hvile i den største af dem.
KULTURBILLEDER FRA SOGNET I VORE
OLDE- OG BEDSTEFORÆLDRES TID.
Skolelo\·en af 1814 gav gode Rammer for Ordningen af vort Skolevæsen, idet Undervisningen indtil
da mange Steder paa Landet nærmest vat· o\·erdraget
til privat Foretagsomhed med Tilskyndelse og nogen
Støtte fra det offentlige. I hver af Sebber Sogns 3
Byer terpede en hjemmegjort Skoleholder Lektier med
Børnene, lærte dem at skrive Tal og Bogstaver med
Fingeren i en Kasse fyldt med Sand for derefter al
gaa over til Brugen af Pen snitlet af Gaasefjer. En
12 Aars Pige, som 1806 kom i Valsted Skole, deltog
i Undervisningen der det halve Aar, hele hendes
Skolegang varede.
Lærerens Hang til Brændevin
kendte Uørnene, lworfor de store Drenge gerne mødte
med en Pægl om Morgenen. Saa fortæller hun videre:
»Mens Rusen stod paa, lavede vi et syndigt Hurlumhej. Læreren led dog ingen Overlast i den Tid, vi
havde nok at gøre med vore egne Kunster, men en
Aften, han gik fuld hjem, blev han paa Gaden bombarderet med raadne Agerhønseæg af en Flok Drenge.
Om Eftermiddagen gik det ret godt med Læsning i
Skolen, for vi skulde jo lære vore Bøger for at blive
konfirmeret; alligevel maatte jeg gaa til Præsten i
flere Vintre og slap først igennem i mit 17. Aar. Vi
stod Konfirmationsdagen 80 paa Kirkegulvet, mange
af dem med Skæg paa Hagen.« - Da jeg langt senere
hen i Livet spurgte om Aarstallet for denne Begivenhed, svarede hun, der ellers af Naturen var godt
begavet: ~Det ved jeg ikke, for i min Barndom var
der ingtn Aarstal til; men kan du sige mig, om de·

62

CHR. ANDERSEN:

Ting, vi læser om i Bibelhistorien, er foregaaet i
Himlen eller paa Jorden ?c - Efter Faderens Død
1802 kom hun ud at tjene som Hønsepige paa Sebber
Kloster og fik Aaret efter ogsaa Gæssene at passe.
»Det var et sølle Liv,« fortalte hun, »Vi frøs og sultede dertil saa stærkt, at jeg gerne havde mættet mig
med de tørrede Sild, der la a i H undelruget, men vi
maalle ikke røre dem. Naar Kah·ene skulde slagtes,
holdt vi Smaapiger op i Skindet og fik da til Tak
Ansigtet m·ergnedet med det blodige Skind. Ingen
rørles af vore bitre Taarer. Mine Sengefæller fyldte
mig med Utøj, saa jeg ofte maatte hjem til min fattige Moder i Barmer for at blive gjort ren.« Efter
Konfirmationen fik hun indtil sit Gifter m a a l 1819
Plads som Tjenestepige paa større lløndergaarde.
Lønnen steg 1814 til 140 Rdl. i Sedler, der blev
ombyttet med 4 Rdl. i Sølv, dP.t var hele Aarets
Fortjeneste. - Kendt i Barmer de sidste 50 Aar af
sit Liv under Navnet »Gamle Moster« døde hun 1886
i den høje Alder af 92 Aar. I Ægteskabet kom mange
Børn, som det ofte kneb at skaffe Føden til. Det
gik endda an med Tilmad, sagde hun; thi Manden
gik paa Aalestang hver Dag om Vinteren, hun selv
med Glib om Sommeren og tjente dertil Penge og
Kødmad som Kogekone ved Byens og Omegnens
Gilder; men Brødet kunde ofte mangle under de dyre
Kornpriser. - Lad mig tilføje: Hun hed Cathrine
Nielsdatter og var Datter af Indsidder Niels Skovbus
og Hustru Ane Marie Christensdatter, Moderen døde
paa Fattigvæsenet 1822. I det lille Hjem bag ved
min Fødegaard har jeg oplevet rige, uforglemmelige
Timer hos gamle Moster, som var Søster til min
Mormor. Krigen med Englænderne og den paafølgende
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Nedgangsperiode i Erhvervslivet forarmede den agerdyrkende Del af Sognets Befolkning. Trykl<et føltes
særlig i Barmer, hvor Gaardene blev købt til Selveje
i de gode Aar efter Stavnsbaandets Løsning. Byen
gjorde nemlig Hoveri til den 3/4 Mil fraliggende Henegaard Vaar i Farstrup Sogn. Misstemningen mod
Gaardens Ejer stod tæt op til Kogepunktet. Saa snart
derfor Loven om J ordfællesskabets Ophør traadte i
Virksomhed, og Mændene kunde fæste Bo, hvor de
ønskede, frigjorde de sig for hans Tyranni, der mest
udøvedes gennem Hoveriarbejdet. Et Par Aar før
Stavnsbaandets Ophævelse lod en Gaardfæster Chr.
Dalgaard i Stavn, ligeledes under Vaar, et frit Ord
falde om Herremanden. Til Straf blev han med
Hustru og en talrig Børneflok smidt ud af Gaarden
og hensat i et jordløst Hus. Flere af Børnene tog
gode Mennesker sig af. En 7 a 8 Aars Dreng, Povl
Dalgaard, kom saaledes til en Gam·d lidt syd for Nibe
hos en der boende Fæster, men Bondeplageren fordrede ham straks tilbage til sit eget Gods. Først
med Aaret 1800 blev han sin egen Herre. Siden
gjorde han Tjeneste som Landsoldat det meste af
Tiden fra 1804 til 14. Faderen døde i Fattighuset
1825. Byerne Sebbersund og Størstedelen af Valsted
klarede sig økonomisk godt i de Tider ved Hjælp af
det rige Sildefiskeri, som vedvarede til 1828, 3 Aar
efter Aggerkanalens Gennembrud. Fiskerne havde
hver sit ved Landkending afmærkede og matrikulerede
Stade i Fjorden, hvoraf Ejendommene i hvert Fald
til op i indeværende Aarhundrede svarede Skat til
Staten, uagtet Særretten forlængst var ophørt paa
Grund af andres Aldershævd. I de gode Tider kunde
Sildene næsten skovles op til Lastning af de mange
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Fragtski b e. Prisen retlede sig nat u r ligvis derefter, 2
Skilling for en ~1, det var Takslen en Tid lang. En
Bonde spurgte en Gang, om de ikke kunde faas billigere. >>.Jo,« bandie Fiskeren og smækkede ham en
kraftig Lussing, »nu er de betalt, værsgo', tag Yæk!•
Dette er ingen KI'Ønike . .Jeg skulde huske meget fejl
af Beretningen, om ikke Fiskeren var Povl Dreyer
fra Sebbersund, bekendt for sin Styrke og Uforfærdethed. Nærmere omtalt i Rasmus Kaagbyggers og hans
Sønners Historie, Am·bogen l 918. Da Fiskeriet
ophørte, fik Piben en anden Lyd. De allerfleste af
Mændene og voksne Sønner gik til Søs, Koner og
Børn i stort Tal ud med Tiggerposen, indtil Stillingen
Tirl efter anden bedredes. i'iu er der ret god Fangst
paany.
Mens Rigdommen endnu strømmede ind,
\'ilde Ejeren af Røde Mølle med tilliggende .Jorder
i Store Ajstrup Sogn gerne bortbytte denne Ejendom,
takseret til 1200 Rdl., mod et Fjordstade. Fiskeren
sagde Nej, men 2 a 3 Aar efter, da Havvandet havde
fortrængt Silden, kunde han ikke faa 1200 Skilling
for del. - Lh·et i Gaardene formede sig naturligvis
anderledes end hos Fiskerne, kendetegnet, navnlig
om Sommeren, med haardt Slid fra om Morgenen
Kl. 3 a 4 til 10 a 11 om Aftenen. Men aldrig hørtes
Klage dened . Arbejdets Glæde var den Løftestang,
der bar det hele oppe, som Regel under munter Skemt.
De første 2 a 3 Uger i Maj foregik Tørveskæringen
et Par Km. fra Hjemmet. Hyrdedrengen maatte da
hver Dag bære Middagsmaden ned paa Arbejdspladsen; den bestod udelukkende af Byggrynsgrød
og Æggekage.
Paa Hjemvejen skulde han vande
Ungkræet paa den ene Udmark og derefter hente
Køerne hjem fra Indmarken, inden han selv fik
»Unnenc. Bøsletten i Juli var en ren Festtid for
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Folkene trods de mange Sveddraaber. Karle og nogle
Husmænd skiftedes da til paa en forud bestemt Dag
at slaa Gaardens Storeng paa 12 Tdr. Land = 12
Karles Slet, lige saa godt i Regn som i Solskin. En
solid Middag indtoges paa Engen, og om Aftenen
vendte Ledvognene hjem med de syngende Sletkarle,
modtaget af Husmoderen med Sødsuppe, Klipfisk,
stegt Lammekød og Punsch til Dessert. Humøret
stod højt ved Skilsmissen lidt før Midnat. Nattehvilen blev i det længste godt 4 Timer. Næste Dag,
da Karlene gik til en anden Gaard, mødte et mindre
Antal Rivepiger for i Forening med en Hesteslæbe,
som kørtes af Gaardens Ejer, at rive Høet sammen
i »Holmec, det er firkantede Strækninger med et
tyndtLag overalt. Efter »Vejringen« blev det »hverret«
(vendt) for straks efter at sættes i store, aflange
Stakke, der indeholdt 10 a 15 Læs hver. Kornhøsten
i August gav det haardeste Arbejde, særlig naar Regnen
lagde Hindringer i Vejen. Der brugtes jo den Gang
kun de almindelige Høleer. Naar det i Indkørings_tiden saa nd til Regn, kunde Arbejdet fortsættes ved
Lygte til langt over Midnat, noget andet end 8 Timers
Dagen nu. Til Gengæld nød Folkene saa en god Søvn,
flere Timer længere end den almindelige. Husmoderen
havde Hænderne fulde hele Aaret igennem, men dog
mest i de Sommermaaneder, da Pigen· deltog i Arbejdet ude. H u n forestod den daglige Madlavning,
skulde kærne Smør, lave Ost, brygge, bage, vaske,
gøre rent i Huset og passe Svin og Kalve. Der blev
slet ingen Tid til at gaa i Byen paa Kaffesladder
med en »Knaldtaar~ til Slut saadan som i vore Dage.
- Gaardenes Faarehold bestod af 20 a 30 Stk. for,uden Lam. Hvert Efteraar slagtedes 2 Beder, 4 Faar
og nogle Lam til Saltning. Dertil kom op _mod Jul
5
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el stort Fedesvin og et andet næsle Foraar, dette var
Am·ets Forsyning med Sulemrer. Husets egne Folk
besørgede Slagtningen; hag efter kom Støbning af
Tællelys, ligesom Rivning af Kartofler til Fremstilling
af Mel (Amdam) hørte Lil Efteraarets indendørs Bestillinger. Al Efteraarsulden skulde gøres i Brug om
Vinteren Lil Tøj og Sengeklæder. Konen sad da fra
NoYbr. til hen i Febmar med Spinderokken fra Kl. 5
om Morgenen til 9 a 10 Aften, kun afbrudt ved
Madlavningen. Pigen karlede og malkede, uden Frihed
et Minut de søgne Dage. I hele Marts spandtes Hør
og Blaar til Linned for Familien. Samtidig med at
Konen begyndte sin Dagsgerning, stod Karlene paa
Tærskeloen og forblev der til Mørkets Frembrud. De
gjorde Tag af Rughalmen til Tækkebrug og rensede
Komet med Haandsold. Tærskearbejdet var gerne
færdigt med Februar Maaneds Udgang. »l\·1 anden«
røgtede Kreaturerne, mens Forkarlen passede Hestene,
som han satte en Ære i at fodre godt ofte ved uden
Forlov at give dem en Tilgift af Korn fra Loen. l
Marts fik Mandfolkene travlt med at reparere Seletøj,
gøre Tøjrer i Stand, lave Klaptræer, lVlellemkobler,
RiYer, sa~Lie Skaft paa Skovle, Spader, Forke osv ., at
det hele kunde tages i Brug ved Foraarstide. Den
mindste Arbejder i Gaarden, Hyrdedrengen, var dog
den, der i Forhold til Kræfterne bar det største Læs.
I l3armer ligger Markerne mestendels paa i1 Steder til
hver sit Verdenshjørne og med lange Afstande mellem
dem. Kl. 4-4 1/2 trak Drengen ud med Køerne, skulde
derefter flytte Unghøveder paa den ene Udmark og
Faar paa den anden, saa han ikke kunde være
hjemme igen før efter 2 1/2 Times Forløb, og først da
fik han sin Davre. Hreaturpasningen fortsattes saa
Dagen igennem til Kl. 10 a 11 Aften uden Middags-
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lnile en eneste Gang. Om Helligdagene kunde det
knibe med at holde Humøret oppe, men der hjalp
ingen "kære Mor•. Jeg har selv prøvet denne Omgang
i Alderen 8 til 10 Aar. Virkningen af en saadan
Indøvelse i sireng Pligtopfyldelse gennem Barndommen l•an faa velsignelsesrig Betydning for Vedkommendes Fremtidsliv. Om en lignende Mishandling af
Tjenestedrengen, som den Jeppe Aakjær omtaler i en
Rf sine Bøger, hørte jeg aldrig Tale, hvorimod vi
Børn fra Gnnrdene tit fik Skænd og Prygl. men det
gjorde ikke saa ondt, fordi Revselsen kom fra kærlige Forældre. En sund og nærende Kost gav stærke
Kræfter. Hver Morgen Aaret rundt Øllebrød med
Tilsætning om Vinteren nf sallede Rødspætter ellrr
Ani, afløst om Fornaret af Spegesild og om Sommeren
af Smørrebrød, en kraftig, afvekslende Middagsmad
med dygtig Sul, Saltkarret var jo godt ved Magt, og
til Aftensmad stadig varm Vandgrød den ene Aften,
Levningerne den næste i varm Mælk og en Forøgelse Efteraar og Vinter af kogte Kartofler og Meldyppelse med e1~ Klat Smør i. Saaledes tog Spisesedlen
sig ud. Til Fuldkommengørelse af Billedet maa dog
tilrøjes, at vi fik Kaffe hver Søndag med en Knald
brun Sukker til. Der voksede en stærk og villiekraftig
Slægt op af denne Jordbund.
Betegnende er det
ogsna, at ingen ln·ympede sig ved nt tage »Kongens•
Klæder paa, df'n Pligt skulde opfyldes som alle andre.
Min Barndom faldt under Treaarskrigen og de første
10 Aar derefter, hvorfor disse og efterfølgende Skil·
dringer nærmest maa henføres til den Tid. Naar
undtages Mormonernes Propaganda gik der i 50erne
ingen aandelige Strømninger gennem Befolkningen,
ingen Aviser, intet Kendskab til Literatur, i mit Hjem
fandtes kun Jesper Brochmands Huspostil, i el Nabo5•
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hjem ejede de »Olger Danskes Krønike«, som jeg
slugte et Par Aftener, mens Gæsterne, det \'ar i en
Smugkro, spillede Kort og drak »Polakkcr« 1).
I Mangel af Læsning bestod Vinterens Aftenunderholdning i Kortspil og til Afyeksling de mest
haal'rejsende Fortællinger om Gengangere, Nisser,
Hekse, Trolde, Spøgelser, Forvarsler, Ligskarer osv.,
fortalt med en saadan Troværdighed, at vi Børn ikke
uden stor Angest turde gaa udenfor en Dør i Mørke.
Med selve »Fanden« blev der dog gjort lidt Grin en
Gang imellem, som f. Eks. da han blev tvunget ind
en Svineblære, lagt pan Ambolten og af Smeden
bearbejdet saa grundigt med Forhammeren, at han
ligefrem jamrede sig, eller da han blev presset url af
Stuen gennem et lille Hul i Vinduets Blysprosse. I
det hele fik jeg ikke Indtryk af, at hans Bopæl med
de evige Pinsler toges for hel Alvor. En ældre Mand
udtalte i mit Paahør: ))Dersom A kommer te Helvede,
saa vil A si og snak med terælt med ham paa en
skikkelig Maad, han maa wal vær te aa kom om ved
lisom armer Folk, saan A k a s læ p ud tesidst. « Byen
havde haft sin regulære Storheks, kaldet Dorre Gowls,
gift d. 28. Septbr. 1760 med Gaardmand Jens Christensen (Gowl). Om hende gik der Frasagn ned til
min Bamdom, selv er jeg i 4. Led en Gren paa
Stammen. Af sine 9 Børn fik hun 5 trumfet ind i
Byens største Gaarde. - Ofte gled Samtalen ind paa
Begivenhederne i Treaarskrigen, hvor » DanskeLI har
Sejr vundeh lagde Glans over Emnet. ))En Dansker
kunde mageligt bakse 7 Prøjsere.« Men især var
Napoleon endnu Folkets Helt. Kuglerne bed ikl{e
paa ham, fordi ban ikke glemte at læse Nr. 84 i Kingos
') Polakker, en Blanding af Mjød og Brændevin.
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Salmebog: »H vo sig fortrøster til den højestes Magt«
osv., hvis 5. Vers siger: »Om hos din Side falder et
Tusind Mand og flere tillige falder hos din højre
Haand, da skal det ikke ramme dig, Lodden skal
vist vige til den ugudelig«. J a, dette lyder som et
EYentyr, et Sagn fra gamle Dage, er dog den bogstavelige Sandhed. Min Barnefantasi blev i den Grad
paavirket af Beretningen, at jeg straks lærte alle
Salmens 9 Vers udenad og gentog dem stille hver
Aften efter Sengetid i mit 12. og 13. Aar. Et Barns
Tro paa Idealer kan vækkes ad mange Veje, hvad
min senere Lærervirksomhed saa ofte bekræftede.
Jævnsides Overtroen rummede Befolkningen en
urokkelig Tro paa Forsynet og et Liv efter Døden
med Ærefrygt for de hellige Ting, aldrig har jeg hørt
et spottende Ord fra deres Læber om Gud og hans
Rige. Til Kirke skulde nogle fra Hjemmet hver
Søndag, vistnok mere af gammel Vane end af virkelig
Trang, Præsten formaaede ikke at fremkalde nogen
Religiøsitet hos Mennesker, der kunde deres Kristendom fra Balles Lærebog og Evangelisk kristelig Salmebog, han »prækede svært godt«, bandede som en
Matros de søgne Dage, spillede Kort og tog sig et
godt Bæger, men ingen tog Forargelse deraf, eftersom
det faldt i Traad med Beboernes egen Levevis hos
Flertallet. En Julemorgen gik en Mand fra Barmer
slingrende op ad Ki.rkevejen i halv beskænket Tilstand. En anden raadede ham at gaa tilbage igen.
»Nej,« svarede han, »da skulde A wal te Kærk saaen
en høw helle Daw.« Endelig naaede han til Vejs Ende,
men rejste sig op under Prædikenen og raabte halvhøjt: »A fryser, er der ett j en o jer, der haar en
S kro?« Ganske vist gør een Svale ingen Sommer, men
karakteristisk for Stillingen er det, at Folk kun grinte
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af ham i Stedet for at tage Anstød. Skal vi sige:
Naturmennesl<er er umiddelbare, ikke anlagt for Filosofi. Som fø1· nævnt la a Pligtfølelsen dem i Blodet;
forbunden med Autoritetstro kunde den give sig ejendommelige Udslag. Loyalitet mod Kongehuset stod
plantet i Hjerterne, rimeligt nok Efterdønninger fra
Landsfaderens Frederik d. 6tes Tid. 2 Gaardmænd
kom hjem fra Udstillingen i Aalborg 1883 yderst indigneret over Landstingsmand Dams Optræden mod
•vor gamle Konge << . Den ene af de to laa tidligere
som Underkorporal ved Dragonerne i Randers . Da
Kammeraterne ved en given Lejlighed vilde demonstrere mod Befalingsmandskabet og opfordrede ham
til at følge Trop, kom Afslaget bestemt: »Det kan jeg
ikke være bekendt som dansk Soldat « - Man mærker
i Ord og Tone Troskab og Æresfølelse. ---- 60 Aars
Fraværelse har gjort mig fremmed for den nuværende
Befolkning i Sognet. Nye Tider og Skikke maa ha,·e
sat sit Præg paa mange Maader. Forlidens Poesi
over Høst- og Høarbejdet paa Mark og i Kær er
bortjaget af de klaprende Maskiner, det· dog, naar
det endelig kommer til Stykket, ikke behøver at
dæmpe hverken fhærdighed, Interesse eller Arbejdsglæde, de væsentligste Betingelser sammen med en
passende Løn for en god Dagsgerning. Der ligger
over vore Hjem paa Landet en anden Farvetone nu
end i gamle Dage. Overtroen maalte vige for den
stigende Oplysning, desværre samtidig med Nedgang
i den sundhedsstyrkende Husflid. Hvor mange Kvinder
strikker nu Strømper, tilvirker og syr deres eget
Linned for ikke at tale om Arbejdet med Spinderokken? Udviklingen har bragt med sig denne Forandring i Levevis, hvad vi gamle maa se at gøre os
fortrolig med. Kan det ogsaa, naar ·blot vi maa
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be\'are Overbevisningen om, at den yngre Slægt fremdeles holder fast ved de ældres Tro paa Livets ideelle
Magter med Fremgang i større personlig Bevidsthed.
Sebber Sogn opdrog sine Børn til se l \'bevidste Folk,
der ikke uden stærk Modstand bøjede Nakken for
andre; jeg kan ikke tro andet, end at riet samme
Grundsyn endnu findes i Hus og Gaard, maaske dog
som før mest i Gaardene med deres økonomiske
Uafhængighed, om end Tidens nivellerende Arbejde
sikkert har afrevet knejsende Topskud adskillige
Steder. Sognet egner sig ikke rigtig for Udstykning
af Jorderne i · Smaalodder, desuden holder Befolkningen i Reglen stærkt paa »Fædrenes Jord«, hvorfor
det store Overskudstal af Bøm spredtes rundt i andre
Egne af Landet eller i Udlandet. Mange af dem,
det ved jeg, har hver paa sin Pl11ds udmøntet det
fra Hjemmet· medbragte aandelige Fond i et godt
Livsarbejde til Gavn for dem og deres Omgivelser.
)Mindet lader som ingenting, er dog et lønligt Kildespring.«

MINDER FRA
NØRHE KONGERSLEV.
AF FHV. GAARDEJER P. ANDERSEN.

ved forrige Aarhundredeskifte boede Kristen Andersen og H u s tru Lene Pedersen i Porsgaarden i Solbjerg Sogn. Det var en Bondegaard,
der hørte under Viffertsholm. Af deres Børn var der
en Søn, der hed Peder Kristensen, født 5. Maj 1796.
Han kaldtes ogsaa Pors-Peder, kom til Nørre Kongerslev og kom i Arbejde hos Sognesmed Anders Jepsen.
Den 10. November 1815 blev han gift med Smedens
Datter Mette Rasmusdatter, der var født 7. Juli 1787.
Nu blev Pors-Peder til Peder Smed; men det er
først nogle Aar senere, da Anders Jepsen nævnes som
Aftægtsmand, at P. S. nævnes som Sognesmed eller
Bysmed. Anders Jepsen døde 3. Oktbr. 1830, 65 Aar
gammel.
Bysmeden var i den Tid en Slags Embedsmand.
Embedet gav ikke mange Penge, men des mere i
Naturalier. Det hed sig, at Smeden havde Tem1ing
(Tiende) med Mændene, og det bestod i, at han skulde
udføre alt deres Smedearbejde, hvad der hørte til
Reparationer og Slid paa Beslag af Heste, Vogne,
PloYe og andre Redskaber samt Bygninger.
Kun
Nyanskaffelser fik han Penge for. Som Vederlag fik
han visse Skæpper Korn af hver Mand, og desuden
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hørte der til Smedens Brug: Græsningen paa hele
Fælleslodden Regel. Der Yar lagt en Eng til Smedens
Hus til at holde en Ko paa, og saa mødte Mændene
selv med Kul og .Jern, naar de skulde have noget
smedet, for saa havde de samlet Arbejde sammen til
hele Dagen. Desuden medhragle de Fortæring til sig
selv og Smeden. Foruden en Tejne fuld af gode
Mellemmader og en Dunk Øl saa bragte de ogsaa
rigeligt Brændevin med. Naar de saa havde styrket
sig tilstrækkeligt, tog de fat. Mændene trak Blæsebælgen og brugte Forhammeren, for den \'ar mt>re i
Brug end nu, da Smedene køber næsten alt l\taleriale
i mere eller mindre tillavet Stand. Den . Gang havde
de næslen ikke andet end svensk Stangjern, og det
skulde kløves og hamres ud til de forskellige Ting.
Værktøjet var ogsaa mt>get mangelfuldt, og det ligger
nær at antage, at Arbejdet blev derefter. Der maa
dog haYe været ikke saa lidt Smederi, for Peder Smed
boldt baade Svend og Dreng Af Lærlinge mindes
Jens Chr. Andersen fra Sønder Tranders, der senere
blev Gaardejer og Sognefoged i N. Kongerslev, og
Snedker-Peter. Det var Naboen Niels Pedersen Snedkt't·s Søn, der senere fik sig en Smectie bygget oppe
i Byen. Barfodsmeden var en farende Svend, der af
og til havde Arbejde hos Peder Smed. Navnet fik
han, fordi han Sommer og Vinter gik barfodet i
Træskoene; men paa sine Vandringer havde han ofte
Træskoene under Armen.
Peder Smed var med paa mange Ting. Han holdt
en Avis sammen med Kristen Nielsen Skomager, der
var Tækkemand og havde et Hus, der laa med Enden
op imod Kirkegaardsdigets østre Sides søndre Ende.
Kristen Skomager var en oplyst .Mand med en sjælden
god Hukommelse. Han havde været Skolemester i
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Dokkedal, endnu før han blev konfirmeret, og senereSkriYer paa Herredskontoret i Sigsgaard. Han var
Fader til Chr. Christensen, der købte N. Kongerslev
Aktiemølle og senere anlagde Bageri og Elektricitetsværk samt Korntørreri.
Den Gang ,.ar Postvæsenet ikke slet saa godt
udviklet som nu. Det nærmeste Poststed var Aalborg,
men saa var der nogle Præster og Herremænd, der
lejede en gaaende Post til at hente deres Sager 2
Gange om Ugen. Denne Post udgik fra Viffertsholm
og over eller omkring de forskellige Præstegaarde og.
Herregaat·de paa Strækningen til Aalborg. Hvad der
var af Postsager til N. Kongerslev, blev lagt i Revs
Mølle og blev liggende, til det blev afhentet. Der
maalle de saa hente Avisen, den eneste, der kom
her 1il Byen. Var der en enkelt Gang et Brev, saa
maatte det betales med ~ Skilling ekstra foruden
Portoen. Det var Postens private Takst.
Peder Smed kunde spille Violin, vistnok uden
Noder, og han hjalp Folk til Rette med forskellige
Ting. Saaledes lavede han en Bagerovn for SandSøren og bar sig saaledes ad: Da Fundamentet var
lagt, lavede han en Stabel Tørv, saaledes som Ovnens.
Figur skulde være indvendig. Saa murede han Mundingen op, og dernæst blev der lagL æltet Ler 0\·er
hele Stabelen, saa længe Lil Laget var tilstrækkelig
tykt. Saa var Ovnen færdig til al sejtørres, og da de
mente den tør nok, blev der stukket Ild i Tønestabelen, og den brændtes ud. Mest bekendt blev
Peder Smed maaske ved at kurere paa Folk og Fæ.
Han forbandt Arme og Ben for Folk, hvis de havde
været saa uheldige at brække dem i Stykker, og
Distriktslæge Gad erklærede. at det var godt gjort.
Bulne Fingre og Ulykkessaar var han søgt til, og var
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noget kommen af Led eller forstu\·et, saa fingrede han
det i Lave eller bandt Stivere derved. Dog blev han
undertiden stillet overfor Opgaver, som han ikke
magtede. Da Kristen Brøndbjerg af Vanvare vnr
kommen til at save en Finger af sin Dreng, kom
han til Smeden med hnm, at han skulde gøre den i
Stand. Der var bunden en Klud om Haanden, og
da den kom af, spurgte Smeden om, hvor den \"ar.
Ja, den havde Manden da i sin Vestelomme i et
Stykke Papir. Smeden mente ikke, den var va1·m
nok til at svejse sammen, saa det var bedst at se,
om de kunde hele Stedet, hvor den havde siddet, og
det lykkedes godt nok.
Midt i Uyen ligger en aflang Strimmel Jord, begrænset af Hovedgaden mod Vest, der her slaar en
Bue udenom, medens der østenom i en mere lig~
Linie gaar en Gyde, der forhen altid kaldtes Tulligyden. I gamle Dage kaldtes Stykket Plantegaden,
fordi Bybeboerne der havde hver sit Plantebed. Plantebedene maatle vige for Beboelseshuse, der blev forældede, fornyede og forstørrede. Paa den øverste
Ende af Plantegaden, hvor dP.n 2 Etages Købmandsbygning nu ligger, laa der i min Barndom et gammelt
Hus tværsover fra Gyden til Gaden med en Beboelse
i hver Ende og ovenfor en Kaalgaard med Dige om.
En Række Stikkelsbærbuske delle Kaalgaarden i 2
Dele, en til hver Beboelse. I den østre Del ha wle
Peberroden taget saadan Overhaand, at den fyldte
det meste af Pladsen, men den ,·ar ikke ene om
Ødelæggelsen. Skolen laa paa den anden Side af
Gaden, og Skolebørnene fandt Fornøjelse i at lege
Tagfat over Kaalgaarden og støje efter bedste Evne.
Somme Tider kom Husets Beboere ud og brugte
Mund, og var de for sene til det, kunde det hænde,
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at der korn en Sten eller et Spark -af en Træsko mod
Døren. Ud imod Tulligyden boede Kræn Pejsen. Det
var en skikkelig gammel i\<land, der gik med Hvedebrød. Han havde Horbrøj (Kringler og Tvebakker) i
den ene Kurv og Blødbrøj (~Tienerbrødj i den anden.
Hans Kone kaldte de Kragkjesten, og deraf fik Huset
NanJ af Kragrejed (Kragereden).
Peder Smed var en høj, svær Mand i gule Skindbukser og dito Trøje, der blev brugt som Undertrøje,
og derfor var det kun Ærmerne, der var synlige, for
den stribede Hvergarnsvest dækkede over Bullen. Men
det gule Skind blev paa de slidte Steder blankt og
mørkt. Han brugte ogsaa, som Skik og Brug var,
en høj strikket Lue med en Dusk i Toppen, der
hængte ned paa Skuldrene. Farven var sædvanlig
højrød, men den, jeg husker ham med,_ var rød og
blaaringet. Han havde til Mundheld: »Man skal gøre
Folk alt det godt, nian kan; men man maa ikke gøre
:al den Fortræd, man kan.« Han sagde ogsaa tit:
»M an skal altid betragte en Sag fra to Sider.«
Saa længe det paa nogen Maade ~ik an, lavedes
der Brændevin hos Smedens ligesom alle andre Steder,
og der gik mange Historier om, hvordan de narrede
Politiet og ledte dem paa Vildspor, naar de var paa
.Jagt efter Brændevinsværk; men han holdt af at staa
sig godt med Øvrigheden, og derfor solgte han Kobbertøjet, mens Tiden var. Personlig var han nok
Maadeholdsmand, for Totalmændene var ikke opfundne i hans Tid.
Han var en myndig Mand, og var der nogen,
der ikke vilde makke ret, var han ikke bange for at
gøre Modstand. Der fortælles om flere Sammenstød
mellem ham og Pastor Mogens Nielsen, der ogsaa
nok vilde gh·e Tonen an. Der fortælles, at da Skjel-
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Thomas skulde begra\·cs, var dl.'r ingen til at ringe
med Kirkeklokken. Han \'ar nok ikke kommen rigtig
af Dage. De var fattige Folk, og Konen var helt
elendig deroYer og kom ind til Smeden og klagede
sin Nød. »No skal A reng,« sagde han og tog sit
Skødskind af og gik med det samme. Da Præsten,
Mogens Nielsen, kom, spurgte han Peder Pallesen,
Skolelæreren, om, hvem der ringede, og han sagde,
at det var Smeden. >>Har han sit Søndagstøj paa ?«
spurgte Præsten. »Nej, han har ikke en Gang vasket
sig,« sagde P. Pallesen. »Saa skal han herut, han
er en uren Hund,« for Præsten op. »A troer ekke,
Smejen gor, før han sjel vel.« Præsten ind i Kirken
og vilde have Smeden ud; men denne sagde: »Pas
Deres egne Sager, Pastor Nielsen, saa skal A nok
pas min.« Præsten greb i ham, og det var ved at
lwmme til Haandgemæng, da Pallesen lagde sig imellem. Det er ikke godt at vide, hvordan det ellers
vilde gaaet. Saa ringede Smeden videre, til de fik
Liget i .Jorden. En anden Gang var der Barnedaab,
og Præsten syntes, der blev ofret for lidt. Erter
Gudstjeneslen gik han ind til Chr. Sadelmagers, hvor
Barselgildet stod, og sagde: »Saadanne Ofre behnge
inte Herren, og de behage hPller inte mej,« idet han
smed Offeret hen ad Bordet. Peder Smed, der var
en af Fadderne, strøg Pengene i sin Haand og stak
dem i Lommen og sagde: »Saa behage di wos,• og
saa for Præsten ud og slog Døren i efter sig.
Tæt ved Smedien laa en Gaard, der ejedes af
Kjeld Nielsen og hans Kone Johat1ne Nielsdatter. De
døde begge to i Aaret 1818, han 71 Aar og hun 65
Aar. Deres Søn Niels Kjeldsen fik Gaarrlen efter dem,
men kunde ikke klare sig, og man mente, hans Kone
var en daarlig Medhjælper. Han solgte hele Gaarden
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til Husmand og Snedker Niels Pedersen, der boede
lige overfor, paa den anden Side af Vejen. Dog vilde
han beholde den ene Halvdel foreløbig. Det gik dog
ikke mange Aar. før han kom og sagde til Niels
Snedker, at nu fik han at tage Reslen, for nu kunde
han ikke mere. Niels Snedker døjede nok med det,
han havde, og kunde ikke overkomme mere, og han
gik derfor hen til sin Nabo Peder Smed og tilbød
ham den Halvdel af Gaarden, som Niels Kjeldsen nu
vilde af med. Peder Smed forlangte Betænkningstid
til Middag, hvad han ogsaa fik, og saa gik han til
sine Nabofolk ved den anden Side, i Prielgaarden,
og spurgte dem til Raads, og de mente, det var bedst,
han tog mod Tilbudet. Men han havde intet Sædekorn og ikke Penge nok, og saa tilbød Frielgaardsfolkene at la~me ham begge Dele. Saa tog han Gaarden.
Der var kun l Ko og 2 Heste, og de var saa arme
og elendige, at han maatte hente sine Folk i Smedien
om Morgenen for at hjælpe ham at rej<>e Bæsterne,
inden han kunde komme ud at pløje.
Den 26. Maj 1826 fik han Fæstebrev paa Gaarden.
Den 15. September 1845 fik Niels Snedkers Svigersøn
Jens Madsen Skøde paa hele Gaarden. Saa holdt
Peder Smed ikke af at staa under ham og købte saa
sin Parcel af ham for 200 Rigsdaler og fik Skøde
derpaa 24. Juni 1849.
Niels Kjeldsens Gaard var bygget af 4 Længer,
-og for at faa Husrum begge to delte Niels Snedl>er
og Peder Smed det saaledes. at Skellet kom til at
gaa paa Skraa gennem Gaarden. Peder Smed fik
Laden, der laa i vestre SidP, og Stuehuset i Nordsiden.
Niels Kjeldsen blev boende i Stuehuset og fik en
lille Aftægt af Peder Smed, der uopfordret tilskrev
ham den. Niels Kjeldsen døde den lste December

MINDER FRA NØRHE KONGERSLEV

79

1874, 81 Aar gammel. Hans Kone Ane Pedersdatter
,døde 14de December 1850, 62 Aar gammel.
Derefter manlte Peder Smed til at bygge en Slump
H u s til Kreaturerne.
Peder og i\'Ielte havde 5 Uørn, h\·oraf den ældste
var: l) Christen Pedersen, fød t 16. Februar 1816, død
24. April 1896, gift 5. December 1840 med Karen Margrethe Jensdalter, født 2. Februar 1813, død 29. April
1873. Hun yar Tjenestepige i Sigsgaard og Datler af
Snedker og Indsidder Jens Nielsen i Nørre Kongersle\'. Christen Pedersen havde arbejdet i sin Faders
Smectie og fik saa sel\' en Smedie i Sønder KongersleY.
Han gik ogsaa til Kongstedlund en Dag imellem og
smedede der. Han købte en Hedelod, og det var
Begyndelsen til hans Ejendomshandel. Længere hen
i Tiden købte han Søren Overgaards (iaard og flyttede
ud til Solbjerg lidt øst for Byen. Den ny Gnard kaldte
han Solbjerggaard. Del var 1853. Udenfor den ny
Gaard byggede han ogsaa en Smedie. Han solgte
det hele 1856 og køhte en Gaard i Veddum og knap
efter een til tæt yed den første. De laa paa Jorden,
som man siger, og saa gav han sig ogsaa i Lag med
at bygge en ny Gaard der, med en Srnedie ved. Efter
den Tids Begreber var den stor og rummelig; men
han fik den efterhaanden fuldt besat med en god
Besætning baade inde og ude. Han skaanede ikke
sig se l v, men han drev ogsaa til paa baade Folk og
Heste, for der yar meget, der skulde gøres. Karen
Margrethe var lige saa virksom og paapasselig som
han. Hør og Uld blev forvandlet til solidt Linned,
Sengeklæder og Gangklæder, og i Kælder og paa Loft.
var der Ost og Smør og vellilbered te Sulevarer i
Tigelig Mængde.
Jorden var fed og vaad. Et rigtigt Ælte, der
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ikke var til at komme paa i rette Tid. Saa gav han
sig til at dræne. Byens Beboere var noget gammeldags og syntes ikke om saadanne Kunster og mente,
at den sølle fattige Pjalt havde andel at bruge Penge
Lil end grnve dem i Jorden. Men de hittede selv paa
at grave Penge i Jorden ved at se pna hnns Mark
og Avling. Saa snart der var indhøstet, var det
Skikken at lade Høvderne gaa løse over hele Bymarken; men nu havde Kren Smej saaet Kløver i
Udiægsmarken og Rug i Udlægsmarken, og det vilde
han have fredet. Det gik vel ikke saa helt let; men
efterilaanden fik de Respekt for Manden. Han fik
forskellige Tillidshverv og blev udnævnt til Sognefoged.
Han og Herredsfogden, Kammerjunker v. Wøldike, holdt ikke saa meget af hinanden, for Kren
Smej var en Mand, der sagde sin Mening, og han
stod ikke med Luen i Haanden for at faa sin Ret.
Der yar ikke saa lidt Drikkeri der paa Egnen,
og da Afholdsbevægelsen kom, blev der stærke Bt~yd
ninger. Kren S mej blev ogsaa opfordret til at skrive
under; men han havde passet Maaden hidtil og mente
ogsaa, det gik herefter. Ja, men det vilde være et
godt Eksempel og gavne hele Byen. Hvis det var
Tilfældet, saa skulde han ikke holde igen. Og saa
gik han i Afholdsforeningen.
Det var et prægtigt Syn, da de mange gamle
kraftige Veddum-~1ænd mødte ved hans Begravelse
med Afholdsfanen og Guldstjerne paa de mørkeblaa
Vadmels Frakker. Det var i Aaret 1896.
2. Maren Pedersdatter, født 4. Februar 1818, død
8. Juli 1847.
3. Karoline Pedersdaiter, født 21. April 1819, blev
gift 7. Januar 1840 med Skolelærer og Kirkesanger

~liNDER

FRA NØRRE KONGERSLEV

81

Iver Adolf Ludvig 'Mortenset1, født 3. Maj 1815. Det
gik til paa følgende Maade: Da Morten Christensen,
ogsaa kaldet Morten Skoleholder, var død, stod Komdrup Lærerembede ledigt et helt Aar, fordi Baron
Juni-Rysensteen af Refsnæs, der havde Kaldsret, ventede paa Sønnen, der blev dimitteret fra Snedsted
Seminarium den 28. September 1839 og gik paa sin
Fod samme Dag til Nr. Sundby. Præsten, Mogens
Nielsen, spurgte, om Embederne nu var hlevne anelige. Hvad Svar han fik, vides ikl{e, men Mortensen
fik Embedet, saa snart hnn kom hjem.
Der gik han saa al ene, og det er jo ikke godt
for Mennesket. Saa gik han til Nørre Kongerslev og
klagede sin Nød for sin Søster Ane Marie, der var
gift med Gaardejer Jens Pedersen Skomager. Da han
havde aabnet sit Hjerte for hende, og hun havde
tænkt sig om, sagde hun: »Skal A et ta et Fork læ
fo mæ a a go øwe te Pi S mejs?«
Jo, det maatte hun da godt. Saa tog SkomagerAnmari et rent Forklæde for sig og gik over Niels
Snedkers Toft til Smedens, og det havde til Følge,
at Adolf fik Karoline til Kone.
Den Aften, de var bleven gift, sad Gæsterne i en
gemytlig Passiar, og Talen drejede sig om Bruden.
Saa sagde Kristen Børglum : »Ved Do hwa, Pi S mej?
Henner vil A hejs osse gjan aa bat.« »De æ wal
sjænt, Do sejer et no, « var Smedens Svar.
Saaledes gik del til, at Karoline blev Kone i
Komdrup Skole. Det var ikke saa god en Stilling at
være Skolemaer den Gang, som det nu er at være
Fru Lærer den og den. Da Embedsindtægten var
lille og Børneflokken efterilaanden blev stor, saa var
det tarveligt nok med Udkommet. De vilde gerne
give Børnene en god Opdragelse. Der var et Par
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Drenge, Peder og Rudolf, der var ret dygtige i Skolen,
og saa blev de sat i Aalborg Latinskole. Pastor
Hammer advarede Lærer Mortensen og foreholdt ham,
at han selv ved Præsteembedet ikke havde Raad til
saad:m Bekostning paa et af sine Børn, og det var
formasteligt, at Mortensen vo\·ede det med to. l'I'Iortensen mente, at naar Vorherre havde givet Børnene
EYner, saa kunde han ikke forsvare at grave et
saadant Pund i Jorden.
Det var i 1863, at den Evangelisk-ebristelige
Salmebog blev afløst af Salmebog til Kirke- og Husandagt, og saa snart Mortensen kom af Skolen, greb
han sin Violin og Berggrens Koralbog og indøvede
de ny Melodier.
Lærer Pallesen i Nørre Kongerslev var ikke musikalsk, og saa gik Mortensen i flere Aar til Nørre
Kongerslev Kirke og ledede Sangen for ham. Beboerne der havde oprettet en Sangforening for at lære
de ny Melodier. Andreas Blok fra Hesteholm spillede
for paa sin Violin, og de holdt deres Møder i Skolen.
Sønnerne, som kom i Latinskolen, kom saaledes
frem, at da Faderen opgav Em bedet 1886, købte den
ene, der var bleven Doktor, et lille Boelsted paa Nørre
Kongerslev Mark til dem, hvor de boede til deres
Død. Mortensen døde 20. Januar 1894 og Karoline
25. April 1894.
4. Elise Pedersdatler, f. 25. April 1821, gift 1841
med Peder Johansen HTultf af Lyngdale, kaldet Peder
Degn, formodentlig fordi han var Søn af den begavede
Degn i Als Johan \Vultf. Peder Degn døde 8. Februar
1844 af Tæring. Da Peder Degn var død, fik Elise
straks mange Bejlere. Den ene efter den anden maatte
gaa ubønhørt. Der havde ogsaa været en om Formiddagen, som Kristen Lundsgaard kom om Efter-
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middagen. Da han var gaaet, gik Elise hjem til sin
Fader og raadførte sig med ham. !(rislen Andersen
Lundsgaard var født i Gaarden Lundsgaard ved Temdrup d. 11. August 1819 og tjente som Adskarl hos
Pastor Langhorn i Bælum. Han havde hørt, at der
var en pæn ung Enke i Lyngdale, og da han ogsaa
se\y saa godt ud, tog han Mod til sig og blev den
heldige. De blev gift 21. J u ni 1844. Pastor Langhorn
gjorde IndYendinger, det var jo ikke paa en Tid at ,
skifte Avlskarl; men skønl han Yar en myndig Mand,
nwatle han dog finde sig i at give efter.
5. Anders Pedersen, f. 21. Juli 1824, gift 16. Juli
1852 med Maren [(irstine Rasnwsdatter, født i Skibsled
3. Oktober 1831. Hendes Fader var Gaardejer Rasmus
Jensen af Haelgaarden. Denne min Morfader Rasmus
Jensen Yar oprindelig Gaardfæster i Skibsted. Han
følte sig træt af Hoveriet til Randrup. Han havde
en Datter af første Ægteskab, der hed Maren. Naar
han fik hende med paa Hovmarken, syntes de at
kunne klare sig saa godt som nogen. Denne Maren
blev gift med Hans Kusk. De havde en Gaard i
Lille Brøndum; men Manden var skødesløs, og de
gik i Armod. Hans Broder Asmus Hansen fik Gaarden,
og Hans og Maren fik et Hus der i Byen. Hun var
i mange Aar en dygtig Kogekone.
Rasmus Jensen giftede sig anden Gang med il1eile
Marie Thomasdatler fra Terndrup, født 1800. Hun
blev 88 Aar gammel. Hun var Søskendebarn til den
bekendte Filantrop Anders Stephansen, der ogsaa var
født i Terndrnp. Hendes Fader var Thomas Smed.
Ham maatte hun hjælpe i Smedien, og naar han var
borte, smedede hun Søm for at tjene sig en lille Skilling. Da hun blev voksen, bosatte hun sig i Veddum
som Kræmmerpige (Høker). Hun købte Smør, Æg
6*
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og Ost af Konerne og pakkede det i Tønder og rejste
til København med det. Købte saa Parcellæn og
pakkede i Tønderne hjem til at sælge. Maaske trak
det noget, at hun havde to Brødre paa Veterinærskolen. De blev Dyrlæger, Laust Thomsen i Brøndbjerg og Anders Thomsen paa Bælum Mark. En
tredie Broder fik en Gaard i Smidie. Han hed Mikkel
og var Mikkel Bundgaards Moders første Mand. Mette
Marie sejlede med en Skipper og var 8 eller 14 Dage
under Vejs til København; men hun syede Linned
under Vejs for ikke at spilde Tiden. Som Gaardkone
i Skibsted klagede hun over, at huu altid skulde have
den bedste og pæneste Mad af Sted paa Hovmarlwn,
men Dragonens Kone, hendes Nabo, sagde: »Næ Do
blot k a fo La te t og Træet ijæn, saa ska Do væ tefres l«
(Det var Madposen og Pandekageæsken.)
Rasmus Jensen købte Haelgaarden ved Bælum,
Matr.-Nr. 12 a og b, Hartkorn 3 Td. 7 Sk. 3 Fdk. l
Alb., Gammelskat 34 Rdl. 10 Sk., og fik Skøde derpaa 15. Januar 1835. Naturligvis med Gæld (1000
Rdl.). De laante Penge hos Kr. Jepsen i Komdrup.
Da Sønnen Thomas er født i Skibsted den 13. Februar
1836 og var 8 Uger gammel, da de flyttede til Haelgaarden, kan de ikke være kommen der før i April
1836. De fik heller ikke hele Ejendommen paa een
Gang. En Del af Jorden beholdt den tidligere Ejer
i Stedet for Aftægt. Husene var smaa og faldefærdige,
men maatte klines og tækl{es, da de ikke evnede at
hygge ny. De lavede selv deres Brændevin, og da
det havde Ord for at være godt, lwnde det let sælges.
Folk, der kørte i Skoven, købte hellere en Dram der
end hos Skovfogden, da hans Brændevin ikke holdt
mere end 5 Minutter (Grader). Rasmus satte stor
Pris paa Bærmen som Foder til de gamle Køer og
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Svinene. Han solgte Brændevin helt ned til Sejlflod
og Storvorde. Det var et grumme Slid at lave Brændevin, for VaJHiet skulde bæres baade ind og ud, da
der var Lergulv i Bryggerset. Tjenestekarlen Jens
Thorup var flink til at hjælpe Pigerne. Han gravede
Lergulvet op og pik l< ede saa med K a m pesten et nyt
Bryggersgulv med Rendesten. Det var en god Hjælp,
for nu kunde de aabne for Kølevandet og lade det
lø.bt i Stedet for at bære det ud. Rasmus var en
livsglad Mand. Naar han kom ind og var træt, smed
han sig paa Sengen, og saa laa han og sang og lærte
sine Børn Salmer og gemytlige Sange og var mest
glad, naar de vilde synge med. For en Tid havde
han været Kirkesanger i Skibsted. Inger var den
ældste og smukkeste, men hun var pynh~syg og vilde
helst være fin og pæn og havde ingen Lyst til det
grove Arbejde. Maren Kirstine Rasmusdatter var et
Aar yngre, født 3. Oktober 1831. Da Krigen udbrød
1848, fik de at mærke, at: »Naar dem, vi stole paa,
I Krigen monne gaa, Hvem skal saa pløje lVIarkerne,
Og hvem skal Græsset slaa.« Begge deres Karle blev
indkaldt.
Det gik nogenlunde med Thomas som
Formand, skønt han kun vm· 12 Aar, for han fik
Øgene at pløje med; men Stine skulde pløje med
Studene. De var ikke slet saa villige og maaske
heller ikke stærke nok. Det er muligt, at hun ikke
forstod at indstille Ploven, og da den gik for dybt,
løftede hun op i HaandYidierne, og saa gik den endnu
dybere, saa Studene ikke kunde træl<ke den ud af
Stedet. Saa raabte hun til Thomas om Hjælp, og da
ban kom, erklærede h~w, at hun kunde begrave den
ene Stud i Furen, saa dyb var den; men det var nok
en Overdrivelse, dog maaske ikke slet saa stor som
den, at Gefion pløjede Fmen Øresund, hvorved Sjæl-
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land skiltes fra Sverig. De maaite hjælpe sig, som
de kunde. og min Moder var helt stolt ~f, at hun
kunde bære 4 Skæpper Byg i Marken til sin Fader,
hvor han gik og saaede.
' Der var smaat med Hø paa Engene, og Bedslefader sagde, at det nok var en Syndestraf, fordi han
havde traadt saa meget Hø ned i Gungen for at blive
fri for at tnmle mere med det, naar han var til Hove.
Det var ogsaa smaat med Indtægter, og alt maatte
tages med. Karterne, Rokken og Væven maatte passes
med Flid. De havde et sort Faar for at spare paa
Farven, og saa blev den sorte og den hvide Uld
blandet sammen og lavet i graat Vadmel, og det tog
Bedstemoder med til Hadsunds Marked og solgte, og
hun havde ogsaa Lærred med, der var lavet af de
daarligste Blaar (Skageblaar). Det solgte hun til Herremændene til Folkelagener.
Min Moder var den første af de tre Søskende,
der blev gift. Det var en solhed Dag den 16. J uli
1852.
Herredsfogden, Juslitsraad Hvass af Bælum }';ørgaard, sendte sin lukkede Vogn med Kusk i Liberi
og kørte Brudeparret til Kirl<e, men de fik dog Kaleschen siaaet ned. Det var hans Søn, der senere
som Landmaaler ejede Skibsted Vestergaard, der ønskede det saaledes. Han vilde gerne med til Bryllup,
for han og den øvrige Ungdom fra Nørgaard plejede
at holde til i Haelgaarden, naar de drog i Skoven
eller ud at sejle og fiske i Smidie Sø.
De spiste kogt Ørred til Middag, da der var bleven
foræret en stor Væggeløb fuld fra en god Ven. Der
var mange kørende fremmede, og Hestene stod tøjrede
i en lang Række paa Marken, og da Gæsterne kom
ud fra Bordet, savnedes et Par Skimler. Det var
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Jørgen Kræmmers af Nørre Kongerslev, det pæneste
Par af hele Rækken, og .der blev jo stor Hurlumhej,
men det varede ikke længe, før et Par Drenge kom
ridende i fuldt Firspring paa dem. Den ene skulde
besørge et Ærinde til Lille Brøndum og Hk den anden
med sig, og saa haYde de taget sig den Frihed at
laane Skimlerne uden Forlov.
Da Brylluppet var forbi, fulgte en lang Række
Vogne med Gæster med Brudeparret til Hjemmet her
i Kongers lev, og to af min Faders Krigskammerater:
Kristen Jakobsen og Kristen Lamdal red foran med
Dannebrogsflag. Her har Stemningen nok været højere
end Huset, for der fortælles, at Gæsterne slog Haanden
mod Loftet, naar de raa b te H nrra, og de, der stod
udenfor, fordi Stuerne ikke kunde rumme dem, de
slog Haanden op i Tagskæget, saa det støvede om
dem. Det kaldte de Velkom.
Da jeg llll har nævnet l'l'lodcrs Bryllup, maa jeg
til at fortælle om min Fader, for det var da ogsaa
hans Bryllup.
Som før nævnt var han den yngste af Peder
Smeds og Mettes Børn. Han var mindre og ikke
nær saa i<raflig bygget som hans Broder. Han hlev
tidlig sendt ud at vogte Køerne, der gik løse paa
Regel; men foruden dem havde han Faarene i Tøjr
at flylte, og saa havde han en Flok Gæs al passe
paa, og d et var ingen let Sag at faa dem i Land af
Regeldammen, der da var meget større og dybere end
nu, da den er næsten tør om Sommeren. Sanledes
tilbragte han de fleste af sine Somre før sin Konllrmalion, og da Skolen om Vinteren var fuld af Børn
og Peder Pallesen ogsaa havde andet at tage Vare
paa end dem, saa blev del il<ke megen Lærdom,
Anders fik. Den eneste, der hjalp ham til Relte med
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Læsningen, var hans Søster Maren, der var værkbruden og sad og syede. Det synes, som om hun
har været hans Trøst og Hjælper. Moderen var svagelig, og Faderen tog helst saa megen Nytte af hari1,
som han kunde fan. Da Anders ble\' konfirmeret,
siwide han da i Smedelære, og for at gøre det riglig
godt kom han ned til Chrislian Zinck i Sejlflod
Hammerværk. Der blev han sal til at slibe Høleer
og Spader og andet Værktøj, som de lavede. Efter
nogen Tids Forløb fik han en Dag Lov al gaa hjem,
og da han havde aflagt ileretning om, hvad han lærte,
blev det bestemt, at han ikke behøvede mere af den
Lærdom, da han ikke skulde være Skærsliber. Saa
blev ban hjemme i sin Faders Smedie. Dog var han
ikke der hele Tiden, for der var jo ogsaa Avlingen
at passe, saa han kom til at være haade her og der
og ingen Steder.
Saaledes gik Tiden til 184 7, da han blev Soldat
ved llte 13ataillons 4de Kompagni. Saa kom Krigen,
og han var med baade 1848, 49 og 50. I min Barndom kom her mange af Krigskammeraterne og drøftede Bedrifterne. Der var Kristen Jakobsen og Mikkel
Østergaard og .Mikkel Andersen (Egense). Han fik
Øgenavnet Kosaken dened, at Proprietær Ole Kjeldsen paa Kongstedlund satte en bredpullet blank Kasket
paa Hovedet af ham og sagde: »Nu ligner Du en
Kosalc« Naar Egense havde en lille Højde paa, saa
sagde ban altid: »M æ aa Dæ, Annes, vi ha a wot i
ølle hore, hore Sia w,<< og saa sang ban: »Vi gik frem
i Røg og Damp, i den gruelige Kamp.« De fire havde
staaet ved eet Kompagni og regnede hinanden for gode
Kammerater. .Jens Waar:;t var ogsaa ved samme
Kompagni; men ham kunde de ikke lide. Saa var
der Kristen Lamdal og Hans Chr. Markussen og
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Mur-Chrislian; men de havde været Yed andre Afdel i n ger. Efter Hjem komsten blev der feslet for de111,
og de anskaffede en Fane til ~'linde om Istedslaget.
Den blev ophængt over Korbuen i KirketL De tog
den ned og samledes om den paa deres Mindedage.
Senere, da Veteranerne begyndte at gaa over til Ryes
Brigade, blev Fanen baaret foran af Kammeraterne
og sænket over Graven. Rækken blev snart Lynd og
skrøbelig, men 64erne traadle til, sluttede op og fortsalle.
Der var el Kirkesyn, der ikke taalle Fanen over
K01·buen, nu hænger den paa en Sidevæg, falmet og
jordslaaet, og Aanden fra 48 er ikke mere over Folket.
Der fortælleR, at da Soldaterne vadede over Slien,
slap Remmen af min Faders Brødpose, og den faldt
paa Jorden. Han saa saa naale efter den, for der
var en Rullepølse .deri, som hans Moder lige havde
sendt ham; men hans Bagmand traadle den ned i
Mudderet.
Efter den Overgang savnedes en Soldat herfra
Byen. Det var Sand-Sørens Søn Jens. Der er aldrig
hørt fra ham siden, og der er Grund til at tro, at
han er kommen samme Vej som Pølsen. Tildragelsen
med Pølsen er Skyld i, at han mindes her.
Den første Festlighed, min Fader og Moder var
sammen til, var Grundlovsfesten paa Galgebakken ve~
Blendstrup 5. Jnni 1852. Fader kørte omkring Haelgaarden og hentede Moder, og i den højlidelige Anledning havde han købt en Merskumspibe med Sølvbeslag. Den beholdt han saa længe lum levede og
holdt den højt i Ære. l\'lin Broder Rasmus fik den
efter hans Død. Tjenestedrengen i Haelgaard fortalte
de andre Folk i Gaarden, at der havde været en
fremmed Mand med et rødt Halsklæde og en lang
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Hat efter hans Mosler. (Drengen var Søn af Hans
Kusk og Maren i Lille Brøndum.) Fra Festen fulgte
Moder med til Kongerslev og blev her med det samme.
Det var ved Daggry den 6te Juni. Min Moder blev
altsaa Kone her, da hun var 20 3 /4 Aar gammel; men
det har nok været »ej blot til Lyst<<, for der var en
gammel Kone, der var svagelig og ikke kunde hjælpe
med i Huset. Hun var sengeliggende det meste af
det Aar, hun levede, men hun vilde dog se alt, hvad
der blev lavet baade af Mad og andet, hvad de havde
for. Hun var dog vist nem at komme til Rette med.
Peder Smed var somme Tider haard nok at komme
om ved; men det gik da . Og saa var der en Plejesøn.
Han hed Søren Pedersen Wulff. Han var Søn af Peder
Degn og Elise og kom her, da hun skulde giftes med
Chr. Lundsgaard. Det var en lang og opløben Dreng,
dygtig forkælet af Bedsteforældrene og ikke vant til
at gøre nogen Nytte. Efter Konfirmationen kom han
til Bogen og blev Jurist. Han nedsatte sig i Bælum
som Sagfører. Det varede dog ikke ret længe, inden
han fik Plads paa St. I-Jans Hospital som Inspektør
eller saadan noget. Der blev han til sin Død, og han
blev ogsaa begravet der.
Det var vist ikke saa meget let for mine Forældre
at begaa sig, for Bedstefader begyndte at liste sig fra
det grovere Arbejde i Smedien, hvorimod han nok
vilde opkræve de bedste af Smederegningerne, og de m
puttede han i sin egen Lomme, for de to gifte Døtre
var altid trængende for et og andet, og saa vilde han
jo hjælpe dem saa længe han kunde. Og der skulde
ogsaa udredes Arvepart til dem. Desuden var Hjemmel her i en tarvelig Tilstand.
Da Fader m'ertog Hjemmet, skulde hans Søskende
have nogen An-epart, og da hans Broder Christen i
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1853 byggede Solbjerggaard, havde han Brug for sin
Part. Der var groet en god Havrekærv i Stærkæret
1852, og efterhaanden som de fik tærsket, kørte Fader
til Aalborg med Kornet, og saa købte han hver Gnng
et Læs Tømmer for Pengene og kørte det til Byggepladsen ved Solbjerg Bak k e. Paa den Maade blev
den Arvelod udredet. Min Moder havde ogsaa faaet
nogen Anelod fm sit Hjem, 400 Rigsdaler, og de blev
anvendt til at betale min Faders Søstres Arv med;
men de forslog ikke, saa de maatte laane Resten.
Saa var det i 1855 den 26. Maj lige ved Solens
Nedgang, at jeg blev født, og jeg vil skynde mig at
fortælle den første Begivenhed, der indtraf derefter.
Jeg var med til min Moster Ingers Bt·yllup i Haelgaarden, og jeg var i Hosefødderne, for jeg havde
intet andet Fodtøj; men min Alder blev ogsaa regnet
i Uger, jeg husker ikke, om det var 6, 8 eller 10.
Det var ellers nær bleven en Kærlighed uden Strømper, for Lærer Niels Christiansen af Terndrup, som
Moster skulde have, havde ingen Strømper, saa hendes
Moster Christiane i Smidie maatte til i en Fart at
strikke et Par til ham. Han var ellers stor nok paa
det. Det skulde da ikke være saadan et Bondebryllup,
som de lavede med Stine. Der skulde kun nogle af
de pæneste Familier med, og der skulde ikke ofres i
Kirken. De vilde da heller ikke have de ækle Smørskanler paa Bordet. (Da Læseren formodentlig ikke
kender Srnørskaaler, der nu er forsvundet fra Gilderne,
maa jeg oplyse, at det var en pæn Skaal med Forgyldning paa. Den blev fyldt med Smør saa rigeligt,
at det dannede et højt Taan1, og der blev anvendt
megen Flid og Kunst paa at lave rlel saa fint som
muligt med Krusninger og Opsatser af Sløjfer eller
K~gler, altsammen lavet i eller af Smørret.
I hvert
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Hjem ha\'de de en saadan Skaal, der blev lavet i
Stand, naar de blev budt til Gilde. Velstanden var
ikke større, end at det blev anset for god Skik at
hjælpe hinanden ved Sloladanne Lejligheder, og derfor
g a v de Sending. Smørsiwalen blev sat midt i en rund
Kun•, og der blev lagt Æg rundt omkring den. Endvidere hørtt! det til, at der Yat' et Faarelaar og undertiden en Pølse og saa en levende Fugl, Høne, Hane
eller And, hvad de nu ha\·de, der var mest passende
i det enkelte Tilfælde.) Der skulde altsaa ikke gerne
for meget Bondemad paa Bordel. Apotekerens fra
Terndrup skulde da med, og saa var der en Fætter
til Inger fra Terndrup, der hed Thomas Nielsen, der
skulde være Fører for Brudgommen, for han havde
ingen passende Fa mil i e se l\'. Pigerne vilde drille
Thomas Nielsen med, at han forstod ikke at bevæge
sig i saa fint Selsl~ab, men han sagde, at han vilde
gøre akkurat ligesom han saa Provisoren gjorde, saa
skulde det nok blive, som det skulde. Opvartningspigerne lagde saa nøje Mærke til dem begge, og det
blev gennemført saa nøjagtigt, at de levnede en halv
Suppebolle hver paa sin Tallerken.
Det lille Bryllup blev nok ellers Rasmus Jensen
dyrt nok, for der manglede jo Sending, saa Husels
eget Forraad maatte holde for. Dernæst skulde han
jo afgøre det med Præst og Degn, og da de havde
faaet et godt Offer ved Stines Bryllup, mente de al
tilkomme ligesandan nu.
Saa flyttede Inger til Terndrup Skole, og der var
ingen Ting i Vejen, for Stuerne var tomme. Hendes
Mand syntes, det var alt for lidt, hun fik i Arv, og
den Vise k vædede han, saa længe han levede, og
gjorde derved sine Svigerforældre megen Fortræd.
0\'erfor Kone og Børn var han et Gnav. Han blev

~liNDER

FRA NØRHE

KO~GERSLEV

93

forflyttet til Spejlsby paa Møen og antog Familienavnet
Lyngby efter sin Bedstefader Niels Lyngby. Senere
fortlyttedes han til Herfølge ved Køge, og der blev de
begravet, da de døde.
Bedstefaders (Peder Smeds) Hjulplov har nok ikketilfredsstillet min Fader, for han fik anskaffet en
Svingplov, og da den heller ikke nr rigtig god,
ma::~tte han til at lave om paa den; men det varede
en Tid, inden han fik den rigtig i Orden. Avlingt'll
blev imidlertid forøget saa meget, nt de fik i Sinde
at bygge en ny Lade. Det var midt nede i Toften,
de gav sig til at maale Plads af, og det var ikke efter
Bedstefaders Hoved sanledes at ødsle med Jorden, og
han var lidt vranten i den Tid. Der var ved at blive
Dyrtid. l Tønde Kalk kostede l Rdl. 5 Mk., og
Daglejen var 4 Mk. Haandværkerne var svært ovenpaa, de skulde da altid have bedre Kost end almindelige Mennesker og et Par ekstra Drammer til h\·ert
Maaltid.
Niels Jepsen var ellers Væver, men i den Tid
var han Haandlanger for Murerne, og da der kom
til at mangle en Mand, saa gjorde min Fader Aftale
med ham om, at de nok kunde klare det alligevel,
de fik saa at tage et Par Drammer mere. Det gik
Niels Jepsen ind paa, og saa mødte han Kl. 3 om
Morgenen og lavede Kalk, saa de havde Oplag, naar
Murerne kom.
Kristen Lamdal og Søren Skomager var Tømrere,
og den lange Niels Skomager tækkede Laden. Han
var ellers ikke Skomager, men Søn af Kristen Nielsen
Skomager, Bedstefaders gode Ven.
Laden blev færdig i god Tid, og da Rugen var
tjenlig, vilde de have den derind, men Bedstefader
''ilde, den skulde sæltes, som den plejede, i den gamle-
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Lade. Der skulde Læsset væltes og ~egene puttes
ind ad en Lem og derfra forkes op, og da han ikke
kunde faa det saaledes, saa sagde han: »No kan I
sæt Stakken hYor I vil, Bønlille,« og saa gik han i
llyen og kom ikke igen før Aften. Da han kom hjem,
spurgte han, hvorledes det saa var gaaet med Rugen.
Ja den sad da inde i Laden. Da han havde fonisset
sig om, at det var Tilfældet, sagde han helt Yel tilfreds:
»De ha ad A aldrig tro ed k u læ sæ gør i den Ti.«
Del var ellers almindelig Mening, at den Lade var
alt for stor; men mine Forældre ha yde dog den Glæde
at faa den fuld af Korn det samme Aar. Det var
1857.
At Peder Smed ogsaa har tænkt paa at efterlade
Besked til Efterslægten, fremgaar deraf, at han i sin
Bibel har op legnet følgende:
»Aaret 1856 den 29. April begyndte det med en
stærk Regn og Blæs om eftermiddagen som tiltog den
paafølgende Nat med en stor Snee den paafølgende
som var den 30te samme, og vedblev saaledes Baade
den Dag og Næste ur~fbrut saa at Her Pastor Nielsen
med Begemmelighed Kørte til Nonekongerslev i sin
Kane for at Holde Gudstjeneste den lste Mai som
var Christihimelfartsdag- Det strænge veir vedvarede
uafbrudt med Regn Blæs og Snee til den 3de var
forhi gaaet, og den 4de aftog baade Regn Blæs og
Snee men saa langsom at man næsten ingen ophold
havde før den 5 Mai Den største deel af Vaarsæden var lagt
NB det Het· foran omtalte strænge Veir Kunde
sees den 12 Mai som var Anden Pinsedag da der paa
Mangfoldige steder var store Snee Dynger den Dag tilstaaer Peder Smed~
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Den G. December 1860 døde han, og da han
havde været en populær ?!land, blev det en meget slor
Forsamling, der mødte til Begravelsen. Det havde
været en meget vaad Høst, og Rugen var kommen
dam·ligt i Hus. Det hørte til Sjældenhederne at faa
ordentligt Bmd det Aar, for Dejgen vilde ikke hæves,
men faldt i Klat. ;'<.lin Moder lutvde faaet del Raad
al bruge Hjortetaksalt som Hæ\·emiddel, og det lykkedes at bage godt Sigtebrød, og derfor spiste Gæsterne
saa urimelig meget deraf, at de nær var bleven brødløse, inden Gildet var forbi. Det er, hvad jeg ved
-om Begravelsen; men forinden han døde, bad han
Vorherre om en Plads i Hfmmel'ige, om den saa blev
aldrig saa lille.
Det sørgelige Aar, da Krigen udbrød, var kommet,
-og min Moder sad og læste Avisen for min Fader.
Der stod, al Hæren havde forladt Dannevirke. Da
blev Fader meget bedrøvet. » Saa staar det dam· ligt
til med os,« sagde han, og det slog jo tiL
Pinsemorgen 1864 saa vi de første Pikkelhuer
her. Der blev skrevet med Kridt paa Dørene, hvor
mange Mand vi skulde have i Kvarter. Den Gang
laa Nørre Kongerslev i en Afkrog, og det hed, at
Tyskerne var bange for at komme for nær til Vildmosen, saa vi blev ikke slemt plagede med deres
Besøg; men der kom dog af og til baade Fodfolk og
Hestfolk, og de optraadte lemmelig brøsigt. Jeg saa
en rød Husar sætte Karabinen for Brystet af SandMads inde i Jens Madsens Gaard. Han skulde gøre
Plads til deres Heste, og der laa noget Strøelse i en
af Baasene.
De Heste, der duede noget, Yar i Forvejen ført
væk, for at Tyskerne ikke skulde tage dem. Der blev
<Jgsaa udkommanderet Køretøjer til at besørge Ty-
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skernes Kørsel. Hvordan de fik dem tilvejebragt,
maatte Mændene selv om, men saa og saa mange
skulde de møde med, og saa maatte de køre hen,
hvor Tyskerne kommanderede. I Træfningen ved
Lundby blev de udsat for Danskernes Kugler. Jens
Pejsen var med der som Kusk. Naar han senere
fortalle om Slaget, plejede han at sige: »A bløw hid
om Øren.«
Korn og Fødetarer tog Tyskerne, h vor der var
noget, saa det gjaldt om at faa det væk. Jens Madsen
og Fader kom ikke meget sammen, men nu kom
han, om de ikke kunde hjælpe hinanaen at faa noget
af Vejen. De hjalp saa hinanden om Natten at køre
Korn ud paa Kæret i et Par gamle Huse, hvor de
fik det paa Loftet.
Vor Nabo .Jørgen Nielsen (kaldet Kræmer') af Frielgaarden var en statelig gammel Mand. Lidt over
Middelhøjde, rank og slank. Til daglig uden Frakke
i hvid- og blam·ingede Strikærmer. Vesten næsten
altid aaben, kun den øverste Knap var knappet. Hans
Skridt var lange og langsomme, men Armbevægelserne
var mangfoldige. Den venstre Haand hlev skiftevis
støttet til Hoften og Kinden og derimellem stukket
ind under Vesten og Selen nede ved Bukselinningen.
Den højre indlog de samme Stillinger, men naar han
talte, slog han ud med den, næsten til hver Sætning,
ja tiere, for hans Tale kom stødvis og afbrudt, saa
Begyndelsen var ofte sagt mange Gange, inden der
kom nogen Mening ud af det. Saa fik Huen ogsaa
et Skub over det tynde hvide Haar, der krøllede lidt.
Hans blaa Øjne var udtryksfulde. De kunde veksle
med Skælmeri og dyb Alvor, Sorg eller Vrede. Hvem
der kendte ham, var klar over hans Stemning længe
før han fik udtalt. Var han i Pynten, da var det
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hlaat, men blankt Vadmelstøj, sort Silkehalstørklæde
og høj sort Silkebat Og saa den værdige Holdning.
Han var en sjælden pæn gammel Mand.
Jørgen og min Fader var rigtig gode Venner.
Dersom Fader var borte, og vi ikke ddste, hvor
han var, saa tog vi sjælden fejl, om vi søgte ham i
Prielgaarden, og Jørgen kom ogsaa tit herop. Naar
de stod og samtalede et eller andet Sted, og Moder
saa dem, saa kaldte hun dem ind at sidde ned. Saa
lavede hun lidt lækkert Smørrebrød og satte paa en
Tallerken. Karaffelen og el Par Glas og et Krus Øl
blev sat paa Bordet, tor Jørgen kunde godt lide en
lille Spids. Nu maa Læserne ikke tro, at de drak.
Nej, de sad og nippede til Glasset en Gang imellem
og tog en Bid Brød til, og imens drøftede de hvad
der laa dem paa Sinde. Baade Skæmt og Alvor. Jeg
tror ikke, den ene havde en Sorg, uden at den anden
deltog i den; men de delte ogsaa Glæden og hjalp
hinanden, saa snart der var Lejlighed dertil.
Jeg erindrer i 1864, da vi havde indkvartering af
Tyskere. Jørgen korn vesten ind ad Gaarden med
lange Skridt og slog ud med Haanden. »Annes. Annes.
Hwa skal A gi Dæ? Annes --i Erstatning- Annes
- for Det Row -- Annes! W o Pig haa vælt Det
Row nier. Annes! Hwa skal A gi Dæ, fo de wo
Pig haa vælt Det Ro w nier - m æ en Tysker.«
Der blev ikke mere Tale om Erstatning, men
derimod om Pigernes Letsindighed, for hun var ikke
den eneste, der forsaa sig paa de blanke Knapper og
Pikkelhuerne.
Beboelsen her var som før omtalt ikke alene
tarvelig, men ogsaa skrøbelig, saa de begyndte for
Alvor at gøre Forberedelser til at bygge et nyt Stuehus. Naar Fader var i Aalborg med Korn, saa købte
7
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han et Læs Fjæl og tog med hjem, og de blev lagt
op paa Bjælkerne i Laden til Tørring og sat paa
Højkant for ikke at kaste sig, og om Sommeren hentede de Ler i Byens Lergrav og strøg Sten, som de
satte i Hus, naar de var godt tørre. Saaledes sankede
de sammen i en 2-3 Aar, indtil de mente at have
nole Saa var det om Høsten 1868, at Farbroder fra
Veddum var her i Besøg, og de overvejede Byggespørgsmaalet. Der var tidlig Høst, og Haandværkerne
var ikke stærkt optagne af Arbejde. Farbroder foreslog at bygge straks, saa de kunde faa det udvendige
af Huset opført inden Vinteren. Snedker Hans Peter
Jepsen (Als-Peter) i Veddum havde mange Folk og
lidt Arbejde, og h vis de kunde begynde med det
samme og fortsælte gennem Vinteren med det indvendige, saa vilde han lave det billig!. Søren Back
og Niels Henriksen, begge to Murere og Svigersønner
fra Prielgaarden, fik Akkord paa Murarbejdet Murstenene blev købt i Gudumlunds Fabrik og sejlet ad
Kanalen op til Krogen, hvor nu den ny Bro gaar
over Kanalen. Og saa tog de fat. Det var den Gang
Skik, at naar nogen byggede, saa hjalp alle Bymændene til med at hente Materialerne, og da Fader
havde kørt for mange, saa kom de fleste selv og tilbød
sig med Kørsel. Blandt Trakiementet var der Gacrmeløl paa Bordet, og man kappedes ligefrem om at køre
Teglsten. Huset blev rejst Mikkelsdag d . 29. September
1868. Der blev muret et Par Skillerum for at stive
Ydermuren lidt, og saa stod Snedkerne og lavede det
indvendige i Stand om Vinteren. Det var den Gang
Skik at høvle og pløje Brædderne ved Haandkraft og
ikke som nu at købe dem færdige til at fæste paa. I
Sommerens Løb blev Huset lavet færdigt og malet, og
den 3. Oktober 1869, det var Moders Fødselsdag, var
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der for første Gang mange fremmede. Bohavet fra
det gamle Hjem fyldte vel lidt, men i den Tid, der
er gaaet siden, er der af og til kommet lidt mere.
Der kom en Gang en Forretningsmand, mere end
almindelig ihærdig for at sælge sine Varer. Han solgte
Termometre. Det var, medens vi boede i det gamle
Hus, altsaa før 1869. Det kneb med at faa et Termometer solgt til min Moder, for saadan en Tingest
syntes hun ikke, hun havde Brug for; men han forklarede, at ved Hjælp deraf var hun anderledes sikker
paa et godt Resultat, naar hun lavede Smør, Ost eller
Øl. Termometret var efter Reaumur delt i 80 Grader
fra O til Kogepunktet. Ved 13 Grader stod der Smør,
ved 22 Øl og ved 28 Ost. Det var den Gang noget
tilfældigt, om man fik fast eller blødt Smør ved
Kærningen, og undertiden vilde det slet ikke lykkes
at faa Smørfedtet udskilt. For rigtig at overbevise
Moder om Tennametrets Fortræffelighed vilde han,
de skulde prøve at kærne Smør, og da Moder havde
en Krukke syrnet Fløde, blev Forsøget sat i Værk.
Den lille Stampekærne kom ind paa Stuegulvet, Fløden
blev ved Hjælp af varmt eller koldt Vand, hvilket det
nu var, bragt til den rette Varmegrad og hældt i
Kærnen, og saa smed Manden Frakken og sagde:
~om en halv Time har vi Smør,« og saa kærnede
han, saa Sveden perlede ned ad hans Ansigt. Til den
fastsatte Tid var der Smør af en. passende Fasthed.
Moder syntes nok, hun kunde sine Ting, men saadan
en Sikkerhed havde hun ikke kendt. Jeg tror nok,
Fader tilskyndede hende at købe Termometret, saa
Manden fik det da solgt, og kender jeg dem ret, saa
har han formodentlig faaet Lov at smage det nykærnede Smør paa Brød, da han fik Sveden tørret
.af sig. Ved første Lejlighed blev Termometret ogsaa
7•
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taget
Brug, naar der skulde sæltes Løbe til Ostemælken eller sætles Gær paa Ølurten, og Resultatet
var saaledes, at Fingeren, der hidtil blev stukket i
Væskerne for at mærke, om Varmegranen var passende, fra nu af blev kasseret til det Brug, og Termometret blev betragtet som u und \'ærligt.
Omkring ved og efter den Tid blev der skrevet
i Bladene og holdt Foredrag om N. I. Fjords Forsøg
med mange Ting vedvarende Landbruget og særlig
Mælkeriet. Fysik blev forklaret saa tydeligt, at tænkende Landboere fik Forstauelse af, hvad de havde
mellem Hænderne. Bønderkonerne kom til at lave
fint Smør og hige efler at naa bedre Priser derfor, og
da Kornpriserne i Halv(jerserne blev lave, blev det
fordelagtigere at fodre Kornet op end at sælge det.
Herregaardene med deres faglærte Mejerifolk haYde
bedre Betingelser for at lave god t Smør end Bønderne,
der desuden i Regelen manglede gode Lokaler og
Redskaber. Der skelnedes mellem Hen·egaardssmør
eller Mejerismør og Bøndersmør, der ikke naaede ret
højt i Pris og beller ikke var saa meget fint; men
nu blev der gjort et mægtigt Arbejde for at hæve
Kvaliteten. Der var U d stillinger og Fore d rag og frem
for alt Kappestrid om at lave det fineste Smør; men
Smørgrossererne ha vde altid saa meget at udsælte
paa det. De spyttede og smagte, lugtede og ry n kede
Næsen og grundede for at finde Fejl ved Smørret, fot·
Fejlen ved sidste Levering var jo rettet. Højere end
i 2ric~n Klasse rnaatte Bøndernes Smør paa ingen Maade
komme, om saa Drittelen var aldrig saa fin. Nu
havde Bønderne ogsaa hittet paa at slaa i Træ. Var
der ikke andet at udsætte, saa var Mærket for lille,
d. v. s. der var for længe mellem hver Drittel, det·
korn. Paa den Maade gik der en lille Snes Aar.
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Grossisternes Optræden ved Køb af Smørret fremmede
Sammenslutning til Andelsmejerierne, og da de kom,
naaede de smaa Bedrifters Produkter samme Værdi
som Herregaardenes.
Vendingen fra Kornsalg til Opfodring gav mere
.Mælk, saa der blev tillige flere Kai ve og Grise. Men
Grisene skulde have andet end Mælk og Affald, og
saa aad de Kornet fra Køerne, og derfor blev der
købt Klid og Kager. Der korn jo mange Penge hjem
fra ivlejeriet, og Købmændene agiterede for Salg af
Kraftfoder. Forgangsmændene slog paa og brugte af
Pengene til andre Forbedringer, og saa en skønne
D:o~g var Foderstofregningen bleven for stor.
Den
ragede nogle af Pinden, og saa blev Feltraabet: >>Betal
Kagerne.« Rodfrugtdyrkningen var ikke rigtig begyndt,
og den maatte til for at faa fuldt Udbytle af Kagerne.
I Aaret 1858 den 19. September fik Thomas
Rasmussen Skøde paa Haelgaarden, og saa maatte
hans Moder styre del indvendige for ham.
Han havde aldrig været f:-a Hjemmet, men værnede om det saa godt han formaaede. Gaarden laa
i Skel med Skoven, og saa plejede de at køre ad
Gaardens Markvej ud til Landevejen med Træ fra
Skoven . Gaardfæster Jens Pedersen fra Solbjerg ejede
Skoven, og han var en forvoven Mand. Naar han
red i Skoven, var det hans Lyst at lade Hesten springe
over Ledene i Stedet for at staa af og lukke dem op,
og n a ur han kørte ad Vejen over H aelgaardens Mark,
saa holdt han ud paa Agrene, hvis han syntes, Vejen
var for opkørt. Det havde Thomas ikke Taalmodighed nok til at finde sig i. Saa forbød ha n J ens
Pedersen at køre ad Markvejen, men i SteØet for al
lade være kørte han med store Læs Ris, der slæbte
og fejede hen ad Jorden og tog vidt for, og det var
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ved den Tid, da Foraarssæden var kommen op. Det
kunde Sæden ikke taale og Thomas heller ikke, og
saa gik han hen og skar Skaglerne over. Saa lod
Jens Pedersen ham stævne, og det kom til Proces.
Den varede baade Aar og Dag og blev ført med al
den Kraft og Bitterhed, de og deres Prokuratorer
raadede over, og der var ingen Udsigt til, at det
skulde faa Ende igen. Gamle Dokumenter og Kort
kom frem, og det oplystes, at Farten over Gaardens
Mark fra SkoYen var saa gammel, at den ikke kunde
forbydes; men i Følge Kortet skulde Vejen ikke ligge,
hvor den nu laa. Der skulde mere Oplysning og
mere Vrøvl til endnu. Saaledes stod Sagerne, da der
indtraf et Dødsfald i Jens Pedersens Gaard.
Der gik Bud til Lille Brøndum efter Kogekonen.
Ma Kuskes gjorde sig færdig og gik til Solbjerg nogle
Dage før Begmvelsen skulde forega~. for der skulde
baade brygges og bages og slagtes til det Gilde. Som
de saa var i Lag med at gøre Deling paa Slagtemaden,
og Jens Pedersens Kone var ene med Ma Kuskes,
spørger hun: »Hvordan gaar del saa i Haelgaarden'?«
»Ja hwodan goer ed?« siger Maren, »to min Stemuer
æ jo ve aa blyw gammel aa ka ild rejed aa pas
Huset.« Om Thomas ikke snart skulde giftes? »Ja
de wa da et fo tilte; men han haa w al ingen aa gywt
sæ mæ,« siger Maren. Efter en lille Pause siger Jens
Pedersens Kone: »Ja vi har da rigtignok tre Piger,
og det var ikke saa galt at faa en af dem til saadan
et Hjem; men det kan vel aldrig hjælpe at tænke
derpaa, eftersom Sagerne staar.« Saadan drøftede de
Spørgsmaalet og var bange for, h vad J ens Pedersen
vilde sige; men hans Kone tog Mod til sig og forelagde ham Sagen. Da han havde tænkt sig lidt omkring, sagde han: »Ja Stine kan han faa for min
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Skyld, saa snart ban vil. « Det var mere end ventet,
og Ma Kuskes fik da det Hverv at bringe Forslaget til
Haelgaarden, naar Begravelsen var overstaaet. Vognen
blev godt pakket med gode Fødevarer, da de kørte
Kogekonen til Lille Brøndum . Inden hun fik Tid at
hvile ud efter Tummelen med Begravelsen, maatte al
den dejlige Mad gøres i Stand saaledes at den kunde
staa sig uden at blive fordærvet, for det gik ikke an
al fraadse, det skulde forslaa saa langt som muligt,
for hnn Yar en fornuftig Kone. Det var heller ikke
af Vejen at tænke lidt over det Ærinde, hun havde
at forrette i Haelgaarden; men en Dag gik hun over
Marken og forelagde Planen for sin Stedmoder, og
saa blev Thomas da endelig ogsaa indviet i den. Da
hans Moder og Halvsøster vilde høre, hvad han mente
om Tingen, saa svarede han : »Naa det tror han! Nej
skulde jeg have nogen af dem, saa skulde det da
være Ane. «
Mere ved jeg ikke om Forhandlingen, men Resultatet er vel ogsaa det, det kommer an paa.
Thomas og Ane havde Bryllup i Solbjerg d. 16.
Maj 1863, og der var jeg med.
Ligesom andre Børn kunde jeg da heller ikke
holde ud at sidde til Bords saa længe som de voksne,
men maatte ud at løbe imellem, og det øgede Appetiten. Jeg var heldigvis inde, da det første Fad Grød
blev baaret ind. Det var ingen pæn gammel Kælling,
der bar det, og hun faldt da ind ad Døren til den
øverste Stue, hvor Brudeparret sad. Hendes Mand
kom løbende og hjalp til med at samle haade hende
og Grøden op. Han var ikke pænere end hun, men
mere behændig. De forsvandt i Køkkenet, men kom
straks tilbage, hun med et tomt Fad med en Tallerken
over og en stor Grydeske i Haat1den og han med en
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Træsko, der forestillede en Fjol, og en Kæp med
smaa Hakker i i Stedet for Bue, og saa spillede han
paa Træskoen og holdt den helt hen til hver enl,elt
af Gæsterne, dersorn de ikke selv kom og lagde en
Skilling i Træskoen og en paa Konens Tallerken, som
hun straks tømte ned i Fadet. Det vnr Bidrag til
Spillemand og Kokkekone, der samledes ind paa den
Maade. Der blev gjort mange kaade Løjer med dem .
Manden brugte sin Bue som Vaaben og Konen sin
Grydeske, naar Gæsterne var alt for nærgaaende imod
dem. Der var en, der hældte en Dram i Træskoen
til Manden.
Processen blev ikke til mere; men Jens Pedersen kørte mesl en anden Vej med sit Træ, og lwordan han fik gjort op med sin Sagfører, fik ingen at
vide. Han kom jæYnlig til Haelgaarden, ridende, og
Hesten var kraftig, fed og blank og Halen hundet op
i en kunstfærdig Knude.
Thomas maatte jo ogsaa til sin Sagfører, og da
han (Sagføreren) fik Sammenhængen at høre, erklærede han, al saadan et Udfald havde endnu ingen
Sag i hans Praksis faael. Derfor vilde han ogsaa
hfl\'e en sjældrn Betaling. Han baYde lagt Mærk e
til, at de solgte Kirsebær fra Haelgaardens Have, og
saa vilde han have et Lispund Kirsebær om Aaret.
Det blev ham tilstaa et, og mwr de blev leveret, saa
vankede der gode Raad for, hvad Thomas ellers
ønskede Besked om i juridiske Sager.
Thomas Rasmussen var en jævn Bondemand .
Han havde aldrig været andre Steder end hjemme,
havde ikke megen Lærdom, men en god Forstand og
en god Hukommelse. Han forslod at faa noget ud
af Gaarden og fik den el'Lerhaanden helt bygget op.
Han forstod ogsaa at omgaas Folkene. Han brugte
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meget at rose dem, og naar de saa fik store Tanker
om deres Dygtighed, saa paastod han, al de kunde
i k k e fa a nær saa meget lavet, som de troede, og
indgik Væddemaal, som han gerne tabte, men fik
meget Arbejde udført. Til Markeder og Auktioner
var han gerne med og gjorde vist gode Handeler. I
mnnge Aar ''ar han Medlem af Sognerandet, og det
var hans Lyst at fortælle om Forhandlingerne der.
Beretningen endte gerne omtrent saaledes: «Saa kom
vi i n d i Kroret og fik noget a t drik k e, og saa blev
Snakken Yel lang, og det blev sent, og san hle\' den
og den sat til at ord n e Resten.<<
Da Thomas blev gift, korn Bedstemoder paa
Aftægt. Hun forbeholdt sig den Have, der laa ,·est
for Gaarden. Der var en Del Frugt, især Kirsebær.
Hun havde ogsaa Bier, og hun havde Bihuse, der
var sjældne den Gang . Hun lukkede op og Yisle mig
Biernes tra vie Arbejde og fortalte mig om Arbejdsbierne og Dronerne. Medf!ns de smaa Arbejdsbier
arbejdede flittigt, var Dronerne store og lade; de tjen le
kun til Slægtens Forplantelse, og derfor kunde hun
ikke lide at ba\'e for mange af dem . Naar hun saa
saadan en down Krop sidde stille, listede hun sig til
at sætte sin Tommelfinger paa den og trykke den
ihjel. Hun havde selv været en travl Arbejdsbi. Tror
Læseren ikke, , .j mangler en Bedstemoder med en
bred Tommelfinger?
Saa længe jeg kan huske, har Haelgaarden været
el Sted, h\'or vi gerne vilde hen, og Børnene bar allid
betragtet den som et rigligt Sl:H"affenland.
N u et· Gatuden solgt, og saa er den Herlighed
forbi.
Der var Fest i Frederits 25 Aarsdagen efter 6.
Juli 1849, altsaa 1874. Der var udgaaet Indbydelse
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til Veteranerne om Deltagelse, og for en Gangs Skyldspenderede Fader og Moder en Ferierejse paa sig selv .
.Jeg kørte dem til Skørping, der da ''ar vor nærmeste
Station. Jeg ved ikke, om nogen af dem havde kørt
med Toget før, men nu kom de af Sted.
Der var sørget for Kvarter til dem i Skoler og i
Ridehus med militærmæssigt Sengetøj i Rækker paa
Gulvene. De var omkring pna de Steder, hvor Fader
havde været med. I 1849 var der udført el stort
Arbejde med at lave en ny Udgang gennem Jordvolden, og den var fortømret for at forhindre Sammenskred. Der var lagt Halm paa Gaden for at dæmpe
Lyden af Færdselen, og Soldaterne havde faaet Lov
at gaa til Ro - paa Fortovet. Der laa de og sov paa
den bare Stenbro med Tornysteren eller en Trappesten
som Ho,·edpude og med Geværet mellem Benene eller'
i Armen, som de kunde bedst. Da Tiden kom Lil
Udrykning, blev der ikke siaaet Alarm eller blæst
Signaler. De ruskede i Benene af hinanden, til de
blev vaagne, og naar de saa kom op at staa og fik
Tøjet hængt i Lave, var de færdige til at træde i
Geled. Fader og Moder gik ud gennem Prinsens
Port, og de var i Treide Skov. De var ved den store
Fællesgrav paa Kirkegaarden. Da de kom ind i Kirken,.
brast min Fader i Graad. Her havde han været med
at bære de faldne ind og lagt dem fra Alteret ned
over hele Kirkegulvet. Det havde endda gaaet, for
da var der endnu Varme i baade de levende og de
døde; men da Graven var færdig, skulde de til at
bære de døde Kammerater ud i den. Fader sagde,
at det var den strengeste Pligt, han havde været med
at opfylde. Der var rundet Blod af de varme Legemer,
og det var størknet paa Gulvet, saa de gled, naar de
traadte deri, og Ligene saa ikke godt ud. De blev
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lagt lagvis i Graven med Kalk imellem. Det havde
gjort ham ondt, og han kaldte det et strengt Arbejde.
Ved Festen blev der holdt Taler og sunget og_
hvad mere der hører til, og det har nok været en
rigtig Fest, for Deltagelsen var saa stor, al Maden
slap op, og Konerne fik en rigtig Forestilling om
mangelfuld Forplejning blandt Soldaterne.
Jeg hentede dem igen i Skørping, og det havde
ordentlig livet op paa dem saaledes at komme helt
ud af Hverdagslivets Trædemølle.

DEN HOLLANDSKE KVINDE
I KOl\1DRUP.
AF ALEXANDER RASMUSSEN.

i Hellum Herred, som kun har et Areal
af 1036 ha. og et Indbyggerantal af 342, maa
jo regnes for et temmelig lille Sogn, og dog har
det tidligere været blot halvt saa stort, idet nemlig
Hoveelgaarden Refsnæs, som med sit Tilliggende paa
524 ba. optager hele Sognels nordlige Del, forben
hørte til Nørre Kongerslev Sogn. Skønt Komdrup
altsaa oprindelig kun haYde godt og vel 500 ha.,
rummede Sognet dog i Middelalderen to adelige Sædegaarde: Komdrap Hougaard og Komdrup Østergaard.
Den før~tnævnte laa i Byens vestlige Udk:-mt, hvor
en Parcel endnu har bevaret det gamle Na\'n, den
andens Plads kan ikke længere paavises; men den
bar ligget et eller andet Sted øst for Kirken. Diss,e
Gaarde tilhørte i 1400rne og 1500rne Mænd af Smaaadelsslægterne Sunn , Huas (2 Hjortevier) og Munk
(Vinranke), indtil den berømte Rigsraad .Jacob Seefeld
til Visborggaard og Randrup i 1580 ved et Mageskifte
med Jens Pedersen af Hanbro·Munk'erne tilbyttede
sig Komdrup Østergaard. I Begyndelsen af 1600rne
kom dog ikke alene denne Gaard, men ogsaa Hovgaard og hele Komdrup By i Refsnæs-Seefeld'ernes
Besiddelse. Hvorledes dette er sket, kan i Enkelt-
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hederne ikke udredes, men i lHert Fald var »al
Komdrup By« samt Jus patronatus til Komdrnp Kirke
iblandt det Gods, som 1642 skiftedes mellem Børnene
fra Refsnæs, Christotl'er Laursen Seefelds og Else
Benderups Aninger. De to fordums Adelsgaarde blev
bortfæstede og tabte deres Særstilling. Kun Navnet
• Hovgaard « tydede paa en adelig Fortid. Førend de
to Gaarde gled ned i de ubemærkedes og uomtaltes
lange Række, skulde den ene af dem dog bli,·e knyttet
til ~·lindet om en ·meget romantisk og meget sørgelig Sag.
Herluf Tralle Daa 1) hed en sjællandsk Adelsmand,
der var Søn af .Jørgen Daa til Snedinge og var født
1565. Som ganske ung sendtes han ud paa den for
Datidens Adelssønner selvfølgelige Udenlandsrejse, der
blandt andet førte ham til Byen Enkhuisen i Holland.
Her traf han den ligeledes helt unge Købmandsdatter
Vinike Villumsdalter (eller som hun selv skrev sit
Navn: 'Vyniken Wyllems) og blev hæftigt forelsket i
hende. Hendes Moder og Stedfader var i Begyndelsen
ret 'betænkelige ved at give hende til den fremmede
og lidet tillidvækkende unge Mand, dog overvandt
han deres Modvillie og ægtede i 1585 Pigen paa en
efter Landets og Tidens Regler fuldkommen gyldig
Maade, lworpaa de unge Mennesker flyttede sammen.
Men efterat Herluf Daa havde faaet sin Villie, traadte
hans uvederhæftige og tarvelige Natur i Forgrun_dea,
og troløst forlod han sin Hustru efter faa Ugers
Ægteskab. Sandsynligvis var han bleven paavirl,et
stærkt hjemmefra og derved trukl<et bort fra Vinike;
') Danmarks Adels-Aarbog 1890. 172 f. Se endvidere om
denne Sag A. Thisets Afhandling i Hist. Tidsskr. 6 I 79 ff.
Troels-Lund har i sine Historiske Fortællinger II 95 ff.
berørt, men ikke nøjere undersøgt Spørgsmaalet.
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gamle Jørgen Daa betragtede med letforstaaelig Uvillie
det Skridt, som hans Søn havde forelaget i Holland,
og vilde for enhver Pris have ham løst fra det ustandsmæssige Ægteskab. Vinike var imidlertid, foruden
al vær eu sjælden sympateti ·k Kvinde, lillige el
ualmindelig energi ' k og tappert Menne ke · hun fulgte
efter sin bot·lrømle lVIand lil Danmark og gjorde der
Fordring paa al blive anerkend t som hans lovlige
Hustru. Hendes Ulyld'e og Skø nbed \'andt mange
for hende; haftigl under løLLel af l{ong F1·ederik 11
fik hun ved Rigsraadets Dom af 12te September 1586
fuldtud Medhold: Ægteskabet kendtes gyldigt, Herluf
Dna dømtes til at betragte og behandle hende som
sin rette Ægtehustru. Men trods denne utvetydige
Afgørelse og trods de skarpe Skrivelser, som baade
Frederik II, og efter hans Død Regeringsraadet, udsendte til Herluf Daa og hans Fader, blev Vinikes
Skæbne kun trang i den følgende Tid, det gik endog
saa vidt, at Jørgen Daa nogle Maaneder holdt hende
i et Slags Fængsel paa sin Gaard Snedinge. Derfra
slap hun dog ud, og Herluf Daa tog hende med sig
til England, hvor deres første Barn fødtes, hvor deres
Ægteskabssag anden Gang kom for Domstolene med samme Udfald som herhjemme - , og hvor
Herluf Daa for anden Gang forlod sin Hustru. I en
AatTække tumlede han sig nu om i udenlandsk Krigstjeneste. Men ogsaa i England havde Vinike forstaaet
at vinde Mennesker for sig. Ingen ringere end Dronning Elisabeth antog sig hendes Sag og del baade i
selve England og ved Skrivelser til den danske Regering. Blandt andet udtaler den engelske Dronning
i eet af disse Breve, at Vinike vel er af borgerlig
Fød~el, men at hendes ringe Herkomst efter Dronningens Mening opvejes af hendes Væsens Adel og
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Ynde. Med sit lille Barn, som var opkaldt efter
Dronning Elisabeth, vendte Vinike omkring Aar 1590
tilbage til Danmark og fortsatte Kampen for sine
Rettigheder imod Jørgen Daa, som paa sin fraværende
Søns Vegne optraadte med utrolig Stædighed og stærld
Ondsind. Myndighedernes Domme og Afgørelser faldt
vel altid ud til Vinikes Gunst, men Jørgen Daa vovede
at trodse og forstod at trække i Langdrag. I disse
Aaringer begav Vinike sig da til Komdrup, hvor hun
flytlede ind i en af derværende Adelsgaardc. Hvorledes hun har fundet herover, og hvad der har bevirket, at hun bosatte sig netop her, har man tidligere
ikke kunnet tænke sig, og med Sikkerhed kan man
ikke afgøre det. A. Thiset erklærer da ogsaa i sin
anførte Afhandling i Historisk Tidsskrift, at han bliver
Svaret skyldig paa disse Spørgsmaal. Jeg vil imidlertid
fremsætte følgende Formodning: Rigsraad Jacob Seefeld til Visborggaard, Medlem af Formynderskabet
under Christian IV's t-.Endreaarighed, var, som ovenfor omtalt, siden 1580 Ejer af Komdrup Østergaard.
Som Rigsraad har han taget Del i Behandlingen af
Vinikes Sag og har formentlig delt den almindelige
Sympati for hende; det ligger da nær at tænke, at
det er ham, der har tilbudt og overladt hende Bolig
i Komdrup. Jeg antager derfor, at hun har boet paa
Komdrup Østergaard, ikke paa Hovgaard, og at hun
har haft Gaarden i Fæste af Jacob Seefeld. Uden at
være herskabelig har den dog vel frembudt en noget
bedre Bolig end en Bondegaard. Hvorom al Ting er,
Vinike bosatte sig altsaa i Komdrup og drev sin
derværende Gaard i nogen Tid. Maaske har Opholdet
her i den stille Landsby vær.et den lyseste Tid i den
stakkels haardtprøvede Kvindes Liv; hun hJ.Yde vel
ikke naaet den Lyl,ke, som hun havde dn~:.lt om i
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de unge Aar langt herfra, nede ved Zuidersøen, då
hun troede, at den unge fremmede Adelsmand skulde
føre hende med sig hjem til Lykkens Land; men
hun mente dog i det mindste at have opnaaet Fred
og Ro. I Efteraaret 1595 kom imidlertid Herluf Daa
hjem fra Udlandet og opsøgte 1'traks sin Hustru i
Komdrup under Foregivende af, at han nu vilde
genoptage det ægteskabelige Samliv med hende; han
vilde slaa sig ned der, drive Gaarden for hende, betale
Afgiflen af den, kort sagt, optræde som hendes Mand
og Hjælper. Igennem mange Aars bitre Erfaringer
havde Vinike dog nu lært, hvilken Usling Herluf Daa
var, og hun afviste alle hans ægteskabelige Tilnærmelser og stolede ikke paa hans Forsikringer. Nogle
Forhandlinger angaaende en fremtidig Ordning af
deres Forhold, særlig vel dets økonomiske Side, i
hvilke blandt andre Naboerne Niels Juul til Kongstedlund og Iver Juul til Villestrup deltog, blev saa indledede; de skulde imidlertid fortsættes i København,
hvorhen altsaa baade Vinike og Herluf begav sig.
Paa Vejen dertil overnattede Vinike i Aarhus, og her
trængte Herluf Daa 2den Juledag 1595 ind i sin
Hustrus Kammer »til Jacob Bogførers« og øvede Voldtægt imod hende 1), en Raabed, som til Overflod viste
den ulykkelige Kvinde, hvilken Skurk hun var bleven
knyttet til.
Under Vinikes paafølgende Ophold i København
drog Herluf Daa af Sted til Jylland, og hun frygtede
nu ikke uden Grund for, at han skulde tage til
Komdrup og husere der paa hendes Gaard, øde hendes
Ejendom og overfalde hende selv, naar hun kom
tilbage. H u n udvirkede derfor, at følgende kongelige
') K. R. D.

1597.

139.
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Beskærmelsesbrev for hende blev stilet til Lensmanden
paa Aalborghus 1 ):
Til Offue Lunge, Vennicke V\1 illumsdaalter anrørendes.
Christianus 4. Vor Gunst tilforn. Vid, at denne
Brevviserske, Vennicke Vlillumsdantter, underdanigst
for os haver ladet berette, hvorledes at Herlufl" Daa,
vor Mand og Tjener, nu kort Tid siden skal have
begivet sig over til vort Land Julland til den Gaard,
som hun en Tidlang haver boet· paa, befrygtendes
sig, at han unytteligen skal øde og forlwrnme hvis
(3: hvad) han udi fornævnte Gaard finder for sig, og
ellers, naar hun did til hannem ankommer, at skulle
sig utilbørligen imod hende forholde, underdanigst
begærendes, at vi slig hendes Lejlighed ville tage
udi Betænkende. Da bede vi Dig og ville, at naar
fornævnte Vennicke V\Tillumsdaatter Dig hermed besøger, Du da flitteligen fm·farer, hvorledes at fornævnte
Herluff Daa sig med hendes Gods udi hendes Fraværelse haver forholdet, og dersom han sig lader forlyste utilbørligen at skikke sig imod hende, og hun
slig for Dig beklagendes vorder, Du da forhjælper
hende til Rette, at hun imod fornævnte Herlufl" Daa
maa vederfares hvis (3: hvad) billigt, christeligt og
Ret er.
Actum Hafniæ, 4. Maj Anno 96.
Herluf Daaes Voldsfærd i Julen 1595 var imidlertid ikke bleven uden Følger, Vinike var bleven frugtsommelig og fødte i Efteraaret 1596 et Barn. Det er
letforstaaeligt, at hun maatte føle dette som en stor
Ulykke, og at hun i sin ejendommelige og vanskelige
Stilling søgte at holde Fødselen hemmelig. Dette lykkedes dog ikke; Herluf Daa, som meget godt vidste, at
hun var frugtsommelig, og at han var Fader til Barnet,
J. T.

IV.

553.

Ikke aftrykt hos Thiset i H. T.
8
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havde den eksempelløse Frækhed at anklage hende
dels for Fødsel i Dølgsmaal og dels for Utroskab.
Han nægtede bestemt at være Fader til hendes Barn
og erhvervede virkelig paa den Maade hos Roskilde
DomkapiteJl) en Dom af 15de Oktober 1596, hvorved
Ægteskabet erklæredes for fuldstændig ophævet. Selv
nu lod Vinil{e ikke Sagen falde; men alle hendes
Forsøg paa. at bevise sin Uskyldighed blev forgæves,
navnlig fordi hun - selvfølgelig paa Herluf Daaes
Foranstaltning -·kort efter blev overfaldet og udplyndret for alle sine Breve og Bevisligheder.
Nu først tabte Vinike Modet, og nu glider hun
ind i Fortidens Mørke. Om hun er vendt tilbage til
Komdrup, vides ikke; net eneste, vi ved, er, at hun
e~dnu levede 1602, da der var Tale om Datteren
Elisabeths Udlevering til Faderen, ved hvilken Lejlighed Vinike skal have ·udtalt, at før hun vilde slippe
sin Datter, Lisebet Daais, vilde hun hellere hugge
hende i hundrede Stykker 2). Denne Datter blev forøvrigt siden gift med en anset københavnsk Borger,
Johan Schult. Herluf Daa indgik efter Skilsmissen
hele to standsmæssige Ægteskaber, opnaaede mærkeligt nok ret høje Embedsstillinger, men røgtede dem
kun daarligt; han døde almindelig foragtet og ganske
forarmet.
Der er faa eller slet ingen paa Stedet, som kender
den triste Historie om den hollandske Kvinde, der
har færdedes i Komdrup; men hvem der kender den,
vil ikke kunne undlade i sin Fantasi at tegne et
Billede af den skønne fremmede, som efter sit Livs
') I Missivet (K. B. 1596, 6le September) til Domkapitlet om
at dømme i Sagen kaldes Vinike mærkeligt nok •den
engelske K vinde «.
2
1606. 101.
) K. R. D.
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Skibbrud dog med frejdigt Mod byggede sig og sin
Datter et Hjem her; men som end ikke der fik Lov
at finde en beskeden Ro, idet hun atter kaldtes bort
herfra til endnu større Sorger.

s•

FORTEGNELSE
OVER

BØGER OG Sl\1AASKITSER
VEDRØRENDE AALBORG AMT.
VED B. SEIDELIN.

AALBORG AMTS ALMINDELIGE HISTORIE
OG TOPOGHAFI.
(Herunder Bøger om Aalborg Stift og Vendsyssel
i Almindelighed.)

Aalborghuus og Seilstrup Amter, samt Vendsyssel,
tegn. af P. Harboe. 1791. (Atlas udg. af Videnskabernes Selskab.)
Ørum Amt, samt Stykker af Aalborghuns og Vestervig Amter og Vendsyssel, tegn. af P. Harboe. 1795.
(Atlas udg. af Videnskabernes Selskab.)
Krag, I.: Kort over Jylland. Den nordlige Del. Aalb.
1902.
(Placat ang. Auktion over alt det kgl. Ryttergods i
Vendsyssel, Mors og Thye.) 21. Febr. 1715. U. St.
(Placat ang. Auktion over Forpagtning paa 3 Aar af
Forstrande i Aalborg Stift.) 20. Marts 1716. U. St.
Ligeledes 29. Marts 1719 og 21. Febr. 1722.
Specifkation over Sal. Frue Abel Cathrine Hospilals
Jordegods beliggende i Aalborg Huus Ampt i Wiborg Stift i Jylland, som 7. Okt. 1722 paa offentlig
Auclion skal opbydes. U. St.
Fortegnelse, som oplyser h'l ilke Sogne bør henregnes
til de i Jylland oprettede nye Amter, i Følge Re1

BØGER OG SllfAASKITSER VEDR. AALB. Al\IT

117

solution af 4. Sept. 1794. Dat. 31. Marts 1795.
U. St.
M01·ville, Niels : Geographisk og geometrisk Beregning
over den Del af Jylland, som indbefatter Hiøring,
Aalborg og Randers Amter, deres Indhold ·af Skovstrækning, Hede etc. . . . . . Kbh. 1808. (Særtryk.)
Bøggild, Jens: Samling af de i Priseretten for Aalborg
Stift afsagte Domme. Aalb. 1810.
Love for Aalborg Stifts og Amts oeconomiske Selskab.
Aalb. 1811.
Præmier, udsatte for Aalborg Stifts og Amts oeconomiske Selskab. Aalb. 1811.
Love for Aalborg Stifts Hjælpe-Bibel-Selskab. Aalb.
1818.
Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oeconomisk Henseende. VII.
C. Christensen: Aalborg Amt. Kbh. 1832.
Vahl, I.: Aalborg Stiftscalender for 1862. Aalb. 1862.
Kierkegaard, P. C.: Almindelig Tilskrift til Præster og
Lærere i Aalborg Stift. Aalb. 1864.
Goldschmidt, M.: Dagbog fra en Rejse paa Vestkysten
af Vendsyssel og Thy. Kbh. 1865.
Bruun, Camillo: Fra Vendsyssel. Rejseindtryk og
Optegnelser. Hjørring. 1866.
- : Sagn og Saga. Lidt Kvidder og Kvad. Hjørring.
1866.
Wulff, D. H.: Statistiske Bidrag til Vendelbo Stifts
Historie i det 16. og 17. Aarh. Aalb. 1872-7 4.
Bruun, Camillo: Ved Strand og Klit. I. (Iflæng og
broget.) Kbh. 1876.
- : Hvad Marehalmen fortalte. (Ved Strand og Klit.
II.) Kbh. 1877.
Hecquet, C. : Lidt om den private Træplantning paa

118

BØGER OG SMAASKITSER VEDR. AALB. AMT

aaben Mark og Hede i Aalborg Amt' og Omegn før
og efter 1870. Aalb. 1879.
Hancke, N.: Nord for Limfjorden. Skitser. l. Opl.
Aalb. 1873. - 2. Opl. 1880.
- : Skitser. Ny Samling. Aalb. 1880.
Nielsen, Fr.: Vendsyssel og Vendelboerne for et halvt
Hundredaar siden. Erindringer fra min Barndom.
Kbh. 1880.
Grønborg, O. L. : Optegnelser paa Vendelbomaal. Udg.
ved O. Nielsen. Kbh. 1882-84.
Wulff, D. H.: Statistiske Bidrag til Aalborg Stifts
Historie i Slutn. af det 17. Aarh. Aalb. 1887-88.
Larsen, J . Chr.: Efterladte Skrifter, udg. af Niels
Hancke (Manuskr. for Venner). Hjøring. 1889.
Larsen, Chr. : Dansk Provindsvejviser og Stadsadressebog. 7. Thisted. 12. Hjørring Amt. 14. Aalborg
Amt. 1890-92.
Gaardboe, A. P.: Fortidsminder fra Vendsyssel. Aarhus. 1893.
Hancke, N.: Pennetegninger. Skitser fra Jylland Nord
for Limfjorden. Aarhus. 1893.
Hansen, H. P. og L. N. Hedelund: Aalborg Amts
Landboforening i 50 Aar til 6. Aug. 1894. Aalb.
1894.
Hansted; R. S.: Børglum Stifts Biskopper (Særtryk af
»Brønderslev Avis«). Brønderslev. 1895.
Asschenfeldt-Hansen: Fra Vendsyssel. I-II. Kbh.
1899.
Hansen, P.: Nordjylland fra Mariagerfjord til Skagen.
Aalb. 1899.
Klitgaard, C,: Blade af Vendsyssels Historie. Hjørring.
1899.
Gaardboe, Anton: De sidste Natmandsfolk i Vendsyssel. Aarhus. 1900.

BØGER OG SMAASRITSER VEDR. AALB. AMT

119

Rcdsted, V. ocr M. Tnndberg: Posl-Adressebog for
Åalb01·g og flere nordjyske B er. Aalb. 1901.
Løn borg Friis : Vendsyssels Nationaldragler og Vendelboerne i gamle Dage. Kullurbistoriske Billeder og
Texl. Hjørri ug. 1902.
Bøgeskov, Ludv.:
kild ri uger fra Men igl~edsli vel i
Vend ys ·et. I Skov-Kir len . II lnger Dal, betHles
Søn og heudes Venner. III Tre enn mbrudsrnænd,
Ove Grønborg, Thomas Nielsen Ni l Cbr. Jørgen sen. Odense. 1904-05.
Stenholm, I. P.: Bidrag til Aalborg Bispedømmes
Historie. Aalb. 1904. ·
Illustreret Adressebog og Vejleder for Aalborg Amt.
Udg. af Emil F. Petersen. Aalb. 1904.
Aalborg Stifts Almanak, Notitskalender og Husholdningsbog for 1906. Aarhus. 1906.
Hansen, P.: Jernbane-Ruten Aalbot·g-Hadsund. IIl.
Beskrivelse. M. 4 Kortbilag. Aalb. 1906.
Vejviser for Aalborg Amt samt Børglum, Dronninglund, Hvelbo og Øster Han-Herreder 1908-10. Udg.
af M. A. Schultz' Boghandel og Erik Jensen. Aalb.
1908.
Vendsyssel, Folk og Land. Historisk-topografisk Aarbog udg. af Anlon Jacobsen. 1-9. Sæby. 1908
-19.
Klitgaard, C.: De kejserlige Tropper i Vendsyssel og
Thy 1627--29. Efter J. Krebs: »Aus dem Leben
Melchiors v. Hatzfeldt« med Kommentarer efter
trykte og utrykte Kilder (Særtryk af »Vendsyssel
Tidende«). Hjørring. 1911.
Knudsen, Hans: Indberetninger fra Præsterne i Aalborg Stift 1638 (Særtryk af »Saml. t. jy. Hist. og
Top.«). Aarhus. 1911.
Fra Himmerland og Kjær Herred. Am·bog udg. af

120

BØGER OG SMAASKITSER VEDR. AALB. AMT

Historisk Samfund for Aalborg Amt. 1-9. Aalb.
l 912-20.
Larsen, I. Kr.: Ordbog over Vendelbomaalet. Aalb.
l 914.
Aalborg og Hjørring Amters Vejviser med Byer og
Landsogne 191 1.1--18. Udg. af M. A. Schultz' Boghandel og Redaldør Erik Jensen. Aalb. (1914.)
Thy og Vend
sel. (Priors smaa Rejsebøger Nr. 3435). 2 Kort. Kbh. (1 9 15.)
Vendsysselske Aarbøger. Udg. af Historisk Samfund
for Hjørring Amt. Hjørring. 1915-20.
Christensen, A.: Andels-Svineslagteriet for Aalborg Amt
1891-1916. Et Festskrift i Anledning af Slagteriets
25 Aars Jubilæu.m. Aalb. (l 916.)
Jydske Byer og deres Mænd. 7. Bind. Hobro-Løgstør
-Aars-Hornum --Aalestrup -Nørager-FarsøSkals-Hadsund. Ringkøbing. l 917.
Kjærsgaard, S.: Nordjysk Postadressebog. Aalb. U. A.
(1917.]
Larsen, Thomas: En Gennembmdstid. Fra det 19.
Aarhundredes sidste Halvdel. Tidsbilleder fra Vendsyssel. M. III. Hjøuing. 1917.
Jessen, Axel: Vendsyssels Geologi. M. Ill. og l Kort.
Kbh. 1918.
Ryge, Peter Nielsen: Aalborg Amts Skytteforening
1868-16. Juli 1918. Et Festskrift. Udg. af Forretningsudvalget. M. Ill. og l Tvl. Aalborg. 1918.

SPECIEL TOPOGRAFI.
Aalborg.
l. Banker.
Bindslev, V.: Aalborg Bys og Omegns Sparekasse
1824-1894. M. 7 Tvl. og l Plan. A~lb. 1895.

BØGER OG SMAASIUTSER VEDR. AALB. AMT

121

Landbosparekassen i Aalborg 1885-21. Oktbr. 1910.
Aalb. HllO.
2.

Forvaltning i Almindelighed.

Approberet Vedtægt for Styrelsen af de kommunale
Anliggender i Aalborg i Henhold til Lov af 26. Maj
1868. (Aalborg. U. A.)
Uddrag af Aalborg Borgerrepræsentantskabs Forhandlinger fra l. Jan. 1839-30. Juni 1840. Aalb. 1840.
Uddrag af Aalborg Byraads Forhandlinger for 1872
-1918. Aalb.
;\1 ilitærvæsen.
Den Aalborgske Simulautsag. Erklæringer af A. B.
Schytz, N. G. Drachmann og V. Holmer. Kbh.
1872.
Svane, F. V.: 1lte Batailians Historie 1747-1879 i
Anledning af dens 100aarige Garnisonsjnbilæum.
Aalb. 1~79.
Jenssen-Tusch, E.: 11te Bataillon i Krigsaarene 1848
~1850 og 1864.
Aalb. 1897.
3.

Foreninger.

Aalborg og Nørresundby Bagermesterforenings Festskrift i Anledn. af Jubilæet 6. Oktbr. 1915. Aalb.
1915.
(Willemoes, C. A.): St. Johannes-Logen >>Cimbria « i
Aalb. [Frimurerne.] M. III. Aalb. 1906.
Bøcher, I. M. : ,Nordjylland«s Festskrift. Aalborg
Haandværkerforening 1848-1898. Aalb. 1898.
Love for det dramatiske Selskab i Aalborg. Stiftet
1809. Aalb. 1823.
Love for Medlemmerne af Klubben Enigheden i Aalborg. 1814.
o

122

BØGER OG SMAASKITSER VEDR. AALB. AMT

(Meddelelse om Assemblee med Dans til Medlemmerne
af Klubben Enigheden i Aalborg. 1818.)
Festskrift ved Aalborg og Nørresundby Barberforenings
25 Aars Jubilæum 28. Januar 1914. Aalborg. 1914.
K. F. U. K. i Aalborg 1891-1916. M. Ill. Aalb. 1916.
Kristelig Forening for unge Mænd i Aalborg. Et Tilbageblik over 25 Aar 1890 - 14. Decbr. - 1915.
M. III. Aal b. 1915.
Jubilæumsskrift 1890 - 22. Maj - 1915. Malernes
Fagforening i Aalborg. M. III. Aalb. 1915.
Mindeblade i Anledning af Markfredsforeningen for
Aalborg og Omegns 25 Aars Jubilæum. 30. Juli
1892-30. Juli 1917. M. Ill. Aalb. 1917.
Bindslev, V.: Aalborg Sangforening igjennem 50 Aar
1843-1893. Aalb. 1893.
Hansen, P.: Haandværkerforeningen i Aalborg. Mindeskrift ved Foreningens 50 Aars Jubilæum 4. Marts
1904. Aalb. 1904.
Denver og Kjærsgaard: Aalborg Skyttekreds' Virksomhed gennem 50 Aar 1862-1912 samt Aarsberetning
for 1913. Aalb. 1914.
Skolevæsen.
Frost, Pet. Nic.: Om Nødvendigheden og Nytten af
en Borgerskoles Oprettelse i Aalborg, samt Plan til
dennes hensigtsmæssige Indretning. Aalb. l1804.]
Sko leprogr.
Østergaard, H.: Om Skolevæsenet i Aalborg. Aalb.
1880.
Jørgensen, Anton: Aalborg Skolevæsen gennem 200
Aar. Aalb. 1899.
Wulff, D. H.: Bidrag til Aalborg Katedralskoles Historie (Skoleprogr. 1840-41, 1844 og 1889).
Tregder, P. H.: Indbydelsesskrift til Højtideligheden

BØGER OG SMAASIHTSER VEDR. AALB. AMT

123

ved Aalborg lærde Skoles nye Bygnings Indvielse.
Med Grundtegn. Aalb. 1848.
Olsen, Niels og L. N. Hedelund: Aalborg Søndagsskoler, Aalborg tekniske Skole 1"805-1905. M. 7
Bill. og l Plan. Aalb. 1905.
4. Forsørgelsesvæsen.
Fremtiden. Gensidig dansk Livsforsikringsforening
Aalborg, opretlet 1886. 1886-1911. Aalb. [1911.]
Kort Beretning om Børneasylel i Aalb01·g i Anledning
af dets 25am·ige J~bilæum 15. Sept. 1872. Aalb.
Hald, P. T.: Aalborg Fattigvæsens Histo.rie. Aalb.
1841.
5. Topogra.fi.
Krag: Orienteringskort over Aalborg og nærmeste
Omegn. Aalb. 1883.
Fortegnelse paa Interessenterne i det forenede EnkePensions-Selskab d. 26 . .T anuarii 1802. Aalb.
Fortegnelse paa Interessenterne i de borgerlige veltænkende Interessenters Liig-Casse samt en CasseBallance fra l. Juli 1822-30. Juni 1823. Aalb.
1823.
Krag: Situationskort over Aalborg Kjøbstad. Aalb.
1885.
Jessen, Axel H.: Beskrivelse til. geologisk Kort over
Danmark. Kortbladene Aalborg og Nibe (nordlige
Del). Med 3 Kort, 5 Tabeller samt Resume en
fran<;ais. 1905:
Generalstabens Kort over Kjøbstæderne Aalborg og
Nørresundby. 4 Blade. 1909.
Wulff, D. H . : Aalborgs Navn og Vaaben. Særtryle
[Wanda II, Ped. Friis]: Aalborgske Lommebog for 1804,
som henviser til Embedsmænds og Indbyggeres
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Bopæl, samt indeholder adskillige Taxler og andre
Undenetninger. Aalb. U. A.
Møller, Th.: Vejviser og Adressebog for Aalborg Kjøbstad 1861. Aalb. 1861.
Adressebog for Aalborg By og Omegn. 1.-13. Aarg.
1864-76.
Wulff, D. H.: Aalborg Vejviser for 1874 og for 1878.
Aalb. 1874-78.
Aalborg og Nr. Sundby Vejviser 1882-1900. 19011913, 1915-1919 udg. af L. N. Hedelun.d. Aalb.
Wulff, D. H.: Aalborg før og nu. Aalb. 1883.
Aalborg Vare- og Forretningsvejviser. Udg. og red.
af Cbr. Jensen (senere L . N. Hedelund og Jul.
Nielsen). 1.-4. A~rg. Aalb . 1902-05.
Aalborg og Omegn. Udg. af Aalborg Turistforening.
M. III. Aalb. 1903, 1913 og 1918.
Aalborgbogen, skrevet af Aalborg-Journalister. Udg.
af Komiteen for det alm. danske Pressestævne i
Aalborg i Aug. 1913. M. IIl. og 3 Kort. Aalb.
1913.
Jensen, And r. K. : Aalborg og Nørresundby. M. III.
Aalb. 1915. (Danske Byer og deres Mænd. III.)
Det. nye Aalborg. M. Bill. og Tekst. Udg. af P.
Jensen. Aalb. U. A. [1915.]
Arbejderhaverne ved Aalborg af 1884 og 1887. M.
l 1\ort. Aalb. 1893.
Eilersgaard, Jul.: Arbejderhaverne og deres Fader.
Aalb. 1905.
Frederiksminde Lyst-Anlæg ved Aalborg.
Begyndt
18. Jan. 1822. Aalb. 1839.
Et Par Smaatræk af Jomfruanegadens Levnetsløb.
Aalb. 1862.
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Kirker, Kirkegaarde, Klostre.
Hald, P. T.: Budolphi Kirkes Formues-Forratning.
Aalb. 1839.
Bruun, C.: Oplysninger om de Frue Kirke i Aalborg
tilhørende Kapitaler; med et Anhang. Aalb. 1841.
Klauen, Damasns: Tale ved den uden for Byens
Vesterport nye indrettede Hospitals-Kirkegaards
Indvielse, Onsd. d. 11. Nov. 1795. Aalb. 1795.
- 2. Opl. 1806.
Claudi, Claus Wilh. : Tale ved Aalborg nye Kirkegaards Indvielse. Aalb. 1806.
Meden, Andr. Pet.: Om Begravelsers Afskaffelse paa
Kirkegaarde og i Kirker i Aalborg. Aalb. 1807.
Hald, P. T.: Aalborg Byes Kirkegaard e. Aalb. 1840.
Barfod, H. P.: Om Aalborgs Hellig-Aands Hus: det
nuværende Hospital. Et Par Meddelelser i Anledning af Restaurationen i Sommeren 1878. Aalb.
U. A.
Sten holm, l. P.: Aalborg Klosterhistorie. Bidrag til
Aalborg Bys Historie i Middelalderen. l. Del. Aalb.
1904.
Menighedshjemmet i Aalborg 1894-1904. Aalb. 1904.
Pontonbroen. '
Jacobsen, S. A.: Et Bidrag til Belysning af PontonbroSpørgsmaalet. Aalb. 1860 .
.Andersen, E . T . : Endnu el Bidrag til PontonbroSpørgsmaalet. Aalb. 1860.
Wulff, D. H.: Om Pontonbro-Spørgsmaalet. Et lille
Bidrag. Aalb. 1860.
- : Noget mere om Pontonbro-Spørgsrnaalet. Nr.
Sundby. 1860.
Et Par Bemærkninger i Anledning af D. H. 'Vulffs.
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»lille Bidrag«
Pontonbro-Spørgsmaalet.
Nr.
Sundby. ·1860.
Jacobsen, . S. A.: Fremstilling af Pontonbrosagen paa
dens forskellige Trin. Aalb. 1862.
Betænkning ang. Spørgsmmllet om Pontonbroens Frigivelse. Aalb. 1894.
Hansen, Georg Vil h.: Kong Christian IX's Pontonbro
over Limfjorden i Aarene 1865-1900. Aalb. 1903.
Kong Christian IX's Pontonbro over Limfjorden 1865
- 19. Sept. - 1915. Aalb. 1915.
Betænkning fra Kommissionen til Bedømmelse af Projekterne til en fast Bro over Limfjorden ved Aalborg.
1872.
Compte-rendu de la construction du pont du Limfjord
entre Aalborg et Nærre-Sundby. 1884. 37 S., Tv1.
og Træsnit.
W ulff, D. H.: Aalborg gamle Slot. ~N ordjyll. Folkeblad« 27 /lo 1877.
6. Handel og Industri. ·
Olrik, Chr. Magn.: Afhandling om Aalborgs Handel,
kronet af det kgl. Landhusboldnings-Selskab. Kbh.
1773.
Wulff, D. H.: Bidrag til Aalborg Handels Historie.
Aalb. 1889.
Sørensen, R.: Kjærs Mølle 1851-1901. Et Festskrift.
M. Ill. Aalb. 190 l.
Bendtzen, Julius: Guds Legems Lav eller Papegøjegildet i Aalborg. Kbh. 1900.
Klitgaard, C.: Aalborg Handelsstands Historie. Udg.
af Aalborg Handelsforening i Anledning af 50-AarsDagen for dens Overgang fra Købmandslav til fri
Forening 27. Oktbr. 1863. Aalborg. 1913.
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Magnus A. Schultz 1~63 - 9. Juni - 1913. Aalb.
[1913.)
Dracbmann, Povl: Aktieselskabet Aalborg Pot·tlandCement· Fabrik 1889-1914. Et Festskrift. M. lll.
[{bh. [1915.]
7.

Personalhistorie.

Thura, A.: Series episcoporum, qui diocesi apud
Cimbros, olim Vansalicæ el Vandalicæ, s. Børglumensi, hodie Alburgensi, dictæ, ante et post Reformalionem præfuerunt. Hafn . 1733. [;> : Fortegnelse over Biskopper i Aalborg Stift før og efter
Reformationen. ]
Tauber, E.: Samling af biografiske Notitser om nogle
af de fra Aalborg Kathedralskole til Universitetet
dimitterede Disciple, i alphabetisl< Orden. 1.-3.
H. Aalb. 1840-44.
Hundrup, F. E. : Lærerstanden ved Aalborg Kathedralskole. 1-111. Aalb. Progr. 1869-70.
Secher, V. A.: Den Grolumske Legåtstamtavle. En
·Stamtavle over de Slægter, som have Adgang til
de Grolumske Legater. I. Aalb. 1875.
Nielsen, A. H .: Personalhistoriske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og
Nutid, samlede af Rector. E. Tauber, supplerede og
fortsatte fra 1847 af - . Aalb. 1879-- ~0. 1.-3.
Tillæg til 31 /o 1890.
- : Stamtavle over Familierne Kjellerup og Strøyberg.
Aalb. 1883 og 1906.
Møller, H. A. : Stamtavle over Slægterne Stampe og
Thestrup. M. lll. Brønderslev. 1910.
Schultz, Magnus Andreas: Stamtavle o~· er Familien
Schultz. Trykt som Manuskript for F a milien. [Aalb.
l 910.]
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Klitgaard, C.: Kjærulfske Studier. Aalb. 1914-18.
Matthiasen. Th. og C. Rørbeck : Starntale over Familien Rørbeck (Matthiasen). Trykt som Mskpt.
for Familien . Aalb. 1915.
Knudsen, P. C.: Stuhrslægten i Aalborg. Udg. af l m.
Stuhr. M. lil. og l Tvl. Aalb. l 916.
Møller, Hans Andreas: Stamtavle over Slægterne cand.
theol. Degn i Reerslev, Andreas Mililer og Birgitte.
Sophie Wallunds samt Brygger J. N. Hjorth og
Dorthea M. Ørslands Descendentet·. M. III., 3 Tvl.
og l Stamtavle. Kbh. l 916 .
vVulff, D. H.: .Jens Bang, Kjøbmand i Aalborg 1605
-1624. Aalb. 1885-86.
Christensen, William: Oluf Christensen og Sønner.
En Købmandsfamilie i Aalborg omkring Aar 1800.
Aalb. 1913.
Becker, T. A.: Brigader Halling. Tidsbilleder fra d.
17. og 18. Aarh. Aal b.- l 902.
Barfod, H. P.: Til Minde om Biskop l'. C. Kierkegaard og hans Jordefærd. Kbh. 1888.
Paludan-Miiller, Bernhard: Peter Chr. Kierkegaa'rd.
1805-1888. Særtryk. Kolding. 1907.
Jacob Kjellerup, Overlwbmand, 1760-1831, hans Virksomhed som Købmand i Aalborg fra 1785-1831
ifølge hans efterladte Papirer. Udg. af N. K. Strøybcrg. Aalb. l 912 .
L. Kjellerups Minde. Aalb. 1825.
Schiern, T.: Støtten ved Frederiks-Kilde (til Minde
om Adam Ludvig Moltke). Aalb. 1821.
Olsen, Peter: Biskop Fr. Nielsen om >Sekterne «. Sær-.
tryk . 1902.
Fredrik Nielsen, Biskop, Dr. En Levnedstegning ved
l. C. Kali under Medvirkning af Chr. Møller, V.
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Ammundsen, C. Varming, Henry Larsen og A. I.
Mason. 1-2. Kbh. 1911-1912.
Taler ved Biskop, Dr. theol. Fredrik Nielsens Bisættelse og Jordefærd. Aarh. 1907.
Nielsen, Fr.: Minder. Oplevelser og Iagttagelser. Aalb.
1881. [Præst 1848-1878.]
Rafn, Charles Otto Adolph, 9. Marts 1839-9. Sept.
1917. Taler ved hans Baare paa ,Solbakken• og
i Budolphi Kirke 12. og 13. Sept. 1917. Silkeborg.
Larsen, L C.: Schleppegrell, falden i 1stedslaget 25.
Juli 1850. Aalborg.
Taler og Sange i Anledn. af Rector E. Tauhers Embedsjubilæum. Aalb. 1845.
Aars Sogn.
Steenstru p, I. I. S.: Det store Sølvfund ved Gundestrup
i Jylland 1891. M. 8 Tvl. Kbh. 1893.
Festskrift i Anledning af Aars Andelsmejeris 25 Aars
Virksomhed 28. Juli 1891-28. Juli 1916. Aars.
1916.
Bjørnsholm Sogn.
Løffler, l. B. : Ruinerne af Vitskøl Klosterkirke. M.
Afbildn. og 5 Tv!. Kbh. 1900.
Kvolsgaard, C. M. C.: Seminariet i Snedsted 181248 og Rnaum 1848-98 i Anledning af Ranum
Seminariums Jubilæum. M. Portrætter. Aalb. 1S98.
Livø. M. Kort. 1903.
Buderup Sogn.
Jordebog over Buderupholms Hovedgaard, samt Avlsgaarden Teglgaard med underliggende Kirker,
Tiender, Bøndergods, Jordskyld, Møller, Skove og
Mølleskyld m. m., saaledes som samme, deels
separat og deels samlet, ved offentlig Auktion bortsælges d. 16. April førstkommende. Aal b. 1817.
Støvring Højskole. Et 25 Aars Skrift. Kolding. 1911.
9
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Bælum Sogn.
Rasmussen, Alexander: Aalborg 3dje. Bælumkredsens
politiske Historie 1848-1915. Aalb. 1915.
Gunderup Sogn.
Schiøtt, F. C.: Affairen ved Lundby d. 3. Juli 1864,
m. l Kort. Kbh. 1877.
Bjørn bak, T.: Bidrag til Bedømmelsen af vore Folkehøjskoler, indbefattet Meddelelser om den højere
Skole i Fjellerad ved Aalborg. Rønne. 1870.
Hadsund.
Hvass, F.: En Bro ved Hadsund eller Forbedring af
Færgeforholdene. Randers. 1886.
- : Billigere Planer til en Bro ved Hadsund. Randers.
1887.
- : Sagen om en Bro ved Hadsund i sin nuværende
Stilling. Randers. 1889.
Danmarks Byer og deres Mænd. III. V. Greibe:
Hobro, Mariager, Hadsund. 1900.
Postadressebog for Hadsund, Hobro, Mariager m. m.
Udarb. af S. K. Sørensen. Hobro. 1903.
Petersen, R. l.: Katalog og Udstillingsbog, indeholdende Meddelelser om Hadsund og dens Omegn
samt Udstillingen og dens Mænd. M. IIl. Hobro.
1908.
Hals Sogn.
Privilegia, ertheilet der neuen Stadt und Festung Halsz
in Lymfiord in Jutlandt. Cph. 28. Aug. 1656.
Privilegia, medgedeelt de nieuwe Stadt en Vesting
Hals, in Lymfiord, in Jytland. 25. Augusti 1656.
U. St.
Møller, P. C.: Oeconomisk Skildring af Hou i Hals
Sogn. l H. Aalb. 1833.
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Nielsen, N.: Tale ved Indvielsen af den nye Skole i
Hals tilligemed et Par Ord ved E. Tauhers Grav.
Aalb. 1847.
Hellum Herred.
Gjerding, Kl.: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse
og Historie. Udg. ved D. H. Wulff. Aalb. 1890.
Himmerland.
Gaardboe, An t.: Himmerlands Rakkere. 1-11. Aarhus
og Aalb.. 1904-12.
Frederiksen-Gistrup, P.: Skitser fra Øst-Himmerland.
Aalb. 1906. ·
Horsens Sogn.
Horsens-Hammer Sparekasse 1869-21. April-1919 . .
(Af Niels Hald.) M. III. Aalb. 1919.
Horsens-Hammer Sygekasses 25 Aars Jubilæum. Stiftet
16. Sept. 1894. Aalb. 1919.
Kjær Herred .
Christensen, Chr.: Kjær Herreds Skove i gamle Dage,
navnlig i det 17. Aarh. l 915. Særtryk.
Lindenborg.
Rasmussen, Alexander: De Schimmelmannske Skoler
[i Grevskabet Lindenborg]. Aalb. 1914.
Løgstør.
O. H. Nors's og Hustrus Familielegater i Løgslør og
Aarhus samt Stamtavle over deres Slægt. Kbh.
1890.
Nibe.
Adressebog for Nibe By og Omegn . Samlet af G. Eye.
Nibe. 1874.
Klitgaard, C.: Nibe Bys Historie indtil 1728. 1\1. l
Tvl. Hjørring. U. A. [1917.]
9•
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Nørresundby.
Aalborg Adresse om Nørre Sundby. 1855.
Regulativ for Nørre Sundby. Nr. Sundby. 1858.
Nørresundby. M. III. Aalb. 1903 og l 904.
Vejviser for Nørresundby 1906. (Nørresundby. 1905.)
1907. Udg. af N. Hedelund.
Aalb. 1907.
Nørresundby. (Aalborg. 1911.) Særtryk af AalborgNørresundby Vejviser.
Fortegnelse over Nørresundby Postkontors lokale Postdistrikt. Odense. 1908.
The construction of a new harbour at Nørre-Sundby,
Jutland. (Kbh. 1910.]
Sebber Sogn,
Svanholm, A.: Notitser om Sebberkloster og dets Ejere.
Aalb. 1884.
Skørping Sogn.
Rebild Park 1912. - Program ved Indvielsesfesten
1912. U. St.
Over Aalborg til Skovene ved Skørping. Udg. af
Aalborg Turistforening. M. Ill. og l Kort. Aalb.
1915.
Storarden Sogn.
Krag: Orienteringskort over Skovten·ainet mellem
Storarden Station og Skørping By. Aalb. 1887.
St. Restrup.
Møller, Søren: Efterretning om det paa Stamhuset
Restrup oprettede og d. 2. Julii 1783 indviede KapeL
Viborg. 1784.
Poulsen, Th.: Store Restrup. M. Iil. Aalb. 1909.
Strandby Sogn.
Madsen, Viktor: Indsynkningen i Ærtebølle Hm·ed.
(Danm. geol. Unders. IV R. Bd. l. Nr. 6.) 1916.
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Sdr. Tranders Sogn,
Meden, Andr. Pet.: Om Fattigvæsenet i Sønder Tranders Sogn fra Begyndelsen af 1804 til Slutningen
af 1815. Aalh.
Vester Hassing Sogn .
Vester- og Øster-Hassing Sparekasse 1869-4. Juni- .
1919. Aalh.
Store Vildmose.
Plan og Princip for en Udtørring af den store Vildmose i Aalborg og Hjørring Amter. Frederikshavn.
1859.
Plan und Princip fiir die Austrocknung des grossen
wilden Moores in den Aemtern Aalhurg und Hjørring. Schleswig. 1860.
(Holstein, F. H.): Plan og Princip for en Udtørring
af den store Vildmose i Aalborg og Hjørring Amter.
Frederikshavn. 1861.
Vilsted Sogn.
(Svenstrup, Karen): Opskrifter af den kloge Kone i
Vildsted pr. Løgstør, Karen Svenstrup, Datter af
den kloge Kone fra Vindblæs pr. Løgstør, Maren
Honning. Nibe u, A. (1916.]
Valsted Sogn.
Lyngbye, I. A.: Uraad i »Fattigkasseraadeh, en actmæssig Fremstilling af en Underretssag mellem
Provst Deichmann og Husmand Lyngbye. 1863.

JØRGEN BERTHELSEN
»KOLONIHAVENS FADER<
AF J. P. STENHOLM.

øR GEN BERTHELSEN er født i Lindholm ved Nørre
Sundby d. 23. Januar 1853. Hans Forældre,
Berthel Nielsen og Inger Marie, født Jørgensen, va1·
fattige Husmandsfol k. Allerede i 5 Aars Alderen
mistede ban sin Moder, og kort efter maatte den lille
Jørgen ud i Verden for at tjene sit Brød. Han kunde
knap bære en Kølle, men Hjorddreng maatte ban
være alligevel, thi Faderen havde ikke Raad til at
beholde bam hjemme. Den Gang var det svært at
være Hjorddreng, thi han maatte begynde sin Gerning
Kl. 4 om Morgenen og blev sjælden færdig før sent
om Aftenen. Der var ringe Tid til Skolegang - om
Sommeren l Dag ugentlig og lidt hyppigere om Vin·
teren, men trods denne slette Undervisning fik han dog
gode Kundskaber, fordi han var myreflittig og lærenem. Efter Konfirmationsalderen tænkte han paa at
blive Skolelærer, men hans Fader var ikke i Stand
til at skaffe de nødvendige Penge, og da ban ikke
havde nogen Velgører, maatte han med Sorg opgive
denne Tanke. Han tog saa Plads som Tjenestekarl
hos Omegnens Bønder indtil sit 21. Aar.
Den stoute unge Vendelbo med de rige Evner
kunde ikke falde til Ro med at være Landarbejder
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alle sine Dage. Ovre paa den anden Side af Fjorden
laa Aalborg og vinkede, og derinde tænkte han at
kunne bryde nye Baner. Og han regnede ikke fejl,
selv om ÆYentyret ikke kom straks, thi hans Liv
blev virkelig noget af et Æventyr.
Han kom til Aalborg 1872 og fik Plads paa
Aalborg GlasYærk som Tjenestekarl med en aarlig
Løn af 70 Rigsdaler, l Kammer og 16 Mark om Ugen
i Kostpenge. Aaret efter giftede han sig med Jensine
Katrine Christensen, og han satte nu Foden under
eget Bord i Urbansgade. Fortjeneslen var stadig ringe
- 5 Rigsdaler om Ugen - men med slor Sparsommelighed slog Pengene godt til. Han kendte ikke til
8 Timers-Arbejdsdagen, men tog fat fra den lyse
Morgen til sildig Aften. I Overarbejdspenge fik han
den svimlende Løn af 8 Skilling i Timen. Hans
Hustru hjalp ham trolig, og da de ingen Børn havde,
begyndte hun en Fribandel med Tørv, Pinde, Sand
og Kartofler i Peder Barkesgade, og dette gav et Plus
til deres i Forvejen saare ringe Indtægt.
Jørgen Berthelsen blev paa Glasværl<et til 1875.
Han tog nu Plads paa Mørchs Savskæreri, og da
Arbejdet hørte op der, søgte han til Havnen og lossede Kul og Tømmer. En Dag mødte han dernede
en Mand, der ha v de nogle Kartofler at sælge. Han
forhørte om Prisen, købte Kartoflerne og solgte dem
paa Ton·et. Herved tjente han nogle Penge, købte
flere Kartofler, først enkelte Læs og siden mange
Skibs- og Vognladninger. Nu sagde han Farvel til
Havnen, og for sin opsparede Knpital købte han en
Vognmandsforretning. Snart efter - i Begyndelsen
af 80erne - gik han over til Entreprenørvirksomheden ved Brolægnings- og Vejforetagender for Kommunen. Han blev efterhaanden en velstillet Mand,
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der kunde trække sig tilbage og hellige sig de mange
offentlige Hverv, der blev lagt paa hans brede Skuldre.
Det varede ikke længe, førend man fik Øjnene
aabnede for Jørgen Berthelsens ualmindelige Arbejdsevne og Dygtighed. Hans Arbejdskammerater var
klar over, at han kunde være noget for dem, og de
tog ikke fejl, da de valgte ham ind i Bestyrelsen for
»Arbejderforeningen af 1865«. Denne Forening var
ganske upolitisk og virkede kun som Syge- og Begravelseskasse og var ved Siden af den eneste SarnJingsplads for ByPns Smaakaarsfolk. Det mærkedes
straks, at der var tilført Foreningen nyt friskt Blod
ved Jørgen Berthelsens Valg. Han var initiativrig og
fyldt af Energi, og udrustet, som han var med
glimrende Evner, blev han 1881 Foreningens Formand
indtil 1889. Han skaffede Foreningen Fremgang og
Anseelse, men mødte ogsaa Modstand mod sine Ideer
- saaledes overfor den store Sag, der siden bar gaaet
sin Sejrsgang udover Landene, nemlig Kolonihavesagen.
Som Arbejder ved Havnen kom han til at tænke
paa, hvad Fritiden betød for et Menneske. Han saa
her, hvor der blev ødslet med Tiden, og hvad der
følger i Hælene efter Lediggang. Han selv satte aldrig
sin Fod i et Værtshus. Gang efter Gang tænkte han
paa, hvorledes han skulde komme sine Kammerater
og enhver Byarbejder til Hjælp, saa at de kunde
udnytte deres Fritid til den størst mulige Velsignelse.
Han fik da den geniale Ide at oprette Smaahaver for
Arbejdere udenfor Byen. Her kunde de hente Kraft
og Sundhed til deres daglige Arbejde i sundbedsfarlige
Fabrikker saavelsom Modstandsevne overfor de mange
Fristelser, der ligger paa deres Vej.
Det er en gammel Historie, at enhver ny genial
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Ide altid møder Modstand. Arbejderforeningens Medlemmer udgjorde naturligvis ingen Undtagelse fra
denne Regel: de havde Hundreder af Betænkeligheder
og Indvendinger.
Jørgen Berthelsen viste da som altid, al han var
en Handlingens Mand.
Han lod Folk snakke og
la vede se! v Arbejderhaver for egen Regning og Risiko.
Han indsendte d. 28. August 1884 et Andragende til
Byraadet om Ret til at udstykke en Parcel i Østerkæret, som han havde lejet. Efter forskellige Betænkeligheder fra Byraadets Side fik han den ønskede
Tilladelse. Der meldte sig straks Lejere, og under
hans praktiske Vejledning gik man straks i Gang
med Anlæg af 85 Kolonihaver, og 1886 maatte der
lægges 93 nye til, saa stort var Begæret efter at faa
en lille Plf't J ord at dyrke.
Han viste sig her som den uegennyttige og opofrende Mand for sine Standsfæller. Altid var han
til Rede med Raad og Daad, men ingen glædede sig
som han over det livlige Røre, der nu udfoldede sig
derude i Østerkæret. Enkelte smarte Folk mente, at
her var Penge at tjene ved at sælge Spiritus og Øl, men
Jørgen Berthelsen greb straks ind med ham·d Haand
og fik Smugdrikkeriet udryddet. Lysthus rejstes ved
Lysthus, og Danebrog smeldede i Luften hver Sønog Festdag. Et lille Eden laa der udenfor Aalborg,
og dens »Fader« kunde glæde sig ved lykkelige Menneskers Taknemmelighed.
Det første planmæssige KolonihaYe~Anlæg her i
Landet \'ar fuldført, og det fandt snart Efterligning
rundt om i Landet og langt udenfor dets Grænser.
Dette gav ikke alene Anseelse, men man blev tillige opmærksotil paa hnns store administrative Evner.
Vejen var nu banet for ham til at komme ind i By-
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raadet, men sel\'følgelig er der altid Modstand mod
at lade en selvgjort Mand komme frem. Endelig
1894 blev han Byraadsmedlem, og han opgav nu sin
Forretning for helt at kunne hellige sig kommunal
Virksomhed.
Det sporedes stral{s, at man
ham ejede en
Kraft i Byraadet, og selv om han hørte til Mindretallet, blev mange af hans Ideer taget op og ført
igennem. Man kom ikke udenom hans grundige
Sagkundskab og klare Bevisgrunde. Han skar gennem
Vrøvlet udPn Persons Anseelse. Hans Modstandere
maatte ofte bide i Græsset, hvilket gav Anledning til,
at de paa en meget lidt fin Maade søgte at nedsætte
ham i Vælgernes Øjne ved Syrandsvalget 1900. Dette
fik Tilbageslag. Hans Liste fik de fleste Stemmer,
og han kom nu ubestridt til at staa som det mest
indflydelsesrige Medlem i Byraadet. Han var sehskreven Formand i de mest betydende Udvalg som
Teknisk Udvalg, og der kom Gang i mange Foretagender i den driftige gamle Limfjordsby.
En af Jørgen Berthelsens Yndlingsideer var Afledningen af de mange Aaer, der gennemskar Byen.
Disse Aaer gav Byen et malerisk Præg, men desværre
\'ar de i højeste Grad usunde. Opgaven var vanskelig
og dyr, og hvad der paa delte Tidspunkt ikke gjorde
Sagen bedre, var, at han hørte til Mindretallet indenfor
Byraadet. Det lykkedes dog for ham at faa den
dygtige og indflydelsesrige Prokurator Hasselbalch
interesseret for Sagen, og nu blev det store Projekt
udført til ailes Tilfredshed. Aalborg har siden været
en af Landets sundeste Byer.
En anden vigtig Sag skal lige nævnes. Byen
havde ingen Udførselsaare mod Vest 'ad Veslerkæret
til. Resolut købte han i Farbindelse med Fabrikant
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Obel, Grosserer Klingenberg og Sagfører Knud Petersen et stort Grundareal med paastaaende Bygninger,
og nu blev den lange og brede Borgergade gennemført.
Det var et Millionforetagende, saa der skulde Mod til
at vove Forsøget, men han indsaa, at det vilde blive
til Byens Vel, og sin By skylder man alt, hvad man
kan udrette.
Han har som faa indskrevet sit Navn med Ære
i Byens Historie.
Sehfølgelig var en Mand af Jørgen Berthelsens
Støbning ogsaa politisk interesseret, og han har da
ogsaa altid staaet trofast indenfor Venstres Rækker.
H an ha vde dog ingen Lyst til at træde offentlig frem,
og det var nærmest nødtvungent, at han blev valgt
ind i Landstinget 1898. Ved Valget 1906 blev han,
som Frederiksborg Amtsavis siger, »fældet af Fæbroerne, Rebeller og Højremænd«, men allerede det
følgende Aar blev han kongevalgt Medlem af det høje
Ting.
Ved Baron Juni-Rysensteens Død rykkede
Smaamandssønnen op paa hans Plads, og han har
siden været et virksomt Medlem af vor lovgivende
Forsamling.
Da Jørgen Berthelsen rykkede ind i Landstinget,
naaede han op til Toppunktet af statslig og lwmmunal
lndtlydelse. Og han kom ind i sin nye Stilling med
rig Erfaring, og han fandt sig derfor ogsaa hurtig Lil
Rette i de nye Omgivelser. Naar han paa sin jævne,
klare og beslemle Maade tager Ordet, opdager man
straks, at han er en positiv Natur, en Realiteternes
Mand, der griber dybt ind i de foreliggende Emner.
Han har altid været et skaltet Medlem af de mange
Udvalg, som han Tid efter anden har beklædt.
Som Landstingsmand har han gjort et stort Arbejde for Forbedring af vort Jernbanevæsen. 1898
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var han Medlem af Kommissionen angaaende de københavnske Banegaardsforhold. Siden blev han regeringsvalgt Medlem af Direktionen for AalborgHadsund Privatbane, Fonnand for Centraldirektionen
for »De forenede nordjyske Privatbaner« samt Formand for .Jernbaneraadet. Utallige er de Kommissioner, som han bar været Medlem af. Her skal blot
nævnes Tuberkulosekommissionen, Værdistigningskommissionen; endvidere er han Medlem af Rigsretten.
Jørgen Berthelsen er en repræsentativ Skikkelse
<>g en helstøbt Personlighed med udprægede Føreregenskaber. Uforfærdet kæmper han for sine Ideers
Udførelse, og uden Omsvøb udtaler han sine Meninger.
Han tager ikke Hensyn til Personer, for ham er Sagen
t.let afgørende. Og han kæmper med blanke Vaaben.
Men lige saa stejl han kan staa i en Debat, lige saa
øm kan han være m·erfor de smaa, som lider Uret.
Da mærker man hans store Menneskekærlighed og
Retfærdighedssans, og han giver ikke op, før Retten
er naaet frem til Sejr.
Smaamandssønnen blev baaret frem til de store
Hædersposter, men han er den samme jævne Mand,
som da han kæmpede den haarde -Kamp i Arbejdsmandens Klæder. Og trods sin Velstand lever han
et spartansk og nøjsomt Liv.
Hvad han end har udrettet i Statens og Kommunens Tjeneste, saa har hans Livs Hovedværk dog
været Skabelsen af Kolonihaverne. Alt andet blegner
for dette store Værk. Der findes nu her i Landet
mere' end 70,000 Kolonihaver, og selve Bevægelsen
breder sig ogsaa til Nabolandene, ja selv fra Amerika
søger man hertil for at hente Oplysninger om denne
Sag. Og der er da heller ikke nogen af den nyere
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Tids Samfundsopgaver, der bar grebet dybere ind i
alle Samfundsklasser end netop Kolonihavesagen, da
den ikke alene er af uhyre økonomisk Betydning,
men ogsaa virker i høj Grad opdragende i etisk og
æstetisk Henseende. Desuden har Tusinder og atter
Tusinder fra Byernes Gyder og Baggaarde hentet
Sundhed og Styrke i Kolonihaven, idet Hustruen og
de ikke skolepligtige Børn ofte tilbringer hele deres
Dag derude og glade kan modtage »Far«, naar han
kommer fra Arbejde, og han befinder sig da som
Kongen i sit eget Rige.
For at gavne Medlemmernes økonomiske Interesser har de mange Foreninger sluttet sig sammen i
en Landsforening, »Ko/onihaveforbzzndet«, og Jørgen
Berthelsen blev selvfølgelig dets Præsident.
Dette
Forbund omfatter nu 352 Foreninger med et samlet
Medlemsantal af ca. 22,000.
1918 skænkede dels
Præsident en større Sum til Oprettelse af et Præmieog Laanefond. Ideen dertil file han en Dag, han
spadserede gennem Kolonien i Aalborg. Han saa da
Mand sidde tankefuld paa en Bænk i sin smukke og
velholdte Have. Han sad og spekulerede paa, hvor
skønt det vilde være at faa et Lysthus ligesom alle
de andre, men desværre var der ingen Udsigter dertil.
Dette sagde han Jørgen Berlhelsen, og denne laante
ham straks 100 Kr. Lysthuset blev bygget og Pengene
betalt tilbage efter Aftale. Ved sidste Afdrag kom
Manden selv for at takke for Hjælpen og vilde ogsaa
betale Renter. »Nej,« sagde Jørgen Berthelsen, »her
har De 10 Kr., betragt dem som Renter og del dem
mellem Børnene.<<
Kolonihaveforbundet modtager for Tiden 30,000
Kr. i Statstilskud, og den bekendte Havebrugskandidat
A. Dalskov blev 1919 lldnævnt til Statskonsulent for
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Kolonilla ebrug. Der foranslalles Udstillinger med
Præmier for de bed te Proetuider for at vække Kappestriden og for al tjene som Vejledning for Havedyrkeren selv. Forhundel udgiver el Blad , ligesotu
del Tid efter anden udsender belærende maaskrifter.
Naar, Kolonihavernes Fader•, der elsker at færdes
ude i Naturen, gaar omkring sin gamle By, kan han
gJæde sig over sit Livs Hovedværk: Over 1500 Haver
straaler ham i Møde, og de ligger som en dejlig
.Perlekrans om den skønne Limfjordsby.

MEDDELELSER
FRA BESTYRELSE OG REDAKTION.
nærværende Aarbog, som er den 10de i Rækken,
aabner vort historiske Samfund 4de Bind af sjne Samlinger •Fra Himmerland og l{j æ r Herred • · - hag ved os
ligger altsaa en lOaarig Virksomhed og som Rcsullat deraf
3 omfangsrige Bind hislot·isk Lilcralnr, som fo rh nabentlig
baade har kunnet interessere Læserne i Øjeblikket og vil
vise sig at gemme værdifuldt Stof for fremtidige Forskere.
Vi takker vore Medlemmet· og de enkelte offentlige Institutioner, som ved deres Trofasthed og velvillige Stolte har
muliggjort det for os at komme over de trange Begyndelsesaar. Vort Medlemsantal, som har holdt sig forholdsvis beskedent, er dog nu steget til 600, og vi bemærker med Tak,
at den i Fjor indtraadle, af Forholdene nødvendiggjorte
Forhøjelse af Kontingentet fra 2 til 4 Kr. aat·Iig ikke har
indvirket kendeligt paa Antallet.
Samfundels Sommerudflugt fandt Sted Torsdag den
23de Juni og havde, i Følge tidligere Bestemmelse, Hovedgaarden Nørlund til Maal. Vejret, som undtagelsesvis midt
i den lange Tørkeperiode var noget truende fra Morgenstunden, havde ikke forhindret hverken den nærmere Omegns Befolkning eller mange fra fjærnere Egne i at komme
til Stede, og Deltagerne fyldte godt i den meget rummelige,
nyreslaurerede Riddersal, hvor Pastor Rasmussen, Kongerslev, holdt et Foredrag om Gaardens Historie og Arkitektur.
Derefter foretoges en Vandring igennem Slottets Sale, til
hvilke der velvilligt var givet Adgang af Ejerkonsortiet, som
repræsenteredes af Hr. Godsinspektør Andreassen, Conradsminde, og Oldfruen, Fru Hofman. Efter at Deltagerne, lejrede omkring i Haven, havde spist deres Aftensmad, fik
Mødet en uventet smuk og stemningsruld AJslutning, idet
den som Gæst tilstedeværende Jeppe Aakjær oplæste en Del
ar sine skønneste Digte, og i den milde og stille Aften, som
rundt om oplystes ar de tændte Set. Hansblus, tiltraadte
man derpaa Hjemrejsen.
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Af nyudkommen lokalhistorisk Literatur skal fremhæves det igennem vort Søstersamfund i Hjørring udsendte
2det Bind af fhv. Trafikminister Thomas Larsens •En Gennembrudstid•, som har Lil Undertitel >Blade af Vendsyssel[s]
politiske Historie• og spænder over Tiden fra 1848-66.
Kj æ r Hen cd (Aalbo rg Am ts 1 te Va lgl r· el s) danner j o en
Del a f det Omraad e h vonn ed Boge n beskæ fti ger sig, og den
ra a r· ti erved en s to r og nær·li ggeude Inlet·esse ogsan fo t· vo.1·
Læsekreds. Deu Fli d, hvorm ed rlel store lof er samlet, og
den velafv ej ede og jævne Fo rm, h vor i J3 ge n er holdt, fortjener den stø rste An erke ndel se. Den eneste lu·iliske Bemærkning, her skal gøres, er denne, at Fremstillingen er
anlagt saa udførligt, at det næppe vil være Forfatteren
muligt, som han har tænkt sig, med et Bind til at føre den
op til Systemskiftet, - forudsat, at han da vil vedblive i
samme brede Stil.
Som det maaske vil være enkelte af vore Medlemmer
beken lt, Mbejrlcr de nn e Aal'llOgs Hedaklør paa en Fortsættelse og en Fuldend else a f Klavs Gj er·dings •Hellum Herred •,
et Arbejde, hvortil han med 'l'ak ha•· modtaget Støtte fra
den gr·cvelige Hjelmsljeme-Hosen ron es ke Stiftelse. Et Bind
foreligger ræ rdigt til at gaa i T t· ld<cn , men de høje Pri ser
indenfor Boghaandvæ rkcl umuliggø r foreløbig dets
dgive! e. Vi hat· lillad t o i cl cnn c Aa l'bOg a t b r inge en lill e
Pl'øv paa delle AL'bejdc, et Uds nit af 1\o mdrup Sogns Bis lori e: •D n bolla nd "ke Kvind e i f{o mdrup •.
Vi henledet· vo re Medl emm ers Opm ærl<somhed paa de
Begunstigelser, de gennem deres Kontingent foor Adgang
til: nemlig Halvpl'is-Ahonnem ent paa de øvrige Amtsforeningers og paa Historisk Pælles rorenings Sk1·irte•·.
Tid og Sted for Sommerudflugten 1922 er endnu ikke
fastsat, men vil i god Tid blive offenlliggjort gennem Amtets
Blade.
Henvendelser i Foreningsanliggender bedes som tidligere rettet til Formanden, Tandlæge Stenholm, Aalborg,
eller til Regnskabschef Ege-Jørgensen, Hasseris, i Redaktionsanliggender til Aarbogens Redaktør, Pastor Rasmussen,
Kongers lev.

:MARINUS HERSKIND
HANS SLÆGT OG HANS BARNDOMSERINDRINGER FRA AALBORG
AF OTTO SMITH

Herskind kan føres Hibage til omkring
1640 og har sikkert faaet sit Navn fra Landsbyen Herskind 1)· Den ældste Form for Navnet var
Herschend, men Slægten har ingen Forbindelse med
den nuværende Slægt Herschend, som er af langt
senere Oprindelse 2).
Omkring Aar 1700 fødtes i Aarhus Brødrene
Søren Rasmussen Herschend og Michel Rasmussen
Herschend. Af Faderen, Rasmus, har jeg ikke fundet skriftlige Spor, men at ogsaa han har baaret
Navnet Herschend, synes at fremgaa af den Omstændighed, at der samtidig med de omtalte Brødre fandtes en Søren Jespersen Herschend i Aarhus. Det er
sandsynligt at antage, at dennes Fader, Jesper, har
været en yngre Broder til Rasmus, og at disse to
enten har taget Navnet efter Fødebyen Herskind,
eller at deres Fader ogsaa har baaret Navnet Her-

S

LÆGTEN

1

)

2
)

Skivholm Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt.
Peder Sørensen til ~issumgaard fik ved Bevilling af
11
/• 1788 Tilladelse til at føre Navnet Herschend.
Fra
hans Søstersøn, der antog Navnet og arvede Fideikommis'et Herschendsgave, stammer den nuværende Slægt
Herschend. (Hauch-Fausbøll: Slægtebogen pag. 368.)
lO
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schend og haft Fornavnet Søren, da der hos begge
findes en Søn af dette Navn.
Jeg har ikke haft Midler og Lejlighed til at føre
Undersøgelserne videre gennem Skifteprotokoller,
Raadstueprotokoller, Kirkeregnskaber m. m., men
mener foreløbig at kunne stille Stamtavlen op som vist
paa Tavlen: Slægten Herskind. De ældste Slægtled.
Af samme Grund bar jeg holdt mig til Michel
Rasmussen Herschends og hans Søns, Peder Herskinds
Afkom, som i denne Forbindelse interesserer mest.
Michel Rasmussen Herschend var Købmand i Aarhus og giftede sig 1736 med Barbara Pedersdatter af
den aarhusianske Købmandsslægt Betzer. Han havde
med hende Sønnerne Ras m ns og Peder, men det
synes ikke, som om den første er blevet ret gammel
eller at han har efterladt sig Afkom.
Peder Herskind blev Købmand i Aarhus ligesom
Faderen og i en ret ung Alder Borgerrepræsentant.
Denne sidste Hæderspost beklædte han i hele 50 Aar,
og han opnaaede den høje Alder af 88 Aar 1).
I 1749 giftede han sig med Ane Andersdatter
Schmidt af en lige saa kendt aarhusiansk Købmandsslægt og havde med hende ni Børn. Fire af disse
døde dog som spæde. Af de øvrige blev Maren gift
med Købmand Jørgen Bæreuth og en Søn af dem
giftede sig senere ind i den aalborgensiske Slægtsgren. Barbara blev gift med Købmand Søren Jensen
Schmidt, og da hun døde i 1796, giftede Manden sig
Aaret efter med den tolv Aar yngre Søsler Ane. En
Datterdatter af dette sidste Ægteskab var den Dorthea
Sophie Severin, som i 1844 ble;, Jacob Holm Herskinds anden Hustru.
') Fædernelandsk Nekrolog 1821-26, pag. 463.

:>IARINUS HERSIO:-ID

147

Af Peder Herskinds to Sønner blev den yngste,
Mikkel, i Aarhus, blev Købmand som Faderen og
Stamfader til Aarhuslinien. Den ældste, Anders, drog
som ganske ung til Aalborg, hvor han senere nedsatte sig som Købmand. (Se Stamtavlen l.)
Anders Herskind var født i 1761, og 15 Aar gammel kom han i Handelslære i Aalborg, hvis Købmænd havde et over hele Landet udbredt Ry som
fortrinlige Handelsmænd. Selv skabte han sig en
anset Stilling her 1) og tog sin gode Part af den Guldstrøm, som »den store Konjunktur« førte ind over
Landet og Byen.
I 1790 ægtede han Johanne Schibbye, en Datter
af 0Yerkøbmand Jens Monsen Schibbye, som havde
Rod i de gamle Købmandsslægter der i Byen 2), bl. a.
i Slægterne Grotum og Himmerig, hvis Navne endnu
er offentlig kendt i Byen, selvom Bærerne deraf er
uddøde.
Men knyttede han sig saaledes gennem Giftermaalet nøje til den Stand, der til alle Tider havde
baaret Byens Navn frem, saa blev den Indflydelse,
han gennem sine Efterkommere fik paa samme Stand,
ikke mindre.
Hans Hustru fødte ham ialt 19 Børn, hvoraf dog
de 9 døde som spæde. Men af de seks levende Sønner blev Jens Schibbye H., Jørgen Bærentz H., Jacob
Holm H . og Frants Thestrup H. alle Købmænd i
Aalborg, og da ogsaa en Del af disses Sønner blev
Købmænd sammesteds, kan man nok sige, at Navnet
1

) Aalborg Handelsstands Historie (af Klitgaard), pag. 113.
") A. H. \Vnlff: Descendenter efter Johanne Schibbye og
Anders Herskind (Supplement til Secl1er: Maren Grotnms blodforva ndte). Denne indeholder ikke faa Upaalideligheder, som jeg har søgt at udligne i Stamtavlen II.
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· Herskind prægede Byens Købmandsstand kraftigt i
forrige Aarhundrede.
De fire Døtre gjorde ogsaa deres til at fæstne
Forbindelsen mellem Slægten og B.yens Købmandsstand. Den ældste, Ane Marie, ægtede Kæmner Fre-

Anders Herskind.
Fol. efter 1\fnleri i Dorthea Rudolphs Eje.

derik Elkan Wulff, den næste," Ane Schmidt H. blev
førsl gift med Peder Herskind Bærcnlz og anden
Gang med Ulrich Bræmer Frederil< Fischer, begge
Købmænd i Byen. Den tredie, flarbara, blev gift
med Tobak fabrikant Cbrisl n Winther Obel og den
fjerde Andrea , med deu kendte Købmand Bagge IJ.ørllp.
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Handelsdynastiet Herskind havde dog kulmineret
med seh·e Stamfaderen. For alle de øvrige Bærere
af Navnet viste Aalborgs Janibund sig ikke frugtbar,
og efter denne Overflod paa Herskind'er, skulde man
opleve det Særsyn, at Navnet nu, efter godt lOO~Aars

Johanne Schibbye.
Fot. efter :\Ialeri i Dorthea Rudolphs Ej e.

Bestaaen, er komplet forsvundet fra Byen .
Anders Herskind og hans Kone f01·te et meget
selskabeligt Hus og elskede at se Ungdom om sig.
N a ar Børnene med deres Ægtefæller og Børn samledes i Hjemmet, kunde der jo let blive stort Selskab.
Der var noget uhyre patriarkalsk over Ægte-
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parret, noget, som ogsaa Byens andre lndvaanere
opfattede og respekterede. Anders Herskind blev 77
Aar, og han kom i den almindelige Bevidsthed til at
staa som Repræsentant for en svunden Tid, hvor
Folk syntes at have været bedre, hæderligere og agtværdigere1).
Tiderne havde ikke· været lette at komme igennem med en saa talrig Familie, men alle Børnene
kom i gode Stillinger, og selv døde han som en velstaaende Mand. Foruden sin Købmandshandel drev
han det af Wibroe senere drevne Sæbesyderi paa
Nytorv og ejede her en Række Ejendomme mellem
Braskensgyde og den nuværende Landbosparekasse.
En af de første Aftener i Aaret l838 blev han
pludselig alvorlig syg. Alle Børn og Svigerbørn var
til Nytaarsbal paa Kompagnihuset, og da man spurgte,
om man skulde sende Bud efter dem, svarede han:
»Nej, det vilde da være Synd at ødelægge deres
Glæde. Hvis jeg skulde dø i Nat, faar de det tidsnok at vide i Morgen!«
Men det var nu bestemt, at Patriarken skulde
dø omgivet af hele sin Stamme. Dagen efter, den
4. Januar, Kl. haivotte Aften udaandede han, omgivet af sine tyve Børn og Svigerbørn.
En Ven af Huset, D. F. Boesen, skrev i Stiftstielende et Mindedigt om ham, og fremhævede deri
hans frejdige og glade Livssyn. Han sluttede ganske
karakteristisk saaledes:
Og lwergang, at I forsamles
for at glædes 2), skal den Gamles
ømme Faderkjærlighed
smile huldt til Eder ned.
') Nekrolog i Aalborg Stiftstidende ' 3/ • 1838.
') Udhæyet af mig.
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Johanne Schibbye overlevede sin Mand i ti Aar.
Hun var en ualmindelig dygtig Husmoder, der lmn
havde een Særhed. Naar en Gæst forlod Bordet efter
endt Maaltid, skulde han krølle sin Serviet sammen
og hænge den paa Stoleryggen, ellers mente hun ikke,
at Maden havde smagt ham. Det gjaldt derfor om i
Tide at underretle fremmede om denne mærkelige Ide.
Til sine sidste Aar samlede hun hver Mandag
sine Børnebørn til Middag - det var 45 iall, naar
de alle var til Stede - og den staaende Dessert var
da en Stabel ganske tynde Pandekager med Syltetøj
imellem.
Naar hendes Søn Jacob da kom for at se, hvordan det gik, spurgte han ofte i Spøg sin Moder, hvordan hun kunde holde den Tummel ud. Og hun
svarede hver Gang med et Smil: >>Aa, de søde Børn
er dog saa stille og artige.« Den gamle Dame var
nemlig med Aarene blevet umaadelig tunghør.
Jeg skal ikke her følge de mange Børn og Børnebørn, navnlig da de sidstes Veje saa godt som alle
førte bort fra Aalborg Jeg skal kun beskæftige mig
med den Gren, hvis sidste Bærer af Navnet døde i
l 915 som den sidste mandlige Descendent i Aalborg
af Anders Herskind.
Dennes Søn, Jacob Holm Herskind, boede i Slotsgade og havde i den Ejendom, der nu kaldes »Hjorts
Gaard«, baade Købnuindshandel og Tobaksspinderi.
Af Sind lignede han ingen af Forældrene. Han
var en kærlig Søn, der lige til del sidste besøgte sin
Moder daglig og var hende til Hjælp; men han var
en ret indesluttet Karakter, der ofte lmnde forekomme
de hjertevarme Søskende baade kold og stejl.
Hans første Ægteskab led en Del under Hustruens,
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Johanne Ernstine Heilmanns 1) næsten stadige Sygeleje. Alligevel havde hun med sit mildnende Sind
en velgørende Indflydelse paa ham, og Bunden af
hans Karakter viste sig tydeligt i den Maade, hvorpaa han log sig af hendes fattige Slægt.

Jacob Holm Herskind.
F o t. efter Tegning i Forf. s Ej e.

I Begyndelsen af Trediverne begyndte ban sin
Tobaksfabrik i det store Gaardkompleks i Slot gat.le.
Aalborg havde lre Tobaksmon poler, hvis tidli gere
indehavere. var Købmændene BønnelyckE', Windi11g
og i\•læders. Nu var de gaae t ovea· Lil Cohen og Kjær,
Hersldnd og dennes voger C. W.
bel.
') Gerhardt Heilmann: Slægten Heilmann, pag. 289.
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I den store Offentligbed spillede Herskind'erne
aldrig nogen Rolle. De paatog sig yderst sjældent
offentlige H ve r v eller viste offentligt Initiativ. Det var
stilfærdige Købmænd med ikke ringe Handelstalent,
men de synes altid at have begrænse! sig til det hjemlige Virkeomraade. Kun Jens Scbibbye Herskind vnr
Overkøbmand i Byen og engelsk Vicekonsul 1).
I 1837 blev Jacob Holm Herskind fransk Vicekonsul og Konsularageni for Vestkysten af Jylland,
idet han afløste Købmand Hans Henningsen i denne
Stilling. Det varede imidlertid kun til 1843, idet
Konsulatet i Aalborg blev nedlagt i dette Aar, og
Forretningerne henlagdes til Konsulatet i Flensborg.
l 1853 kom Koleraen til Aalborg 2 ), hvor den
rasede særlig stærkt og bortrev 5 pCt. af Indbyggerne.
Jacob Herskind havde giftet sig 2. Gang med en
Datter af Major Severin i Aarhus, en Datter af hans
Kusine Sofie Dorthea Schmidt, Anders Herskinds
Søsterdatter. Nu blev han bortrent af Sygdommen
efter faa Timers Sygeleje den 26/s 1853.
Faa Dage forud havde han mistet et Par af sine
bedste Venner, Kaptajn ved 11. Bataillon H. B. Prunst
og hans Hustru. Disse tre havde som sædvanlig
gaaet deres Morgenlur sammen og aftalt at mødes,
ikke næste Dag, men Dagen derefter. Da han til
aftalt Tid kom til deres Hjem paa Rredegade, kom
Ligbærerne gaaende med deres Kister. Baade Kaptajnen, hans Hustru og Tjeneren var døde med kort
Mellemrum 3 ).
') Det er forkert, naar han i Biografien: Aalborg Handelsstands Historie, pag. 192, betegnes som fransk Vicekonsul. Jfr. Statskalenderen.
9
(Aalborg Amts) Otto Smith: Koleraen i Aalborg i 1853.
tidende 80 /s og '/• 1922.)
24
8
/a 1853.
) Aalborg Stiftstidende
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Hans Enke sad nu tilbage med fire Børn, hvoraf
Stedsønnerne var 17 og 14 Aar gamle, medens hendes egne Døtre var 6 og 2 Aar. Fire Maaneder efter
Mandens Død fødte hun Sønnen Jacob Holm Herskind. Til hendes Lavværge blev udtaget Chefen for
Handelshuset J. S. Herskind og Bærentz, Michael
Herskind, og allerede i Begyndelsen af September
solgtes hele det store Kompleks i Slotsgade med baade
Købmandshandel og Tobaksfabrik 1 ).
Blandt Jacob Herskinds Børn blev det kun den
ældste Margarethus Marinus Frederik Herskind, der
i det lange Løb forbJey trofast mod sin Fødeby.
Af de andre blev Andreas Valdemar H. cand.
pharm. og Købmand paa Frederiksberg. Sophie
Marie Ferdinandine blev gift med Grosserer Diemar
i København, og i deres Hjem levede Moderen sine
sidste Aar. Jacobine døde ugift i 1871, og Jacob
Holm H. blev efter en eventyrlig Ungdom Plantageejer i Indien, men døde i 1909 i København, hvor
han tilbragte sine sidste Aar, lammet i den ene Side.
Marinus Herskind kom som ganske ung i Købmandslære i Æbeltoft uden at have taget nogen Eksamen i Latinskolen i Aalborg.
Man kan sige, at han havde arvet lige Dele af
sine Forældres forskellige Sind. Han kunde være
hidsig og opfarende, ja ligefrem baardhændet i nogle
Spørgsmaal, mild og alt for eftergivende i andre.
Hans Liv blev delt paa samme Maade mellem
lyst og mørkt; men han havde en Evne til altid at
falde paa Benene, naar det gik galt. Med Alderen
udviklede sig tilmed en Evne til at se alt i det bed') Paa G. A. Fjordbachs Kort over Aalborg fra 1847 angives denne Gaard (Nr. 99) som tilhørende Jørgen Herskind, liYilket er forkert.
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ste Lys, og et fortrinligt Humør bragte ham over
mange Vanskeligheder.
Han var i en evig Uro og sjælden længe ad Gangen ved samme Ting. Som sine Forfædre skyede
han Offentlighed, og han Yat· i mange :\1aadet· »garn-

Marinus Hersldnrl og Anna Ravnkilde
i Forlovelsesdagene.

meldags«. Telefon kunde han saaledes ikke tænke
sig at anvende i Forretninger - han maatle se paa
den, han handlede med.
Følgen var, at han altid var en travlt optaget
Mand, som man Dagen igennem kunde se fare ~en
nem Byen. En afgjort Mangel som Forretningsmand
havde han: han manglede ganske Administrations-
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talent. Selv naar han havde mest mellem Hænder,
smuldrede det væk for ham, uden at han sikkert
anede hvordan.
Han nedsatte sig i 1861 i Frederikshavn som
Købmand og ægtede samme Aar en Datter af den
kendte Ragermester ·H. C. Ravnkilde 1) i Strandstien i
Aalborg. Vielsen foretoges i Vrejlev Klostet·kirke, og
Følget maatte i 16 Kaner i et forrygende Snevejr
bane sig Vej til en Slægtning af Bruden, hvor Brylluppet fejredes.
Herskind deltog en kort Tid i Krigen 1864, men
blev kasseret og hjemsendt. Hele Situationen var
imidlertid ugunstig for den nystartede Forretning, og
ban gik fallit.
Initiativ manglede han ikke. Med Kone og Børn
rejste han til København og to·g Ansættelse som Konduktør ved del æ ldste porvej selskab. I lang Tid
kørte ban med Slrand,•ejslinien og havde som elaglige Passagerer Mænd som H. C. Andersen o~ Meir
Golds bmidl, om hvem han kuntie fortælle mange
fornøjelige maalræk .
En kort Tid drev han derefter Forretning i Vejen,
men saa sig snart i Stand til at vende tilbage til Aalborg, hvor han aabnede en Forretning i Købmand
Boss' Ejendom paa Bredegade (senere Grosserer Steensen og Købmand Birnbaum), men efterhaanden gik
han mere og mere over i Bogbinderfaget Han havde
begyndt et Værksted med Forarbejdning af Papirposer til Fætteren C. W. Ohels Tobaksfabrik i et
Baggaardslokale paa Algade, og efter som dette ud1

)

Traditionen i Familien vil vide, at hendes Oldefade1· var
en fra, Tyskland indvandret Sværdfeger, hvis oprindelige Navn er glemt, men som tog Navnet Ravnkilde
efter Landsbyen.
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videde sig til Bogbinderi, hvortil han tog Borgerskab,
blev det hans Hovedforretning, som han senere flyttede til Dan marksgad e.
I 1887 byggede han ude ved Vejgaard en Villa,
den første i sin Art derude, hvor nu en stor By breder sig. Hele denne Udvikling kom Herskind til at
opleve, og selv om han stadig boldt sig fra offentlige
Hverv, stod han bag mange Foretagender som den
egentlige DriYkraft. Dette gælder baade Vandværket,
Gangstianlæget, Kirken og Biblioteket.
Dette sidste havde i høj Grad hans Bevaagenhed.
Han var selv en ivrig Læser og havde skabt sig en
god, om end noget uensartet Bogsamling, hvoraf han
i Tidens Løb skænkede Biblioteket over hundrede
Bind.
I 1911 fejrede han sit Guldbryllup, men var allerede da saa medtaget af flere Aars Sygdomme, at han
havde opgiv~t sin Forretning, hvortil ban hidtil baade
Sommer og Vinter var gaaet den lange Vej frem og
tilbage. Den 11. Marts 1915 døde han stille og fulgles kun ni Maaneder efter af sin Hustru, der ved sin
Dygtighed i Hjemmet havde bidraget meget til at
holde delte oppe i de daarlige Tider og til i de gode
at gøre det til et søgt Samlingssted for Familie og
Venner.
Han efterlod sig kun Døtre, og da begge Brødrene
allerede forinden var døde uden Livsarvinger, uddøde
med ham Navnet Herskind i denne Gren af Slægten
og tillige den sidste mandlige Bærer af Navnet, der
var bosiddende i Aalborg. Og dog udviser Kirke·
bøgerne omkring 60 i Aalborg fødte Medlemmer af
denne Slægt.
[Ovenstaaende Fremstilling lider af de Mangler, der følger af, at jeg ikke har set mig i Stand til at gennemgaa
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jydske Arkiver. ~len for den ældste Del af Slægten indeholder den en Udredning, som ikke hidtil har været klarlagt og kendt.]

Marinus Herskind var min Bedstefader paa
mødrene Side. Da han blev gammel og oftest sad
bundet til sin Stol, fik jeg ham til at fortælle mig
sine Barndomserindringer fra den By, hvor jeg ogsaa
selv var født.
Jeg nedskrev straks, hvad han fortalte, og lod
ham senere læse det og rette deri, hvad jeg havde
opfattet galt. J eg er altsaa sikker paa, at det følgende, som gengives i hans Fortælleform, stemmer
ganske overens med hans Er~ndringer.
MARINUS HERSKINDS BARNDOMSERINDRINGER1).
Mine tidligste Barndomserindringer knytter sig til
Paagribelsen af en_ stor Røverbande, cJer sagdes at
have huseret over hele Landet, som den ligefrem
havde inddelt i Distrikter. Øvrigbeden stod magtesløs oYer for disse Bander, der røvede og plyndrede
og undertiden ligefrem opkrævede en Art Skat af
Bønderne, som de truede med »den røde Hane«.
Der ''ar dengang ingen Banker i Provinsbyerne.
Folk havde deres Penge opbevaret i klingende Mønt
i Strømpeskafterne paa Bunden af Dragkisteskuffen,
saa Røverne Yidsle altid, hvor de skulde søge.
1

)

Hele Fremstillingen bør sammenlignes med J. Kornerups Skildring: Roskilde i Frederik den 6tes Tid i
»Københavns Amts Aarbog 1911 •. De supplerer og underbygger hinanden godt, selv om Herskind ikke var
Historiker og ikke saaledes som den anden forstod at
fremdrage det, der var af særlig Værdi for Efterkommerne, skønt han sikkert har vidst lige saa meget.
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I 1841 skal det have været rent galt oppe i
Skæve Sogn, og da Bønderne fik det Indtryk, at
Øvrigheden ikke vilde hjælpe dem, besluttede de at
gøre Ende paa Uvæsenet paa egen Haand.
Det lykkedes dem virkelig at faa fat paa nogle
af Røverne, og da Øvrigheden havde ladet dem i
Stikken, holdt de selv Dom over deres Fanger og
dræbte dem.
Selvfølgelig kunde Samfundet ikke saaledes lade
sin Straffemyndighed tage fra sig. Regeringen nedsatte en Kommission til Undersøgelse af Sagen, og
det kom de selvbestaltede Dommere dyrt at staa.
Nogle Aar efter fik man imidlertid fat paa et Par
af Hovedmændene, og ved Angivelser af disse blev
en stor Del af Røverne fanget. Fængslerne blev snart
saa overfyldt, at en Del maatte sendes til København,
og gennem Forhørene fik man Kendskab til hele
Systemet, efter hvilket alt, hvad der var røvet nordpaa, blev solgt i Sydjylland og omvendt.
Ogsaa i Aalborg var der blevet omsat en Del
Rø,'ergods, og det sagdes almindeligt, at Sagen i sit
videre Forløb blev dysset ned, fordi en Del af Byens.
Købmænd var implicerede som bevidste Hælere.
En Del af Røverne blev pisket offentlig paa
Gammeltorv. Om det var en Del af deres Straf, eller
det var som advat·ende Eksempel, ved jeg ikke; men
jeg har ofte senere tænkt paa Forskellen mellem Rettergang dengang og nu.
Jeg husker tydeligt Trægalgen, der var rejst uden
for Raadhuset, og den Menneskemængde, som omgav
den. Vor Tjenestepige havde taget mig med derhen
og fik voldsomme Skænd, da jeg Otteaarsknægt senere røbede det ved ikke at kunne sove om Natten.
af Skræk.
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En for en fik Forbryderne deres Hænder stukket
ind i en Rebløkke, og saaledes blev de hejst til Vejrs
saa højt, at Tæerne netop naaede Jorden.
Mestermanden traadtP nu frem med sin Karpisk
i Haanden. Denne Pisk var et Birkeris paa fem
Kvarters Længde og saa tykt som et Haandled. Det
skulde efter Traditionen ligge i lang Tid i Saltlage
inden Brugen.
Den første, der førtes til Galgen, var den saakaldte Mestertyv Lorentz Mejer. Hans Ansigt fortrak sig, men ikke en Klage kom fra ham. Ved
tredie Slag var Ryggen rød som Blod, og ved det
femte begyndte H uden at briste. Det syvogtyvende
og sidste Slag faldt i en frygtelig blodig Kødmasse.
Da han blev firet ned, var han endnu ved Bevidsthed og raabte højt: »Syv og tyve er Holmens
Retl« 1)
Mere saa jeg ikke, men det gik de andre: Peder
Anthon, Bittefanden og hvad de nu hed, paa samme
l\1aade.
Jeg tror for Resten, at jeg nogle Aar efter blev
Aarsag til, at Lorentz Mejer blev grebet under et
Undvigelsesforsøg fra Slottet.
Hans Fængsel laa i den vestlige Del af den lange
Ladebygning ud mod Fjorden, hvor den runde Celle
med massiv Jerndør endnu findes. Herfra var det
lykkedes ham at undslippe, nærmest fordi han havde
en Evne til at folde sine brede Hænder saadan sammen, at han kunde smøge selv de .smalleste Haandjern ud over dem.
Jeg sad en Eftermiddag med Amtmandens Søn
i et Pæretræ i Haven ud mod Konsul Scluøders Hus
'J Sml. Kornerups omtalte Skildring pag. 5 f.
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i Kongensgade, da jeg pludselig fik Øje paa en Skikkelse, der sneg sig fra Muren ud mod Graven.
Jeg gav mig øjeblikkelig til at raabe, da jeg saa
Manden springe ud i Vandet, og nogle Karle kom
straks til ovre fra Konsulens. Der var saa meget
Mudder i Graven, at Tyven næsten sad helt fast i
det, og han blev hurtigt fanget.
Senere sad han i 16 Aar i Fængsel i København,
men baade han og en kvindelig medskyldig, Pernille,
endte deres Dage paa Aalborg Faltiggaard.
Ogsaa paa anden Maade kom jeg i Forbindelse
med Forbrydere.
Ude i Lilleeng ved Vejgaard boede tre Tørvebønder, eller maaske var de kun Tørvekuske. De
var Brødre, og jeg kørte ofte lange Strækninger med
dem.
De to, der var meget fordrukne, hvad jeg naturligvis ikke anede eller tænkte over, slog en Nat den
tredie ihjel for at faa hans sammensparede Penge.
Hans Lig blev dog kort efter fundet i Mosen, og
Brødrene blev dømt til Døden.
Den Dag, Processionen drog forbi mit Hjem til
Retterstedet ved Nørretranders, husker jeg særlig tydeligt, fordi min Stedmoder fik et Barn den Dag, saa
at jeg af den Grund saa Lejlighed til at smutte hjemmefra. Det var den 27. August 1846.
Forrest gik et Hornorkester, som spillede Sørgemarcher. Derefter kom Synderne kørende paa hver
sin Karre mellem to Politibeljente og bag disse et
Kompagni Soldater. Foran det hele red en svær
Politibetjent, der senere blev Profos paa Holmen, og
bagerst kørte en Karet med Øvrighedspersonerne og
Præsten.
Da vi naaede Galgebakken, slog Soldaterne Ring
11
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om den. Den ældste af Morderne gik trodsig og fræk i
Døden, medens den anden allerede var halvdød afSkræk.
Jeg kan endnu huske, da Megtermandens Dreng
holdt Hovedernft i Vejret. Adskillige Soldater besvimede, medens det ikke rørte mig det mindste at
se mine gamle Venner blive rettet. Saa lidt Følelse
kan der være i en 10 Aars Knægt.
Militæret drog atter hjem under klingende Spil,
men mange blev tilbage. Blandt disse fik nogle
Kvinder med Børn paa Armen rakt en Kop af Mestermanden med Mordernes endnu varme Blod. Dette
fik Børnene nu at drikke, da det skulde hjælpe mod
Ligfald, Epilepsi og lignende 1).
Fra Skolen har jeg mange Minder. Da jeg blev
Elev i Katedralskolen, havde den Lokaler i Hospitalets Østfløj. Det var lavloftede Lokaler med kun to
smaa Fag i hver Klasse, og om Vinteren var der ofte
bælgmørkt. Lamper fandtes ikke og Undervisningen
maatte lægges efter Aarstide n, saaledes at Udenadsfagene toges i de mørke Morgentimer.
Til Legeplads havde vi en lille smal Gaard, de1·
gik ud til Adelgade. Det var en yndet Beskæftigelse
at ridse sine Forbogstaver ind i de gamle Munkesten,
og mange af dem blev helt kunstnerisk udført 2).
1
)

2

)

Ingen af disse to første Begivenheder har jeg - trods
Aars- og Datoangivelser - formaaet at finde Bekræftelse paa f. Eks. i Dagspressen . Henrettelsesdatoen er
ganske aabenbar forkert, og ingen af Herskinds Stedsøskende er da heller født paa denne Dag. Apoteker
Strøyberg, der var Herskinds jævnaldrende og Klassekammerat, har dog over for mig bekræftet Rigtigheden af begge Begivenheder, som han dog heller ikke
formaaede at datere.
En Række af disse Navne ses endnu efter Klostrets
Restauration.
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Til Gymnastiklokale havde vi i den Periode et
tidligere Pakhus i Kirkegyde, som var lejet af de
Smithske .Jernstøberier.
Min Rektor hed Tregder. Han boede i Skolens
Stueetage og var en meget indesluttet og stille Mand.
Han var Bussemand for baade Lærere og EleYer.
I 1847 1) blev Skolen flyttet til den nybyggede
Gymnasialbygning i Jomfru Anegade. Vi samledes
alle paa den gamle Skole og marcherede herfra med
vore Faner, men uden Musik gennem Byen til den
nye Skole. Forrest gik Rektor og efter ham Overlærerne, Lærerne og Eleverne klassevis med de mindste sidst.
Paa den nye Skole blev vi modtaget af Byens
Honoratiores, og i den store Sal holdt Rektor derefter en lang Tale 2). Vi Elever fik Chokolade og
Kager, og senere var der i Skolegaarden arrangeret
Fugleskydning med Flitsbuer. Strøyberg (den senere
Apoteker) blev Fuglekonge.
Om Aftenen var der Bal paa Skolen, og saa
hvilede vi ud i to Dage.
Der var ogsaa en anden Lejlighed, hvor vi gik
i Procession. Det var vist før Flytningen, da Skolens tidligere Rektor, Tauber, døde.
Vi gik dengang alle merl ens Huer. Det var ikke
noget, som S k olen beordrede, men naturligvis kunde
ingen Elev begaa sig uden dette Kendemærke paa vor
Værdighed. Det var en bredpuldet Kasket med en
tyk Sølvsnor om og en Kokarde med et Minervabillede.
Nnar en ny Dreng blev optaget i Skolen, skulde
') Nej, det var 14 /• 1848.
2
) >Om Betydningen af mit Kald• .

u•
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han døbes, oven i Købet to Gange. Det var ganske
vist strængt forbudt, men ingen slap fri alligevel.
Paa den gamle Skole blev Delinkventen ført hen Lil
Vandposten, hans Trøjekrave blev krænget tilbage
og saa postede vi løs, til der ikke var en tør Trevl
paa ham.
Og Gud naade den Synder, der had Læreren om
Lov til at løbe hjem og skifte Tøj. Han var udsat
for at faa det hele gentaget.
Paa den nye Skole blev Daaben henlagt til den
første rigtige Regnvejrsdag, naar Afløbet fra Tagrenden, der havde en ikke lille Svaghed, sendte sine
Kaskader ud i Gaarden, og Inspektøren var krøbet
i Skjul.
Vinterdaaben var mere tolereret. Der byggedes
et Snehus, h v o ri »Barnet« blev anbragt, og saa bragtes det til at brase ned over ham. Naar han endelig
kom fri, overdængedes han med Snebolde.
Da Krigen brød ud i 1848, blev vi alle grebet
af Krigsbegejstriugen. Midt om Vinteren var Kongen
(Christian VIII) jo død, og jeg var nede paa den lille
Eksercerplads for at se Soldaterne og Borgervæbningen aflægge Ed til Frecterik den Syvende 1).
Krigen indlededes forøvrigt med en ganske fornøjelig Episode, den saakaldte Slavekrig.
Der var blevet udbredt det Rygte, at Slaverne
var sluppet ud af Rendsbarg Fængsel af Oprørerne
og nu drog hærgende og plyndrende op gennem
Jylland.
Ogsaa _Aalborg blev opskræmtnet af Rygterne og
beredte sig til at modtage Fjenden. Batailianen var
draget til Grænsen kort Tid i Forvejen, og kun en
1

)

Hyldningseden aflagdes 24/J 1848, efter at Generalmarchen var gaaet gennem Byen.
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Løjtnant Bolten, en Tambour og 24 Menige med
daarlige Fødder var efterladt. Men desuden fandtes
der baade en Borgervrebning og et borgerligt Jægerkor, alt under Kommando af Stadshauptmanden.
Men desuden dannedes der en Række frivillige
Troppe med den mest forskellige Bevæbning. EnIn-er, der ejede en Sabel, blev næsten GP.neral med
det samme, og den ønige Bevæbning strakte sig lige
fra gamle Muskedonnere til smaa Haandøkser.
Det ble\" besluttet at slaa en Ring omkring Byen,
og ridende Stafetter sendtes ud i alle Retninger.
Paa Sohngaardsholm hos v. d. Recke fandtes en
gammel Skibskanon, som nu anbragtes paa en Vogn
og kørtes ud til Fronten. Men hvem skulde betjene den?
Det blev oplyst, at et gammelt fordrukkent Individ i Byen engang havde tjent som Artillerist. Der
gik Bud efter ham, og han udnævntes paa Stedet til
Øverstkommanderende over Artilleriet. Efter hans
Anvisning blev Kanonen ladet med Skraa, d. v. s. gamle
Metalstumper, rustne Søm og lignende, og saa afventede man forholdsvis roligt Fjendens Ankomst.
Imidlertid led de, der var draget i Felten, ingen
Nød. Inde fra Byen drog stadig Vogne ud med
Fødemidler, og Gæstgiverne læssede deres Beholdninger af Øl og Brændevin paa Vogne. Med disse kørte
de langs hele Kæden og tjente store Penge.
En Stafet kom tilbage paa sin skumsvedte Hest:
Nibe var nedbrændt til Grunden og Fjenden i Fremryknin$ mod Aalborg.
Posterne fordobledes, rundt om gravede man
Søh·tøjet ned. og en Mængde K vinder og Børn drog
med Færgen til Nørresundby 1).
') Aalborg Stiftstidende bringer 31. Marts 1848 et Rygte
om, at tyske Marodører hærgede faa Mil fra Byen, samt
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Naa, senere erfarede man jo, at det hele var Opspind, og de tapre Aalborg,Borgere drog atter hjem.
Værst Mas havde man med Kanonen. Nu skulde
den jo aflades, men Artillerichefen var efterhaanden
blevet saa fuld, at han hverken kunde høre eller se,
og ingen anden turde røre ved det Djævelskab. Saa
fik man den lyse Ide at brænde Kanonen af ind i
Bakken; men det ''iste sig nu, at der overhovedet
ikke var kommet Krudt i den.
Senere kom de alvorlige Dage, der dog for os
Drenge havde saa mange oplivende Momenter.
En Mængde frivillige meldte sig og blev optaget
i de Reservebatailloner, som dannedes i Byen. Saa
snart de var udrustede og havde faaet en Smule Uddannelse, gik de med Skib til København.
Ogsaa Arlillel'i og H ·Lteri 1) kom Lil Byen, men
de va1· der althig rel mange Dage ad Gangen . Ogsaa
de blev befordret til I øbenbnvn bl. a. med Damperen , Jris ~ , der nogle faa Aar i Forvejen havde afløsl
Smakken, som hidlil havde besørget Forbindelsen til
Ho\\edstaden, nv•n hvis Rejse ofte kunde vare flere
Uger, hvis Vejret var uheldigt.
Ude paa den store Eksercerplads mødte hver
Mandag og Torsdag Aften baade Borgervæbningen og
Jægerkorpset under Stadshauptmand Galtens Kommando, for at vedligeholde Færdigheden i ·Krigsrnanøvrene2).
at Garnisonen var blevet alarmeret ved Generalmarch
og stillet under Kommando af Oberstløjtnant Redsted.
Ved Redaktionens Slutning meldtes dog, at Marodørerne
•var blevet tilintetgjort< paa den anden Side af Viborg.
') Aalborg Stiftstidende •,. 1848.
') Ang. Jægerkorpset og dets Forhold til Krigen henvises
til en længere Polemik mellem enkelte Korpsmedlemmer og Chefen i Aalborg Stiftstidende i Maj-Juni 1848.
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Alt dette Militær maatte selvfølgelig paavirke os
Drenge. Ogsaa vi dannede vort ftivillige Korps,
ganske vist kun med Trægeværer, men ikke med
mindre Begejstring. Uniformen bestod af vore Skolehuer samt blaa Trøjer med blanke Knapper.
Til Chef blev valgt den senere Kammerherre
Skeel til Birkelse, Christian Hvissing var Kaptajn og
senere Politiassistent Ingstrup var Adj utant. De var
alle tre beredne, noget, som vist Skeels Fader havde
sørget for. De to Trommeslagere husker jeg tydeligt,
det var senere Konsul Worm og Vinhandler Fr. Weile.
Byens Borgere saa med meget venlige Øjne paa
vort Korps, og Færgen til Nørresundby tilbød os fri
Overfart, naar vi ønskede det.
Vi benyttede os deraf til en Udflugt til Birkelse,
hvor vi af Skeels Fader modtoges med stor Gæstfrihed. Vi blev trakteret rigeligt med baade tørre og
(navnlig) vaade Varer, saa at Hjemturen til Nørresundby for de flestes Vedkommende maatte gøres pr.
Vogn. Jeg kan huske, at Fader var meget vred over,
at man havde givet os Drenge saa meget Spiritus.
Vore Kampe stod oftest med Drengene fra Borgerskolen eller med Læredrengene, som vi altid havde
paa Nakken. Naar vi med vore Skolehuer paa kom
gennem en af de mange Gyder, kunde der ofte vanke
en Dragt Prygl, hvis man ikke var hurtig til Bens.
Det sidste Slag med Borgerskoledrengene stod
saa vidt jeg husker ved Vissegaard Teglværk. Ved
Treaarskrigens Slutning døde Korpset hen af sig selv.
De omtalte Læredrenge dannede dengang et helt
Lav for sig selv, og hvad vi Peblinge navnlig frygtede, var deres Læder-Bukseremme eller Skomagerdrengenes Spandremme.
Rundt om i Byen var der paa Gaderne anbragt
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Poste, hvor Pigerne maatte hente Vandet ti! Husets
Forbrug. Men efter Kl. 7 Aften maatte der ikke pumpes her, og Politiet var meget ivrige til at paase det.
Det hændte da ofte, at Lærenrengene for at faa
noget Aftensjov belejrede disse Poste, eller fik nogle
Piger til at hente Vand, medens de selv ved SammenstimJen hindrede Politibetjentene i at skride ind.
Saa blev der Sjov i Gaden. Vægterne blev kaldt
til Hjælp, og der blev hele Slagsmaal ud af det1).
Flere Læredrenge blev bagefter tampe! paa Raadstuen, men lige meget hjalp det. Det var en haard
Race.
Politibetjentene var nu ikke af den blideste Art,
nogle slemme raa Børster var der imellem, som ofte
var meget uretfærdige i deres Optræden overfor sagesløse Personer 2 ).
I de forskellige Anlæg legede vi Røvere og Soldater, og navnlig militært Anlæg, der dengang var
gennemstrømmet af Aaer, var udmærket dertil. I et
lille Træskur havde Borgeradjutant Eje (Ege?) et Udsalg af Skillingskager, der smagte fortrinligt, selv om
de ofte var 8-14 Dage gamle.
I Kilden havde Konditor Mønsted sit Konditori
med Billard, og paa Skovbakken var der ogsaa en
lille Beværtning, hvor man fik »Vand paa Maskine«.
Søndag Aften var der altid Dans i »Det grønne Hus«
deroppe.
Ofte gik Legen ogsaa ved Havnen. En af Konsul Paghs Sønner, Knud, havde en Hjulbaad, som en
Arbejder paa Tømmerpladsen havde lavet. Men vi
') Sml. Aalborg Stiftstidende '/~ 1846.
der blev
) Sml. Sagen mod Politibetjent Lundbymølle,
suspenderet for raa Optræden og senere afskediget.
Aalborg Stiftstidende Januar-Februar 1847 og 12 /• 1847.

2
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maatte være en 10-12 Stykker om Bord, for Hjulet
dreves ved Haandkraft.
Ved »Stranden« Vesl for Toldboden og Acciseboden laa »Snorren «1), et Traktørsted, der var delt i
to Afdelinger. I den første kom ofte Byens Købmænd i Dagens Løb og afgjorde deres Forretninger
ved et godt Glas Portvin . I den anden kom Søfolkene og Havnesjoverne. Her fandtes hverken Borde
eller Stole. Man stod paa amerikansk Maner ved en
Skænk, bag hvilken Udskænkeren sad paa en Drejestol. Med en halv Omdrejning fik han fat i Glasset,
hvori han skænkede del forlangte (oftest Brændevin),
og med det fulde Glas svingede han tilbage uden at
spilde en Draabe.
Del var en rigtig Sømandskippe.
En aarlig tilbagevendende Fornøjelse var Pinsemarkedet. Det strakte sig tidligere over en hel Uge,
men allerede i mine D•·engeaar var det indskrænket
til 3 1 /2 Dag i Juni Maaned.
Byen var næsten ikke til at kende igen. Der
blev forhandlet alt muligt, og hele Byen var faktisk
en eneste stor Markedsplads, idet hver Købmand flyttede ud fra sin Butik, for at ikke denne skulde blive
helt glemt paa Grund af Konkunenterne: de mange
fremmede, der fik Tilladelse til i disse Dage at opslaa deres Boder i Byen.
Allerede ved Bredegade begyndte Markedet og
str~kte sig gennem Slotsgade hen ad Torvet, hvor det
delte sig i to Grene. Den ene gik op ad Gam'meltorv paa begge Sider af Aaen op til Kong Hans'
') Oprindelig det Sted, hvor Skibsfolkene »snurrede • deres i\fad, medens Skuden laa i Havnen, idet Havnevedtægten forbød at lave Mad om Bord, saa længe Skuden
laa ved Kajen.
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Gaard, den anden gik ned ad Østeraa og ad Stranden til Stormgade.
De Handlende kom langvejsfra. Fra Altona,
Slesvig, Gøteborg, Kolding, Bornholm. De fleste af
dem var Jøder.
Det var ikke som nu Forlystelserne, der spillede
den største Rolle. Der var virkelig Handel paa disse
Markeder, ofte store Handler.
Varene var de mest forskellige. Der var tørrede
Fisk fra Skagen, Ure og Pottemagervarer fra Bornholm, Honningkager fra Kristiansfeld, Silketøjer fra
Hamborg, navnlig de store brogede Silkelommetørklæder, Stentøj fra Oxholm i Limfjorden og meget
andet. I de sidste Aar gjorde navnlig de saakaldte
8 Skillings Butiker store Forretninger.
Først i anden Række kom Gøglerne, der anvistes
Plads navnlig paa Gammeltorv og ved Stranden.
Der var •levende Menneskeædere«, Tryllekunstnere og Kalve med 6 Ben. Men der var navnlig de
gode store Cirkus. F. Eks. husker jeg tydeligt fra
mine første Aar det Wolffske Kunstberiderselskab, og
fra de senere Aar, inden jeg kom i Handelslære i en
anden By, husker jeg saa gode Cirkusnavne som
Hofmann, Renz og Gautier, som jo var kendt over
det meste af Europa.
Kamselleroe var netop dengang blevet moderne
og tjente styrtende med Penge.
De daglige Forlystelser ud over Markedernes var
faa. Teatret var lille og daarligt, men Byens Beboere
havde en levende Interesse for Skuespilkunsten, og
der kom ofte Selskaber til Byen med det bedste
Repertoire. Selv kom jeg kun »paa Komedie« et Par
Gange om Aaret, da Fader hyldede den gammeldags
Selskabelighed i Hjemmet som eneste Adspredelse.
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Konditor Mønsted forsøgte sig ogsaa med et
Tivoli i Aalborg med Vauxhall, Kastegynger og
Tombolaer, men det gik ikke rigtig.
Nu og da kom der omrejsende Gøglere til Byen,
som gav offentlige Forestillinger og senere »gik rundt
med Tallerkenen«. Jeg kan saaledes hnske at have
set den kendte Linedanser Widin, som gik paa Line
fra Muret Bro til Budolfi Kirke.
Han kørte ved den Lejlighed en Trillebør hen
ad Tovet, hvori sad et Fattiglem, en forhenværende
Guldsmedesvend Ravn, som han for en Pris af tre
Flasker Brændevin havde faaet med paa Turen.
Da man senere spurgte Ravn om, hvad han syntes om Luftrejsen, svarede denne med sit sædvanlige
Mundheld:
»Deres Ord i Ære! Den Galej gaar jeg in te
mere paa.«
Blandt Fattighuslemmerne fandtes en hel Række,
som man maaske kunde kalde Byens Originaler.
Kvinderne var dog ikke særlig originale. Stumpekisten, Trummeltrine og »Den graa Stork« var forsumpede Kvindfolk, der ofte drog rundt i Gaderne
med en Skare Unger i Hælene.
Blandt Mændene gik Jacob Ruhweder altid rundt
merl at Faar i et Reb. Han tiggede, men brugte saa
godt som intet og efterlod sig en hel pæn lille Formue.
Ilyberts var gal, men ret fredsommelig. Han
kaldte sig »Alverdens Skytspatron«.
Den mærkeligste Skikkelse var Walter. Han
havde kun et Øje og en Arm, og ernærede sig ved
at reparere Kaffemøller. Naar han var fuld, kaldte
han sig Nelson med Henblik paa sin Synssvaghed.
Han sang da med skingrende falsk Røst en Vise,
som han selv var den stolte Forfatter til:
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Du med det ene Øje,
og med den ene Arm,
hvor vil Du hen, Du Krøbling,
og gør' saa stor Alarm.

Aalborg var i min Barndom endnu Byen inden
for »Portene«. Der var rigelig Plads til dens 8000
Mennesker og endnu ingen Trang til at rykke ud
oYer de Grænser, som i Vest blev trukket af Hasserisaa og i Øst af Øster Gravens Aa. Hvor den første
passerede Vesterbrogade, laa Vesterport med sin
Accisebod. Den var paa den Tid kun en Bom, ligesom den saakaldte Østerport ved Teglgaardsbroen.
Desuden var der en Bom og en Accisebod ved Urbansport, der hvor Jens Bangs Gyde løber ud til
Urbansgade.
Uden for disse Grænser laa en Mængde Haver
og Reberbaner, men af Ejendomme kun Vester Ladegaard (ved nu værende Reberbansgade), Aldershaab og
Gølstorfs Traktørsted (omtrent hvor Grønnegade løber
ud til Jernbanegade). Syd for Skolegade fandtes
ingen Bebyggelse.
Den største Forskel paa Datidens og Nutidens
Ungdom er Sporten, som jeg finder fortrinlig, og de
mange Forlystelser, som jeg finder fordærvelige. Min
Barndom tilhørte Hjemmet, hvor Tiden gik hyggeligt
med al mulig Tidskort. Kun paa Faders og Moders
Fødselsdage var der virkelig store Gilder.

SLÆGTEN HERSKIND.

I.

De ældste Slægtled.
Søren Herschend?
ca. 1640.

l
Rasmus (Herschend),
f. ca. 1670.

J esp er (Herschend),
f. ca. 1675.

l
gf.

20

/a

Søren Rasmussen Herschend,
1720 M.aren Mikkelsdatter Thunboe,
t 20 /• 1747.

l
Michel Rasmussen Herschend,
t 7/10 1756.
gf. '"/• 1736 Barbara Pedersdatter Betzer,
f. 1709 t 25 /• 1741.

Søren Jespersen Herschend,
gf. 9 /n 1731 Maren Sørensdatter
sal. Rasmus Skrivers.

l

Rasmus Herskind,
d. "h 1747 t

Peder Herskind,
d. 271• 1738 t 13( 14)/• 1826,
gf. "/• 1749 Anne Andersdatter Schmidt.

l

Barbara,
d. 19/s 1759,
død spæd. gf.

Anders Herskind, ~
Maren,
Mikkel,
d. 1 /s 1762,
f. "/t 1761 t 4 /t 1838,
d. "/• 1766,
21/7 1790 Johanne Schibbye, gf. 23/o 1784 Jørgen Bærenth. død spæd. gf.
f. 25 /lo 1773 t 23/ø 1848.
l
l
Peder Herskind Bærentz,
Stamfader til
f. 17/4 1792 t "/ø 1824,
Aalborglinien.
gf. 12 /o 1820 Ane Schmidt Herskind.
(Se Stamtavle Il.)

7

/'

Barbara,
d. '"Is 1768 t 4 /• 1796,
1794 Søren Jensen Schmidt.

Mikl{el,
d. '6/n 1770 t 1771.

J ens,
d. ~8 /• 1774.
gf.

Mikkel Herskind,
d. ' 3/10 1775 t
1803 Marie Elisabeth Schmidt,
f. 1777 t 3/a 1813.

'"/12

gf.

12

Ane,
/5 1780 t
1797 Søren Jensen Schmidt.
d.

/•

l

l

Sofie Dorthea S.
gf. Major Severin.

Stamfader til
Aarhuslinien.

l
Dorthea Sophie Severin,
f. 13/s 1819 t
gf. ' 7/• 1844 Jacob Holm Herskind.
(Se Stamtavle Il.)
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Il.

•

Anders Herskind,
f. 3 /t 1761 t 4 /t 1838,
h 1790 Johanne Schibbye,
f. 25 /lo 1773 t 23 /e 1848.

21

gf.

l

Jens Schibbye H.

Peder H.

Jørgen Bærentz H.

Ane Marie H.

Ane Schmidt H.

lm H.,
20
/14 1853,
gf. ') .J. E. F. 11cilmann
11
f'. /s 1811 t I Q/ 11 18•J2 1
l) . S .. e' •et·in

r.

Jacob

' ~/o

[l

1805

t

F T. H.

Barbara H.

J. C. J. H.

Andrea H.

(se Stamtavle I.)

l

') Margarethus Marinus Frederik H.,
f. 15 /• 1836 t 11/s 1915,
gf. •t, 1861 Anna Henriette Ravnkilde,
f. 8 /s 1842 t 81 /a 1915.

l

Dorthea Sophie Hansine H.,
f. '"/• 1864,
gf. 25 /7 1889 P. C. E. Rudolph.

1

gf.

10

)

/•

Andreas Valdemar H.,
f. 10/• 1839 t 28/1 1912,
1870 Sophie Petrine Bruun,
f. ' 5/7 1851 t 16/1 1915,

Jacobine Holm H.,
f. 24/10 1865,
gf. '"!• 1888 E. H. Smith.

17

2

)

Sofie Marie Ferdinandine H.,
f. 7/7 1847 t
gf. '"/• 1866 O. C. T. Diemar,
f. 10/o 1840 t

Johanne Ravnkilde H.,
f. 7/7 1868 t 81/12 1908,
gf. 12 /7 1893 A. Steensen.

*) Saml. A. H. Wulff: Descendenter efter Johanne Schibbye og Anders Herskind.

2
)

Carl Ulrich H.,
t 17/• 1851.

f. 1850

Helga Irene Augusta Ravnkilde H.,
f. 8 /• 1876,
gf. 2"/• 1894 J. F. F. Olsen.

Kbhvn. 1903.

2

f.

20

)

Jacobine H.,
24
/12 1871,
ugift.

/a 1851 t

~)

f.

21

Jacob Holm H.,
1853 t 21/2 1909
ugift.
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SEMINARIELÆRER PETERSEN,
RAN UM
EN MINDERUNE
AF A. C. ERTBØLL-NIELSEN

det Tidemaal, min Skildring »Fra Ranum og Omegn« i nærværende Aarbog for 1921 omfatter, er
for Seminariets og Pastoratets Vedkommende Ludvig
Chr. Muller den betydeligste, den mest iagttagne Mand.
Han er det - ret selvfølgeligt - som Sognepræst og
Forstander for Lærerskolen, men vel endnu mere ved
sin særprægede Personlighed og sine aandsbaarne
Ord i Skrift og Tale, der tilsammen blev Aarsag til,
at hans Gerning, saa tidligt den end blev afbrudt,
satte dybe og faste Spor, ikke just i hans Sognemenigheder, men hos hans Discipelskare, i hvis senere Livsvirksomhed den her og der lod sit Lys og
sin Styrke til Syne.
Mange af de Mænd, der i den følgende Tid havde
Ansættelse ved Ran u m Seminarium, var evnerige
Mennesker, dygtige Lærere. Men Seminariet beholdt
dem næsten helt og holdent for sig selv, naturligvis
med U n dtagel se af Forstanderen, der som Præst
havde almindelig Forbindelse med Befolkningen saavel privat som embedsmæssigt 1). Paa Seminariet

I

'J Først fra 1. April 1895 blev Forstanderembedet skilt fra
Sognepræsteembedet
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lagde Lærerne deres Arbejde, og der formedes gennem den Paavirkning, de øvede overfor Eleverne
- deres Indsals i Samfundels evi ge Fre mga ngs lræ b.
Kuu en af d em kom til i tørre Ma a l og Maad a l
vhke paa a ndre Omraa der e nd U nd ervi s ninge ns og
Pærlagogiken - forbli vend e i e minarie byen og ved
Læ rergernio geu.
Denne ene var Petersen - han skrev sit Navn
med kun det ene Ord. Hans Embedstid i Rannm
Yar ret lang, 31 Aar, og hans Hverv og Virkefelter af
praldisk og administrativ Art blev efterhaanden ikke
faa. Af den Grund blev Petersen i Bjørnsholm-Malle
Kommune og dens Omegn en Folkets Øverste. For
det bredere Lag kom han i Størstedelen af sin Embedstid til at staa som Seminariets mest kendte, mest
forstaaede, mest betydende Lærer.
Skolemand var han dog altid først og fremmest.
Hans Værd som saadan var tilmed vistnok større end
de flestes og blev da ogsaa gennem Aarene anerkendt
og skattet.
Niels Petersen var født i Kabdrup, Bjerning Sogn,
mellem Kristiansfeld og Haderslev, den 11. Januar
1824, som Søn af derboende Gaardmand og Sognefoged I ver J achimsen Petersen. 1844 dimitteredes
hap fra Jelling Seminarium med Hovedkarakter »Meget duelig« og tiltraadte l. November samme Aar
Plads som Huslærer hos Gaardejer Hans Nissen Rudbech i Grarup, Syd for Haderslev Fjord, det ene af
de to Sogne, hvortil Ludvig Chr. Mi.'tller senere forflyttedes fra Bjørnsholm-Malle. Her tilbragte Petersen nu lre af ill e Ungd omsaar, h orefler han , fra
ryla :u 1848 havde An sætl eJ e ved Borge r koten i
Ribe, burligt opr kk e nd e l"n·l la ve re til højere L æ rerLillin get·. He1· virk ede han i de følgend e tre Aar og
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lidt længere. Imidlertid var Tredielærerembedet ved
Ranum Seminarium blevet ledigt. Petersen søgte det
og bl~v under 30. Mal"ts 1851 kaldet dertil1).
Da han modtog denne Udnævnelse, var hans
Helbred daarligt. Det blev ringere, og først hen paa

Seminarielærer Petersen, Ranum.

Sommeren var han igen helt rask. Den 15. Juli
holdt han . Bryllup med Marie Katrine Rudbech, Datter af hans tidligere Husbond i Grarup, og sidst i
Maaneden indfandt de unge Ægtefæller sig i Byen,
1

)

En anden af Ansøgerne var den senere bekendte Skolemand og Politiker Lars Bjørnbak (død ~878), da Lærer
i Guldager ved Hjørring.
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der skulde blive deres Opholdssted til "op i de graanende Dage «.
Han havde med sig her op i de nordlige Egne
Hjemlandets Hjertesag og Folkesind. F'aderen er
kendt som Della ger i tl el national e Røre i 1840'ern e 1).
Dern ede yd fo r Kon geaa bl ev de t jæ vne, ej ge, lidl
lun e og mis lænksomm e j y ds ke Na ture l ligesom rigere
ud vild et og forædl l som F ølge af jævnli g Strid med
L ke Myndig bede r og ty ke ~ bobønd e r ud e n U nd erstøttelse af dansk Regering. De smaa og større Angreb, der rettedes mod SøndeJjyde-Bondens Vedhængen ved sin Danskhed, øgede hans Fædrelandskærlighed og Kundskab og uddannede hans juridiske
Sans. Man har Indtryk af, at Seminarielærer Peter·
s en F<1der bat· væ t·eL en T p e paa sin Bjems ta v n
13onde : r ig paa F' æ d reland s fø lelse, trofa st br. m fri ,

sindi g, modta gelig for Lovkyndighed og d iplom a tis k
nill e .. . Delte Na turel kende mærkede N. P etersen s
Færd og Virksomhed - han var først og sidst Søn derjyde.
Allerede som Børnelærer var han anset for sin
kloge, rolige Led else af Elevernes Selvarbejde, for den
Sikkerhed, ban i sin U nd ervisningsmaade lagde for
Dagen, og hvormed han ovenrandt enhver mødende
Va n keligbed i He nseende til Di s iplin og Orden ,
sa mt for - en
verbevi niogen Varm e so m, hvor
L ejligh ed bød s ig, kom Lil Ord e hos h a m paa saadan Vis, a l d f;n nok s kuld e væ kk e og vind e.
Paa Serninariet tik Petersen straks en god Del
Fag at undervise i: Regning, Skrivning, Sang, Musik
og Gymnastik samt - Havedyrkning, der i sin Tid,
1
)

Mørk-Hansen: Sønderjydernes Kamp for lvlodersmaalet,
Side 184 og 185.
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som bekendt, betragtedes som et ikke uvigtigt Vedhæng til en Landsbylærers mange Bestillinger. De
to førstnævnte Fag beholdt han hele sin Levetid, de
øvrige ombyttedes efterhaanden med »Praktisk Færdighed«, »Opdragelses- og Undervisningslære« og
Geografi, medens Havedyrkning helt udgik af Lærestoffet.
Med Hensyn til aandfuld Fremstilling har Petersen sikkert haft Overmænd blandt sine mange, tidt
skiftende Medlærere i Ranum, men vedrørende det
»tørre«, det mere dagligdags Arbejde er ban næppe
blevet overgaaet. Han havde et fortrinligt Greb paa
at bibringe Eleverne den fornødne Viden i Forbindelse med virkelig Tilegnelse og Forstaaelse af Faget.
Dertil bidrog utvivlsomt ogsaa dette, at han selv var
seminarieuddannet Hans Undervisningsmaade kunde
maaske synes en og anden Højskolemand eller yngre
Akademiker for gammeldags. Skønt i kirkelig Henseende Grundtvigianet· og i Ungdommen til en vis
Grad paavirket af grundtvigske Skoletanker, brugte
han ikke den foredragende Metode. Eleven maatte
selv arbejde grundigt med Lektierne - kun Regningsarternes Teori og Formler gennemgik og forklarede
han omhyggeligt, inden de paagældende Opgaver forelaa til Løsning.
I Petersens Timer forefaldt ingen utaalmadig Afbryden, ingen forjaget Forklaring. Der mærkedes
aldrig hos ham nogen mørk, saa lidt som nogen
overgiven Stemning, aldrig noget famlende Forsøg,
aldrig Usikkerhed i Udredning af indviklede Talkombinationer1) en Følelse af Tryghed maatte
1

)

Petersen havde megen Interesse for •ren• Matematik
og udgav som yngre en fyldig •Populær Aritmetik«.
12
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fæstne sig hos Eleverne. Der bestod da ogsaa bestandig et smukt Forhold mellem ham og dem, og
han lagde øjensynlig Vægt paa, at dette forblev bevaret. Selvfølgelig var han dog for meget af en
Menneskekender til, at hans Holdning overfor de
unge nogensinde blev slap og eftergivende. Med et
lunt Blink i Øjet kunde han lade den forsømmelige
køre sig selv ynkeligt til Vands, og med samme Fiffighed i Minespillet og en tør Spydighed bre_msede
ban den priilenae og vigtige. For hans ejendommelige, skarpe Blik kunde ingen Uopmærksombed skjule
sig, ingen halvtforstaaede Ord og ingen halvlært Leklie
bane sig Vej. Han undslog sig heller ikke for at
give de efterladende sit Mishag til Kende paa mere
alvorlig Vis, men ogsaa i det Tilfælde var hans Taktik fin og behersket: han sagde ikke et vredt Ord,
men optegnede sindigt vedkommende unge Mands
daglige Karakterer i sin Lommebog og gjorde ham
stilfærdigt opmærksom paa, at disse vilde faa Indflydelse paa Karaktererne ved den aarlige Oprykningsprøve.
· Under Eksamination i Geografi kunde det undertiden falde en og anden Elev ind, for ret at vise sig,
at opremse nogle Navne, som ikke »stod i Bogen«,
men som han havde faaet fat paa i et andet geografisk Værk. Dette havde Petersen egentlig ikke noget
imod, men syntes han, at Eksaminanden biev f o r
meddelsom og kom for langt ud fra det formaalstjenlige, standsede han sin sindige, langtrinede Vandring paa Gulvet og bemærkede som saa: »Ja, der
er jo ogsaa « - hvorefter han nævnede en Del flere,
almindeligvis ukendte Navne fra omhandlede Land
eller Hav - »dem kender De maaske ogsaa«. Delte
gjorde Eleven ikke og blev nu mattere i Mælet. »Ja,
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lad os saa se at komme videre. De kunde sige os
noget om Forbjergene.« Bagefter vilde den, der
saaledes havde været »oppe~, gerne paastaa overfor
Kammeraterne, at de Navne, Petersen kom med, yar
nogle, han »lavede«. Paastanden var næppe alvorlig
ment og selvfølgelig da tillige urigtig. Petersen kendte,
især fra opmærksom Avislæsning, ikke mindst om
udenrigske Tilstande og Begivenheder, et Utal af
geografiske Navne og huskede dem.
Det kunde ske, at nogle af os Elever kom til at
fortrædige vor gode Lærer i hans Hjem, selvfølgelig
ikke med vor Villie, kun i ungdommelig Tankeløshed. Det skete, naar en af os to, der beboede de
to Loftsværelser i Petersens Hus, fik Besøg af Kammerater, der var færdige med Dagsgerningen og hen
paa Aftenen ''ilde slaa sig lidt løs fra Bøgerne. Da
blev der gerne Uro i Kammeret, sunget og spillet,
trampet og buldret til meget sent selvfølgelig til
Pine og Plage for Husets øvrige Beboere, Lærer Petersen, Hustru, Datter og Tjenestepige. Men kun en
enkelt Gang, da Støjen paa Loftet sagtens havde
været særlig stærk og langvarig, blev vi gjort opmærksom paa, at vi havde været for slemme, idet
nemlig Pigen - med eller uden Ordre meddelte
os en Morgenstund, at Petersen om Natten ikke havde
kunnet sove paa Grund af vor Larm og været saa
ked af det. Han selv lod sig aldeles ikke forstaa
med, at vi havde voldet ham og Familie en stor
Ubehagelighed. F'orstaaelse a f Ungdom, tilpas Overbærenhed og --·· Klogskab besad saavist den jævne,
bramfri Seminarielærer.
Intet Under, at han foruden at være respekteret
var afholdt af Elnerne. Med Undtagelse af Gymnastiklæreren, der i Reglen var en yngre og livlig Mand,
12'
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med hvem de stod paa en halvvejs kammeratlig Fod,
var Petersen utvivlsomt i alle sine Ranum-Aar den
af Lærerne, de følte sig i nærmest Bekendtskab med.
Hans landlige Væsen og Tale, hans prunkløse Ydre,
hele hans beskedne og dog støtte Væremaade maatte
ganske naturligt foraarsage dette. De unge Læreremner Uk let lige om en Fornemmelse af al den
Mand ikke var dem helt f•·eUlmed - del v~11· jo Degnen derhjemme, her kun med en nogel højere Rang
en vid re irkeltred , el slørr Lærdomsomraadc! ..
Det kom af sig selv, at Petersen blev den enkeltes
Raadgiver og Raadgiver for Klassen eller hele Flokken, naar noget udenfor det pligtige og planmæssige
var paa Bane, f. Eks. dette at opføre Skuespil, et
Foretagende, som omtrent hver Vinter blev iværksat
af Eleverne. Her var Petersen den selvskrevne Leder.
ørsl gennemgik ban med Spillerne de valgle tykker ved eo rolledelt Oplæsning al' di se og gav Anvisning paa, hvordan enhv r af Rolleme siwide spilles, og ll\'Ordan den og den særlige Replik !mide
udtales. Saa af. luev hve•· af o sin Rolle, lærte den
paa Fingrene, vante, som vi var, til Respekt for Bøgers Ord, lærte Melodierne til Sangene, der forekom
i Stykkerne og - henvendte os nu igen til Petersen.
Om han nu vilde overvære en Prøve? - J o, det vilde
ban nok l Saa blev Scenen, efter indhentet Tilladelse
fra Forstanderen, opstillet i Gymna liksalen, Laan af
Møbler og Paaklædning genslande blev Ol'llnet Skæg,
Par rkker, Sminke osv. tilvejebragt - Generalprøven
kunde holdes og Petersen alter tilkald es. Nu instruerede han paany, eftersaa »Personerne« nøje, rettede
ved Skæg og Kappesæt, fuldførte mangelfuld Sminkning, halede op eller ned i Kjoleliv og gamle Skødefrakker og satte sig saa paa en Stol i Kulissen som
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Sufflør, til Spillet var endt. Det selv samme gentog
sig ved de offentlige Opførelser -- fra først til sidst
var Lærer Petersen vor trofaste og taalmodige Hjælper, tilsyneladende glædende sig med de glade.
Sikkert var det dog især de smaa Digterværker,
de opførte Vaudeviller, der havde hans Opmærksomhed en saadan Aften, hvor gammelkendte de end var
for ham. Han havde le\·ende Sans for Poesi og
Kunst - som for Tallenes Mystik og Jordklodens
topografiske Fænomener. Endnu som ældre Mand
kunde Digterværker, han nød i sine unge Dage,
Øhlenschlægers, Blichers, Paludan-Miillers o. a., gribe
hans Sind med usvækket Styrke.
De Egenskaber hos Lærer Petersen, der bragte
ham i nær Forbindels~ med Seminarieeleverne, havde
selvsagt Tiltrækningskraft ogsaa paa større Afstande.
Hans gammeldags-landlige Paaklædning, naar han
var ~ude mellem Folk~, hans bekendte, tarvelige Levevis, hans sindige, jydsktonende Tale - det ene med
det andet tilkendegav med største Tydelighed hans
Udgang fra Jordbrugerlandet Gaardfolk og Husfolk,
egentlig alle Beboere i Ranuro og Omegn fik og beholdt det Skøn, at Petersen, trods sin »Lærdom« og
ansete Stilling, dog stod dem nær i Stand og Stamme
- og det, at han var en »lært« Mand, kunde jo
kanskesens komme ogsaa d e m til Gode! . . . Og
Petersen blev Raadgiver for Mand og for Kvinde i
Bjørnsholm og Malle Sogne, som han var det for
»Karlene« paa Semim~.riet.
De kom til ham om mundtlig Vejledning i Skifteog Arvespørgsmaal og meget andet, højst forskelligt
og somme Tider lidet betydningsfuldt. Lovkyndig
var han som faa og fortrolig med Landets mangeartede Administrationsforhold. Og de gik til ha m
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med Sager til sl{riftlig Ordning -- og han skrev for
dem: Kontrakter, Deklarationer, Andragender os\'.
Ikke sjældent kom der under et saadant Besøg hos
Petersen Bud op til en af Seminaristerne paa Loftet:
om han ikke vilde komme ned i Kontoret. Jo der sad saa Petersen og et Par fremmede Mænd med
et Papir for sig, bare manglende en Haand til at
skrive under »Til Vitterlighed«.
Efter behørig Besørgelse af Skriveriet var Besøget dog ikke altid endt. Petersen vilde »gerne sidde
og snakke lidt« - og en Mængde Menneskers Livsforbold lærte han at kende paa det nøjeste. Dette
blev ham ved adskillige Lejligheder til Nytte, ikke
mindst naar han var - Sogneraadsformand.
Kun godt et Par Aars Tid lun·de Petersen boet
i Ranum, da han af Folk i de to Sogne fandtes egnet til at optages i den Kreds af betroede Mænd, der
varetog Kommunens indre Anliggender, og af hvilke
det overvejende Flertal var Bønder ligesom andetsteds i Egnen . Valgt til Formand for Sognernadet
blev han første Gang den 3. Januar 1856, efter naturligvis i Fon·ejen at være bleven Medlem. Herefter besad han Hvervet med kortvarige Afbrydelser
i en halv Snes Aar. Afbrydelserne skyldtes i Reglen
Protester fra hans Side, saaledes ogsaa, da Sogneraadet havde valgt ham til Formand for 1852 med 5 af
7 afgivne Stemmer. Han erklærede da, »at han kun
modtog Valg under det Forbehold, at der kan tilstaas ham en antagelig Godtgørelse for Kontorhold«
og under den Betingelse, at et andet Medlem overtog
Kassererbestillingen 1). Betingelserne blev ikke opfyldt. Et Aar senere er han dog atter Formand.
1

)

Forhandlingsprotokollen for Bjørnsholm-Malle Sogneraad .
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Hans sidste Indtrædelse i Sogneraadet - efter i
nogle Aar ikke at have været Medlem - fandt Sted
Nytaar 1880. Ved Raadets første Møde i dette Aar,
den 3. Januar, forelaa imidlertid et Andragende fra
ham om Fritagelse for at være Medlem. Beslutningen desangaaende udsattes til et Møde 14 Dage senere. Ved dette vedtog Sogneraadet bat fritage Petersen for at være Medlem ved Udgåugen af Aaret 1880,
dersom han, naar den Tid kommer, ønsker sig fritaget«1). Med Medlemshvervet fulgte Formandsstillingen, og fra nu af havde Petersen denne til sin Død,
som indtraf en Uges Tid efter, at han som sædvanlig, uafbrudt gennem omtrent 21/s Aar, havde ledet
Forhandlingerne ved et Møde.
Det var sikkert med en vis Styrke og ikke uden
vægtige Grunde, at Sogneraadet i disse Aar holdt fast
paa Lærer Petersen som Medlem og Formand. Der
forestod just i 1880 et stort kommunalt Foretagende,
nemlig Opførelse af en FaUiggaard paa den bare
Mark til en af Ranum Gaarde, som med angivne Bestemmelse for Øje var købt af Kommunen. Sogneraadet havde, som ingensinde før, Brug for dygtige
Mænd. Petersen var nu kendt af baade gamle og
yngre Medlemmer. Man vidste, at han havde Kendskab til enhver Bestilling, der Aaret rundt forefaldt
i en Bondegaard, vidste, med hvilken Sikkerhed han
fastslog Rumfang af Gt·usdynger og Grøfter og klarede Spørgsmaal om Amortisering og Vel<selkurser,
og endelig: han var erindt·et som en Formand, der
med en stilfærdig, klog lille Udtalelse forstod at regulere ærede Medlemmers Snakkelyst, naar den truede
med at mudre ud i alt for midtpunktflyende Bugtninger.
') Forhandlingsprotokollen for Bjørnsholm-lilalle Sogneraad.
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Der ble da og aa for Petersen m a ngt og meget
at hav Tilsyn med i all e de Ma a oeder, der gik hen ,
fra del først e Spa deslik ble v t aget pa a Agren e hvor
Sylden under den ny Gaard kuld e l< gges , Lil d en
Dag, da Bygningsvæ l"l< et s lod derude næ r L a ndevej e n .
til Bjørnsholm med fire tore Fløje, for yn e l med Beretning og Avlsredskab t' og m ed h ele d el ret victtløftige Inventa r, som var nød vendigt rot· e t SLuehu ,
der skulde være Bolig for man ge. Talri ge Sc.>gn eraad møder m aa lle holde i 18 O, og b ver Dag var
Formanden minds t en an g ud e ved den lilblivc nde,
smukl<e Falliggaard at Iilse og give Be l<ed og
han vid Le nøje, h vad e nb \le r An s ka iTelse kund e kost e,
og hva d ma n kunde forl a nge af b vet· Arbejd er. Han
er med til at foretage ny Vang-Inddeling af Marken,
at udtage og købe Kakkelovne, Senge, Sengeklæder
og meget andet ... Alt paa Kommunens Gaard skulde
være, som det b u r d e være: i landlig Tarvelighed,
men uden paaviselige Mangler.
I Sommeren 1881 bygger Kommunen igen. Da
er det en Skole ved Malle By og Kirke . Ogsaa her
et' Petersen den tilsynshavende og ledende, muligt
med endnu større Interesse end ved Fattiggaarden.
En Dag er han selv, sammen med to andre Medlemmer, i Aggersund for at købe Tømmer til Huset
- og da det omsider er fuldfærdigt, vandrer ban en
Eftermiddag ved Solfaldstid til Malle og tager den
ny Skolestue i Øjesyn. Bøger, Kort, en Protokol?
Jo, det er her altsammen l - »Skulde vi nu ikke
synge en Sang, c siger saa Petersen til de fa a, der
med ham er til Stede. Og med Ingemanns skønne
Sang ,Fred hviler over Land og By« blev Malle Skole
nu indviet, mens Byens hvide Kirketaarn mistede sin
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sidste Dagglans, og Aftenskygge mørknede Dalene
mod Ranum.
Sin Dygtighed til at administrere fik Petersen fur
Resten Anvendelse for ikke alene indenfor Sogneraadets Virkeomraade, men tillige ved Oprettelsen og
Bestyrelsen af en Sparekasse for Ranum 'Og Omegn.
Og dette at forhandle, at tilvejebringe Overenskomster, hvor saadanne tilstræbtes, var han som skabt
til. Det kom for Dagen gennem en lang Række Aar,
i hvilke han var Forligsmægler i Tyendesager, og
blev velbekendt i en Jernhanekommission, hvis Formand han var, og som naturligvis havde de i en slig
Forsamling sædvanlige delte Meninger.
Det er saare indlysende, at Lærer Petersen ved
sin flersidede Forbindelse med Befolkningen maatte
blive den af Seminariets Mænd, der var mest populær
i de hjemlige Sogne. Men ved kommun~tl Konespondance og paa anden Maade blev han selvsagt ogsaa
kendt videre omkring, i det mindste af Navn. Hans
Alsidighed skyldtes imidlertid ikke Glimrelyst eller
I ver for at gøre sig bemærket. Han var taknemmelig for lidt Anerkendelse, men eftertragtede den ikke,
og man saa da heller ikke noget Hæderstegn indenfor hans bekendte gamle graa Kavaj. Velsindethed
overfor sin Medmennesker synes at have været Drivkraften hos ham - den tillod ham ikke at forholde
sig udeltagende og ørkesløs, hvor han mente at kunne
gavne. Den Ro, ban bar til Skue, var nemlig ingenlunde Ligegyldighedens, den praktiske Mand var som det ogsaa vil være fremgaaet af det foranstaaende -- udpræget Følelsesmenneske og Idealist.
Kærlighed til Fædrelandet var den Følelse, der
gav sig mest aabenlyst til Kende hos Petersen - saa
vel som i hans lille Familiekreds. Et Udslag af
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denne Følelse var det, at han stiftede og styrede en
Skytteforening, og var der Præmieskydning, marcherede han med dens Medlemmer den lange Vej til
Skydepladsen og var til Stede fra først til sidst. Der
kom Varme i hans Ord, naar han i privat Lag eller
ved festlig Lejlighed udtalte sig om Haabel: SlesYigs
Land genvundet, og sikkert var han blandt dem, der
følte sig haardest ramt, da det i Begyndelsen af 1879
læstes og spurgtes i Ranum som andetsteds, at Opbævelsen af Pragfredens § 5 nu var offentlig kundgjort og »Haabet med et Mundsvejr lagt øde «. Ikke
længe efter cirkulerede mellem Seminarieeleverne til
e\·entuel Afskrivning et Papirark med Holger Drachmanns smukke og alvorlige Digt »Da de slettede
Paragraffen ud « og Melodi dertil af Fr. Rung. Det
antoges, at Lærer Petersen stod bag ved dette: var
kommen til Viden om Sangen, inden den endnu var
~llmindelig bekendt, og havde villet henlede Elevernes
Opmærksomhed paa den og dens frejdige Ord, f. Eks.
disse: »Og skal vi end h viske og tiske i Krog og
koge vor Harme som Sul under Laag, fordi vi er
Smaafolk herhjemme, saa ved jeg, vi fik dog vort
danske Sprog, og det er endnu dog ved Stemme«.
Der er i det foregaaende meddelt, at Lærer Petersen var en interesseret Læser af Dagbladene. Hans
vaagne S a ns for Fædrelandets Ve og Vel medførte,
at han Aar efter Aar gav nøje Agt paa de politiske
Foreteelser og Situationer paa Tinge, den bragte barn
til Tid efter anden at studere selve Rigsdagstidende,
den drev ham til ved Valghandlinger at gaa Kandidaterne paa Klingen og - førte ham nogle Gange
saa vidt, at han lod sig opstille som Folketingskandidat. Dette sidste Resultat af hans politiske
Adhu var Fædrelandsfølelsen dog ikke ene om at
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tilvejebringe. En s a a offentlig Fremtræden laa egentlig slet ikke for ham, og at han indlod sig paa den,
er i Virkeligheden lidet stemmende med hans stilfærdige, jydske Naturel. Politiker var han imidlertid, skønt vi Elever aldrig mærkede noget dertil Højrepolitiker var han, og slet ikke faa Partifæller
havde han i sin Bekendtskabskreds, som strakte sig
ud over ikke ubetydelige Dele af to Folketingsvalgkredse, nemlig Aalborg Amts 5. Kreds med Valgsted
Nibe og 4. Kreds, hvis Valgsted den Gang var Brorslrup1). Hans Optræden som Rigsdagskandidat var
i det mindste halvvejs foranlediget af disse Meningsfællers kraftige Opfordringer.
Allerede 1864 var Petersen paa Valgtribunen.
Det var i Nibe. Her havde Yed Valget til Rigsraadets Folketing, den 5. Marts, kun meldt sig en Kandidat, Gaardejer og Sognefoged Peder Christiansen af
Aarup i Vognsild Sogn, som adskillige Aar i Forvejen havde repræsenteret Brorstrupkredsen nogle faa
Maaneder. Han opnaaede nu i Nibe kun 157 Stemmer mod 264, hvoraf Følgen blev Omvalg, som fandt
Sted en Uge senere. Ved dette Yar det, at Petersen
stillede sig, Men før Afstemningen trak han sin
Kandidatur tilbage. Byens Sognepræst, den bekendte
Homøopat-»Læge«, L. D. Hass, valgtes 2). Samme
Aar, den 7. J u ni, er Seminarielæreren dog igen i
Nibe som Valgkandidat, denne Gang mod Aalborg
Stiftstidendes Redaktør, den dygtige Bladmand og

') Af P.s egen Hjemkommune hørte - og hører som bekendt endnu - det ene Sogn, Bjørnsholm, til Brorstrup-, det andet, ·Malle, til Nibekrecl.sen.
• Om ham se: »Fra Himmerland og Kjær Herred «, Bd.
III., S. 259 ff.
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Politiker Bernhard Ree, som valgtes med 253 Stemmer mod Petersens 85.
Brorstrupkredsen repræsenteredes siden 1858 bestandig af Husmand Anders Nielsen af Fyrkilde, som
almindeligvis, ogsaa af mange af sine sædvanlige
Vælgere, ansaas for at være en maadelig Rigsdagsmand maaske med Urette. Imod ham stillede
Petersen sig ved Opløsningsvalget den 24. Maj 1881,
denne Gang ganske særlig efter Opfordring og uden
at han selv eller hans politiske Venner nærede nogen
som helst Forventning om, at han kunde blive valgt,
og kun ønskede Kandidaturen frem som Demonstration og Styrkemaaler. Han fik 160 Stemmer.
Petersen vilde ubetinget være blevet et dygtigt
Rigsdagsmedlem, ikke udpræget Partimand, endsider
Fører - dertil manglede han Dristighed og tilstrækkelig Ærgerrighed. Men hans indre Dannelse, hans
taktfulde Optræden, som selv den fineste Verdensmand kunde have misundt ham, vilde ufravigelig
have skaffet ham Indflydelse, og som Mægler og Forhandlingsmand vilde han utvivlsomt ogsaa paa Lovgivningsommadet have kunnet udrette adskilligt
nyttigt.
Lærer Petersen døde - efter en ikke langvarig,
men hæftig Sygdom, Blodforgiftning - den 10. Juni
1882, 58 Aar gammel. Hans Bortgang vakte Sorg i
vide Kredse, selvfølgelig allermest i Hjemmet, hos
Hustruen og Datteren, Frk. Hanne, og vel dernæst
hos hans i Regelen yngre Medlærere. En af disse
skrev kort efter hans Død, at .de »i ham mistede en
Raadgiver i mange Tvivlstilfælde . . . den uundværlige, der dog intet Indgreb vilde gøre i andres Ret og
aldrig vilde anmasse sig en Formynderstilling
Det er underligt at tænke sig, at vi ikke mere skal
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se hans kloge, skarpe, noget langstrak te Ansigt med
det graasprængte Hageskæg og det lange, glatte, tilbagestrøgne Haar, eller hans magre, men kraftigt byggede Legeme. Nu gælder det om at undvære den
uundværlige, og det kan falde vanskeligt nok« 1 ).
Begravelsen foregik paa Malle Kirkegaard, hvor
Petersen og Hustru i sin Tid havde stedet to smaa
Børn fra Hjemmet til Jorde. Kisten med hans Lig
blev baaret hele Vejen, en lille halv Mil, fra Lærerboligerne ved Seminariet til Malle, først af Bøndermænd, derefter af Seminarieelever. Mange Lærere,
nogle langvejs fra og nogle fra den afdødes første
Lærertid i Ranum, var til Stede ved Jordefærden.
Lidt længere hen paa Sommeren fremkom i
Skolebladene følgende »Opfordring«, undertegnet af
Lærerne .J. M. Bøcher, Aalborg, og Hansen, Nørre
Kongerslev, samt Overlærer H. Østergaard, Aalborg,
dimitterede fra Ranum henholdsvis 1854, 1862 og
1864:
»> over ~O Aar var nys afdøde Lærer Petersen
ansat ved Ranum Seminarium. I denne lange Tid
yirkede han med utrættelig Iver, og mange blandt
Danmarks Lærerstand vil i ham mindes den alsidige,
nidkære og dygtige Lærer; men ikke blot som Lærer
vil Petersen staa i de manges Erindring; sikkert omtrent alle, som i de sidste 30 Aar ere udgaaede fn-1
Ranum Seminarium, vil i ham have fundet en Ven,
hvis Ærlighed, Trofasthed og Erfarenhed sjælden lod
nogen forgæves henvende sig til ham; - han glemte
ingen af sine tidligere Elever, og han glemtes iki<e
af mange.
Forvisset om, at den Del af Danmarks Lærer') Alfred Leviosen i Skoletidende 1882, Nr. 33.
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stand, der i hans Tid er udgaaet fra· Ranum, gern~
vil bidrage til, at der paa den almenafholdte Lærers
og brave Vens Grav sættes et passende Mindesmærl<e,
udsende vi Opfordring til at y"de Bidrag til et saadant.
Beslutningen om at udstede en saadan Opfordring er taget paa Skolemødet i Aalborg Set. Hansdag d. A.«
De forventede Bidrag indkom til U oderskriverne
af Opfordringen, og Mindesmærket, en smuk, regelmæssigt formet Granitsten, blev det følgende Foraar
rejst paa Stedet, hvor det skulde staa til varig Ihukommelse af en Mand »af gammel Dyd og dansk
Oprigtighed« - paa den høje, skyggeløse Malle Kir·
kegaard, hvor enhver Luftning fra Land og Fjord
frit kan fare og ethvert lysende Solsmil give Genskin fra Grønsvær og Grave.

ABBED ANDERS ANDERSEN
OG

VITSKØL KLOSTERS JORDEBOG
AF 1552.
VED CHR. PETRESCH CHRISTENSEN.

Aaret 1572 - »den Tirsdag næst før S Bartholomæi apostoli, som Y ar den 19. Angus ti« - døde
i Lindholm ved Nørresundby en gammel Prælat ved
Navn Anders Andersen, der havde været den sidste
Abbed i Vitskøl Kloster 1) ved Løgstør.
Man kender ikke hans Fødselsaar, og om hans
Herkomst eller Slægt overhovedet ved man ligesaa
lidt, men efter hans private Segl at dømme, maa det
vistnok antages, at han ikke har været af adelig
Byrd, eftersom der i samme SegP) ikke findes noget
Vaabenmærke, men kun et Ornament, kronet med
hans Navnetræk »A. A. S.« Vi finder ham først
nævnt helt hen ved Slutningen af den papistiske Tid,
nemlig i Aaret 1532 2), da han var Abbed i Tvis
Kloster ved Holstebro 3), men hvor længe forud han
har beklædt dette Embede, ses heller ikke udover, at
han maa være tiltraadt efter 1516, i hvilket Aar der
nævnes en Niels Andersen som Abbed der i Klostret.
1536 fik imidlertid Abbed Anders kgl. ~'lajts Brev om
den Beslutning, der s. A. var truffet paa Herredagen

I

') Aalb. Bispeark. Capsa a Fase. "2 Loc. 23 Nr. 5.
2
) Fr. I.s danske Registranter S. 431 og 4G8.
3
) ;\fulig ogsaa 1530, jfr. Erslevs Repert. Nr. 117.
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i København, at hvilke af Brødrene, der ikke vilde
forblive i Kloster, havde Frihed at gaa ud, og de,
som vilde blive derinde, skulde være Abbeden lydige,
leYe luistelig og prædike det hellige Evangelium uden
menneskelig Digt og Paafund etc. Abbed Anders
vnlgtP at blive, hvor han var, og da han det følgende Aar forlod Tvis Kloster, var det for at overtage Stillingen som Abbed og Forstander i Vitskøl,
til hvilket han havde faaet Kong Chrislian III.s Følgebrev, dat. Ravnlund Set. Mikkels D~g s. A. Tvis
Kloster blev derefter givet i Forlening til den tidligere Biskop i Ribe, Oluf Munk, og Hr. Anders blev
paa den Maade ogsaa Tvis Klosters sidste Abbed.
Det er dog ikke usandsynligt, at han ved denne Tid
kan være gaaet over til Lutherdommen; i hvert Fald
varede det næppe længe, inden han gjorde det, thi
foruden at være Forstander for Klostret og dets Gods,
var ban tillige Sogneherre til Vitskøl Sogn med tilhørende Annexer Strandby og Malle; og at ban faktisk har forrettet Præstegerning der, ser vi af Christiern Nielsen Juels Aarbog, hvor det omtales, at
Niels Møller i Indermølle en Søndag i Aaret 1560
tilligemed sin Hustru »tog Skrifte« i Klostrets Kirke
af Abbed Anders. Han havde imidlertid ogsaa opgivet sin· enlige Stand og indgaaet Ægteskab med en
Kvinde, hvis Navn var Karine Christiernsdatter. Fra
Aaret 1532 finder vi af og til hans Navn nævnt, bl.
a. i Anledning af nogle Process':lr, som han i Embeds Medfør deltog i. I sin Egenskab af Husbonde
havde han - ved Kongens Retterting - i Aaret 1551
en Sag mod Mads Smed, Hals, som havde klaget over
ham til Kongen; det drejede sig om noget Gæsteri,
som Mads Smed, der boede paa Klostrets Gods i Hals,
ikke mente sig pligtig at svare, men Dommen udtalte,
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at Abbed Anders ingen Uret havde gjort Smeden.
Efter et Referat i Rigsarkivet bidrørende fra ca.
1559-63 havde han igen haft en Konflikt med en
Mads Smed, der paa den Tid boede i Vester Hassing, og som meget mulig har været identisk med
Smeden fra Hals. Mads Smed fra Vester Hassing
besværede sig over, at Abbeden »for nogen Tid siden«
og uden skjellig -Grund havde »afskatteh ham 20
Daler - en efter Datidens Forhold betydelig Sum -og efter at have faaet samme 20 Daler udkastet ham
af hans Gaard, hvilket var sket med Urette, hvorfor
han begærede at maatte komme til sin Gaard igen
tilligemed sine smaa Børn etc. Til Beskyttelse af
Klostrets J agt fik Abbed Anders 1558 udvirket et
Kongebrev i Anledning af, at der i Hals Skove og
andre af Vitskøl Klosters Skove i Vendsyssel blev
drevet ulovlig Skovhugst, Skyden og J age n, hvilket
Kongebrev strængelig forbød sa~rvel Kongens Fogder
og Embedsmænd som andre at foretage sligt paa de
nævnte Enemærker uden Abbedens Samtykke, og
nogle Aar forinden havde han indstævnet nogle af
Klostrets Bønder søndenfjords, bl. a. Troels Nielsen
i Østergaard, til at møde i Vitskøl » naar kgl. Majtt.
did først kom«, for at stande til Rette for Skade, de
havde gjort ham »paa Klostrets Jagt og Harer4<.
Ogsaa Fiskeriet synes at have interesseret ham, som
det fremgaar af et Kongebrev af 1554, hvorefter han
havde indberettet, at han ud for Klostrets Gaard,
Vesterris, der laa ved Limfjorden, agtede at foretage
Oprydninger, saaledes at man kunde drage Vaad der,
men befrygtede, at andre, naar Oprydningen var sket,
vilde lægge ham Hindringer i Vejen for Fiskeriet;
han fik derfor tillige med hans Efterfølgere i Klostret
Ret til at nyde og beholde det nævnte Vaaddrætssted
18
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med Vaad, Ruser og Garn osv. Med Hensyn til
Klostrets J ordegods havde han 1540 en større Proces
med Hr. Jørgen Friis til Krastrup angaaende forskelligt Gods i Farstrup Sogn, bl. a. Oddersdal Byggesled og Enge samt Vaar, hvilke sidste Ejendomme
blev tildømt ham og Klostret 1), og 1552 afsluttede
han et Mageskifte med Kronen, hvorved denne fik
en Gaard i Fleisborg, hvilken By iøvrigt laa til Aalborghus, mod Gaarden Nørgaard i Klostrets By Farstrup. Det synes i det hele taget, som Abbed Anders
har været en dygtig Administrator, og vi ser saaledes af den nedenfor gengivne Jordebog, som han
udfærdigede 1552, at Klostrets Ø, Livø, der ved hans
Tiltrædelse var aldeles øde med Hensyn til Avl og
Kreaturer, nu var bragt saa vidt paa Fode, at den
aarl ig ydede en Læsl Korn og 2 Tdr. Smør m. m.,
l'igesom en Mølle, det· laa i Ladegaarden paa samme
Ø, efler længe at have henligget næslen øde, igen var
kommen i Stand, saa al den kunde sYare sine Afgifter. Efter samme Jordebog anlagde han ligeledes
3 Gaarde i Ulsted Sogn, nemlig Vadsholt, Søremmen
og en, der kaldtes ~Knepnøj«, og genopførte 1550
Hals Mølle.
Der kan næppe være Tvivl om, at Abbed Anders har været vel anskrevet bos Kong Christian III,
der flere Gange aflagde Besøg i Vitskøl, bl. a. Torsdagen efter Scholaslica (;>: 12/2) 1545, ved hvilken
Lejligbed Kongen gav ham Livsbrev paa følgende
Klostergods, »naar han af Alderdom ikke længer
lystede at være Abbed«: Først Vorbjerggaard Yed
Nørresundby og Halderupgaard (»Aldrupgaard«) i Vilsted Sogn, hvilken sidste Gaard han selv havde ind
') Danske Magazin l.
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løst; fremdeles 2 Gaarde i Lindholm, af hvilke den
ene var beboet af en gejstlig Mand '\"ed Navn Søren,
den anden, der var skyldsat for 11/2 Pd. Korn, af en
Per Jensen; endelig tildeltes der ham i Brevet »nødtørftig Skovhug til skjellig Bygning og Ildebrand« af
Hassel, El og Birk af Geltrup Skove. - I Aaret 1558
fik Abbed Anders yderligere en Naadesbevisning i
Form af et aabent Brev, som Kongen den 1,6. August
s. A. egenhændig havde underskre,•et under et Ophold i Hals, og ved hvilket hans Hustru Karine
Christiernsdatter for det Tilfælde, at hun skulde blive
Enke, fik Ret til at »nyde, bruge og beholde« en af
de Gaarde i Lindholm, som Hr. Anders tidligere
havde faaet Livsbrev paa, fri for al Afgift og Tynge,
saa længe hun levede, saavelsom en af Ulskov Enge,
der brugtes til samme Gaard. Af den sidstnævnte
Forbindelse fremgaar det, at den Gaard, som her
omtales, ikke kan have været nogen anden end den
i det 18. Aarhundrede nedlagte »Lindholmsgaard «1)
ved Nørresundby, da der ikke i Lindholm var nogen
anden Gaard, der havde Engtilliggende i Ulskov end
netop den.
Ogsaa af Kong Frederik II modtog Abbed Anders Besøg, hvorom Præsten i Strandby Christiern
Nielsen Juul beretter følgende i sin Aarbog 2): »Anno
eodem (;,: 1560) kom Kong Friderich 2 til Widskield
Kloster med Hertug Hans, sin Faderbroder, Hr. von
Oona, Greve Gunther von Barby og alle hans medhavende Folk om en Søndag og blev siden der til
om Tirsdagen, Klokken var 8 Slet, og vandrede derfm og til Restrup; dette var udi Abbed Anders An') Jfr. Nørresundbys Hist., S. 44 f.
2
) Ny kirkehist Saml. V., S. 342 ff.
l o*
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dersens Tid.« I samme Aarbog fortæller Hr. Chr.
Juul videre, at »1561 paa Set. ilarnabae Dag, som
var den 11. Juni, døde Karine Christiernsdatter, Hr.
Abbed Anders af Vitskøls Hustru Kl. 8 om Formiddagen i Overværelse af Hr. Hans Poulsen og mig.
Dagen efter, Kl. 11, blev hun bisat i Vitskøl Kirke«.
Abbed Anders blev herefter endnu 3 Aar i Vitskøl,
men efterat Henrik Gyldenstjerne den 3. August 1563
var kommet dertil med Kongens Pantebrev 1) derpaa,
drog han den paafølgende 11. August fra Klostret og
bega'' sig til Lindholm. Her havde han foruden
Lindholmsgaard, hvor han boede, 2 Gaarde og l Bol
i Forlening, hvilket fremgaar af Præsteindberetni-ngerne fra 1568 2), hvor det yderligere angives, at han
var forlenet med 4 Gaarde i V m·bjerg. Dette sidste
maa imidlertid sigte til hans Forlening med Vorbjerggaard, der oprindelig var en enkelt større Gaard,
men senere - som det synes ikke længe efter 1552
- var blevet delt i 4 lige store Gaarde, som kom til
at danne Begyndelsen til den nuværende By, V m· bjerg.
Fra den Tid, da Abbed Anders boede i Lindholm, stammer et af ham udstedt Dokument, hvori
H. G. havde laant Kongen 4000 Jochimsdalere, 1500
ungarske Gylden og 1000 Lod Sølv og fik herfor Klostret til brugeligt Pant, dog saaledes, at han skulde tjene
Riget med ligesaa mange •geruste< Heste som Abbeden,
holde Klostret med Præst, Degn, Sang og anden Gudstjeneste som i Abbedens Tid, og da han var bleven fri
for at holde Peblinge i Klostret som hidtil, paa egen
Bekostning blive enig med Superintendenten i Viborg
Stift om en Sum Penge en Gang for alle, hvis Renter
skulde bruges til at underholde det samme Antal Peblinge i Viborg Skole osv. (Jfr. Kane. Brevb. 1563-65,
s. 287.)
') 'Yulff: Stat. Bidr. til Vendelbo Stifts Hist.

1

)
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han afgiver en Erklæring vedrøre n de Langager ved
Nørresundby og paa hvilket hans ovenfor nævnte
Segl findes 1). Han ses ogsaa at have anvendt. et andet Segl, der har et mere embedsmæssigt Præg end
det førstnævnte, og findes paa et Dokument af 1545;
det er et større Segl i Form og U d styrelse, som gejstlige Segl sædvanligvis brugtes i den gothiske Periode,
Formen er ovalt tilspidset, og i Midten ses en Figur
under en Baldakin.
Om hans Død meddeler Hr. Chr. Juul det først
i Indledningen citerede, hvorefter han døde i Lindholm. Hans Lig blev begravet under Korgulvet i
Sundby Kirke, hvor der endnu hen mod Midten af
forrige Aarhundrede var Rester tilbage af hans Grav
i Form af »en glat Ligsten uden Bogstaver« - »ligefor Alteret«. Thura omtaler samme Grav i sin Aalborg Stifts Beskrivelse (ca. 1730) og meddeler nærmere, at den var dækket af et Gravtræ eller Træramme »med 2 brune Flicher og nogle Mursten inden udi«, paa hvilken Ramme stod at læse:
bHer builer Hederlig og Vellærd Mand her Abid
Anders Anderssøn, som døde d. 19. Aug. 1572. Gud
give hannem en glædelig Opstandelse med alle Guds
Børn.«
Vitskøl Klosters J ordebog af 1552, der findes i
Rigsarkivet under Samlingen »Regnskaber· ældre end
1660«, er en lille uindbunden Bog i Oktav med 62
beskrevne Sider foruden Titelbladet. Skriften er pyntelig og staar ret klart paa Papiret, men indeholder
en Mængde Forkortelsestegn (Abbreviaturer), der tmdertiden besværliggør Læsningen og derfor i den om1

)

Jfr. Nørresundbys Historie, S. 293 f.
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staaende Gengivelse som Regel er opløst. Bortset
herfra er Teksten i det væsentlige gengivet i ·sin
originale Skikkelse, kun med enkelte Affilinger som
Udeladelse af en Del dobbelt Bogstaver, der paa den
paagældende Plads ikke skønnes at have nogen særlig Betydning, men nærmest at være overflødige. Da
Retskrivningen i de Tider var mere eller mindre
uensartet, er der ogsaa i denne Henseende foretaget
en Slags ~Normalisering « , saaledes at den Stavernaude er valgt, som synes at være den af Skriveren
sædvanlig brugte. Fremdeles er Bogstavet » w~ gengivet som »u«, lnor det bruges som Vokal, smaa
Bogstaver an vendt, undtagen efter Punktum og ved
Egennavne, hvorhos de i Jordebogen anvendte Romet·tal er erstattede af arabiske Tal osv. Hvor Bogstaver antages at være faldet ud, uden at dette tilkendegives ved Forkortelsestegn, er de indføjet med
Kursiv. Hvad endelig det indklammede angaar, hører det ikke til Teksten, men er Referat af denne,
f. Eks. for at undgaa Gentagelser. Af samme Grund
er, hvor flere Ejendomme bar samme Landgilde,
denne kun anført ved den første af dem, hvortil der
saa henvises ved de følgende, og _i den Anledning er
de enkelte Ejendom~e, undtagen de mindste som
Gadehuse og smaa Bol, af Udgiveren forsynet med
Løbenumre til lettere Orientering. Bemærkninger og
Oplysninger Indholdet vedrørende findes anført som
Noter under Teksten paa de respektive Steder.
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VIIDSKIIL CLOSTERS IORDTBOGH
AAR ETC. 1552.
Slettherrit.
Løxstedt:
l. Morthen Christenssen: l ørte 1) biug, l ørte hafre, l skofsuindt 2), giesteri medt 8 heste.
2. Niels Morthenssen (Landgilde som Nr. 1).
Raffuenstrup :
3. Miebel Hoffmandt : 2 ørte rug, 2 ørte bi ug, l pd 8 )
smør, l skofsuindt, giesteri medt 8 heste.
4. lens Kock: l pd. smør.
5. lens Christenssen (som Nr. 3).
Strette:
6. Peder Seuerenssen (som Nr. 1).
Mølgaard t:
7. Chresten Morissen oc unge Las Nielssen: 6 pd.
rug, 6 pd. biug, l skofsuindt, giesteri medt 8
heste.
E re k e s tru p 4 ):
8. Matts Mørck: l pd. bi ug, 1/2 skofsuindt, giesteri
medt 4 heste.
') Ørte eller Ørtug er her et Kornmaal. I Himmerland
var 1 Ørte Rug = 10 Skpr., 1 Ørte Byg = 12 Skpr. og
1 Ørte Havre = 20 Skpr., og sammesteds var 1 Pund
Rug eller Byg = 2 Td. eller 15 Skpr. og 1 Pund Havre
= 4 Td. eller 30 Skpr. (Danm. og N.s frugtb. Herl. III,

s.
2
3

4

)
)

)

495.

Jfr. om Skovsvin nærv. Aarb. I, S. 442 ff.
I Himmerland var 1 Td. Smør = 18 Pund
Erkildstrup, Lundby Sogn .

a 24

Mark
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Wore 1):
9. Las Winther: 4 /s ørte rug, 4 1/2 ørte biug, 3 pd.
smør, l skofsuindt.
1

Faarstrup:
10. Pouell Senerenssen: 2 pd. smør, 1/2 skofsuindt,
giesteri medt 4 heste.
11. Suenning Smedt (som Nr. 10).
12. Peder Anderssen: l ørte rug, l ørte bi ug, l ørte
hafre, l pd. smør, l skofsuindt, giesteri medt
8 heste.
13. Anne Christensdatter (som Nr. 12).
14. lens Senerenssen (som Nr. 12).
En gaardt ligendes y samme bye, som ieg
maagskifte, closteredt til gafn oc heste, for et nyt
byggi, som ieg sielfuer lodt byg~e, som kailis Fiesborge, som laa closteredt ubeleligt, oc heder
samme gaardt 2):
Nørgaardt :

15. Niels lenssen oc Morthen
2 ørte biug, l pd. smør,
medt 8 heste.
16. lens Roly: l pd. smør,
medt 4 heste.
17. Michell Skreder (som Nr.

Laurissen: l ørle rug,
l skofsuindt, giesteri

/2 skofsuindt, giesteri

1

16).

Ørsnis:
18. Niels Perssen (som Nr. 12).
Risgaardt:
19. Christen Senerenssen (som Nr. 12).
') Vaar Hovedgaard, Farstrup Sogn.
Jfr . Side 194.

2
)
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Huornsgaardt :
20. Christen Smedt: 1 /2 1est 1) rug, 1 /2 les t biug. l
skofsuindt, 2 tdr. aal oc l fd. aal.
Item Huornsskof, som ligendes er widt
Huornsgaardt, er smaa iegi oc bøg oc underskof,
oc hafde hun icki siden baret saa wel ollden
utij myn tidt, medens ieg hafuer werit her ulij
closteridt, som hun giorde, ther mandt skref
1551, thaa hagde ieg til elosters behof 100 suindt
ther paa, oc bunden utij gaarden 22.
Lundgaardt:
21. Per Smedt: l ørle rug, 2 ørle biug, l ørle bnfre,
l pd. smør oc 8 marc 2), giesteri medt 8 heste.
22. Mattis Anderssen (som Nr. 21 ).
23. Inger Laurisdatter (som Nr. 21).
Gaadhusmendt.
Michel Skredder: l mrk dansk, Niels N ødder l sk. grot 3).

B ar m ed t"') :
24. Christen Perssen Niels Laurissen: l læst
hameP) kuorn, l skofsuindt.
25. Morthen Anderssen oc Niels Anderssen : 3 pd .
biug, l skofsuindt, giesteri medt 8 heste.
') 1 Læst Rug eller Byg var efter Himmerlandsmaal = 24
Tdr. og 1 Læst HaYre = 48 Tdr., dog at Havre sædvanligvis ikke maaltes i Læster.
2
) Her et Smørmaal, 8 Mrk. =
'/• Pd.
") 1 Sk. grot = 9 - senere 12 - Sk. danske.
4
) Bnrmcr, Sebber Sogn.
") \djcktivet hammel anvendt om Korn, kan betyde vægLigl i Kær nen, me n ved Ordet > Hammelkorn « forstaas
H.ug og Byg ( 11 t' i det hele Brødkorn) i Samling, hvilket vist er 1\Ieningen her.
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26. Oll uf Perssen: 8 woldF) syldt, l skofsuindt,
giesteri medt 4 heste.
27 . Christen Perssen (som Nr. 26).
28. Christen Nielssen: l td. syldt, l skofsuindt,
giesteri medt 8 heste.
29. Bertell Clemedtzen oc Morthen lenssen (som
Nr. 26).
30. Niels Matssen (som Nr. 26).
31. lens Pouelssen: 4 woldt syldt, 1/2 skofsuin,
giesltc•ri medt 4 heste l n at.
32. Rasmus Rasmussen (Ldg. som Nr. 26).
33. Christen Poelssen (som Nr. 31 ).
34. Maris Thamssen (som Nr. 26).
35. Seueren Laurissen: 7 woldt syldt, l skofsuindt,
giesteri medt 4 h este.
36. Las Anderssen (som Nr. 35).
37. Las lenssen (som N r. 35).
Gaadtbusmendt (hver l sk. grot).
Christen Gaas, Anne Mattisdatter, Christen
Iørgenssen , lens Skredder, Gundi, Las Bødicker,
Las Laurissen, Las Skaffbo.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
1
)
2
)

Staffuendt:
Christen Mandt : 3 fd. syldt.
lens Laurissen: 1/2 td. syldt.
Christen Nielssen: 1/ 2 td. syldt oc l fd. aall.
Anders Mandt: l td. syldt.
I. as Poelssen: 1/2 td. sy ldt o c l f d. a all.
Simen lenssen: 1/2 td. syld t.
Niels lenssen: 1/s td. syldt.
Niels Ossen 2) : l td. syldt oc l fd. aall.
Woldt = Ol - 1 Ol = 4 Sn ese.
l\iaaske afledet af Mandsnavn et Odde eller Ude.
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46. lens Morthenssen: 1/2 td. syldt.

47. Las Bødicker oc Mons Senerenssen: 1 /s td. syldl.
48. Peder Skredder: 1/2 td. syld t.
49. Niels Tybu: 1/2 td. syldt.
Boelsmendt y samme bye.
Per Mandt, Mons lenssen, Seneren Mandt,
Anders Bødicker, lens Windelboe, Per Kok, lens
Mandt, Michel Ienssen, Simen Broen, Maris
Mandt, lesper Mandt (hver især l Fd. Sild).
Morthen Perssen, Mattis Skredder, Niels lenssen, Mattis Bertilssen (hver især l Sk. grol).

50.

51.

52.
53.
54.
55.

Aarsherrit.
Krogstrup:
Pouell Senerenssen : 2 ørte rug, 2 ørte biug, 2
ørte haffre, giesteri medt 8 heste, 2 pd. smør, l skofsuindt.
Fleskumherrit.
Lundtbye:
Las Nielssen: 3 pd. bi ug, l S k. gro t, l skofsuindt, giesteri medt 8 heste.
Peder Skriffuer: 4 pd. bi ug, l s k. grot, l skofsuindt, giesteri medt 8 heste.
RampP) (som Nr. 51).
Pouel Perssen (som Nr. 51).
lens Vogenssen.

Aall bierck 2).
Sørup:
56. Las Malle oc Anders Vagenssen:

l

ørte rug,

') Giddansk Navn. - I Sulsted Sogn findes en Eng, der
kaldtes »Rampi Eng•.
') De efterfølgende Ejendomme angives i Skødet af •;,. 1573
til Bjørn Andersen at ligge i Klostrets Sogn og Birk.
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57.
58.
59.

BO.
61.

62.

63.
6-t.

65.
66.

67.

68.
69.
70.
1
)

CHR. PETRESCH CHRISTENSEN:

l ørte biug, l ørte haffre, l skofsuindt, giesteri
medt 8 heste.
Christen Anderssen (som Nr. 56).
Per lenssen oc Niels VogenssP.n (som Nr. 56).
Seneren Anderssen oc Peder Thomssen (som
Nr. 56).
Alle thiisse forne mendt giffuer aarligen aar 1)
1
/~ td. smør.
Øster faldt:
Tamis Perssen oc Anders Mattissen (som Nr. 56).
Christen lenssen (som Nr. 56).
Thiisse forne mendt giffuer aarligen aar 1/2
td . f>JnØI' .
W esterfald t:
Thamis lenssen: 2 ørte rug, l ørte bi ug, l ørte
hafft·e, l pd. smør, l skofsuindt, gieste.ri medt
8 heste.
Offuerlaa:
Maren Morthensdatter: 2 ørte rug, 2 ørte biug,
l lam, l skofsuindt, giesteri medt 8 heste.
Niels Winther oc Niels Laurissøn (som Nr. 63).
Else Kielsdatter oc Niels Bierge (ligeledes).
Anders lesperssen oc Michell Nielssen (ligeledes).
Thiisse forne mendt giffuer aarligen aar 1/a
td. smør.
Borrega a rdt:
Niels Hoffmandt oc Pouell Hoffrnandt: l ørte
rug, 2 ørte biug, 1 pd. smør, l skofsuindt,
giesteri medt 8 heste.
Anders Laurissen oc Seneren Laurissen (som
Nr. 67).
Las Laurissen (ligeledes).
Peder Anderssen (ligeledes).
Aarligen aar = om Aaret.
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Trendemøll:
71. Michell Perssen: 18 pd. 1) mieldt,
suindt att fiedde.

1

/2

td. aall, 2

Gunderupgaardt:
72. Las Perssen: 2 1/2 ørte rug, 2 1/2 ørte biug, 1/2
skofsuindt, 1/2 giesteri medt 4 heste.
73. Pouell Senerenssen (som Nr. 72).
Thiisse forne mendt giffuer aarligen aar 1/2
td. smør.
Vagaardt:
74. Pouell Nielssen oc Atzer 2): 2 ørte rug, 2 ørte
biug, l ørte hafre, l pd. smør, l skofsuindt,
giesteri medl 8 heste.

75.

76.
77.
78.

Tam d ru p 3):
Niels Friis oc lens Friis: l ørte rug, l ørte biug,
l ørte hafre, l pd. smør, l skofsuindt, giesteri
medt 8 heste.
Christen Poelssen (som Nr. 75).
lens Sf!uerenssen (ligeledes).
Morten Christenssen (ligeledes).

Etb ølle"'):
79. Mattis Nielssen: l1 ·pd. rug, 18 skpr. IJiug, l pd.
smør, l skofsuirdt, giesteri medt 8 heste.
1

Maa her være Kornmaalet, altsaa 18 Pd. = 36 Tdr.
Som det ses nedenfor ved Møllen paa Livø, gik der
ved Mølleskylden der 16 Skpr. paa Pundet.
2
Asser - olddansk Personnavn.
) =
") Mulig en Fejlskrift eller maaske gammel Form for
Tandrup. En lignende Forandring er i Tidernes Løb
sket med Bynavnet Terndrup (Hellum Herred), der
ældre Tid kaldtes Termdrup.
') Ertebølle i Strandby Sogn.
)
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82.
83.
84.
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Mattis lmmerssen 1) (som Nr. 79).
Mortenn lenssen (ligeledes).
Niels Lindzen 2 ) (ligeledes).
Palli Anderssen oc Suendt Simenssen (ligeledes).
Niels Selgenssen 3) (ligeledes).

Myrhøff:
85. Christen Ibssen oc Christen Laurissen: 1 pd.
rug, 1 pd. biug, 1 pd. smør, 1 skofsuindt, giesteri
medt 8 heste, - 1 faar, l gaas, 2 høns.
86. Jens Senerenssen (som Nr. 85).
87. Anders Aoderssen (ligeledes).
88. Seueren Senerenssen: l pd. smør.

Strandbygaardt:
89. lens Mattissen oc Palli Senerenssen: l læst
hamel kuorn, 1 td. smør, l skofsuindt.
Item wedt Strandbygaardt liggende en egilundt, kailis Strandbyris, oc icke nogen mandt
mindes, at hun h-affuer weril saa wel medt olden,
som hun waar, ther mandt schrif 1551; thaa
hagde ieg paa elosters wegen 40 suindt.

Kiersgaardt:
90. Iosep Christenssen (som Nr. 85).
') Afledet af det olddanske Mandsnavn Immer (Ymer)
det olddanske Mandsnavn Lenni eller Lindi,
) Vistnok
jfr. Stednavnene Linderup, Lintrup og Lindesbøl.
3
) Navnet Selgen er brugt op til Nutiden, men kan føres
tilbage til den tidlige Middelalder, hvor det dog findes
i Former som Sælgien, Siælgem etc.
2
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Risgaardt:
91. Pouell Senerenssen: 24 skpr. rug, l pd. biug,
l pd. smør, l skofsuindt, giesteri medt 8 heste,
l faar, l lam, l gaas, 2 høns.
92. Thornis Christenssen (som Nr. 91).
93. Matts lenssen oc Christen (som Nr. 85).
94. Maren Nielsdatter: l pd. bi ug.
95. Matts Morthenssen (ligeledes).
96. Johan Thamisdatter (ligeledes).

Lyllesørup:
97. Grauers 1) Nielssen oc Terkell: l pd. rug, l pd.
biug, l td. smør, l skofsuindt, giesteri medt 8
heste.
Ørnbierge:
98. Niels Senerenssen: l pd. rug, l pd. bi ug, l pd.
smør.
Grynderup:
99. Seneren Nielssen oc Ellis 2) lensdatter: 18 skpr.
biug, l pd. smør, l skofsuindt, giesteri medt
8 heste.
100. lens Mattissen: l td. syld, l fd. smør, l skofsuindt, giesteri med t 8 heste.
101. Niels Kiermandt: l ørte rug, l ørte biug, 2 pd.
smør, 1 /2 giesteri medt 4 heste.
l 02. Anders Nielssen: l ørte rng, 2 pd. smør, 1/2
giesteri medt 4 heste.
103. Mattis lenssen: l pd. smør.
1
)

2

)

Gravers eller Graves er en gammel jysk Form for Gregorius. Gravesdag er den 12. ~farts.
Muligvis en Variant af Elisabet.
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K i erg a ard t:
104. lens lenssen: l ørte rug, l ørle hi ug, l
haffre, l 1/2 pd. smør, l skofsuindt, giesteri
8 heste, - l faar, l gaas, 2 høns.
105. Niels Fm·bo: l ørte rug, 2 ørte bi ug, l
haffre, l 1/2 pd. smør, l sk()fsuindt, giesteri
8 heste, - l faar, l gaas, 2 høns.

106.

107 .

108.

109.

110.
lll.
112.
113.
114.

115.
116.

ørte
medt
ørte
medt

Rønbierge:
Anders Morthenssen: 2 ørle rug, 2 ørle biug,
l skofsuindt, giesteri medt 8 heste, l faar,
l gaas, 2 høns.
Christen lenssen oc Lauris Christenssen (som
Nr. 106).
Thiisse forne mendt giffuer aarligen aar 1/2
td. smør.
Nesbye:
Per Hafftorn: 2 ørte rug, 3 ørte biug, 2 ørte
hafre, l 1/2 pd. smør, l skofsuindt, giesteri medt
8 heste, - l faar, (1). lam, l gaas, 2 høns.
lens Nielssen: l ørte rug, 2 ørt~' bi ug, l ørte
haffre, l pd. smør, l skofsuindt, giesteri medt
8 heste, - l faar, l lam, l gaas, 2 høns.
Christen Poelssen oc Christen Perssen (som
Nr. 109).
Suendt lenssen oc lens Laurissen (ligeledes).
Unge Suendt (ligeledes).
Gammel Las lenssen ·(ligeledes).
Unge Las lenssen: l 1/2 ørle rug, 3 ørte biug,
l 1/2 ørte haffre, l 1 /2 pd. smør, l skofsuindt,
giesteri medt 8 heste, - l faar, J lam, l gaas,
2 høns.
Niels Perssen (som Nr. 109).
Knudt Christenssen oc Mats Perssen (ligeledes).
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117. Seneren Frandtzen: 1/2 ørte ·rug, l ørte bi ug,
l ørte hafre, 1/2 pd. smør, 1/2 skofsuindt, 1/2
gaas, l høne, 12 sk. giesteri, l lam.
Østergaard t:
118. Trogels Nielssen: 3 ørte rug, 3 ørte biug, 3
ørle hafre, 3 pd. smør, l skofsuindt, giesteri
medt 8 heste, l faar, l lam, l gaas, 2 høns.
Suenstrup:
119. Niels lenssen oc Niels Poelssen: 1 ørle rug,
l ørle bi ug, _l ørte hafre, l pd. smør, l skofsuindt, giesteri medt 8 heste; - l faar, l gaas,
2 høns.
Vanstedt:
120. Las Anderssen: 3 ørte rug, 3 ørte biug, 3 ørte
hafre, l pd. smør, l skofsuindt, giesteri medt
8 heste, - l faar, l lam, l gaas, 2 høns.
121. Hertill Nielssen (som Nr. 120).
Malle:
122. Effuert1 ) oc Per Effuerssen (som Nr. 119).
123. Per Staffenssen (ligeledes).
124. lens Perssen (ligeledes.)
Brøtrup:
125. lens Nielssen: 2 ørte rug, 2 ørte biug, 2 ørte
bafre, l pd. smør, l skofsuindt, giestP.ri medt
8 heste, - l faar, l lam, l gaas, 2 bøns.
126. Christen Nielssen oc Anders Nielssen (som
Nr. 125).
Evert, opr. Everhard tysk Oprindelse.

') =

vildsvin-haard -, vist af
14
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127.

128.

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
1
)
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' Hedegaard t:
Seneren Iellessen 1) oc Anders Ibssen (som Nr.
119).
R a n d u m 2):
Christen Nielssen oc Christen Suendssen: l ørte
rug, l ørte biug, l ørte hafre, l pd. smør, l
skofsuindt, l mark dansk giesteri, l faar, l
lam, l gaas, 2 høns.
Niels Sogenssen 8) oc lens Kærgaardt (som Nr.
128).
Christen Lybo 4) oc Las Nielssen (ligeledes).
lens Tl10ssen oc lille Palli (ligeledes).
Palli lmmerssen (ligeledes).
Knudt Nielssen oc Seneren Hounelster (ligeledes).
Christen Søgaardt oc Niels Skredder (ligeledes).
Anders Søttrup oc Mattis Fisker (ligeledes).
Christen Ibssen (ligeledes).
Anders Mattissen oc lens Thamssen (ligeledes).
Per Thamssen oc Per Laurissen (ligeledes)
Per Christenssen oc Per Laurissen (ligeledes).
Pouell Christenssen (ligeledes).
Las Nielssen oc Pouel! Michelssen (ligeledes).
Pouell Michelssen oc Kirsten Nesbys (ligeledes).
Thami3 Drobi oc Niels Iffuel (ligeledes).
Per Malle oc Jep Søtrup (ligeledes).
Christen Michelssen (ligeledes).

Navnet Jelle, der vistnok er en jysk Form af det olddanske Ili eller Jali, synes at være indeholdt bl. a. i
Stednavnet Jelstrup (Haubro Sogn, Aars Herred).
2
) Ranum.
•) Af Mandsnavnet Sagen, der vistnok er en jysk Variant
af det gamle Navn Sawen (Soghin) og formentlig indeholdes i Stednavnet Sognstrup (N. Felding Sogn, Ulvborg Herred).
4
) Livøbo? eller maaskc Fejlskrift for >>Thybo •.
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l'endtzissel.

Item en sluor uørcken, kier oc mosser medt el!,
birck oc wyeris, er ichi nogit andil, som kailis Ulskoff, oc ichi ther er nogen rinthe af thi l eloster;
der ligger nogen engi y samme kier uden oc inden
fore; thenne fanger ieg thuo oc halfierdssindstyffue
mark af, uden thet bliffuer stuor wande.
Røgell:
146. Seneren Christenssen, Anders Bertilssen, Inguordt: l td. 1) smør, giesteri medt 8 heste.
K ø li u r e n g h 2)

:

147. Anders Rodt 3 ) oc Christen Rodt: 2 pd. 4) maalt,
l slwfsuindt, giesteri medt 8 heste, - l gaas,
4 1 /2 sk. oc 2 thaar las tag 5).
1
)

1 Td. Smør var i Vendsyssel (ligesom i Himmerland)
= 18 Pd., 1 Pd. Smør = 24 Mark og 1 Løb Smør =
3 Pd.
2
) o: Kølvring;
et af de mange jyske Stednavne, hvis
Endestavelse, -ing, øjensynligt har sin Oprindelse af
Ordet Eng.
') Maaske Cl" det den samme Slægt, vi træffer i Lindholm
og Nørresundby i det følgende Aarh., bl. a. repræsenteret ved en Anders Christensen Roed. Stavemanden er
ikke til Hinder herfor.
4
2 Td.
) Efter Vendelbo-.M aal var 1 Pd. Rug eller Byg =
og af Havre 4 Td.
5
) Man kunde gætte paa, at denne Ydelse, som den er opført ved Nr. 147-155, skal være •tøre Læs Tag•; det
turde imidlertid høre til Sjældenhederne, at der ved
Landgildeydelser er tilføjet Kvalitetsbetegnelser, og det
maa i det hele vistnok være rigtigere at antage, at der
her, som man saa ofte ser, foreligger en ortografisk
Fejl, og at det drejer sig om ganske den samme Ydelse,
som ved Nr. 156-63 betegnes som >Talias Tag•, hvilken Betegnelse ogsaa kendes andetsteds fra . (Jfr. f. Eks.
14•
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Reffhiede:
148. Per Rod t: 2 pd. malt, l skofsuindt, giesteri
medt 8 heste, 4 1/2 sk. oc l gaas, 2 thaar las tag.
149. Las lenssen oc Giertrnd Kocks (som Nr. 148).
Vidste:
150. Seneren Morthenssen: l td. malt, 1/2 skofsuindt,
giesteri medt 4 heste, 4 1 /2 sk. oc 1/2 gaas, 2 tbaar
las tag.
151. Benth Perssen oc Anders Mattissen: l 1/2 pd.
malt, l skofsuindl, giesteri medt 8 heste, 4 1/2
sk. oc l gaas, 2 thaar las tag.
152. Niels Mattissen o c Oll uf Nielssen: 3 pd. malt,
1 skofsuindt, giesteri medt 8 heste, 4 1/2 sk. oc
l gaas, 2 thaar las tag.
153. Staffen (som Nr. 151).
154. Morthen Ibssen (som Nr. 152).
155. Morthen Perssen (ligeledes).
156. Per Hanssen oc Anne Tøgersdatter: Giesteri
medl 4 heste, l skofsuindt, 4 1/2 sk. oc l gaas,
2 tballas tag.
157. Seneren Nielssen: l pd. oc 1/2 td. malt, l 1/2
skofsnindt, giesled medt 4 heste, 1 1/2 gaas, l 1/2
thallns tag.
Niels Borck, Tøger Ibssen, Giertrud Hans\V m. Christensen: Dansk Statsforvaltning etc., S. 501,
og J. S. 2. R. I. 227.) Den naturligste Forstaaelse af
"Talias« er vistnok: »Tal-Læs«, hvilket igen vil sige et
Læs, der foruden det reglementerede Kvantum (Traver
eller N eg), indeholder et vist overskydende Kvantmn
for hver n'I aalenhed - eller hvad man i daglig Tale
vilde kalde >godt ~Iaal<. Jfr. Udtryldæne •Talsnes<
(= 24 Stkr.) og ,,Talæg« (Æg, der gives i Tilgift for
hver Snes).
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datter, Seneren Haussen, Niis Nielssen (hver
l sk. grot).
Thiisse forne mendt giffner aarligen aar 2
tdr. smør 4 pd. mindre.
Fristl'up:
skofsuin, giesteri medt 8 heste, 2

158. Espen: l
thailas tag.
159. Christen Michelssen oc Morthen Espenssen (som
Nt·. 158).
160. Las Nielssen oc Michel lenssen (ligeledes).
161. Thamis Nielssen oc Iørgen (ligeledes).
162. Marthen Perssen (ligeledes).
163. lens Michelssen (ligeledes).
Thiisse forne mendt giffuer aarligen 1 td.
smør.
Gaadthusmendt y samme by (hver l sk. gro!).
Mattis Tuordtzen, Per Seuerenssen, Jahan
Nielsdatter, Per Willadssen, Mattis Michelssen,
lens Michelssen, lens Perssen, Per Ienssen.
Sundbye:
164. Jep Ostissen 1): l pd. malt, 3 sk. engipenninge 2), 3 sk. dagisgierning 3) , 12 sk. giesteri, l
skofsuindt.
165. lens Laurissen (som N r. 164).
Vaarbiergegaardt:
166. Per Perssen oc Anders Perssen: l læst lmorn,
som er 24 tdr. biug, l td. smør.
') Osti er vistnok en jysk Form af det olcldanske Navn
»Asti «.
2

)

3

)

Afgift for Græsning eller Høstet.
Afløsningsydelse for Hoveri.
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Kiersager 1):
Iep Perssen: l pd . biug, l pd. smør.
(Sundby.)
Iacob Thamssen (som Nr. 164).
Anders Murmester (ligeledes).
Hr. Seneren Christenssen (ligeledes).
Per lesperssen (ligeledes).
Knudt lenssen: 2 pd. malt, 6 slc engipenninge,
6 sk. dagisgierning, 24 sk. giesteri, l skofsuindt.
Iørgen Esperssen (som Nr. 164).
Seneren Anderssen (ligeledes).
Helli Perssen (ligeledes).
lens Degen (ligeledes).
Gaadhusmendt (hver l sk. grot).
Maren Bodels, Maren Mortens, Per Perssen, Pouel Frandtzen, Boel Skynderkuoen 2 ),
Niels Tiussen 3), Moren 4 ) Statfenssen, Christen
Otfuerlae, stnor Willas, Christen Skritfuer, Kirsten Jørgens, Niels Ienssen, Karen Giølbus,
H a ns lenssen, Nis Rimsneder 5), Szysell lens s,
Bertil Lam·issen, Christen Buntmager, Anders
Poelssen, Mergrelh Søndergelt, Simen Sogenssen6), Anders Ienssen, Niels Seuerenssen, Hans
Fyn bue.
Lindhollom:
T a mis Anderssen: 2 pd. malt, 5 al b. 7) oc 24
sk. giesteri, l skofsuindt, l gaas, 2 høns.

') Identisk med Gaarden Gildsig, blaudt hvis J ord er i øvrigt findes en Mark af Navnet ••Kjærsager<.
') ;>: Skinderkone Skinder = Garver.
') Vistnok af Navnet Thyri (Tiurgir).
') Maa være en Fejlskrift, muligvis for Morten.
5
Remskærer = Sadelmager.
) Remsnicter =
6
) Jfr. Nr. 129.
7
'/a Sk. danske.
) 1 album =
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178. Hans Skredder: l pd. malt, 12 s k. giesteri, 5
alb., l gaas, 2 høns.
179. Iens Anderssen (som Nr. 177).
180. Mattis lude (ligeledes).
181. lens Glaadt: 2 byskipper 1) malt, 1 /2 skofsnindt.
182. Anders Laurissen: l 1/2 pd. malt, 18 sk. giesteri,
l 1/2 skofsnindt, l 1/2 gaas, 3 høns.
183. Anders Senerenssen: l pd. malt, l sk. grot, 12
sk. giesteri, l skofsuindt, l gaas, 2 høns.
184. Anders Perssen: 1/2 pd. maalt, l 1/2 sk. dagisgieming, 6 sk. giesteri, 1 /2 skofsnindt, 1/2 gaas,
l bøn.
185. Hans Terckelssen (som Nr. 177).
186. Anders Perssen oc Seueren Demseng {ligeledes).
187. Las Nielssen: 4 byskipper maalt, 5 alb. oc l
mark giesteri, l skofsuindt, l gaas, 2 høns.
188. Matts Nielssen (som ~r. 187).
189. Niels Thamssen: l byskip malt, l sk. dagisgierning, 2 sk. giesteri, 1/2 skofsnindt, 1/2 gaas,
l bøn.
190. Simon Smed t oc Anne Senerensdatter: 1/2 pd.
malt, 5 alb. oc 24 sk. giesteri, l gaas, 2 høns.
191. Las Senerenssen oc Clemedt Senerenssen (som
Nr. 185).
l D2. Per Perssen (ligeledes).
193. Seueren Hanssen: l 1/2 pd. malt, 4 alb., l mare
giesteri, l skofsuindt, l gaas, 2 høns.
Halssogenn oc bierck:
194. Niels Røger oc Niels Madtzsen: 1/2 pd. aal, 20
woll woresyldt, 24 sk. giesteri, 3 sk. dagisgierning, l sk. grot, l gaas.

- - ---

1) 1 Byskp. Korn var efter Arent Berntsen (D. og N.s fh.

H., IV. B., S. 801) 8 Vendelboskpr.

Jfr. dog Nr. 254.
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195. Gregers Ibssen: l td. aal, 20 woll woresylt, 2
mark giesteri, 3 sk. dagisgierning, l sk. grot
oc l gaas.
196. lens Olluffssen: lO mark dansk for aalskyldt,
20 woll woresyldt, 24 sk. giesteri, 3 sk. dagisgierning, l sk. grot oc l gaas.
197. Her Per Kieldtzen: l fd. aal oc 1/s pd. aal, 20
woll woresyldt, 24 sk. giesteri oc l sk. grat,
3 sk. dagisgierning, l gaas.
198. lens Nielssen oc Bertil Hanssen: 1/2 pd. a al,
20 woll woresyldt, 24 sk. giesteri, l sk. grot,
3 sk. dagisgierning, l gaas.
199. lens Morthenssen: 1/2 pd. aal, 20 woll woresyldt, 24 sk giesteri, l sk. grat oc l gaas, 3 sk.
dagisgierning.
200. Per Ditløssen: 1 mark giesteri, l s k. grat.
201. Michel Skriffuer: 20 woll woresyldt, 24 sk.
giesteri, l sk. grot, l gaas, 3 sk. dagisgierning.
202. Lille Las Anderssen (som Nr. 199).
203. Mattis Laurissen (ligeledes).
204. lens Skytt: 1/2 pd. aal, 12 sk. giesteri, 1/2 s k.
grat, l 1/2 sk. dagisgierning, 1/2 gaas.
205. Lille Las lenssen oc Per Laurissen: 1/2 pd. aal,
20 woll woresyldt, 24 sk. giesteri, l sk. grot,
4 sk. dagisgierning, l gaas.
206. Seueren Perssen oc Rasmus Skyt (som Nr. 205).
207. Lauris Thamssen oc lens Thamssen (ligeledes).
208. Per Ibssen oc lens Tøgerssen (ligeledes).
209. Morthen Nielssen (ligeledes).
210. Boel Nielssis: l 1/2 pd. aal, 20 woll woresyldt,
24 s k. giesteri, 2 s k. gro t, 3 s k . dagisgieming, l gaas.
211. Iørgen Ibssen: 1/2 td. aal, 20 woll woresyldt,
24 sk. giesteri, l sk. grot oc l gaas, 3 sk. dagisgierning.
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212. Unge Niels: 1/2 pd. aal, 20 woll woresyldt, 24
sk. giesteri, l sk. grot oc l gaas, 3 sk. dagisgierning.
213. Thue Thamssen oc Thamis Ollufssen: l td.
aal, 20 woll woresyldt, 24 sk. gi.esteri, l sk.
grot oc l gaas, 3 sk. dagisgierning.
214. Olluf Nielssen (som Nr. 212).
215. Michel Leegh (ligeledes).
216. Michel Hollombo: 1 /2 pd. aal, 24 sk. giesteri,
l sk. grot, 3 sk. dagisgierning oc l gaas.
217. lens Thamessen (som Nr. 212).
218. Seneren Beck (ligeledes)
219. Niels Kaarsse: l pd. aal, 24 sk. giesteri, l s k.
grot oc l gaas, 3 sk. dagisgierning.
220. Suendt Mattissen (som Nr. 212).
221. Las Russ (ligeledes).
222. Morten Thamissen: l td. aal, 20 woll woresyldt,
24 sk. giesteri, l sk. grot oc l gaas, 3 sk. dagisgierning.
223. lens Ibssen (som Nr. 212).
224. Hans Perssen: 1/2 pd. aal, 20 woll woresyldt,
24 sk. giesteri, l sk. grot oc
gaas, 3 sk. dagisgierni n g.
225. Rasmus Laurissen: 24 sk. giesteri, 20 woll
woresyldt, l sk. grot oc l gaas, 3 sk. dagisgierning.
226. Per Thamssen oc Karen Degens: 1/2 pd. aal,
24 sk. giesteri, l sk. grot oc l gaas, 3 sk. dagisgierning.
227. Mas Rus oc ung Seneren Fogel: 24 s k. giesteri,
20 woll woresyldt, 2 sk. grot oc l gaas, 3 sk.
dagisgierning.
228. Niels Thamssen: l markis giesteri, l sk. grot.
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Gaaclhu ·mendl y Halsse (hver l sk. grol).

Chdslen Pers en , Anne Skredderkuoen Nis
l{ocl<, Jacob L •dng, Pet· Mallissen, Anders
Ko 1<, Iep Per sen, lens Pers en, Ma Persseus,
Maren Pallis, La Slu·edder, Hans Rim neder,
Han Lamissen, Lauri Glad!, Las Kremmer,
Seueren Brims, La Palli sen, Ni Mundissen,
Rasmus Mundi sen 1) , lille lens, euet·en Skyl!,
Hans 81< •ll Andet·s Niel sen, Chrisleo Bødicket·
Christen euereu en, Iørgen Andersseu , Lauris
Michelssen, Maren Anders, Ollnf Mattissen,
Hans Kock, Seneren Russ, Seneren Pntmandt,
Mattis Lam·issen, Lauris Bertilssen, Anne ludens,
Seueren Suder 2), Nis Russ.
Skowtzhwo:
229. Seueren Fogell: l pd. a al, 20 woll woresyldt,
24 sk. giesteri, l sk. grot oc l gaas.
230. Unge Seueren Fogeli: 1/2 pd. aal, 20 woll
woresyldt, 24 sk. giesteri, l sk. grot oc l gaas.
231. Mattis Brender: 1/2 pd. aal, 20 woll woresyldt,
2 markis giesteri, 12 s k. landgild t, l gaas.
232. Iep Anderssen: l pd. aal, 20 woll woresyldt,
2 markis giesteri, l sk. grat, l gaas.
233. lens Perssen (som Nr. 230).
234. Las Perssen (ligeledes).
235. Anders lenssen (ligeledes).
236. lens Perssen: 20 woll woresyldt, 12 sk. giesteri,
l sk. grot, l gaas.
') Fornavnet Mundi synes ikke at forekomme blandt O.
Niels ns olddansk l ers nDavne, m n efter den her
foreligg nd c Forhindelse med Navne so m henhv. Nis og
Ras mus, ma11 man dog vist aotnge det fot· at være dansk.
2
ucle1· = Lappeskomag 1·.
)
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Boelsmendt (hver l sk. grot).
Bettill Ollufssen, lens Foell, lacob Beck,
lens Russ, Olluf Haus, Per Mattissen, Las
Poelssen.
Beckergaardt 1):
237. Niels Sueodssen (som Nr. 230).
Torp:
238. Thue Seuerenssen (som Nr. 229).
Thuorngaardt 2) :
239. Thue Laurissen: 24 sk. giesteri, 20 'voll woresyldt, l sk. grotu).

240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

Hwo 4 ):
Per Laurissen: l td. saalt6), 20 woll woresyldt,
l pd. aal, 24 sk . giesleri.
Niels Senerenssen (som Nr. 240).
Olluf Laurissen (ligeledes).
lens Ollufssen (ligeledes).
lens Anderssen : 2 tdr. saalt, 20 woll woresyldt,
l pd. aal.
Anders lenssen: 1/2 td. saalt, 1/2 pd. aal, 12 sk.
giesteri.
Thamis Hanssen (som Nr. 240).

') Maaske •B-ødkergaard• i Gaaser.
1690 nævnes Fiskestedet
) I Kjær Herreds Tingbog 'h
•Torngaards Lænke•.
3
•oc 1 gaas«.
) Overstreget:
4
) o:
Hov.
") I denne Afj:{ift, der viser, at her maa være drevet Saltkogeri r, har vi u af Forklaringerne paa Skovenes Aflage n lie r l'nl 1strendige Forsvinden paa disse Egne.
Jfr. Aarb.s Bd. 1., S. 438 og 459.

2
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247. Hans Piltherssen: l td. saalt, 20 woll woresyldt, 24 sk. giesteri.
248. Niels Suder: l td. saalt, 1/2 pd. aal, 12 s k.
giesteri.
249. Niels Laurissen oc Per Hanssen: 2 td. saalt,
20 woll woresyldt, 1 pd. aal, 24 slc giesteri.
250. Seneren Tl10ssen (som Nr. ~49).
Gaadtbusmendt y samme bye.
Niels Giero, Hans Fynbo, Per Claussen,
Seneren Tøgerssen, Willadtz (hver l td. saalt).
Thue Seuerenssen, ChristofT Sln·edder, Mattis
Perssen, Las Perssen, lens Thuorssen (hver l
sk. grot).
Goszer:
251. Per lustzen oc Trudt Poelssen: 2 tdr. aal, 2
mark danske giesteri.
Item then skoff, som liger y Hals bierck,
oc er eg oc bøgb, thisligiste mange game! forfaldende trær medt møgit ell oc bierck, naar
hun beer olden (thet hatTuer icke werit thitt
udi min tiidt), tha fanger ieg paa kon. matt.
myn allernarliste herris wegne l suin af huer
gaardzmandt oc 1/2 af huer boelsmandt udi
forne bierck.
Giettru p:
252. lens Smedt: 3 pd. rug, 2 mare d. 1) giesteri, 3
sk. grot, 2 tølther ellfiel.
Mielholtt:
253. Niels Michelssen: 2 td. saalt, 4 mark d.
l skofsuindt.
') :> :

danske.

giesteri~
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Hottru p:
254. Per lenssen: 2 byskep rug, som er 10 sk. 1),
l pd. biug, l pd. smør, l skofsuindt, l mark
giesteri.
Item nogen byggi, som ieg haffuer ladet
hyggit for nyligh, først:
Vadtzholtt:
255. lep: l pd. biug, l pd. smør, l skofsuindt, l
mark giesteri.
Knep n øy 2):
256. Mattis Nielssen: l pd. biug, l pd. smør, l skofsuindt, l mark giesteri.
Sorem 3):
257. Las Thomssen: l pd. biug, 2 pd. smør, l skofsuindt, l mare giesteri.
Enn endelt skoff, som kailis Rottrup skoff y
samme egen, naar band her olden, thaa er bandt
guodt for 150 suindt oc icke miere, som Per lenssen
y Rottrup, oc er fogde offuer samme skoff, medt
thiisse klosters thienere, lens Smedt y Giettrup, Mattis lenssen y Wadtzholtt, oc lep lenssen y Nisse
baffuer grandtgiffuelligt forfarit oc ofiuersiet oc sagt
for meg paa kon. matts. wegne.
Engipennig af Nessy kiær beløber 21 mark dansk,
som ieg nyligbe indfriidt hafuer til klosterdt.
Item fællet emellom Albarighus oc klosterdt,
1
)

2
8

)
)

Der er her en Uoverensstemmelse med Arent Berntsen,
der jo ganske vist levede 100 Aar senere. - Jfr. Nr. 189.
Ukendt Lokalitet.
Skal vistnok være »Sørimmen«.
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som er eg oc bøgh, befatter ieg meg aldellis inthet
medt, før ko. matt. min allernadigste herre wil tillade saa thet kandt bliffue skyffte.
Item en liden øø, som liger til klosterdt, som
kailis LiiP) oc hafuer werit klosters laegaardt af
gammel tidt oc waar saa got som aldellis øø, den
tid ieg kom til klosterdt medt affuel oc fæmon.
Nu fanger ieg en læst kuorn af samme øø, halt
rug oc halt biug, 2 td. smør, 2 td. oste, sure oc søde,
om thet bliffuer guode grøøaaringer.
Item en mølle y gaarden, som skyller 24 pd.
miel, 16 skpr. y punden 2), som moxen øde laa then
tid, ieg kom til klosterdt.
Item en anden mølle uden klosterdt, skyller 26
pd. miel etc. Huer af thiisse thuo møller fieder 4
suindt om aarit.
Item en mølle y Halsse bierck, som skylder 6
tdr. miel, som ieg nu hafuer bøgit af øde aar 1550.
Thitte forne Closters guods, rente oc indkom,
thet minste medt thet mieslhe efter højboren førstis
wor allerkiereste nadigste herris skriffuelsse oc befaling hafuer ieg nu abbet Anders y \Vidskiil grandgiffuerligen forfarit medt mange af elosters heste game!
thiener 3 ), saa ieg widt inthit nu egen stander undertagen den affuel, som er uden for elosters port, oc
en liden aalkiiste medt anctit smaa fisken 4), som er
m eg a Idellis uwisse.
') Livø i Limfjorden.
16 Skpr.
) 1 Pd. =
3
Fæstebonde.
) Tjener =
4
) Fiskende =
Fiskeri.
2

FRA EN BONDEGAARD I VESTHI1\1MERLAND
OMKRING AAR 1800
AF A. C. ERTBØLL-NIELSEN

Sogn i Aalborg Amts Vesteregn har paa
en mere end milelang Strækning Grænse mod
Limfjorden. Af Sognets mange Smaabyer, som for
øvrigt ikke nu til Dags danner samlede Bebyggelser,
ligger dog kun en umiddelbart ved Kysten, nemlig
Ertbølle, bekendt for sit >>Bjerg« og sin mægtige Skaldynge fra vort Lands fjerne »Stenalder<<.
Byens Beliggenhed paa selve Strandbrinken havde
dog i ældre Tider ingen sæl'lig Betydning i Henseende til Beboernes Livsforhold. Fiskeri er nemlig
først gennem de to sidste Menneskealdre blevet nævneværdig Erhvervsgren derude, og det væsentlig ved
en tilflyttet Befolkning. Livsvilkaarene var her paa
det nærmeste som i de øvrige Dele af Sognet og i de
andre magre, hedeagtige Sogne i det sydvestlige Himmerland.
Forholdene for Beboerne i den Gaard, her skal
omtales, kan derfor med fuld Berettigelse anses som
typiske for Tilstandene i nævnte Landsdel for 100
Aar siden og derover.
Det gamle Ertbølle bestod af 8 Gaarde og enkelte
Gadehuse. I en af Gaardene boede i sidste Halvdel
af 1700erne en Mand Yed Navn Peder Christensen.

S

TRANDBY
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Han havde en Datter - Karen bed hun - som blev
gift med en Kai'l fra Farsø. Han hed Niels og var
Karens Søskendebarn, idet nemlig hans Fader, Jakob
Smed i Farsø, var hendes Morbroder. Niels Jakobsen1) var født 1756, Karen Pedersdatter et Aars Tid
senere. De blev gift med hinanden i Slutningen af
1780erne og var altsaa da begge over 30 Aar gamle.
I deres Ægteskab fødtes 2 Børn, en Søn og en Datter, foruden et 3., der døde som spæd.
Vi kan være temmelig forvissede om, at det daglige Liv hos de Eribølle Bønder i 1790erne ikke foruroligedes af Folkerøret i Frankrig: den store Revolution- og dens Følger - de hørte overhovedet intet
derom. Ikke heller den nylig stedfundne betydningsfulde Landboreform herhjemme i Danmark, Stavnshaandels Ophævelse, vakte deres Opmærksomhed af
den simple Grund, at Stavnsbaandet herude i en tyndt
befolket Egn med kun et Par, fjernt fra hinanden
liggende Herregaarde ikke i Mands Minde havde givet
sig ufredeligt og forstyrrende til Kende 2). Sognet
med dets Nabosogne var i dagligdags Opfattelse deres hele Hjemland og Stat, hvis bedst kendte Regering var den, der udø,•edes af Provsten nede i Vadgaard, Hr. Søren Bregnholm 3), som var en »virksom, retfærdig, oplyst og nidkær Embedsmand« 4 ).
Fra samme Provst vidste for Resten nogle af By1
)

2

3

4

)

)

)

Udtalt Jausen, uden Stødtone paa Forstavelsen.
Støttet paa mundtlige Meddelelser for 40- 45 Aar siden
af Folk, der var fødte før 1805, og som aldrig havde
hørt d e r e s »de gamle• tale om Stavnsbaandet.
Sognepræst for Strandby, Bjørnsholm og Malle 17781810 og Provst i omtrent samme Aarrække.
Ignatius Eecher i sin Udgave af Farstrups og AxelsOllS
Dagbog, 1813.
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mændene i Ertbølle, at ~KrounprinsetH var godsindet mod dem, der kaldtes for Almuen - og Bønderfolk var da vistnok af den Slags Jl)
Et Aar indtraf imidlertid en Begivenhed, som
fremfor det, der foregik ude i den store Verden, og
fordi den skete paa et kendt Sted, vakte Røre i Sindene og gav Stof for Omtale i Strandbyen. Begivenbeden var uhyggelig og sørgelig: Færgen ved "Suuelc:
(~: Hvalpsund) sunket til Bunds med mange Mennesker fra Salling paa Hjemrejse fra Markedet ved
Illerisør 2). En og anden af de forulykkede var ikke
ukendt herovre paa Himmerlandskysten - Sallingboerne brugte meget at komme til baade »Suen-Marked« og ,Kloster Marked« (ved Bjørnsholm) at købe
Faar og meget andet. Jo, det var skrækkeligt for de
sølle Mennesker og deres Koner og Børn - men saadant Endeligt var jo saa dem tilskikket!
1797 døde Niels Jakobsens Hustru, Karen Pedersdatter, 40 Aar gammel. Hun blev begravet den 2.
1

2

)

)

Ordet Almue har aldrig haft hjemme i Folkesproget, i
alt Fald ikke i Himmerland.
»Jydske Efterretninger« for Fredag den 5. Oktober 1792
fortæller herom følgende: >Ulykkelig Hændelse. Den
23. September, om Eftermiddagen Kl. 5, skulde Færgen
gaa fra Hvalpsund Færgebro til Salling, og da den vilde
udgaa, løb mange Sallingbobønder i Færgen tilligemed
deres medhavende købte Sæderug og købte Faar m. v.,
saa de ialt blev 23 Personer, 4 a 36 Tdr. Rug, 18 Faar
foruden adskilligt, hvilken Fragt var langt over Færgens Kræfter at bære. Da de kom ud paa Dybet, løb
Vandet foroven ind i Færgen, og da Færgefolkene erfarede forestaaende Ulykke, vilde de have noget af Rugen udkastet, men hver især modsatte sig det, og som
de derom talte, sank Færgen med dem alle, og 3 bleve
kun reddede paa Aarerne, saa ialt 20 Personer bleve
drulmeae med Færgefolkene iberegnet.«
15
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Juli. I Anledning af Dødsfaldet holdes Skifte den
11. August. Da indfinder sig i Stervboet SkifteforYalteren, Iver Kjerulf til Gunderupgaard, tilligemed 2
Vitterlighedsmænd, Niels Hansen og Peder 'Espersen
af Ertbølle. Ved Forretningen er nærværende: Enkemanden Niels Jakobsen og paa de umyndige Børns
Vegne deres Farbroder Peder Jakobsen.
Skiflet gi,·er Besked om, hvad Gaardmand Niels
Jakobsen paa nærværende Tidspunkt i hans Liv kan
kalde sit, en Besked, der tillige giver en tydelig Forestilling om hans Hjem, dets Udstyrelse og Udseende.
Udi Dagligstuen er et Fur-Bord med Skuffe under, l Rigsdaler værd - 2 Skamler og 2 Bænke, l
Mark 4 Skilling - l lidet gammelt Fur-Bord, 2 Mk.
-- 2 Fur-Skabe, 5 Mk. - l Jernkakkelovn, 3 Rdlr.
- 4 Messing Lysestager, 4 Mk. - 8 Tintallerkener,
3 Mk. - l gammelt Fur-Skrin, 8 Sk.
Paa tvende nagelfaste Sengesteder: l gammel rødstribet Olmerdugs Overdyne, l Rdlr. 2 gamle
Olmerdugs Hovedpuder, l Mk. - l gammelt Vaar,
l Mk. l blaastribet Olmerdugs Overdyne, 2 Mk.
l gammelt
- 2 graastribet Hovedpuder, 12 Sk. graastribet Vaar, 10 Sk. l rødstribet Olmerdngs
Dyne, 3 Mk. l gammel sort- og rødstribet do.,
4 Mk. - - l blaastribet Hovedpude, R Sk. - l TræStaae (Sengehest?), 8 S k.
I Bryggerset: l gammel Kobberkedel i Grue, 2
Rdlr. - l Øltønde, 2 Mk., l Fur-Kar, l Mk. 8 Sk.
- 2 •Stripper, 12 Sk. - l gammel Svinetønde, 4 Sk.
- l Ildklemme og Brandfork, 12 Sk. - l Ege-Kar,
l Mk. 2 gamle Fur-Tønder, 10 Sk. - 2 gamle
Fjerdinger, 8 Sk.
I Gaarden: l beslagen Vogn med Behør, 10 Rdlr.
- 2 Trævogne, 4 Rdlr. - 2 Par Lejder og . Sluav
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(Tremmeværk til Høstvogne), l Rdlr. - l Plov med
Behør, l Rdlr. 2 :.\lk. - 2 Harver, 2 Mk. - 2 Høleer med Drag, l Rdlr. - 2 Lyngleer, 2 Mk. 3
Jerngrebe, 3 Mie - 2 Spader, 2 Mk. - l Hakkelsekiste med Kniv, l Mk. - l Slibesten, l Mk. 8 Sk.
4 Kornsække, 4 Mk.
Kreaturer: l sort Hest, 17 Aar gammel, 7 Rdlr.
l Hoppe, 13 Aar gammel, 6 Rdlr. - l do., g Aar,
15 Rdlr. -- l sort Hest, 9 Aar, 13 Rdlr. l sort
Hoppe, 6 Aar, 20 Rdlr. l lVlaarplag, l Aar, 6
Rdlr. - l Hingstføl, 4 Rdlr. l sortbroget Ko, 6
Aar, 8 Rdlr. -- 1 do. do., 9 Rdlr. - l graahjelmet,
5 Aar, g Rdlr. - l sorlgrimet, 4 Aar, 6 Rdlr. - 2
Aarings Kalve, 7 Rdlr. - l spæd Kalv, l Rdl. 4 Mk.
- 24 Faar og Lam i maadelig Stand, 24 Rdlr. l So og 2 Grise, 3 Rdlr.
Skifteforretningen slutter med, at »Boets hele
Masse« bliver overdraget Enkemanden "til fri Disposition«, efterat han med Hensyn til sine 2 umyndige
Børn har lilbudt »at betale 30 Rdlr. til Overformynderen nu forestaaende Mikkelsdag«.
Ved den afsluttende Underskrivning i Skirteprolokollen viser det sig, at Niels Jakobsen ikke kan
skrive sit Navn, men kun sætte Bogstaverne N. J. S.
Broderen Peder skriYer »med paaholden Pen«. Ertbølle-Mændene skriver deres fulde Navne, dog yderst
ubehjælpsomt 1).
Et Aars Tid efter Karens Død gifter Niels Jakob') Skulde Forskellen i Skrivedygtighed ligge i, at man i
Strandby Sogn i en meget lang Aarrække havde som
Børne- og Ungdomslærer en studeret Mand, Sognedegn
Erik Silckemann, medens Undervisningen i Farsø var
overladt til Skoleholdere uden egentlig boglig U ddannelse? Ret sandsynligt!

228

A. C. ERTBØLL-NIELSEN:

sen sig igen, ogsaa denne Gang med en Gaardmandsdatter i Erlbølle - Ane Marie Madsdatter hed hun.
Og Liv og Gerning i Hjemmet fortsættes ret uforstyrret. De store Begivenheder i Inrt- og Udland forbliver dog nu ikke længere helt ukendte for Niels og
hans Byfæller. Omvandrende Kræmmere og en og
anden fra Kongens Tjeneste hjemvendt Karl fra Egnen1) nævner under deres Berettelser et hidtil uhørt
Navn: Napoleon, og de ved en Smule om hans Krigsfærd. De omtaler ) Engelskmanden « som en ond
Fjende, vi har haft at døje med, og de sorthaarede
» Spanioler~, som nok var helt oppe i Aalborg nogle
af dem . Hjemme i Egnen sker der i 1805 den Forandring, at Præsten i Vadgaard nu ikke mere skal
præke i Bjørnsholm og Malle, men i Farsø Kirke.
Niels Jakobsens andet Ægteskab blev heller ikke
langvarigt. Ane Marie døde 1811 - og den nu 55
Aar gamle Enkemand bliver 3. Gang gift, nu med en
Pige ved Navn Kirsten Christensdatter, der i Kirkebogen nævnes som værende af Kærsgaard, en større
Enstedgaard omtrent midt i Sognet. Atter holdes
Sldfte i Boet. Der er nu flere Børn. Det bestemmes, at Pigerne af sidste Ægteskab skal have deres
afdøde Moders Kiste og Klæder, Drengene 20 Rdlr.
hver. Børnenes Formynder, deres Morbroder, Gaardmand Christen Madsen af Lille Mølle, finder, at Arven er lille, men godkender dog Ordningen.
Byens vidtstrakte Jordarealer er nu blevne udskiftede, og Niels Jakobsens Gaards Part af dem er
som de øvrige Gaardes bleven hen ved l 00 Tønder
') Ved Forordn. af '% 1788 var indført en personlig Værnepligt, og i 1801 udgjorde de udskrevne over Halvdelen af H ærens Styrke. (A. Tuxen i »Danmarks Kultur ved Aar 1900•.)
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Land: Kær, Hede og Mark, mine1st af det sidste, tilsammen skyldsat for lidt over 2 Tønder Hartkorn.
Gaarden er endnu Fæste, og der skal :~~gøres Hovet:
· til Gunderupgaard. Slemme Am·inger kommer Niels
til at trækkes med, hvad han egentlig ikke har været
vant til, eftersom de Aar, i hvilke han hidtil har
været Mand, var en jævnt god Tid for baade Landbrug og andre Erhverv. De vanskelige og forvirrede
Pengeforhold i og efter 1813 ''older ham dog ingen
!(endelig Skade, saa lidt som Fordel. Han gør ingen
større Handeler, og Penge er i Virkeligheden en Artikel, der paa hans Driftsomraade ikke kommer synderligt til Anvendelse. En lever af, hvad En selv
kan avle og føde op af Høveder, Faar og Svin. En
køber et Aar omkring ikke mange Ting og har heller
ikke stort at sælge. Rugen kan godt gaa til til Brød,
et skønt Kon af Bygget laves til Gryn og Malt, og
en bitte Krumme Grutning maa Svinehøvederne have,
dersom de skal blive nogenledes tjenlige til, at der
kan blive noget Tilbrød af dem. Havren - den er
der altid lidtladen t af. Den faar ingen. Møg (:>: ingen Gødning til Udsæden), Den kan ringe nok forslaa til Øgene og Klojerne (:>: Plagene) den Tid af
Vinteren, de er i Hus, saa de er gerne om Foraaret
saa arme og usle, at de, ligesom Høvederne, lidt døjer
med at rejse sig selv op, men ligefrem maa hjælpes
paa Benene . . . Nu - et bitte Kendsel Korn kan
en Gang imellem undværes. Husbond dernede i Gaarden vil gerne købe det, for han bruger meget at fede
Stude. Derfor kan En ogsaa somme Tider komme
af med et Ungnød til ham. Og et Føl er nu allid
til at gøre i Penge.
Men Priserne paa Landbrugets Frembringelser
gaar nedad og vedbliver at være lave i al den Tid,

230

A. C. ERTBØLL-NIELSEN:

Niels Jakobsen endnu driver Gaard. Han sidder dog
og klarer sig saa nogenlunde, skønt hans Husstand
yderligere forøges. Han faar endog Raad til at lade
foretage nogen Forbedring af Beboelseshuset, som
faar en Stue mere og et særligt Rum til Spisekammer afskilt fra den gamle Stue. I denne er siden
1797 kommen en og anden ny Ting, og lidt mere
følger nu og da efter. Stolen - Een-Mands-Bænken
- er rykket ind i Bondehjemmet Der kommer et
Stueur, hvide Tallerkener, en Tablet med Kopper, en
Flaske med »Giasser « osv. 1)
Som Menneskenes Livsvilkaar alle Vegne for en
Del bestemmes af deres Bosteders naturlige Forhold,
saaledes ogsaa her. Man bmgte, hvad der let kunde
tilvejebringes, og undværede, hvad der vanskeligt
kunde fremskaffes. Ler havde de Velstand af -det
. kunde tages i Strandskrænterne, og af Lyng kunde
man hente saa meget; som ønskt-des, i Heden, hvor
der ogsaa groede en Hob Siv i Sigene. I Strandkanten laa der bestandig opskyllet Bændeltang, Havgræs og anden langskaftet Grøde fra Fjordbunden
nær Land _:__ det kunde ogsaa komme til Nytte 2).
Saa var der Ulden af de mange Faar, man havde.
Disse var gerne om Foraaret ynkeligt forsultede ligesom de øvrige Husdyr, med mindre Vinteren havde
været saa mild, at de omtrent hele Tiden havde kunnet finde Føde ude -- men om Efteraaret kunde de
gaa med »en gue Kjovl«, som Konen vidste »Ogjenning til« ('J: Anvendelse for). Men man havde det
1
2

)

)

Skiftefot·retning 1830.
Efter Havets Indbrud 1825 forsvandt selvfølgelig den
tidligere Bevoksning af Brakvandsplanter i Lavvandet
ved Kysterne af Fjorden.
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saare knapt med saa brugbare Sager som Tømmer
og Jern.
Og saa gav det sig da til Kende hos Bolig og
Beboere, hvad Vesteregns·Gaarden havde og hvad den
savnede. Husene stod med lave, uj ævne Lervægge,
isprængte med Smaasten, der havde ligget i Æltningen. Almindeligt Bindingsværk saas lmn paa Stuehusets Forside. I alle andre Y dermure i Ind4us og
Udhuse stod · kun hist og her en lille Stolpe til Afstivning af den simple Bygning. Tagene var forholdsvis høje og lagte dels med en Smule Rugtag,
dels med Lyng eller Tang, om muligt ::~~understrøet«
med mere sti vt og langsfraaet Materiale.
Af Ler er Arnen i »Frammerset « (paa een Gang
Forstue, Bryggers og Køkken) og den vide, aabne
Skorsten, der ikke naar helt ovenud, "og af Ler er
Engerovnen derinde og Kedelgruen og i Stuen
Kakkelfoden og Gulvet. Fraromersgulvet er »pikket«
med Marksten. Her er Indgangen til Huset gennem
en tværdelt Dør - her spildes Vand og tabes Sne,
saa her duer Lergulv ikke.
Af den bløde, varme Faareuld, hvid og sort,
fremkom næsten alle Beklædningsdele til Brug Dag
og Nat. Hør avledes ikke i Egnen og var dyrt at
købe, Blaar kostede ogsaa Penge, saa •Lal« (:l: Lær- •
red) var en sjælden Vare i Gaarden. Følgen var, at
Skjorte og Særk og Lagener fremdeles, som i foregaaende Aarhundreder, var Ting, der knap kendtes
og som undværedes. Men de uldne, stribetvævede
Dynetøjer var stærke og gode. Det var smaat med
Fyld i nogle af Sengklæderne, for Fjerkræ havde man
kun lidt af. En og anden Pude kunde imidlertid i
Mangel af bedre fyldes med - Havreavner.
Til Hædsbrug har Gaardmand Niels Jakobsen
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dog ogsaa andre Beklædningsgenstande end de hjemmeforarbejdede. Ved Skiftet efter hans Død 1830
nævnes i en omstændelig Fortegoelse over Boets Ejeodele som , den afdødes Gaugklædeu : ,.l blaa Dyffels
Kjole, l do. Trøje, 1 Par Mausjestes Bukserc.
Midterst og højest i den lille Langby paa Strandskrænten laa Niels Jakobsens og hans Families mangeaarige Hjem. At han i anden Henseende har været
et Samlingsmærke eller højere stillet end Byens andre
Mænd, er der ingen Grund til at tro. Meget tarveligt
og 1noget tilbagec i Sammenligning med Folk i østligere Egne levede de alle derude.
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nuværende Farsø By ligger ved Chausseenmellem Nibe og Hvalpsund. 1805 laa Byen
nede vest for Søen og bestod af henved 25 Huse og
Gaarde; dog var den store Farsøgaard allerede den
Gang udflyttet til sin nuværende Plads mod øst nede
ved Kæret. Først omkring 1872 begyndte Beboerne at
flytte op til den nylig anlagte Chausse.
:.>Farsø har sit Navn af en Sø, forbi hvilken løber en Alfarvej c en Farevej over den sumpige
Grund. Paa Bakken nord for Søen har der gaaet
en Del Spor, der nu forlængst er overpløjede; det
har sandsynligvis været Resterne af den fordums.
Præstevej fra Taarupgaard og op til Kirken.
Fra Farsø gik Præstevejen over Sydspidsen af
»Rækkeholmenc og skraat paa til Vognsild Kirke.
Vejen eller Vasen var omgivet af Morads, og der
gaar et Sagn om en af Farsøs Præster, at da han en
Vinteraften med sine musegraa Heste kom agende fra
, anden Præken« i Vognsild Kirke, kørte han uden
om Vasen og ned i Dyndet. Præsten raabte om
Hjælp, og det hørtes helt ned til Farsø By, men der
var ingen, der lød hans Kalden, og Præsten og
Hestene druknede i Dyndet. Derfor spøger det ude
paa Rækkeholmen; ingen tør gaa der om Aftenen af
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Frygt for at møde en graa, langkjolet Skikl!:else, og
om Vinternætterne kommer Præsten susende med de
musegraa forbi Kirken og Byen ned mod Taarup
Præstega ard.
Den udyrkede Hede har især be,·aret de gamle
Veje. N a ar Vasen blev saa opkørt, at Vognakslerne
s læbte lllOd Jo rden dann ede mnu el n •t Spor ved
S ideti n f del ga ml e· m a n k a n find e iodtil Lyve p o r
i Ha lvkreds Side om ' ide. Tilsid L bl ev dog Om·
Yejen fo•· tor, hvorfor man Lo er del midterste Spor i
Brug igen, dyn ged e Si en og Lyng ris ned i Hullem e
og stampede Jord ovenpaa. Saadanne primitive Veje
l•an man især finde førende fra den ene Herregaard til
den anden og ned til den gamle Farsø By ved Søen.
Bjørnegaard og Kirkegaard er de sidste Rester af
den fordums Farsø By. Indtil for faa Aar siden
kunde man endnu se det Dige, der var anlagt rundt
om Kirkegaard~> terrasseformede Have for at beskytte
-den mod Søens Angreb. Højtoften vest for Gaarden
~r en Levning af Oldtidens Farsø ; de syv Højtofter
nede omkring Søen stammer fra den Tid, Kong Rane
blev højlagt i Raneshøj eller Guldhøjen, som den nu
kaldes, efter Fundet af nogle smaa Guldsmykker. Da Vandstanden i Søen blev sænket, kom et lille
Stenalderværksted til Syne øst for Søen; overhovedet
findes der rundt om Søen en stor Mængde Flint med
raa Blokke imellem; sandsynligvis har Søen i en
længst forsvunden Fortid været en Vig af Limfjorden,
og Dyngedanneme fra Ertbølle har vel undertiden
været paa Visit i Farsø. Der er kun en god Mils
Vej ud til Eribølle Køkkenmødding.
For henved et hundrede Aar siden var Søen
meget større end den nu er, og naar Præsten kom
agende fra Taarupgaard og saa Søen gnave i Kirke-

LANDSBYEN FARSØ

235

gaardsbrinken, har han vel tænkt paa den gamle
Spaadom, at Kirketaarnet engang sl~a[ styrte i Søen.
- 0\'ertroen siger ogsaa, at Søen med et vist .Mellemrum forlanger et Menneskeoffe1·, og at der Natlen
før ses sorte Skikkelser danse paa Søen. - For omkring 50 Aar siden druknede Thomas Sandersen i
Søen; han stagede sig frem pan Drengevis med en
Pigkæp i Hænderne og gled ned mellem to Isflager.
Hans Fader stod inde paa Marken og san ham synke
i. Der fandtes ingen Baad nærmere end i Hornumbro Mølle, og inden den kom til Stede, yar alt Liv
forlængst udslukt. Stigen, han blev baaret hjem paa,
vilde Kvindfolkene i lang Tid ikke gerne i Nærheden af.
Søen har ogsaa haft Tag i min Broder, Forfatteren Johs. V. Jensen, men slap ham dog igen. En
Jul, han var hjemme som ung Student, tog han Skøjterne paa Nakken for at gaa ned til Søen. Udenfor
Hu&et, allerede paa Vej, blev han anmodet om at tage
Frakke paa, hvilket han ogsaa gjorde. Han faldt
igennem ved den nordvestlige Side af Søen, hvor der
siges at være et Væld fra Limfjorden og hvor Isen
aldrig bliver stærk. Stedet kendelegnes ved en stor,
hvid Vaage. Godsejer 'Vetche, Hvanstrup, stod netop
inde i Apotekets Gaard, parat til at stige til Vogns
for- at køre hjem, da han saa min Broder falde igennem. »Hvor er der en Stige!~ raabte Hr. Welche.
Apoteker PiesneJ'S unge Datter løb hen efter Stigen,
'Vetche greb den og sprang ned gennem Ha ven; da
han naaede ned til Søbredden, mærkede han, Stigen
blev lettere, den unge Pige havde grebet fat i den
lange, tunge Stige og hjalp ham at bære den. Min
Broder laa i Vandet ca. 20 Minutter; han havde,
holdt oppe af Overfrakken, - uden den vilde han
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være druknet - haget sig fast i Iskanten med Hænderne og eftersom den brast under den ene Haand
grebet fat med den anden, indtil han endelig fik Tag
i Stigen, og havde endnu saa mange Kræfter tilbage,
at ban kunde skøjte ind til Land. Først da en venlig Dame havde tyllet ham med et Par Glas Portvin,
faldt ban sammen. Lægen beordrede ham til at ligge
til Sengs nogle Dage, men da min Broder havde
sovet uafbrudt i fire Timer, stod han op og havde
intet andet Men af sit Vikinge-Bad, end at hans Negle
og Fingerspidser sad i et blodigt Kød.
Pesten skal have hærget slemt i Farsø; efter Sagnet sparede den kun et eneste Menneske. En Mand
kom kørende med en Hjulbør, hvorpaa laa hans
Hustru, der var død af Pest; Vinden greb fat i Sækken, der laa ovet· den nøgne Kvinde, og rev den af.
En ung Pige kom ud fra et Hus, der laa omtrent
hvor Gregers Sandersens Ejendom nu ligger, hun
lagde Sækken til Rette og fulgtes med Manden op til
Kirken. Denne unge Pige alene blev skaanet.
En Mand, der i nyere Tid har gjort Farsø By
bekendt, var Chrislen Spillemand. Han havde Klienter b~lt nede fm Flensborg, fra Pyn og Kallundborgkanlen, og næslen hver Dag stævnede el Baadelag
fra Salling over mod Himmel"land til :o den !doge
Mand i Farsø c. Hans Re epler indleveres den Dag
i Dag paa Apoteltet, særlig bans :a Gigldraaberc bnlges meget. Spillemanden skal have sagt, at alene
Gigldraaberne vil bevare hans Navn fra Forglemmelse. Engang l<am en Mand, h'·i Kone var lungsindig og ilde lage sil Liv, og søgte Hjælp bo ·
Spillemanden. :o Gaa hjem og jag din Tjellestepige
\'OOk le agde Spillernanden med Orakelrø l. Mru1den
slog sig for sit Bryst, han var langt henne fra; her
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maatte ikke Rygtet, men overnaturlige Magter være
paa Spil. - En Farver i Randers, hvis Kedel vilde
koge Skjolder i Tøjet, drog op til Spillemanden efter
Raad. Det fik han nok ogsaa, Kedlen kogte atter
medgørligt, og Farveren havde ikke Lovord nok om
Troldmanden, blandt andet kunde han fortælle, at
han om Natten havde set Spillemanden sidde ude
paa Dørtræet og spille Violin, mens sorte Hunde dansede rundt i Gaarden.
Den nuværende Farsø Ry er stiftet af Apoteker
Plesner. Han havde faaet Bevilling paa at maatte
oprette et Apotek indenfor en vis Strækning i Himmerland. En Dag, han kom vandrende fra Gedsted
mod Hanbro for at se, om der eventuelt var bedre
Betingelser, blev ban i Farsø angrebet af en lille
Hund, der rev en Smule Flænge i hans Benklæder.
Piesner beklagede sig til Manden, der stod udenfor
Huset, men Manden ændsede ikke en saadan Bagatel
og spurgte i Stedet for, som ægte Jyde: »Hvor er
den Mand helsen fra ?<r. Enden paa Samtalen blev,
at Piesner købte Mandens Ejendom og oprettede sit
Apotek i Farsø, hvilket senere medførle Distriktslæge, Præst, Distriktsdyrlæge, Amtssygehus o. s. v.
Foruden Apoteket fandtes dengnng ikke andre Boliger ved Landevejen end en Gaard, den senere PJ•æstegaard, og en Smedie, hvis Ejer kaldles »Haal'smejen«,
fordi han boede ved Kærhalen i Udkanten af Byen.
Der har været mange Originaler i Farsø. Den
sidste ''ar »Snøvl-Johannes«; ulykkelig Kærlighed
skal have været Aarsugen til hans Vagahondliv. Da
han blev ældre, blev han anbragt i sin Forsørgelseskommune paa Mors, men flygtede et Par Gange derfra, og fik ogsaa Lov at ende sit Liv i Himmerland,
som han elskede højt; i Mod sætning til· de fleste
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Vagabonder blev han altid modtaget med et venligt
Smil. Paa Kirkegaarden i Farsø staar et lille Monument over ham: »Johannes Villadsen, Himmerlands
Ven« - og nedenunder et lille Vers. Hver Borger i
Byen gav sit Bidrag. »Tordenkalven« eller
»Klojen fra RumlittJt«, som han kaldte sig selY;
»Hede-Vogn« - alle tre vil være kendte fra »Himmerlandshistorier«. En af de mærkeligste og klogeste
Særlinge gaar der en Mængde Historier om. Han
\'ar el f'alligmanclsbal'll mell blev en af Egne 11 s rigeste Mænd. Sin første •ir killing sl<a l ban have tjent
pan en ejendommelig Mande. En Søndng, h:;~n kul.dc
i Kirke, putlede han en Hyldcbø
i Lo mm en .
~> Hvad kat Du med den Hyldebøsse 'l c . purgle hans
Husboncl. Aalt svarede Dr ng u, hun ,,ilde se, om
han ikke kunde ·Ina en Handel af med de andre
Dr nge oppe ved Kirl·cn. Som de nu fu lgtes ::~d,
Drengen kunde il<ke lide at gaa i Kirke, sagde Husbonden Lil ham, al han skulde fna en •irsl< Ulin g,
hYi han kunde ramme Præ len med H •ld ebøssen.
- Da de kom op Lil Kirken, gik Drengen op paa
P ulpituret, der vm· bn.l nærmere ved og i lige Linie
med Præsten, spytlede paa ~laarproppen, aa den
blev riglig godl tæl blæste i. Hø sen - og skød.
Han rnmle dog ikl,e Præslen men del'imod fik Dn en,
der htengte oveno'\e r Prædikes tolen, Blaarproppen i
Brystet. Præslen blev meget forbilret og viste ha111
ojeblikkelig ud ar Kir l\e n, foruden nl hnn i Tllgifl
forbød hal1l a l l< omme der oftere· begge Dele \'ar
Dren ge n lige tilfr cl med. Firsidilingen fik han
allig vel, skø nl han l<ød o'•cr ~1Janle t , og for denne
ror le F'i r ldllin g købte han ig el Lammeskind dermed var den Skind- og Uldhandel begyndt, der i
Løbet af nogle Aar gjorde ham til en hovedrig Mand.
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Han lmnde imidlertid hverken læse eller skrive og
brugte Hieroglypher i Stedet for Bogstaver, hvorfor
der undertiden kom Forvirring i Regnskaberne; engang krævede han en Mand for en Ost. »V\Tost!«
sagde Manden hovedrystende, han havde ingen Ost
faaet. »Joh,« sagde Kræmmeren og viste paa en rund
Tegning i Regnskabsbogen. Manden grnndede lidt
over Sagen, indtil der pludselig gik et Lys op for
ham: »Naa - nej det \var en Stivsten !«
Engang Kræmmeren var kørende til Aalborg med
,Tow og Skind«, havde han en god og en daarlig
Hest for Vognen; nedad en Hulvej ved Helminggaard faldt den daarlige Hest omkuld og kunde ikke
rejse sig igen, og da der ikke var Plads til at køre
udenom den, kØrte Kræmmeren ovenover den. Dagen
efter, da hrm kom tilbage, vilde han dog se, hvad
der var blevet af Hesten og fandt den taalmodigt
græssende paa Grøn s været; saa spændte han den for
igen. Kræmmeren var stort anlagt, der gik et Finansgeni tabt i ham.
Farsø Kirke har et >>Skikkeligt« Taarn, som
Pontoppidan siger. Skibet og Koret er bygget af
Granitkvadre over en profileret Dobbeltsokkel; de er
fra den romanske Tid med Spor af OvergangsstiL
Den nordlige Portal, der benyttes som Indgang nu,
har indhugget en Dobbeltløve paa Overliggeren; foran
denne Portal er Vaabenhuset tilbygget, og omtrent
samtidig, i Slutningen af Middelalderen, blev Taarnet
opført. Kirken har haft to Portaler, i den katolske
Tid havde l\-fænd og Kvinder hv'er sin Indgang; hvornaar den sydlige Portal er tilmuret, ved man ikke,
men sandsynligvis i Tiden lige efter Reformationen.
Sagnet fortæller, at man oprindelig vilde have opført
Vanbenhuset foran Sydportalen, men hver Nat k01n
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Troldene og rev Muren ned. Vaabenhuset bar Navn
af, at Lan er og Spyd blev opstillet derude, de maaUe
il{ke tages med ind i Kirl<en; Adelen bar jo altid sit
Værge ho sig, og ogsna Bønderne var bevæbnede,
l<ønt det efler bYer pstand ble'' forbudt al bære
Vaaben. · Almu~n vandrede til Kirke i Flokkevis,
forrest Mændene med Bøssen over Skulderen, derefter Kvinder og Børn, og sidst Karlene, bevæbnede
med Haandøkser; en saadan Skare turde Ulve og
Ugerningsmænd ikke angribe. Naar saa Præst og
Menighed var forsamlet i Kirken, blev Vaabenhusdøren stænget, ellers kunde det hænde, Røverne listede
sig ind og stjal Vaabnene og fik en let Sejr over
baade Hyrden og hans Faar.
Altertavlen, med Motiv fra Korsfæstelsen, er i en
gotisk Ramme og skænket af Sognepræsten Søren
Hansen Wiborig. Døbefonten er af Granit med Dobbeltløver og Menneskeboveder paa Kummen. Klokken
oppe i Taarnet har en Minuskelindskrift fra 1500,
der lyder: »Støbt anno domini 1500 - jesus af
nazaret, jødernes konge, klokken indviet til den hellige jomfru marie i farsøø«. -- Af andre Minder fra
den katolske Tid findes der ude paa Kirkegaarden
en smal aflang Sten over en katolsk Præst; der er
indhugget et langt Kors paa den, men ellers findes
ingen Indskrift, der kan oplyse om, hvem den er
lagt over.
Fa rsø og Vognsild, ammen med Testrup og
Svjugelbjerg, hørte Lil Gislum Pastoral, og di se fem
Sogne ble'' betjente af een Præ l og el Par Kapellaner. 1544 blev KaJdel delt Farsø og Vogusild blev
el egel Pasloral med SYingelbjerg. Præ Len eller
Kapellanen boede før i Vognsild, men all rede 1480
blev Taarupgaard Præstegaard, hvilket den vedblev at
''ære i 335 Aar.
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De Oplysninger, der kan samles om Præsterne
før Reformationen, er meget faa og spredte. Fra en
Lav hævd, udstedt af >> Fogbeten paa Gishvm Herritstingh«, ser man, at 1467 var Symon Borch »SoghnePresth til Farsø Kyrchi«. Efter ham kom Per Rangh
og Peder Pedersen og Kapellanerne Laurits Jensen
Borch og Peder Thomsen. Den sidste vedblev at
fungere som Hjælpepræst, efter at Reformationen vat
indført, saa han maa have afsvoret sin katolske Tro;
han optræder i en af Jørgen Lykkes mange Processer,
hvoraf man ser, at han var meget svagelig og
meget valen i sine Vidneudsagn; Jørgen Lykke var
jo Kirkepatron.
I Reformationstiden var der stor Mangel paa
Præster. Munke, der var gaaet over til den nye
Lære, blev især antagne, manglede der flere, maatte
man tage til Præst, hvem man kunde faa. Skønt
Christian den tredie kaldes Universitetets anden Stifter, siger han dog i en Reces: »Enhver Superintendent maa have en Skriver, en Løbedreng og en Køresvend at køre og røgte fire Hes_te; af disse kan med
Tiden blive gode Sognepræster. Kan en saadanne
Person læse Evangelii Forkyndelse Ord for Ord af
en Postil, er det alt nok; dog skal de efterhaanden
''ænne sig til at tale og præke udenad.«
1544 blev Anders Grønning Præst i Farsø. Luthers
Lære var lige indført, og fra nu af er Præsterækken
nøje kendt, selv om det kun er lidt, der berettes om
hver især.
Om Anders Grønning ved vi, at han blev afskediget af kgl. Lensmand Jørgen Lykke til Bonderup
(nuværende Lerchenfeldt). Jørgen Lykke skrev egenhændig Anders Grønnings Afskedsbegæring, der bl. a.
lød paa: »Jeg er en gammel skrøbelig Mand og dur'
16
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ikke mere til at være Præst.« Derefter spiste Hr.
Anders N audsensbrød paa Taarupgaard i atten lange
Aar og døde i stor Armod.
Jørgen Lykke var i det hele taget 'meget haard
mod Præsterne. Da Hr. Mads i Foulum skældte paa
ham fra Prædikestolen og kaldte ham »en Tyran og
en Guds Huses Forstyrrer«, lod Jørgen Lykke ham
paaføre Proces, der dømte Præsten fra hans Hoved.
Hr. Mads flygtede op paa Prædikestolen, der havde
man ikke Lov at gribe ham, og prædikede uafbrudt
i 16 Timer, indtil han omsider blev træt og faldt ned
ad Trappen, i Hænderne paa Jørgen Lykkes Svende.
Hr. Mads blev halshugget mellem begge sine Kirker
i Ullits og Foulum, og Stedet, hvor hans Blod løb i
Jorden, siges at bære rødt Græs 1 ).
Jørgen Lykke lod ogsaa Svingelbjerg Kirke nedrive, dog efter kongelig Tilladelse, Kirken var meget
forfalden; men Lensmanden maatte selv rive den
første Sten løs, ingen af Bønderne dristede sig, trods
Trusler om Træhest og Fangehul, til at lægge Haand
paa Kirken.
.
Engang fik Lensmanden Lyst til nogle lVIarker
i Vesterbølle, men kunde ikke faa fat i Præstens
Enge, hvorfor han underviste sin Foged i at gøre
sig gode Venner med Præsten og give ham Lov til
at tage et Læs Brænde i Limskov. Men da Præsten,
paa en af Fogden bestemt Dag, kom efter Brændet,
- og havde faaet et godt stort Læs paa Vognen passede Jørgen Lykke ham op, og hvor meget end
Præsten paaberaabte sig Fogdens Tilladelse, maatte
han dog af med sine Enge.
') Hr. l\Iads var næppe Genstand for noget Justitsmord;
men Præsten, som blev lovlig dømt, har uden Tvivl
været skyldig i en virkelig Forbrydelse. (Red.)
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Anders Grønnings Eftermand var Niels Jensen
Durup, der havde været Skriver i Aars og Slet Herred og Informator for Jørgen Lykkes Børn. Lensmanden har vel været i Forlegenhed med, hvor han
skulde anbringe sine Børns Huslærer, og saa er det,
han kommer i Tanke om, han kan give gamle Anders Grønning Rejsepas. Ret eller Uret blev ikke
taget saa nøje af den, der havde ~'lagten.
1602 blev Byrge Pedersen Spanygaard Præst i
Farsø. Han var gift med sin Formands Datter. Efterilaanden blev det temmelig vanskeligt at opnaa
Kald, da Biskoppernes Skrivere og Løbedrenge sad
rundt om i Embederne; det gjaldt især om at holde
sig gode Venner med Kirkepatronen eller en anden
formaaende Adelsmand, men skortede det paa den
Slags Bekendtskaber, havde Kapellanen den Udvej at
gifte sig med sin Formands Datter, saa gled han
undertiden ubemærket ind i Kaldet. Ganske vist
maatte han først underskrive en Erklæring om, at
han for det første forpligtede sig til at ægte Datteren
og for det andet til at underholde den gamle Præst
og hans Familie, saa det kunrle mangen Gang blive
et magert Embede. Værre var det naturligvis, naar
han var nødt til at gifte sig med sin Formands Enke;
hun kunde undertiden være henved 50 Aar ældre
end han.
H t· . Byrge fik et mærkeligt Endeligt; under Trediveaarskrigen tvang de kejserlige brandenborgske
» Hjælpf'tropper « ham til »at drikke sig død i Brændevin, hvilket sl<ede i Svoldl'Up «. - Hvis Præsten hat·
været glad for Brændevin, og det var jo ikke sjældent i de Tider, har det maaske været en salig Ende.
Efter ham kom Søren Hansen "Viborrig, der har
skænket Altertavlen til Kirken. Hr. Søren maa have
16•
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været en meget dygtig Præst; han ligger begravet
inde i Kirken under en stor Flise med hans Navn
paa, og Epitaphiet over ham og hans Hustru og Børn
er meget kostbart. Der staar paa det, at han var
gift med »ehrlich og welbyrdig Frue Inger Byrgisdaatterc - hans Formands Datter.
1666, Thomas Hansen Galschytt. Han er den
første af Farsøs Præster, der benævnes som Student;
men han var ogsaa <1f Gyldenstiernemes adelige
Stamme1 ).
Thøger Mortensen Holst, 1690; var teologisk Kandidat! Gift med sin Formands Datter, Anna Thomasdatter Galschylt. Hr. Thøger døde l 707 efter
Aaret før at være bleven rørt i Viborg ved Bispinde
Gerners Begravelse.
Laurits Mikkelsen Hinge, 1706, havde været Amanuensis hos Biskoppen i Viborg og var gift med sin
Formands - Enke. Naa, Anna Galschytt var jo af
adelig Slægt, og i Kirkebøgerne for Aars og Haubro
staar hun omlalt som Gudmoder for Børnene paa
næsten alle Herregaardene.
Under Laurits Hinge kom Biskop Søren Lintrup
til Taarup Præstegaard og visiterede i Farsø Kirke.
Han fandt Ungdommen meget slet undervist, fast
vankundigere end noget andet Sted. Degnen var
baade gammel og askikkelig til at informere - han
va1· 83 Aar gammel - , og Biskoppen beordrede
Præsten at »finde« en anden Skoleholder.
I
Strandby fandtes Ungdommen vel oplært i Kristendom; men i Vognsild var Klokken saa »liden og
sprukken, at man fast ikke kunde høre den ringe« 2).
') Nej - men mulig ad illegitim Vej af den adelige Familie
Galskyt. Pers. Tidsskr. 6, IV., 167 ff. (Red.)
') Jydske Saml. 3, II., 94 f.
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Jeremias Sander, 1733, havde været Hører i Viborg og personel Kapellan ved Viborg Sortebroderkloster. I hans Embedstid var der stor Uro indenfor Menigheden. I Støttrup boede en Bødker, » nafnlig .Jens«. Han havde en Datter og fire Sønner,
hvilke sidste han holdt vel fr~m, til Ære og Lære,
efter hans fattige Vilkaar; den ene blev Guldsmed,
den anden Remmesnider, medens de to ældste læste
i København og blev Studenter. Det var nrolige
Hoveder, særlig ~lorten, den førstefødte; han blev
grebet af en ny Lære, der var kommet ind i Landet
fra Tyskland, hvis Tilhængere aldrig gik i Kirke,
men holdt deres Forsamlinger om Natten og spottede
baade Præst og Øvrighed.
Morten kom hjem til Støttrup og forlangte at
prædike i Farsø Kirke, og Jeremias Sander turde
ikke nægte ham det, lVIm·ten var jo en vellært Ma n d.
Men Herredsfoged Christen Sørensen Testrup, Forfatteren til Rinds Herreds Krønike, forbød ham
strengelig Adgang til Prædikestolen, hvorfor Morten
sporenstregs paa sin Fod drog til Viborg og begyndte
at udbrede sin Lære. Gejstligheden kom imidlertid
hurtigt under Vejr med. Mortens falske Lære; han
blev underkastet Eksamination, og da han standhaftig holdt fast ved sin Mening, blev han udvist af
Viborg. Samtidig skrev C. S. Testrup til samtlige
Præster i Herredet og advarede dem mod Morlen
samt erklærede ham for fredløs at være, ingen maatte
huse eller hæle ham, den, der gjorde det, skulde bøde
16 Lod Sølv.
I\·Iorten vendte tilbage til Støttrup og vedblev at
prædike . Sognefogeden i Farsø arresterede ham og
førte ham til Viborg Arrest, h vor han sad en Tid,
indtil han i 15 Artikler tilbagekaldte sin Bekendelse,
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og efterat han havde staaet aabenbar Skrifte, blev
han, som omvendt fra sin Vranglære, sat paa fri Fod.
Han drog øjeblikkelig til København og vendte tilbage med Forstærkning, med Broderen Niels, der
aldeles delte Morlens Anskuelser. Ogsaa Forældrene
og Søsteren var gaaet over til Mortens Tro, men
Søsteren blev sindssyg og døde; de begravede hende
uden Medvirkning af hverken Præst eller Degn, tilmed vendte de hendes Hoved mod Øst. Der fortaltes ogsaa, at da de engang skulde bage, sagde
Morten til Forældrene, at de behøvede ikke at hente
Lyng, del skulde nok komme af sig selv. Men Lyngen kom jo ikke og saa maatte de hugge Moderens
Væv i Stykker og »ilde Ovnen<< med deth
Morten blev atter anldaget, og Provsteretten
dømte ham fredløs og til inden 14 Dage at rømme
Kongens Riger og Lande; men efter at have indleveret et Forsvarsskrift paa 4 Punkter til Vognsild Kirl{e,
flygtede han over til Sjælland og vedblev at prædike.
Omsider blev dog baade han og Niels arresterede;
de sad i Kastellet i lang Tid, indtil Kongen re'solverede, at de skulde udvises af Landet; de blev ført
til Liibeck og derfra rejste de til Hernhnt. Endelig
fik Jeremias Sander Fred i sin Menighed. - Morten
satte- rigtignok Autoriteterne, baade Præster, Provster,
Herredsfogder, ja selv Regeringen i Bevægelse. Havde
han levet i Inkvisitionens Tid eller blot et hundrede
Aar før, var han jo bleven brændt som Kætter 1).
Knud Bj errum, l 765, blev J u bellærer; h <t n var
Præst i Farsø i over 50 Aar. Da han tog sin Afsked, blev Kaldet delt, Farsø som Anneks til Strandby
1

)

Se om denne Sag: Jydskc Saml. 1, II., 29 ff, og 3, VI.,
217 ff.
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og Vognsild til Gislum; samtidig blev Præsteboligen
flyttet fra Taarup til Vadgaard i Strandby Sogn.
Hr. Knud skal have været en meget myndig
Mand. Fra Prædikestolen gav han Landmændene
gode Raad om, hvorledes de skulde dyrke deres Jord
og paalagde dem især at opdrætte Fedestude. Til
Gengæld skældte han slemt ud, hvis Menigheden var
for karrig med Offeret, og der var ingen, der dristede
sig til Taarupgaard, riden det var strengt nødvendigt.
Selv var han en duelig Landmand; han elskede især
sine Stude og pralede af, det var de bedste i Sognet.
Naar Hr. Knud syntes, hans Høstudbytte var for
ringe, skældte han ud paa Vorherre og sluttede sin
Anklage med : »Og hvad et· det for nogen Lam, Du
har givet mig, nogle elendige, usle Karnalier er dele.
- Faldt nogen i Søvn under Prædikenen, sang han
et lille smukt formet Vers, der viser, at Hr. Knud
har været lyrisk anlagt og haft Sans for sproglig
Vellyd:
»Naar i vor Kirke I sover og snuer,
I sidder og nikker, som I bider Fluer;
men naar I vaagner, I glor og gaber
og tager jer ud som Tosser og Aber. •

Konfirmanderne skælvede for ham; der vankede
ofte sikre og tørre Lussinger. Men det hændte tidt,
at Præsten rent glemte Konfirmanderne og saa lavede
de jo Skarnsstreger imens. Engang kom en Dreng
til at slaa en Rude ud og græd og klagede sig, han
vidste jo, hvor løs Haanden sad paa hans Velær_værdighed. Men Drengen fik uventet Hjælp: :.Hold op
at flæbe, nu skal jeg tale med vor Faer,« sagde
Præstens Karl og gik ind til Præsten.
»Hvad skal Du?« tordnede Hr. Knud.
»Aah, det er rent galt Husbond, en af de unge
Stude har stukket en Rude ud i Stalden.«
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»Ikke andet, pyt med det, « lo Præsten, •Studene
er jo saa raske paa det, fordi de er i god Stand.«
Hr. Knud skal have siaaet en Degn ihjel. Degnen, der hed Fossum, var tillige Kirkesanger og plejede at køre med Præsten over til Kirket1. En Søndag paa Vejen hjem fra Vognsild blev Præst og Degn
uenige, Præsten sprang af Vognen og puttede en stor
Sten ind i sit Lommetørklæde, med hvilken lum
tærskede løs paa Degnen, og enten han nu har haft
et særligt Nænne til Degnen, eller han ikke har kunnet holde op igen, da han var saa godt begyndt, i
hvert Fald Degnen lod sit Liv for Præstens Svøbe.
Hr. Knuds Kone og Børn havde det heller ikke
for godt hos ham; det gik Børnene daarligt allesammen . E n Søn, der hed Præsl-And ers, sluderede og
sltlllde være Præs t, m en en Dag han ba, ·de præd iket i Farsø Kirke, slod H r. Knu d op og gendrev
Sønnen F orkyndelse fra E nde Lil and en , h vorefl et·
Anders svor, han aldrig skulde betræde en Prædikestol oftere. Del kom h a n nok heller ild<e Lil ; h a n
rorfaldt til Drik, fik Lilsius t Fa lti gundersløllelse og
boede i 1'rendhu et det nu værend e Nø rre-Taaa·u pgaard , der ogsna denga ng hø rte til Præ. tegaa rd en, og
der s kal han ha ve gaa et og s pøgl og rumsleret sa a fælt.
Knud Bjerrum fandt dog engang sin Overmand.
Præsten kunde ikke fordrage Tigger- Uvæsenet; en
Dag kom en stor norsk Tigger ind i Gaarden, Præsten. begyndte allerede inde i Stuen at skælde ud,
men Tiggeren gik ikke sin Vej, og saa maatte Præsten jo ud og jage ham paa Porten. Men næppe var
Præsten udenfor Døren, før Tiggeren faldt over ham
og pryglede hani igennem. Fra den Dag af dominerede Præsten ikke saa slemt mere.
Hr. Knud hang med hele sit Hjerte ved jordisk
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Gods og Mammon; da han laa paa sit yderste, klagede han: >>Det er haardt at dø, naar man som jeg
har de sejsten bedste Heste i Sognet.« 1)
Efter ham kom en betydelig mildere Præst, Hans
Peter Sadolin, 1817; han var gift med Petrine SeYerine Kjerulff fra Gunderupgaard og fik Bolig i Vadgaard.
Mathias Anchersen Kirkebye, 1836.
Mathias Schwartzkopf Randrup, 1849, blev først
teologisk Kandidat 47 Aar gammel, men fik dog Tid
til at gifte sig tvende Gange, og det endskønt det
baade var Krigstid og Dyrtid.
Om Pastor Randrop fortælles, at han ikke kunde
forliges med en af Gaard mændene i Sogneforstanders 1m bet. En Dag udartede Skænderiet til Haandgribeligheder, Gaardmanden, der havde et daarligt
Ben, faldt omkuld, og Præsten var parat til yderligere at tvinge ham i Gulvet. Men var Gaardmanden
svag i Benene, havde han til Gengæld gode Armkræfter og spændte Præsten ind i et Favntag, der fik
de gejstlige Sideben til at knage. Præsten skreg saa godt, han havde Luft til - omsider maatte de
andre Mænd redde ham ud af Klemmen. Præsten
og Gaardmanden var dog lige gode Venner for det
og skiltes efter Holmgangen med et gensidigt velvilligt Haandtryk.
Caspar Nikolaj Smith, 1857, var baade Præst og
Provst.
Jens Peter i\tlichael Kragh, 1868 - gamle Pastor
Kragh - en ualmindelig brav og retlinet Mand. Han
var født i Egedesminde paa Grønland og missionerede selv deroppe i ni Aar, ledsaget af sin Hustru
') Fra Himmerland og Kjær Herred II., 394 ff.
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Johanne Eleonore Lund fra Næshylund paa Sjælland.
- - Dette var Præsterne for Farsø Kirkesogn
fra 1467 indtil vor Tid.
Gaardene i Farsø Sogn har næsten alle været
beboet af gammel dansk Adel, af Slægterne PorsByrialsen, Fredberg, Bugge, Stisen, Lykke, Munk o.
s. v. Paa en enkelt nær er alle disse gamle Slægter
forlængst uddøde og Vaabenskjoldet lagt i Graven
med den sidste Ætling.
1467 tilhørte Hvanstrup Væbner Michel Lam·idsen til Strandbygaard. - Naar en lille adelig Junker
var syv Aar gammel, blev han sendt i Lære, enten
hos en berømt Ridder eller, hvis han var ud af en
stor Slægt, til Hoffet, og tjente i syv Aar for at lære
gode Sæder og Høviskhed; tjente han endnu i syY
Aar og viste Mod og Manddom og særligt værnede
Kvinden og Kirken, blev han siaaet til Ridder og
modtog Sværd og Skjold og Hjelm og - Hovedtegnet paa hans nye Værdighed - de gyldne Sporer.
Michel Lauridsen har altsaa ikke haft Taalmodighed
til at erhverve de funklende Sporer. Han skødede
Hvanstrup til Anders Borcb, Prior i den helligAands
Hus i Aalborg, for at Prioren skulde »daglig Messe
holde«.
Derefter tilhørte Hvanstrup Erik Pallesen og
Niels og Søren Elbæk. Saa er der en Lakune paa
hundrede Aar øg 1643 vat· l'aldemar Lykke Ejer af
Hvanstrup. Han solgte den til sin Søster Fru Helvig
Lykke, gift med Christen Munk til Støttrupgaard; i
henved 40 Aar havde Hvanstrup og Støttrup samme
Ejer. Saa gik Hvanstrup fra Haand til Haand og
havde forskellige Ejere, bl. a. en Dame, Enken Helle
Dorte Mortensdatter Sneld, indtil den 1717 tilhørte
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Mathias de Lasson til Bjørnsholm. Dernæst havde
H,·anstrup atter en Række af Ejere, hvorimellem to
Damer, Elisabeth Liittichau -- af Navnet ser man,
hun tilhørte den tyske Adel, der fortrængte ·de gamle
danske Adelsslægter - og Maren Andersdatter Quislgaard; gennem hendes Slægt gik den over til Kaptajn von Jelstrup. Ham kender vi lidt til. Oppe paa
Kirkegaarden ligger en meget smuk og kostbar Marmorsten, hvorunder »er nedlagt som Sæd for Evigheden, det Uforkrænkelige af den i Livet Jigesaa elskede, som ved hans altfor tidlige Bortgang almindelig beklagede Hr. Balthazar von Jelstrup, Herre til
Hvanstrup og Kaptajn af Infanteriet«.
1829 købte Godsforvalter Spliid Hvanstrup med
Ulstrup og Hornum Kirker. Han afhændede den til
Jacob Scavenius Ejlersen; der 1861 solgte den til
Familien Wetche, som endnu ejer Gaarden.
»l Fredberg Bye skal i gamle Dage have staaet
en Kirke« - fortæller Pontoppidan, »og paa en Ejendom i Fredberg vises endnu Stedet, hvor Kirken har
staaet. Den vesterste Gaard, som endnu kaldes Fredberg Hovgaard, skal fordum have været en Herregaard og beboedes af de Fredberger; sidst ejedes den
af tvende Junkere.
Paa samme Tid var Præstegaarden, som nu
hedder Taarup, ogsaa en Herregaard og endnu er at
se Rudera af Grave, en Smidie og en Stentrappe vod
et Sted, der kaldes Lystholm«. Den nuværende
Ejer af Taarupgaard har selv nedrevet den gamle
Smedie. Paa Stentrappen, som eksisterer endnu, staar
Aarstallet 1634 og Bogstaverne O. H. S., der formodentlig betegner N avnet paa en Søn af Præsten Søren
Hansen W'iborrig. I Nærheden af Parken, under en
gammel Eg, er der fundet en Del Grundsten i Jor-
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den, sandsynligvis Resterne af en Pavillon eller et
Havehus, der har heddet »Lystholm«.
»Paa denne Herregaard, hvis Navn er forglemt,
boede to· Jomfruer, som først vare Venner med bemeldte Junkere paa Fredberggaard, men siden bleve
dem saa fjendske, at de en Søndag efter Messen i
Fredberg Kirke hver med en Dolk stak sin Junker
ihjel. Til Bod for denne Synd skænkede Jomfruerne
deres Gaard til en Præstegaard og kaldede den Taarup eller Taaretorp, hvorefter de begave sig i Kloster.«
- Sagnet gaar, at Jomfruerne endnu ikke har fundet Ro i deres Grave, men løber hvileløse rundt om
Skarnhøj med de bloddryppende Dolke i Hænderne.
Der fortælles ogsaa, at der i Tagskægget paa den
gamle Taarupgaard sad to Knive, der aldrig kunde
tages bort. Da Gaarden brændte for nogle Aar siden,
fandtes der virkelig to rustne KniYe inde imellem
Spærene. Samtidig brændte to gamle, meget smukke
Egetræs Kirkedøre.
»Fredberg Kirke blev derfor ·traks nedbrudt og
Byen lagt til Farsø Kirke; men Strandby og Farsø
Sogne kaldes endnu af nogle for 1'aarup Præstekald. "
Dette skete omtrent 1480. Tredive Aar før ejedes
Fredberggaard af Jens Jensen Fredberg, der blev adlet
af Christiern den første og fik en Stormstige i sit
Vaaben 1). Det er sandsynligvis hans Sønner, der er
blevet Ofre for de lunefulde Jomfruer. Fredberggaard gik i Arv til hans Slægt, 1566 ejes den af J ens
Fredberg, der •faldt oppe under Gotland« - i den
nordiske Syvaarskrig, hvor en Del af den danske
Flaade led Skibbrud under Gotland, har Jens Fredberg været med, rimeligvis som Befalingsmand paa
1

)

Thiset og Wittrup: Nyt dansk Adelsleksikon, 84.
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et af de mindre Skibe Stormstigen
Vaabenel
tyder paa Dygtighed i krigeriske Idrætter. Jens Fredberg har bekræftet Slægtens Ret til et saa attraaværdigt VaabPn.
Fredberggaard var endnu i henved hundrede Aar
i Slægten Fredbergs Eje; gennem Else Fred b erg, gift
med Jørgen Pors-Byrialsen, gik den avet· til deres Søn
Povl Pors, indtil Herredsfagert Anders Schønning til
Mølgaerd, gift med Else Pors, i 1688 frusagde sig
Fredberggaards Hovedgaardsfrihed.
Paa en anden Gaard i Fredberg boede Laurids
Munk; senere arvede han Hanbro og solgte Gaarden
i Fredberg til Povl Pors .
»Fredbetg Bye er mærkværdig af den ulykkelige
Sandflugt, som næsten har ødelagt den ganske Byes
Mark, der tilforn var den bedste J ord i disse Sogne.
Det er ved 300 Aar siden, Sandflugten begyndte og
det fra Myrhøj Mark i Strandby Sogn, hvorfra den
er gaaet mere end en halv Miil, over en stor Hede,
lige mod Gjøttemp, ja til Tider, i stiv Storm, fyger
Sandet ind ad Glamhullerne i Farsø Kirke. Denne
Sandflugt skal være kommen af, at tvende Tyre stangedes paa Myrhøj Mark og opkastede en Dee! Sand
og Jord, der siden bredte sig ud over Markerne.«
Ved Fredberg er der fredlyst tre Kæmpehøje,
hvoraf den ene, Vejrsæter, er den største i Sognet.
- I den Lavning, hvor Afløbskanalen fra Farsø Sø
udmunder, har der siaaet en Vandmølle, der hørte
til Taarup Præstegaard .
»En Gaard i Gjøtterup, der kaldes Vestergaard,
skal tilforn have været beboet af Adel. J,.igesaa
Støtterupgaard, hvorpaa de Munker ved Aar 1500
har boet.«
Senere ejedes Støttrupgaard af velfornemme Povl
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Vognsen og Vogn Povlsen, der tilhørte Familien Benderup1), og derefter af en Fru Inger; men 1677 ejede
Munkeroe atter Støttrupgaard. Slægten Munk havde
en Vinranke paa en Sølv-Tværbjælke i Vaabenet. Da Valdemar Daa, paa Grund af sine mislykkede
Forsøg i Guldmagerkunsten, rnaatte gaa fra Lerckenfeldt, tog Christen Munk Afsked med ham i et meget
smukt og venligt Brev, hvori han sluttede med at
ønske Valdemar Daa og hans velbyrdige Døtre »mange
gode Nætter«. Brevet er dateret Støttrupgaard i August 1682, og underskrevet Christen Munk, egen
Bandt. Det var denne Christen Munk, der var gift
med Helvig Lykke til Hvanstrup.
»Holme skal i gammel Tid ha ve været et Herresæde og har Navn af, at det var omgivet af Kjær og
Morads.«
1476 havde Ridder Jens Madsen Munk en Strid
med Frue Kloster i Aalborg om Hanbroholm i Hollomby, Farsø Sogn - og det endskønt Ridderen ti
Aar før havde skænket to Gaarde i Hanbro til Kirken samme Steds. Ogsaa Ridder Jens Munks Svigersøn, Hans Lykke til Havnø, kom i Konflikt med
Prioren i Vor Frue Kirke i Aalborg om Haubroholm.
:rvlarbjerggaard i Farsø Sogn nævnes 1509; af
denne Gaard et· kun Navnet tilbage, man ved ikke
engang, hvor den har ligget. Der er ogsaa kun Navnet tilbage af Ballum By i Farsø Sogn. Pontoppidan
nævner den mellem Ebdrup og Holme, og der har
den sikkert ogsaa ligget; da Sporene til Jernbanen
blev lagt, fandt man netop der en Del gamle Bopladser.
1

)

Eller rettere: førte samme Vaaben, delt af sort og hvidt.
Adelsleksikon, 317.
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Der har været mange Herresæder rundt om paa
Egnen i gammel Tid. Sagnet har meddelt, at der
om Søndagen kunde komme kørende syv Kareter til
Farsø Kirke. Under Grevefejden har Herremændene paa Hvanstrnp, Støttrup, Vestergaard, Holme,
Fredberg, Holmgaard o. s. v. kæmpet mod Bønderne
i Leraa Sig ved Svenstrup. Kampen mellem Adel og
Bonde var uden Ophør. - Men et Sted var der,
hvor de gamle, henfarne Slægter, adelbaaren saa vel
som ufri, kunde mødes med Fred - i Farsø Kirke,
naar Klokken, berømt for sin smukke Klang, kaldte
dem sammen. Der kom de alle, Fru Inger, Fru
Anne Munk og Enken Helle Dorte Mortensdatter
Sneld, kørende i deres hængende Karm, gennem Giarruden saa ma·n deres Silkekyser og pelsbræmmede
Kaaber. Og der kom Fru Birgitte Griis, fattig paa
Guld, men hovmodig over sit ældgamle Adelsnavn.
Og kgl. Lensmand Jørgen Lykke til Lerchenfeldt,
den haarde Mand, i rød Fløjls Vams ·og Fjerbaret og
med sit Værge, det korsdannede Sværd ved, Lænd.
Langs Vejene kom den ene Karosse farende efter den
anden, Hestenes Blinl{ere lyste i Solen.
Men over Sti og Hede kom Bonden hastende op
mod Kirken, Manden i Kofte og Knæbenklæder og
ufarvede Strømper og Kvinden med Salmebog og
Ho,·edvandsæg, tugtig og ærbødig to Skridt bag Manden, det sømmede sig ikke for hende at gaa ved
Siden af sin Husbond. Tilsidst kommer Sjælesørgeren, Præsten, med sin Kone og sine mange Børn,
de nejer sig alle ydmygt for den altformaaende, altbeherskende Adel.
Ligesom Ballum By er forsvundet, saaledes vil
maaske ogsaa engang Farsø By synke i Jorden men Navnet vil bevares. Saaledes gaar det ogsaa
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de Personligheder, der satte Præg paa deres Tid,
deres Navne lever1 selv efter at Borge og Byer et
smuldret til Grus,
Som det gnmle Kvad siger:
Fæ dør,
Frænder dør -Mands Eftermæle dør aldrig.
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navnkundige Carl Linne foretog i 1740erne
en Række Rejser i de svenske Provinser, som
ban beskrev i )) Oiandska og Gothliindska, Wastgota
og Skånsim Resan (1745-51) «, Rejseskildl'inger, som
anses for klassiske indenfor den svenske Literatur og
som baade i og udenfor Sverige har tjent som Mønstre
for en hel Literaturform: den belærende Rejsebeskrivelse, som i underboldende og afvekslende Fremstilling behandler personlige, sociale, økonomiske, geografiske og lokalhistoriske Fol'hold. Denne Literatur
fik i Slutningen af 1700erne mange Repræsentanter
ved den stigende Rejselyst og Tidens Trang til at
oplyse og gavne. En af de flittigste Forfattere af
denne Art var den dansk-norske Præst Jacob Nicolai
"''ilse 1). Han var en Præstesøn, født i Lemvig 1735.
Allerede 21 Aar gammel blev han teologisk Kandidat
og derpaa Huslærer. Hans første Tjeneste som saadan ' 'ar paa Gudumlund, hvorfil han, som det sees
nedenfor, kom i Aaret 1756. I 1768 blev han Sognepræst i Spydeberg i Smaalenene (det nuværende
Austfold Fylke) i Norge, og 1785 i Eidsberg samme-

D

1
)

E.N

Biogr. Lex. XVIII., S. 612 ff.
17
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steds, hvor han, hædret med Titelen Professor, vukede til sin Død 1801. Han var en interesseret Lokalhistoriker og Topograf, gjorde hyppige Rejser i de
nordiske Riger samt i Tyskland, hvilke han beskrev
i sine 5 Bind Rejse-Iagttagelser. Ogsaa paa Grund
af sine ihærdige Bestræbelser for Oprettelse af et norsk
Universitet har ban ''undet et anset Navn i Norge.
Hans nedenfor meddelte Skildring af et Besøg, som
han i 1776 gjorde paa Gudumlund, indeholder adskilligt af Interesse for vor Egns Historie og fortjener vistnok at drages frem af den Glemsel, hvori den
henligger i dPt kun lidet kendte og sjældent forekommende Rejsevæde Den findes i detles Aar 1798
udkomne 5. Del, S. 261 ff, og gengives her med nogle
nødvendige Oplysninger, først om Familien Buchwald,
som da ejede Gudumlund.
Denne gamle Adelsslægt er af holstensk, men
trods det tysklydende Navn næppe af germanisk Oprindelse. Det antages nemlig, at den stammer fra en
vendisk Høvdingeslægt blandt de gamle Vagrer, som
i llOOerne bukkede under i Kampen mod tyske
Stammer, og at Navnet fra Begyndelsen af har heddet
Boguchwal (Gud-kær), hvilket saa ved Fortyskningen
er gaaet over til von Buchwald 1). Slægten fører i el
af Sølv og Rødt delt Skjold et kronet Bjørnehoved.
Den indkom tidlig her til Danmark, lnor den allerede før 1660 var naturaliseret som dansk Adel. I
1674 kom Wolf v. B.u chwald i Besiddelse af Hovedgaarden Gudum/and, Gudum Sogn, Fieskum Herred,
som hans Efterkommere derpaa besad i over 100 Aar.
Hans Sønnesøn Peter Matthias von Buchwald døde
1753, hvorefter hans Enke Ida Ilsabe von Bassewitz
1

)

Louis Bobe i Pers. Tidsskr. 7, I., S. 81.
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overtog Gaard og Gods, som hun beholdt indtil 1776,
da hun overdrog det til sin ældste Søn, den senere
saa bekendte Bondeven, Stiftamtmand, Kammerherre
Friderich von Bucluvald, som var født 174 7 og som
begyndte paa de storartede Kanal- og Fabriksanlæg,
der imidlertid økonomisk ruinerede ham og tvang
ham til 1798 at sælge den gamle Familieejendom,
men som fortsattes af den følgende Ejer Grev Ernst
Schimmelmann.
Den gamle Huslærers Besøg hos sin tidligere
Elev opfrisker hos Pastor Wilse de lyse Ungdomsminder fra Aarene paa Gudumlund, og Præsten mærker knapt, hvor meget Disciplen er vokset fra ham,
og at han ved sin Nærværelse ikke helt kærkomment
minder den fremskred n e og højt ud viklede Godsejer
om hans naive Barndom.
Da jeg paa min Tilbagereise fra T ydskia nd og
Da nm ark maalle fra 6 Sept. amme Anr [1776] opbold e mi g i Aalborg for Mod,•ind , be li enle j g mi g af
dell e Opholl for al opva1·le fferr Kammer herre I3ucb waltl, nu Stiflamlmand i Fyhn, da boend e . pna Guddom lund , 2 1/2 Miil Sydost fra Aalborg. Delle var
mig Jd ert, al kunne komm e Lil al ta le m ed e n Mand,
som j eg for 20 Aar siden (1756] ha,•cle været Infot·m alo •· for, og gientag m d ham E rindringen af alt
forrige, og hans uforglemmelige Frne Moders Minde,
hvorom nærmere. .leg tog du derved i S Jsl<ab med
min forommeldte Ven Herr Tbestrup 1 ) og Doctor
Lafond 2), og blev meget gunstig modtaget; jeg tog
samme Dags Aften igien tilbage for at passe Vinden.
En kort Fierdingvei fra Aalborg opvartede man
Konferentsraad Bentzon paa Sohngaardsholm 3), hvis
1

)

2
)
3
)

G. F. S. Thestrup, Rektor i Aalborg 1763- 78.
Johs. A. Lafont, Landfysikus i Aalborg 1770-83.
Kaptajn, senere Konferentsraad Johannes Benzon ejede
Sohngaardsholm fra 1740 til sin Død 1784. Den om17*
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Søn jeg havde nogen Tid været Informator for, da
han var Cm·net, ægtede siden en Baronesse, blev
Enkemand, giftede sig igien etc. Mærkværdigere var
her en Gouvernante, som kunde de lærde Sprog;
hendes Fader, en Handskemager, havde ladet hendes
Genie tage sit fulde Løb, som ikke gierne er slige
Fædres Maade; hun betiente sig og af alle Leiligheder til at lære, hvad hun vilde, men med alt dette
var selv for und eeJict Lil al yttre s ig dermed, især
for Fremmede.
1ere
mgang i den ·tørre Verden
(tbi ber t.oge hun paa den Fod, som en Domeslique)
havde villet giøre hend e miudre sky. - Haven Anlæg i n Dal har givet Anledniug Lil smukke Terrasser der.
Sønder-Tran d ers. Husene i den n e og de fleste
Landsbyer i denne Egn have Tværtræer i Væggen,
til Tegn, al Tømmeret her ei er saa dyrt, som paa
Vestkanten af Liimliorden, h\'or man har ingen Skove,
og Transporlen er l~ ugere. Væggene ere oYeralt
hvidtede med den her værende hvide Mergel. Ellers
bruges denne Mergel saaledes til Giødsel: efterat m~ n
har tilsaaet, føres den paa Ageren, saa der mellem
hver Hob bliver et Rum af 12 Skridt, ved hver Hob
graver man et Hul 11 /4 Alen bred og l Alen dyb.
Disse Huller lader man aabne indtil Mikkelsdag, da
man kaster denne forvittrede Mergel med en Tilsætning af anden Giødsel i Hullet, og dæk ker det til
med den opgravne Jord. Til næste Foraar aabner
man Hullerne, urlstrøer Mergelen tilligemed det øvrige over Ageren, og derefter pløier til Byg. Men
paa den J ord, som selv bestaaer af Mergel, gi ød sker
man med gammel Møg og Moosjord; begge blandede
giver skiøn Rug.
En Fierdingvei fra Byen kiører man paa Siden
af et skovbevoxet steilt Bierg 1); dets kridtagtige stive
Jordart er nok Aarsagen til, at dets bratte Form har

1

)

talte Søn var Kammerjunker Hans Benzon, der 1786
solgte Gaarden til sin Svoger, del) fremragende Reformven, Kammerherre Th. Adeler.
Det maa være Lundby Bakker, her omtales.
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aa længe hold l ig ved lige · dog da det havde nylig
regne! stæd<, saaes Vandet f1 ·de som Mælk da Regnen havde nok kyllet nocret af Kridte!.
Guddom. Denne Kirkebye bar vel ligesom en
anden af amme Na,·u 1 aa Vestkanlen af Liim.fiorn il Navn af en, der i Tiden dyrkel Gutldorn eller
rettere Afgud 1). Kirken ligger paa en Høide, hvortil
V ren gaaer paa en Chau ee giennem de lunpige
Sletter. l n Gravhøi Ø len for har man fundet en
Asl<eluukke af grønt Glas (blandt andre Askelo-ukker
af Leer); den saae mig ud om Overdelen af n
Pocal med indbulede paralelle Striber fra Randen Lil
Foden, som var le mm •lig bred. Fra bemeldte Høide
seer man omkring ig. saa lnngt Øiel rækker, en v d
in Overflade meget besynderlig og mærkværelig Egn,
hvori ligge Land byerne Guddom, store og lille Vorde,
Romdrup, SeilOod, Mou, ·gense, Kongslev, Blendsirup, Skibssled, SLdørpiug og .Jeldum 2) ; Hen-egaardene: Guddomlt111d, Refs, KongsLedluncl , Høslemad<,
Egens' Klo Ler og Baroniet Lindenborg. Denne hele
• gn er en Mo e, som hæver ig meget lidet over
Havet Overflade, af hvilken Mose bist og her tørt
skovbevoxel og dyrkel Land stiger op ligesom Øer
i Ha vet; den forhen om meld Le Mergeljord ophører,
og i den Sted r Tørv jord paa Sletlen og lerel let
Jord paa Høiderne. Gra\er man li Ieo dybt i Mo·
en, ko1111ner man paa amme Bund som del nærliggende Hav har, og man har noglesleder fundet
Skihsmatedalier, f. Ex. Ankere dybl i Jorden . De
bet væreude mange
aer have en lørre Brede og
Dybde, ~n d man skulde ·ormode af deres korte Løb ;
detl · gi r m eg l n l formode, at hele Egnen fordum
bar børl {·Javel. ti l, samt be tyrk er deres Mening, som
hold e for, al som HaYel eflerhnanden bar taget Iil
ig pua .J llands vestre Kyst, saa har del igicu givet
fra sig paa den østre.

u

') Denne Afledning er selvfølgelig urigtig.
og rigtige Navn er Guding.
2
Hellum.
) Formodentlig menes her:

Gudums ældste
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Gudd o mlund. J eg ki ø •·te did paa n C b::m ssee,
so m til id st pla nt et m ed T ræ · •· i Allee rø rte li ge til
Gaarcl en. Godset h a r saa w gel l3ø nder gods, a l cl cr nf
l< n n de op re li es el Ba roni e 1) og del ble v e nga ng s olgt
for 80,000 Rdlr. Aa r 1425 blev cl ct nit giv et til Vib rg-Bispes lol for nogle Si lcm e ser og 130 Aftr derefle r s ol gte Ko nge n de l s om s it. K ~H n merlJ erre n tilskrev jeg for nogle Aar siden, for at faae at vide de
betydelige Forbedringer, han siden har giort paa dette
sit Gods. Han lod mig svare noget ved Præsten der,
hvoraf jeg erfarede, at han havde forbedret baade
sine egne og Bøndernes Vilkaar ' 'ed Udskiftninger af
det skadelige Fælledsskab; men det, som var del
Besynderlige, i Anledning heraf har han i Steden for
alle tre Tiender i Guddom og lille Vorde Sogn (thi
Præstelienden der blev ham og Eftermænd med kongelig Confinnation for bestandig m·erladt for en vis
anrli g Afgil'l og lilslt·ro ld eligl Hy polhe k) La ge t nf Bø ndern es Ti e ud e ydend e J o rd e r, sna mege n, s om kund e
a nsees fo r Lilstræ ldt eligl Vecl erln g for all e tre T iend er,
og udi agte de t, hvor lly emes Jord er støde sa mm n,
*l llsa o e rt> Iæ ng l fraligge nd e og mindst d •rl<ede;
tnidl pa n denne Jord har ban b •ggel en Avlsga·u·d
knld e t Ti end ega ~ll' l ; hvorlil b a n lAgd e nog le nndre
fo rhe n ød e Ga a rcl es Jord . E nh\' t· Goardm a nd fil< nu
sin Jord, enten ved Byen, eller udflyttet til bemeldte
Grmrd . Endelig gav han Aar 1783 Frihed for Hoveri
mod 4 Rdlr. for Tønde Hartkorn og noget lidet bestemt Arbeide. Følgen var, at han i Steden for han
før havde Vanskeligheder for at faae en Karl til at
modtage en Gaard, han nu faaer 120 a 200 Rdlr. i
Indfæstning. Paa Hoveelgaarden har han og giort
mange Forbedringer, ved at inddele Marken i Kob·
heler paa Holsteensk, aflede Vand ved nogle 1000
Favne Grøfter etc., saa han nu faaer mere af Gaarden i Forpagtning, nu da Tienden e1· fra den, intet
1

)

Dette er en Overdrivelse. Gaard og Gods var paa dette
Tidspunkt ialt ca. 750 Tdr. Hartic og til et Baroni krævedes 1000. Forøvrigt gav Grev Schimmelmann i 1798
187,000 Rdlr. for det.
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Ho,•cri giøres, og Forp!løleren driver d n med egue
Folk og H Le, nd der blev givet, cla ~11L nu amlet
til clen · om hvilke Forbedl'inger gives uøie Underr lning i Lan lbtHtsboldnings Sclsltahs Sltrifl.erne, ligesom Kammerherren derfor og er Lilid enel l Selskabels
stø1·st Guld-~ledaille. Sldønl s;wdan Virl.;somhed og
• liid , som Landmand, just ikke er af de saa l.;aldle
H Iledyd l', mindre
det Slags, hYor man lider selv,
i rlel man gavner del Almind elige, saa er amme dog
høist roesværdig. Ellers lmnue Lttxdorphiana 1) eflerheses i Henseende lil den lod land, Kammerherren
faudl l Cancell iel og Rentekammer t fordi han pan
egen Hanud uad purgt, og saa godt som mod Loven,
havde forelagel disse In !retninger, om en kongelig
Resolution af 27 Ocl. 1784- giorde Ende paa. E llers
bHr Kammerh e rren o11rellel pna sil Gods el LinnedVan·erie, el engel k Blegerie og Garverie, desuden ere
der aclsldllige Haandværkere, hvi Producler betales
Iigesan dyrt, som i Aalborg. r yligsl har jeg og seel
Ind b rdelse i A vi ·erne Iil tlere l\Ianufa 'lnrisler og
Professionisler, al uedlnde ig 'ed den der lige Lil
Liimfiordeo nys gravede Kanal, paa hvilken foruden
Bygning malerialier, Tørv, Va11d elc. ogsaa de fabl'ikeel'te Varer nøde le l Transport. M en herved k u n de
spørges: om saadanoe Anlæg ikke burde heller være
Kiøbslædemes S::ag? Saa meget er vist, Aalb rgeme
see ligesan sldevl til disse Anstaller ved Guddomlund,
om Sveodborgeme i Fyen til Baron Lehns Anstaller .
ved H vidkilde 3 ).
Gaarden ligger Norden under en Bakke, i hvis
søndre Ende findes en stor Hob formudrede Østersog andre Skaller, som Levninger af Havets Opgang
hid. Noget af Bakken et· bevo ·et med Eeg og Bøg,
Hesten er Agerland; men Engen deromkring j de
side Sletler giver meesl af sig. Bækken, som gaaer
forbi Gatu·deu og der driver en Mølle, er oærmere
ved Søen, hYorfra deu kommer, graveq Iil en lige

ar

1
) S. 346 ff.
') Om Fr. v. Buchwalds Bestræbelser se yderligere Jydske
Samlinger 2, IV., S. 1 ff.
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Kanal med Dæmning {chaussee) langs med, hvorpaa
man gaaer og trækker Egen; videre kan man fra
samme fiskerige Søe komme til Baads til Baroniet
Lindenborg, og endnu ved en anden Aae eller Bæk
til HelTegaarden Refs. Vel har man fordum ved
Vandgrøfter udtørret nogle side Enge. saasom Østen
for Høideu ved Guddomlund, hvortil 1720 og følgende Aar brugtes de svenske Krigsfanger; men i de
senere Aar har man giort langt mere deraf, s:.~asom
Aar 1761, da man begyndte at udgrave den store
Vildmose paa Lindenborgs Gods, hvorved ei allene
Eng- men og Agerjord er tilveiebragt i den Grad, at
Godset derved har vundet det Dobbelte af forrige
Værdi; men ikke nok med det, den Mængde Tørv,
der tillige graves, og paa Aaer og Kanaler lettelig ere
at tran& portere,· gav alt for en 30 Aar siden den
grundige oekonomiske Forfatter Capt. Lutken Anledning til det Forslag, at deraf skulde transporteres til
Hovedstaden. Saa fik man en bestandig Fart med
Tørveskibe mellem dette og Kiøbenhavn, ligesom ved
de engelske Kyster med Kulskibene mellem London
og N ewcastle. Ha n beregner, at Kiøbenha vn a m· lig
derved vilde spare en Tønde Guld i Udgifter for
Brændsel. Man betænke for Ex.: at Kiøbenhavn
Aar 1790 brugte 57,539 Favne Brænde, 11,000 Læster
Steenkul og 31,809 Læs Tørv, af hvilke sidste kun
170 Læs indkom til Vands; man betænke, hvor
· mange Hænder derved vilde beskæftige sig, og ved
en Tørveflottille Søefolk, i Mangel af anden Fart
vilde faae vis Fortieneste og Øvelse. Ovenmeldte
Aaer har ved Opdæmninger givet Leilighed Lil fordeelagtige Aalekister. Paa den lille Øe i Aaen næst
Gaarden, har man fundet Oldsager af Offersteen, saa
det og er et gammelt Sagn, at der skulde været en
Afgud dyrket. Af de gamle Taarne ved Møllen, sees
nu kuns ringe Levninger.
Af vilde Dyr indfinde sig her Ræve, Grævlinge,
Odeler 1) og Ul\'e; hver Vinter anstilles en Klapjagt
efter disse sidste. Jeg har ingensteds seet flere Hug1
)

Formodentlig: Oddere.
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orme, end her, <i e lør endog indlinde s ig i lave
Være! r, hvor de .knnue finde abn in g t' i Guh•e l'.
Et ungt M nrteske va r aa dristig, at tage een i hver
f-I t~a nd , og hol de dem saa fast at de ci kund e vinde
ig ud, uagtet al al1\endl Vrien og Venden. M.an
sk uld e lænke, de derved k uld opirres til at bide ;
at det ei skede, kom nok ar det, clen 13eslræhelse at
vrie sig løs gav dem nu ei anden Attraae. Af Fugle
forekom mig Flagermuus og Mandelkragen (comi. ·
cærulea) som ubekiendte i Liimfiorclens ' 'e tre Egn.
A: r 1758 i Maj opnad Old nborrene {(11/elolonlha
Scambei) alt Løv, au Skovene s tod e saa bare, som
midt om Vinteren· men dr. sloge ud igien i .Junii.
Jeg amledc h er el Herbarium viullm 1), hvori ncleel
Urter, ·om l l ild<e forekom mig paa Ves tkanlen,
saasom Bri=a media, Asperu/a odorala Symphylum
officinale, Chrysanlhemum segelum , Conuallaria Maja/is ,
Lafhyrus pratensis &c., isæ t· af dem so m forekomme
lwn i Skovcgnen. Af Planter, om ere aa ieldne i
Danmark, om o,·erflødige i Norge, Mult ebær, Tyttebær, Ca lla paluslns, Chrysosplenium, Pyrola rolundifolia
c' c. · af Træe r Betuta alba (13irk) og Comus S ve ica ·
m e n af Planter, som sield en eller s let ikke ec i
Norge: Sambu ctts , Ebulus, Periclymenrwt, Caprifolium ,
Marubium uulgare, l1wla Helenium, ikke at meld e
Ou:bom, Morbl t·Lræer og Valdnødtræer, o m udhold e
h er a ll e Vintre.
ornio - ~las (Kaniit h n Kir che n)
pran ge r i H~l\·e n med in e Blomster, førend endnu
Sneen ganske gaaer bot·t, og siden med den rød e
Bær, so m m a n !'re n• · •tter b land l Desert s; dens e nd n u
sp1 ·de Bla de komme Keiser-Theeo Lem meli g nær i
Smag. na,en va t· omgiYen med en Grø ft , ptut den
udvendige Side belagt med ]døvede Stykker af Træeslammer i lodret Stilling al JonJen ei kulde glide
nerl; inden for ·v ar E l< elræer ph n lede Lil L re for
Vinden, d rinden for igien Gange heplanled med
Hasselhæld<er, som omga,·e Quarlerene. AC Træefruglet· bavde man kun Cah•illet· og Bons chrefiens.
Man vilde i min Tid her ' 'æ nne Damestikern e til
1

)

Plantesamling.
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vegetabilisk Kost paa tydsk Maneer; men dermed
gik det tvunget. Bygningsmaaden her var ikke at
rose. Det er meget sielden, at man her til Lands
::Jil\·ender d n s muld\ e Ar bile lm paa Herregnards
D ·gnin ge r ; af al Luxu
kader d en mindst, og er
Landel til en be la ndig I ry d >l· e. Hun holdnin ge n
urlfo rdrer paa en aada n Gaard saa m ege n Vid ll ølligberl, a t man om e n s tor H rregaar kan s ige det
su mm e, som om de s tore Gaa rci e i Norge: E l Lod
B ru g er et stod ' lug. Il r var i mi n Tid en Foged.
Forpagter, Møller d r som gille ho ldie h ver sin gen
Huu holdnin g. Dis e vare af den anden Klasse i
Rangordencn, clel'llæsl 1\0m Hunshold er ·ke n, I~okken
Gartrteren, .l æg ren· i fi.erde Klasse ko rn Tieneren
F r·uer- og Frøl< npi ger · clern:-est Uelienlerne, under
a ll di e a n alle R •gler og andre god l • ol k i Lad gaa rd en, som h olde sig lige Yed 13ø nd er . All e ud giorde de en Folkemængde af henved 60 Siele. Man
underholdie 50 Heste og forede omtrent 200 Staldøxne, hvoraf Parret ofte solgtes for 40 Rdlr. Her
Yar og et lidet Hollænderie. Gulvet i Meikestuen var
fordybet 11 /2 Alen i Jorden, og belagt med lVInursteen
til at skaffe desmere Kølighed om Sommeren. Denne
Egns Oste laves af halv Koemelk og halv Faaremelk,
og søges meget; de sælges for 5 a 6 ~ Pundet. I
Teglovnen brændtes blandt andet store flade Tagsteen, af hvilke man lagde en Rad til Rand under
Halmtage paa Udhuse, at Kreaturene ei skulde nedtrække Halmen; i samme Ovn brændte man og Kalk,
som man, efterat den var slagen og tilberedt, bragte
i en dyb Grøft i Jorden, hvor den efter to Aar skal
være bedre.
Jeg kan ikke tænke paa Guddomlund, uden tillige at erindre dens Herskab i de Aar 1756 og 1757,
da jeg var der ansat som Hofmester for velbaarne
Frue Majorinde Isabelle von Buchwald, fød von
Bnssewitz, hendes Børn, hvoraf Friderich von Buchwald, da tolv Aar gammel, nu forlængst er Kammerherre, Ridder af Dannebroge og Stiftamtmand i Fyh n;
ogsaa hans Frøken Syster, dengang en syv Aar garn-
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mel, underviste jeg i hvad hendes Nemme, som overgik hendes Alder, kunde yære passelig. Fruen var
af den berømte Bassewizske adelige Familie i Meklenborg, og h:-n·de ægtet en Major Buchwald, som i delle
for hende fremmede Land tidlig forlod hende og fire
Børn; men hun fandt sig i Landet, Folket og i all;
besad derhos en Christens Heroisme i hendes største
Sorg. Dertil havde nok hendes Opdragelse giort
meget. Dog ikke nok med det, at hun viste en Opdragelse og en Anstand som en Prindsesse; men hun
besad tillige en sand Siæleadel forenet med alle de
Indsigter, som hun behøvede, især i hendes nu værende Omstændigheder. I hendes Huusbeskieftigelser
ordentlig og ufortrøden, saaledes og i Omgang og tillige underholdende i Selskaber ved sine fornuftige
Raisonnemens. Hun elskede en oprigtig Gudsfrygt,
holdt Morgenbøn med sine Børn og Aftenbøn med
Domestikeme; hun fandt Behag i det herrnhutiske
Religionsvæsen. saavidt Liturgien betretfer; hendes
Børns Opdragelse laae hende især paa Hierlet, og jeg
SPlv som et ungt Menneske, der ei havde havt Huusin form a Lion før, profiterPde meget af hendes Samtaler
om den Sag. I den lille fnwske Brevvexling jeg
siden nød, var og det meste en Efterretning herom:
hun underviste tildeels selv Børnene, sa:-dænge de
endnu \'are smaa, og overalt selv paupasselig og flittig,
fordrede hun og bestandig Application hos mig og de
flere; træt af Dagens Beskieftigelser søgte hun om
Aftenen Fornøielse i Musik, men meest spillede paa
Davids Harpe. Nogle jydske Proprietairer, som sædvanlig giør vel meget af Popularitet, kom hun for
ceremoniel og tilbageholdende for; men bYorf'or ha ni
de gode Bener og Damer ikke lært noaet mere liltrækkende · dog de vare saa gode at und kyl d del
første med den meldenborgske Adels Eliqu lte. Skiønt
jeg havde kun 60 Rdlr. i aarlig Løn, var jeg gieme
forblevet der, naar jeg haYde kundet faae min eneste
Broder til mig der under Information, hYorom før er
meldt, sed sic fuit in falis').
1

)

Men saaledes skulde det nu være.
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Hun blev siden, efterat hun havde efterladt hendes Gods til hendes Søn, Kammerherren, Gouvernante hos vor Arveprinzes n u afgangne Gemalinde,
ved riet meklenborgske Hof; og efter Prindsessens
Formæling, hun hflvde seet næsten alle sine Børn.
komme til det ønskeligste Maal i det Timelige, nedlod hun sig hos Enkehertuginden af Meklenborg i
Schwerin, som hun havde været kiendt med fra Ungdommen.
Jeg traf Kammerherren allerede paa Veien i
Landsbyen Guddom, hvor han saae til, hvorledes det
gik med Børnekoppernes Indpodning, som han der
havde foranstaltet hos Bønderne; han bragte os hiem
med sig; jeg fandt her næsten alting forandret i de
atten Aar, siden jeg var her; vi satte os til Bords;.
Borddiscoursen gik fornemmelig ud pafl Præsternes
Anseelse i Norge. Overalt syntes han, man giorde
for meget af Præsterne; det kunde nu slet ikke hielpe~
at jeg beraabte mig paa Sproget: Ære den, som Ære
bør, Rom. 13. Han paflstod, at Æren skulde vises
efter Gehalten og Værdien af en Mand, og deri kom
vi da overeens; for Resten regalerte han mig med
nogle lystige Præstehistorier og jeg ham med nogle
løierlige jydske Herremænds. Kammerherren var fra
Ungdommen af meget for muntre Indfald, selv var
haiJ. en Mester deri. Jeg bad, da vi vai·e komne fra
Bordet, om at see vor Skole, om den var til endnu.
Svaret var jo; det hialp min memoriam localem 1 ), jeg.
tog mig den Frihed at spørge om eet og andet, som
indtraf mellem os, han som Eleve og jeg som Hofmester, og mærkede, han erindrede det endnu bedre
end jeg. Jeg giorde ham det Spøgsmaal: om han
syntes, jeg var da for lemfældig eller for streng, helst
da jeg selv var ung og fremmed i adskilligt, han
svarede: Al Opdragelse, saa længe man er i sine Forældres Huus, især naar man kun har en Moder, og
man selv seer sig som den fornemste paa Stedet, er
hverken huggen eller stukket; derimod al komme ud
den større og vide Verden det giør Hovedsagen; vi
') Stedhukommelse.
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spadserte siden omluing for at besee os videre; Kammerherren tiltalte en Bonde en passant paa saa ram
Jydsk, saa det skurrede i mine Øren; jeg h:it ei
kiendt hans Mage i at tale i Bondedialecter, da ban
ellers talte vel for sig i de meest dyrkede Sprog.
H vor ofle Ila de jeg il< k e ø n kel ham ansa l i del
Stift jeg boer, hvor jeg nu som ognepncsl allerede
bar oplevet sex Stiftamtmænd , al' hvilke kun faa
have ldend'L mig. Jeg log en tankefuld Afsked fra
ham med de besle Ønsl<er paa begge ider; jeg
bastede til Aalborg, da Vinden syntes at blive gunstig derfra til Norge, og hermed tager jeg ·og Afsked
fra alle mine Læsere.

LIGFÆRD OG LEJERSTEDER
I AALBORG
AF TANDLÆGE J. P. STENHOLM

Ligfærd forstaas de Handlinger, der foretages
med det afsjælede Legeme fra Dødsøjeblikket og
indtil det bringes til sit sidste Lejersled.
Det er allsaa med andre Ord den sidste Kærlighedsgerning, de efterlevende øver mod deres kære
hensovede ved at tage sig af deres jordiske Levninger og stede dem til Hvile i Gravens Fred.
Ligfærd i Aalborg afveg selvfølgelig ikke fra andre Byers. Det er derfor ikke vor Opgave at giYe
en sammenhængende Skild.ring af de skiftende Bcgravelsesskikke1), men kun give nogle spredte Træk,
særlig taget fra vor gamle Lavsliteratur, og lade dem
tale for sig se l v.
Saasnart et l\-lenneske havde draget det sidste
Suk, skyndte man sig i gamle Dage at aabne Vinduer og Døre for at »Sjælen kunde flyve ud «. Man
lukkede saa den dødes Øjne og Mund og skyndte sig
at komme hen til Kirken for at ringe Sjælen ind i
Himmerige. Denne Sjæleringning synes dog ikke at
have fundet Sted efter Solnedgang. Indtraf Døden

V

ED

') Se herom: Troels Lunds »Dagligt Liv i Norden, XIV«,
og Feilbcrgs »Bondeliv«.
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om N atten, maatte Ringningen opsættes til næste
Morgen tidlig.
Der var noget helligt ved Klokkeringning. Enhver
Kirkeklokke var i den katolske Tid indviet og »døbt«
og havde et Navn - i Reglen et Helgennavn. Na:.u·
Klokken med viet Tunge lod sin Røst runge ud i
Rummet, maatte alle onde 1\-Iagter fly. Sjælen kunde
nu uhindret stige op mod Lysets højere Egne.
Sjæleringningen ophørte ikke med Katolicismen.
Aar 1556 vedtog Borgmester og Raad i Aalborg:
>>Naar et Menneske dør, da skal der ringes for med
alle Klokker, og saa med en Klokke, naar det bæres
til Graven, men for et Barn skal ikke ringes uden
med to smaa Klokker, naar det dør, og saa med en
af samme smaa Klokker, naar det bæres til Graven.
Og skal det være ligesaa med Hasseris Mænd og Folk,
som med dem her i Byen bm·1 ).«
Men Klol~keringningen forkyndte tillige udover
Byen, at nu var en af dens Indvaanere -gaaet ind ad
Dødens Porte.
Døden er en ha ard Gæst at fa a inden H u se.
Naar den gaar ud af Døren, sidder Sorgen til Bords,
men det har altid været en Trøst for de sørgende
derinde, ~t ind ad en anden Dør konuner der Venner med gode Ord og hjælpende Hænder.
I gamle Dage havde man flere Venner end nu
til Dags. Man sluttede sig sammen i Gilder og Lav,
hvor man foruden Selskabelighed dyrkede fælles
Standsinteresser. Man var »Brødre« og >>Søstre• og
stod Last og Brast med hverandre i godt og ondt.
1\'lan kom Brødrene til Hjælp ved Ildebrand og andre Ulykker, der kunde føre Folk til Tiggerstaven,
1
)

.Jydsk Hist. og Top. II., S. 156.
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da man ikke den Gang kendte til Forsikring af sine
Ejen~ele.
Man tænkte dog ikke alene paa hverandres Vel i levende Live, men sørgede ogsaa for de
afdødes Sjæle og var rede til at give selv de allerfattigste en hæderlig Jordefærd. »Naar nogen dør«,
hedder det i Guds Legems Lavs Skraa, »da skal
Gildebrødrene følge ham højtidelig til Jord og ofre
for ham (til Sjælemesse) som dertil bør« 1). Og 1548
bestemtes i det samme Aalborggilde, at »den, som
ikke fulgte sin afgangne Gildebroder eller Søster til
hendes Lejersled, som gammel Sædvane var, skulde
bøde en Tønde Øl og 4 Skilling i Bøssen«.
Gilder og Lav blomstrede ogsaa efter Reformationen, men der hengik ikl{e mange Aar, førend man
fandt, at Brødrene kun daarligt opfyldte deres Forpligtelser ved de afdødes Begravelser. Mange forsømte at møde dels i Hjemmet og dels paa Begravelsesdagen, og det var smaat med Hj~lpen, hvis de
efterlevende ~ad i trange Kaar. Dette gav Anledning
til Oprettelse af de saakaldte Liglav. Her i Aalborg
havde vi ikke mindre end 4 Lav: Skipper-Liglavet,
Det almindelige Liglav, Snedker-Liglavet og KøbmandsLiglavei2).
Skipperliglavet er uden Tvivl det ældste. »Det
er bekendt«, hedder det i Liglavspl·otokollen, ,at Aalborg Skipper Liglav er om ikke det ældste, som eksisterer, da et med de ældste i Danmark, thi saa vidt
man kan skønne og læse sig til i en af de gamle
La vsbøger, som siger saaledes: efterdi at det er saa
1
)
2

)

C. Nyrop: Danmarks Gilde- og Lavsskraaer, S. 631.
De gamle Lavsprotokoller findes i Viborg Landsarkiv
og paa Aalborg Museum. Et kortere Uddrag er trykt i
Jydsk Hist. og Top., 6. B., S. 317-370. Disse Lavsprotokoller vil i det følgende ofte blive citeret.
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farlig og skrøbelig Tid her udi Aalborg By, synderlig
at den skadelige Pestileose er her hos os optændt,
saa sluttes deraf, at Lavet haver sin BegyndPlse fra
1348, da den sorte Pest oversvømmede hele Europa.
Men den Tid grasserede den saa stærk saa vel som
andre Steder ber paa Stedet, at Folket frygtede sig
for ikke at blive begravet, hvorfor de fleste af Byens
Indvaanere, der den Tid maaske bestod af Skippere
og Fiskere, hvoraf Lavet endnu haver sit Navn, at
saalænge der var tvende tilbage, skulde de tvende
begrave den tredje, om han i samme Pest døde,
hvilket sluttes at være bleven holdt, siden Lavet fra
Tid og til Dato er bleven bestandig skønt med andre
Forandringer.«
En senere poetisk Forfatter formaner Brødrene
til »at gøre sig det til en hellig Pligt at elske og frede
om denne alderstegne Plante, saa den endnu langt
ud iblandt kommende Generationer kan stande som
en hæderkronet Stamme, af hvis stedsevarende grønne
Grene enhver omhyggelig Gartner kan nyde Frugter
endogsaa efter Døden«.
Den hæderkronede Plante viser sig dog at være
langt yngre. Den stammer sikkert fra 1625, og Medlemmerne kaldtes da »Kompagnibrødre«. De første
Love, vi kender, er fra 1734, men de blev siden
mange Gange forandrede og udvidede. Lavet talte
nu Medlemmer blandt alle Samfundslag: Præster og
Degne, Læger og Apotekere, Skippere og Haandværkere.
Det almindelige Liglav er det andet i Rækken og
er fra før 1657. Hertil hørte særlig den mindre Borgerstand, og Lavet havde en vis Forbindelse med
Magistraten, idet en af dens Medlemmer skulde være
tilstede ved Lavssamlingerne. I Lavsprotokollen finIs
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der vi følgende Udgiftspost: »Aar 1759 paa Lavdag
blev udgivet til Borgmester Solberg l Rdl. til Vin og
Sukker til ham .«
Snedker Liglavet er fra ca. 1736 og omfattede
ikke alene Byens Snedkere, men ogsaa andre Haandværksfolk.
I Købmands Liglavet samlede Byens Aristokrati
sig, og det startedes 1750 som en Aflægger af det berømte Guds Legems Lavs Gilde.
Fælles for alle Liglav var at gi,·e deres Brødre
og Søstre en hæderlig Begravelse. Skipperne udtrykker dette ved at sige: »De gamle Hedninger haver
haft en særdeles Omhu for deres afdøde med at oprette dejlige og skønne Begravelser for deres afsjælede
Legemer, hvilke de med stor Pragt og Herlighed
ydede til deres Grav og Hvilested, langt mere er det
vores Pligt og Skyldighed, som skulde kaldes Christne,
at sørge og have Omhu for vores betrængte Medbrødre, som kunde trænge og have nogen Hjælp nødig til deres Jordefærd. «
Det var altsaa Brødrenes Pligt at bære eller bortkøre og ledsage de afdøde til deres sidste Hvilested
samt yde et større eller mindre Tilskud til Begravelsen. Skipperne havde en Bære- og Kærlighedskasse.
Bærekassen afholdt Udgifterne til Baare, Ligvogn,
Ligklæder o. s. v., og Kærlighedskassen var undertiden saa velfyldt, at man kunde give 40 Rd. til Begravelseslijælp. I Købmændenes Love hedder det:
» D~r en Lavsbroder i Armod, som ej er selvforskyldt
ved Liderlighed, maa til en hæderlig, men dog tarvelig Ligbegængelse betales til ha ns efterladte Enke lO
Rd., og naar hun dør, da til hendes Arvinger 6 Rd.
4 -'l}:, og forlanges der ikke det bedste Ligklæde, da
godtgøres a parte 2 Rd. «

LIGFÆRD OG LEJERSTEDER I AAL B ORG

275

Det var Oldermandens Sag at styre Lavet og
holde Brødrene til Lavstjeneste ved Begravelserne.
Desuden skulde han vaage over Værdigheden indenfor Brodersamfundet Det almindelige Liglav havde
en Paragraf herom saalydeode: »Ved alle Lavssamlinger skulle alle Lavsbrødre omgaas i al Venskab
med hverandre, samt have Fortrolighed og Ærbødighed for Lavets Forsamling, og forbydes det enhver
at vise mindste Fremfusenhed, Kiv og Trætte. Hvo
som befindes med Banden eller Skælden at begegne
sin Lavsbroder usømmelig, bør derfor sættes i Rette,
og af Oldermanden med Bisidderne og de 8 Medhjælpere dikteres en Mulkt til Fattigbøssen efter Beskaffenhed, ligesom ved aaben Lade 1 ) ingen Banden
maa finde Sted under en Mulkt af 4 ~ til Fattigbøssen for hver Gang.«
Skipperne rørte ved samme ømme Punkt, naar
det hedder i deres Lavsartikler: »Skulde der være
nogen af vore Lavsbrødre eller Søstre (imod Forhaabning), som sig ikke forholder i Ligforsamlingen eller
paa andre Steder, hvor det end være kan, som det
sig bør, ædruelig, skikkelig og sømmelig eller skulde
lade sig finde i nogen skammelig Gerning, og det kan
dem overbevises, endog de, som ved Liglavets Henbæreise med Drukkenskab lade sig finde, skal derfor
alvorlig straffes, og i Fald sig nogen deri vægrer,
haver de deres Lavsrettighed forbrudt og af Lavsbogen udskrives.«
1

)

Det Skrin, som Lavet benyttede til Opbevaring af Lavshøger og Penge, kaldtes L ade. Naar L aden aabnedes ,
var ~'lødet sat. Ved •aaben Lade • indtraadte en højtidelig Stuncl, hvor alle maatte opføre sig med Værdighed. Enhver Fredsforstyrrer blev strengt straffet: »Carl
Vi' alk rejste sig meget uanstændig og blev første Gang
mulkteret med 32 ~ til Fattighøssen. '<
18•
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Efter 1800 begyndte de fleste Liglav at føre en
hensygnende Tilværelse. Der var kommen en ny
Tid, hvor Broderskabsfølelsen slappedes. Man forsøgte saa at oprette Ligkasser, men deres Levetid var
kun kort. Liglavene hengik alle ved en blid og rolig
Død inden Aarhundredets Udgang. Over Skipperliglavet findes følgende Nekrolog i Protokollen:
»Grundet paa, at der kuns er to mandlige !\fedlemmer her, er ifølge Lo,•en opløst den 5. Oktober
1895, som herved afsluttes og undertegnes. C. Sørensen, Oldermand. M. Fabiansen.«
Men tilbage til Sørgehuset. Efter Sjæleringningen maatte der straks gøres Forberedelse til Begravelsen, thi det var den Gang Skik, at en død ikke
maatte staa mere end een Nat over Jorde. I Dag
død og i Morgen begraven. Et Lig blev nemlig betragtet for urent og maatte derfor hurtigst muligt ud
af Huset. Selv efter Reformationen holdt denne Skik
sig en Tid lang. Præsten Kristen Slaphensen ved
Budolfi Kirke skriver i s·in Dagbog 1): »Anno 1591
omkring Kl. 6 døde Henrich de Hemmer 2) og blev
anden Dagen begrav en i St. Bodils Kirke i Aalborg.«
»Anno 1592 den 25. Juli døde Hr. Hans Ibsen, Sognepræst til Vor Frue i Aalborg og blev begraven i
fornævnte Kirke den 27. J u li.«
Husets Folk var oppe ved Dag og Nat og vaagede over den døde. Dette kaldtes at holde 1'igilie
eller Ligvagt. Men de var ikke alene, thi saasnart
') Jydsk Hist. og Top., V., S. 74.
2
kalder ham urigtig Henrik de Gemer.
) Troels Lund
Hans Søn Christoffer Remmer blev Borgmester 1631 og
efterlod sig ved sin Død Guld og Perler til Værdi 253
Daler og Sølv til 729 Daler. (Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, S. 81.)
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en Broder eller Søster var død, satte Oldermanden
sig straks i Bevægelse for at i det mindste 4 Brødre
kunde lwmme til Stede og staa Vngt. Desuden var
i Reglen ogsaa Gejstlige i Sørgehuset og sang og bad
for den afdøde.
Der var noget gribende og højtideligt ved den
Ærefrygt, man viste overfor den døde Vigilienatten.
Lys var tændt allevegne, selv de fattigste Stuer gjorde
Brødrene til et Lyshav. En forunderlig Stilhed raadede derinde, hvor Døden havde gjort sit Bytte, og
nu havde man kun et Ønske, at den afdødes Sjæl
maatte gaa ind til evig Fred og Glæde.
Men der kom andre Tider. Saalænge man havde
hurtig Begravelse, raadede denne Stemning, men aldrig
saa snart var man gaaet over til sen Begravelse, førend der kom Udskejelser af forargelig Art. Det var
Adelen, der indførte den nye Reform at trække Begravelsesdagen ud til 14 Dage a l Maaned for at
hædre den afdøde ved særlige Fester, og den jævne
Borger fulgte godt efter, men hans Pengepung tillod
ham ikke at feste mere end en Uges Tid. De lange
Vaagenætter skulde jo bruges til noget, og man tyede
til Bordets Glæder. Man spiste og trykkede bagefter
>>det salig Lig«s Hænder og sagde >>Tak for Mad«.
~'lan drak, og det var >>det salig Lig«s_ Skaal, man
drak, og man drak tilbunds. Og man dansede dansede til den lyse Morgen og sang derefter 3 a 4
Ligsalmer. Saavidt kunde Galskaben gaa. Men der
fandtes da ogsaa mange dybe, alvorlige Mennesker,
som stængede deres Dør for slig Letsindighed.
Vaagenætterne tabte sig i del 18. Aat·hundrede,
idet man nu indskrænkede sig til at holde et Gilde
paa selve Begravelsesdagen, hvor man bød sine Gæster
det bedste, Huset formaaede. Det gik i By som paa

278

J. P. STENHOLM :

Land, at der efterhaanden fæstnede sig visse Skikke
og Vedtægter, som ikke maatte brydes. Vi forstaar
Bonden, der sagde: »Det var en faale vileJe Begravelse, men der manglede Rødbeder. «
I de Dage, man hayde hurtig Begravelse, var der
mange Ting at iagttage i kort Tid. Den vigtigste af
dem alle var dog Baarelægningen , naar Kvinderne
redte den døde det sidste Leje.
I almindelige Borgerhjem benyttedes den Gang
næsten udelukkende en Baare, en Slags Bærebør eller
Stige, hvorpaa man lagde Liget med et Lagen ovenover. Klosterfolk iførtes deres Ordensdragt Ved
denne Lejlighed holdtes en Gudstjeneste, hvor Præsten
slog Korsets Tegn over den døde, stænkede Vievand
paa Baaren, sang latinske Salmer og lyste til Slut en
Velsignelse.
Da Brugen af Kiste kom frem, blev den døde
klædt som til Fest, og Højtideligheden fejredes ved et
Kistegilde. Det var mange Steder Skik, at det Linned, som Brud og Brudgom havde paa Brudenatten,
henlagdes til Ligfærden . Andre havde ofte en Ligskjorte liggende, omhyggelig gemt i Dragkisten. Den
døde laa i aahen Kiste, og denne skulde først tilslaas, n a ar han bares af H u se.
Oveno,·er Baaren eller Kisten lagdes Baareklædet.
Ethvert Liglav ejede altid et eller flere Baareklæder
af forskellig Størrelse og Beskaffen hed . Man havde
» Barneklæde«, og man havd e et finere og et tarveligere »Ligklæde «. Om Skippernes Baareklæder hedder det: >>Og haver fornævnte Brødre betalt 10 Alen
sort Klæde over Liget, som er syet i fire Hjørner
Jesu Navn med hvid Silke, og 4 Alen til Underklæde
under Ligkisten.« Det almindelige Liglav havde to
Børneklæder a l O .'!f, er l 71/2 D r., det ene 4 1/2 Al.,

LIGFÆRD OG LEJERSTEDER I AALBORG

279

det andet 2 1/2 Alen langt; 3 1 /2 Al. Taft til l\01·set paa
b egge Klæder 6 Rd. 5 ~ .«
Ved enhver Broders eller Søsters Begravelse kom
Baareldædet ned fra Oldermandens Loft, men det
blev ogsaa benyttet til Folk udenfor Lavet. Købmændene havde et sølvfrynset Klæde, »der ikke
maatte lejes ud under 6 Rd. uden Byen og inden
Byen 4 Rd. «
Man bar enten den døde til Kirken eller Kirkeguarden paa Baare eller kørte ham i Ligvogn. Paa
Baaren anbragtes Bærestænger, der kunde hvile paa
de bærendes Skuldre. Aar 1734 fik Aalborg sin første Ligvogn. Det er med en vis Stolthed, at Skipperne s k ri ve r i deres Lavsartikler: » Efterdags bruges
ingen Ligbaare til at bære noget Lig bort med i vort
Lav, saalænge Ligvognen er dygtig, og den er i den
Stand, at den kan og maa bruges. Skulde nogen af
Lavsbrødrene forlange den og Ligbaare med de graa
Klæder (saalænge de er i god Stand) til at bære noget Lig fra Kirkestenten til Graven enten i Kirken
eller Kirkegaarden, da maa det dem efter Forlangende tillades; ellers bæres Liget fra Ligvognen til
sit Lejersted i Hænderne som paa andre Steder (hvor
de haver Ligvogne) brugeligt og bedst bekvemmeligt
er. «
Denne Vogn var forsynet med Himmel, der bares af smukke Søjler og nedhængende Gardiner med
Sølvfrynser; den var malet sort og rigt forsølvet.
Gardinerne var 1770 gamle og meget beskadigede;
man bestemte da at lave nye, men naar de gamle
var reparerede, skulde de bruges i Regn- og Snevejr for at spare paa de nye. Arbejdslønnen for
de nye Gardiner med »Snore og Maller « kostede 20
Rd. 5 :jf. Det var Lavsbudets Bestilling at tage Fryn-
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serne af og hænge dem paa Vognen, naar den
brugtes.
Ligvognen stod i mange Aar hos Jørgen Engelbrektsen, og herfor fik han aarlig 7 Sletdaler og
»hans Tjenestepige l -'\t- 8 ~ for al pleje Kuskens Klæder og Ligvognen at konservere«. I hans Kontrakt
med Lavet hedder det: »Skulde det (Gud i Naade
forbyde) enlen ved Ild ebra nd P.Uer s n len nlykkelig
Bændel e ved min Gaard mnntte pa akomm e, kan j eg
ikke tilsvare, at denne Konlra kl saal d es ul rød elig n
holdes og eflerleve skal. c
Lavet ejede kun Vognen og Hestekøretøjet, men
Hestene maatte lejes af Byens Borgere, og en Hyrekusk fik 4 i for at bortkøre hvert Lig. Han havde
Forpligtelse til at »holde sorte Klæder, nemlig Kjole,
Vest og Bukser samt Hat og Støvler « og gode
Heste. Aar 1841 ved Madam Busks Begravelse » bemærkede Brødrene, at Forspandshestene var yderst
daarlige og var kun simple Vognmandsgade Heste,
der burde kasseres, da samme var meget vansirende
for Selskabet at bruge saadanne Heste for Vognen,
som burde paatales«. Rasmus Welløv maatte love
for Fremtiden at holde gode og anstændige Heste, da
Kontrakten ellers blev hævet.
Værre var det, at man engang havde en Lavskusk, der var saa »besværet af Drukkenskab, at man
frygtede, ban skulde nedfalde af Kuskesædet paa Ligvognen «.
Da Købmandsliglavet oprettedes 1760, fik Aalborg sin anden Ligvogn, og 1792 fulgte Snedkerne
efter. Det almindelige Liglav blev aldrig saa velhavende - de bar stedse deres døde til Graven.
Ligvognen var først og fremmest bestemt for
Lavenes egne Brødre og Søstre, og den skulde be-
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nyttes, hvad enten de afdøde var fattige eller rige,
)naar de sig skikkelig og ærlig forboldet haver, enten
de dør i eget, fremmedes eller fattiges Hus«. Fremmede kunde ogsaa leje Ligvognen, og det blev en
betydelig Indtægtskilde for Lavene. Købmændene
tillod ikke, at deres Vogn kom udenfor Byens Grænser. De lod sig godt betale, hvilket kan ses af følgende Poster i deres Lavsbog:
» 1773 LPje af Ligvognen uden anden Lavstjeneste
for sal. Kammerjunker Lewetzaus Ligs Bortførelse til Budolfi Kirke og siden derfra til Vesteraas Færgebro 20 Rd.
1776 Konferensraad Johannes Bentzon for Lavstjeneste med fulde Ziir til sal. Fru Kjærulfs Bortsætteise 45 Rd.
1797 Biskop Studsgaard for hans sal. Frues Lig
til Budolfi Kirke 30 Rd.«
Skipperne var mere moderate: »Fremmede kunde
leje Vognen for mindst 16 Rd. i Byen og paa Landet mere, ligesom de ere udi Rang og Stanrt som de
bedst derom kan accordere.« De fik en ha-ard Konkurrent i Snedkerne, der bortførte fremmede i deres
Ligvogn for 10 Rd. Da det kom til Skippernes
Kundskab, indkaldte deres Oldermand til et Møde
den 2. Juli 1792, hvor han foreslog, at »det var bedre
at tjene noget, end at Vognen skulde staa stille, hvorved mere tabes end vindes•. De enedes da om at
køre for samme Pris, men som de Jyder de var, saa
enedes de tillige om, at kunde de faa mere, skulde
de gøre det.
Reglen var, at der kun var to Heste for Ligvognen, men 1815 hedder det i Skippernes Lav&bog:
»Skulde det Tilfælde indtræffe, at der nødvendig behøves 4 Bæster for Ligvognen med en afdød Lavsbroder, da skal den afdødes Familie betale de to
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forreste med l Rd. - det samme gælder, naar. der
forlanges 4 Bæster pr. honeur. «
Tilfældel med de 4 B. ler indtraf ret hyppigt.
Der hæved sig en Rø L for aL komme ind i de gam le
Tilstande igen men Lavsbrødrene Yal' meget for igtige, naar de be. Lem le, a l man lnmcle gøre en Prøve
et halvt Aar, »da der muligt kunde ske uforudsete
Hindringer, som kunde medbringe en alt for stor
Ubehagelighed«. Først 1879 blev det forbudt at bruge
mere end 2 Heste.
Selv efter at man havde faaet Ligvogn, maatte
Brødrene dog gøre Tjeneste som Ligbærere, idet Liget
jo skulde bæres fra Hjemmet og paa Vognen og siden ind i Kirken og paa Kirkegaarden. Ligbærerpligten hvilede paa alle Brødre med Undtagelse af
Oldermanden og gamle og svage. Ligeledes var Manden fri for at bære sin Hustru til Graven, da han
skulde indtage sin Plads i Ligskaren. Denne Pligt
med at bære var i Virkeligheden en tung Byrde med
Tidsspilde og Ulejlighed, da der underliden kunde
indtræffe flere Begravelser i en enkelt Uge. Mange
søgte at købe sig fri, men det kostede mange Penge.
Den tyske Skoleholder Jakob Saurbier og Pastor
Sixtus Aspach maatte herfor betale 20 Rd., og Pri·
sen blev senere forhøjet til 40 Rd. Andre søgte at
knibe uden om Ligbæring ved at paaberaabe sig deres Svaghed og Skrøbelighed. »Sr. Mads Knudsen
har forlangt af Skipperliglavet ·at være fri for >> Børt«
(uvist af hvilken Grund), hvilket blev ham tilladt,
mod at han skal følge hvert Lig, som af Lavet bliver
henbaaret, og give Oldermanden tilkende, hvem der
u de bliver og ej forholder sig skikkelig.«
Ved den aarlige Lavssamling lød der en Klynken og Klagen om Skrøbelighed for at blive fri for
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Børt. Raadstueskriveren Niels Hofman Sewel paastod
1745, at ~hans Helbred ikke tillod hannem efterdags
at bære, da han faldt i Besvimelse, saasnart han lugtede Lig, men var \'illig til at udføre anden Lavstjeneste«. Man bestemte da, at han skulde betale 2
Rd. til Lavet og l -'lf til Fattigbøssen, men for at
forhindre slige »Anfald« blandt andre Brødre, tilføjes
der, at »ingen efterdags nyde saadan Frihed<<.
Andre kom anderledes let om ved Ligbæring, idet
de blev hjem m e. Gang efter Gang m a alle det »tages
i Overvejelse den Skødesløshed og Ligegyldighed ved
at forsømme og aldeles at udeblive ved Ligs Henbærelse«. Denne »skammelige Gerning« strafiedes de
første Gange med Bøder og siden med Udstødelse af
Brodersamfundet.
Det var en Ære at bære en Broder og Søster til
Graven, og derfor forlangtes det, at den bærende var
værdig dertil. 1705 hedder det i Det almindelige Liglavs Bog: »Lavrids Olesen gav 2 -'lf til Straf for
UkYemsord, som han øvede samme Tid; næste Aar
blev han bortvist fra at bære Lig (dog lovede Lavet
ham hans Lig at bære til sit Lejersted) formedelst
hans Uskikkelighed baade paa Gaden og Kirkegaarden, som Præsterne og andre Godtfolk havde Fortrydelse paa. <<
. Under Epidemier indtraf store Vanskeligheder i
Liglavene, da ingen vilde bære eller følge Ligene til
Graven. Da Koleraen i 1853 udbrød i København,
holdt man den l. August et Møde i Skipper Liglavet
»for om samme (som Gud forbyde) skulde hjemsøge
vor By«, og ved denne Lejlighed besluttede man, at
de efterlevende skulde have 40 Rd. som hidtil til
Begravelseshjælp. Brødrenes Forhold ved eventuelle
Begravelser omtales derimod ikke.
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Kol ern en korn med et Skib fra København og
rasede frygteli g i vor denga n <7 aa undh ed ·farli ge Byt
og den naaed sit højeste omkring Midten af August.
Den 17. Augu ·L va r Skippero e igen samlede Lil l
Møde for at drøfte, »om Ligvognen med Rekvisitter
burde benyttes, saalænge Epidemien varede «. Man
vedtog, at Vognen kunde faas for 5 Rd. uden Rekvisitte r, nam: de ' 'edkomm nde sel v b sørger H este,
Kusr.; og Bæ rere ; 1\IJ d le mmern e kunde faa Vogneli
Iil Afbenyll else, naar il selv besørgede all uden Rur<le
f'or Lavet. • De Medlemm er, der fore vist e Attes t at
d en afdøde ikl< e var død af Kolera, IHl .l Lavet udføre den fulde Ziir og Tjeneste til, som sædvanlig er
udført.«
Der var heller ingen i de andre Liglav, som vilde
bære Koleralig til Graven. Det var i det hele taget
vanskeligt at faa de døde begravne, thi alle frygtede
for at komme i Nærheden af de Huse, hvor der fandtes Lig, og langt mindre turde man berøre Ligene.
Man fik da fat i nogle fordrukne Fyre, der intet frygtede, og for en ublu Betaling bar disse » Kolerasjovere«
Ligene bort.
Det sidste Koleralig blev begravet d. 3. Oktober
1853, men da havde denne forfærdelige Sygdom ogsaa bortrevet 409 Personer eller omtrent 5 pCt. af
Byens lndvaanere.
Skulde man være Ligbærer, og det kom man
som Broder ikke udenom, saa forlangte man i alt
Fald, at den døde havde ført el skikkeligt og hæderligt
Liv. Herom vidner følgende Begivenhed 1) :
Borger Søren Færgemand afgik ved Døden 1753,
og hans Moder bestilte en Ligkiste af Oldermanden
') Se .Tysk Hist. og Top., 6. B., S. 364- 67.
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for Snedker-Liglavet Hun tingede samtidig med
ham om, at Lavet skulde bære hendes Søn til Graven.
Færgemand havde haft en lille Episode med Retfærdigheden, idet han havde været arresteret og hensat i Byens Arrestkælder som mistænkt for Tyvsmedvider. Skønt han frikendtes ved en Højesteretsdom, blev der dog siden »lagt Foragt paa ham«.
Under en Sygdom, som han følte maatte bære mod
Døden, henvendte han sig til Stiftsbefalingsmanden
og forestillede ham, at det pasilerede let kunde føre
til Vanskeligheder med at faa hans Lig til Jorden.
Stiftsbefalingsmanden undersøgte da paany den
gamle Sag og resolverede, »at ingen maatte tage Anledning af ovenmeldte Sag at paakasle ham eller hans
nogen Slags Foragt, med mindre de vilde vente med
tilbørlig Straf at vorde ansete«.
Nu skulde man synes, at Færgemands Papirer
var i Orden, men man regnede ikke med Snedkernes
honette Ambition. Da han var død, saa nægtede
Brødrene ganske simpelt at have noget med Begravelsen at gøre. Moderen klagede til Magistraten, som
ogsaa skred ind og tilsagde en Lavssamling i Oldermandens Hus, hvor Byens Borgmester formaaede de
fleste til at give Løfte om at bortbære Liget. Han
gav derefter Indberetning herom til Stiflsbefalingsmanden, som resolverede, at hele Liglavet skulde give
Møde for at bortbære Liget, og saafremt nogen udeblev, skulde de betale 4 Rd. til Liglavskassen.
Denne Befaling og Indblanding i deres Anliggender faldt Sned kerne for Brystet. N u nægtede de paa
det bestemteste at bortbære Liget under Paaskud af,
at deres Svende truede med Strike, hvis de skulde
bære Færgemand til Jorden.
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Begravelsen kunde imidlertid ikke opsættes længere. og Byens Kuske bar Liget bort.
Sagen fik nu for Lavsbrødrene en ubehagelig
Vending, idet den blev iodberettet til Kongen, der
under 2. Marts s. A. tilskrev Stiftsbefalingsmanden
saaledes: » • • • saa give vi dig hermed tilkende, at
vi allernaadigst haver fundet for godt, at enhver af
disse Lavsbrødre skal betale den af dig dikterede
Mulkt med 4 Rd. for saadan deres Opsætsighed derudi, at de ikke haver villet bære Søren Sørensen
Færgemands Lig til Jorden, hvilken Mulkt skal hjemfalde til Vor Frue Kirke i Aalborg, og skal det derforuden være dette Lig la v for b ud t at bortbære Lig
for Penge, indtil de skyldige vise saadan Forbedring,
at du bos os for dem vil intercedere . . . «
Snedkerne maatte nu gaa til Canossa: Først betalte· de Bøden - nogle fattige Enker blev efter Ansøgning fritagne herfor - og derefter maatte Oldermanden paa Lavets Vegne bede om, »at deres forrige Frihed maatte dem igen forundes og erkende
deres begangne Forseelse med Løfte om efterdags at
opføre sig lydige og mere agtsomme for hvis dem af
deres Øvrighed vorder befalet «. Efter denne ydmyge
Bøn blev »samtlig Snedkerliglavet benaadet« og kunde
nu igen indgaa i deres La vsrettigheder.
Skipperne var heldigere, da de nægtede at bære
en afdød til Graven. Herom indeholder deres Protokol følgende:
»Den af Enke Madame Tomra med Langværge
P. D. Faber imod Skipper Liglanget anlagte Sag angaaende hendes afdøde Mand, nemlig Selvmorderen
Tømmermester Michaels Begravelse om Udbetaling.
Saa nødig som Oldermanden med Bisiddere ønsker
at befatte sig med slige for Langet uværdige og smud-
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sige Sager, kan det dog ikke undgaaes, da Langs
Artiklerne ikke findes saa bestemt og forstandige som
de burde med slige Tilfælde, og de ligeledes ikke
bemyndiger Oldermanden med Bisiddere til nogen
Afgjørelse Langet betræffende uden samtlige Interessenters Stemmer paa Generalforsamlingen den 3.
Februar. Og da bemeldte Michael Tamra efter Amtets Resolution er dømt som Selvmorder og kun som
saadan tilladt at begraves i al Stilhed uden Ceremonier, saa er Oldermand med Bisiddere enige paa
Laugets Vegne ikke at lilstaa eller indgaa nogetsomhelst Forlig denne Sag betræffende, men derimod forsvare Laugets Kasse til det yderste, hvortil antages
som Sagfører for Laugets Tarv og· Bedste Hr. Prokurator Jensen og saaledes herved ham Sagen overleveret til Fuldbyrdelse.
Dette vi med Haands U n derskrift bekræfter.·
Aalborg, den 10. September 1830.

P. Ravn,
J. C. Hæbel.
Oldermand.
L. Wang.
Schønning.

Otto Pallisen. Fred. Meyer.

p. t.

S. Willumsen.

Østergaard.

Schou.

Joh. Holst.

Søren Mørch. «

Til Forligskommissionen for Aalborg Kjøbsiad.
Ærbødigst.
I Mandags 8 Dage afgik min Mand Tømmermester Michael Tamra pludselig ved Døden. Da han
var Broder af det her i Byen oprettede Skipperlaug, ·
sendte jeg Bud til Langet om at erholde til at henlægge hans Lig paa den sædvanlige Lodbænk, men
samme blev mig benægtet og mig tilkjendegivet, at
jeg ikke heller erholdt Laugets Ligvogn, der dog efter
Langsartildernes § 19 e1· tilstaaet. Da mig endvidere
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ikke var tilstillet de Begravelsespenge, som efter Laugsartiklernes § 39 tilkommer mig, tog jeg mig den Frihed skriftlig derom at anmode Oldermanden, Skomagermester Hr. Poul Ravn, men ingen Penge er mig
tilstillet, ja man har ej engang værdiget mig at svare
paa min Anmodning, berettiget til efter Laugsartiklernes §§ 10, 19 og 39 de nævnte Emolumenter, hvilke
min afdøde Mand ved Indskud, aarlig Contingent og
idelig Deltagelse i Laugets Byrder har fortjent, nødes
jeg, som fattig Enke med 5 uforsørgede Børn, til at
søge min Ret ved Domstolens Hjælp, og i den Anledning beder jeg at bemeldte Skipper Laug eller i
dets Sted Laugets Oldermand bemeldte Poul Ravn
for Commissionen maa indkaldes, for i Mindelighed
at se forsøgt om Forlig kan bevirkes. Og til den
Hensigts Opnaaelse har jeg anmodet Pastor P. D.
Faber her af Byen til som min Laugværge og i mit
Sted at møde og paa mine Vegne at foretage, hvad
han til min Tarv finder passende eller nødvendigt.
Aalborg, den 13. August 1830.
Kirstine sal. Tomras.
Ved Forligskommissionens Møde den 20. Septbr.
1830 nedlagde Enken Kirstine Tomra ved sin Laug''ærge Hr. Pastor P. D. Faber Paastand om følgende:
l. At der maa tilkjendes hende Udbetaling af Begravelsespengene 40 Rbr. efter § 39,
2. Godtgjørelse for nægtet Ligvogn efter § 14 af Beløb 12 Rbdr., begge Dele med Renter fra Klagens
Dato til Betaling sker,
3. Søgsmaalets Omkostninger efter Dommerens Skjøn,
4. samt en passende Mulkt for den egenraadige Behandling, Enken af Repræsentantskabet er vist,
idømmes den Skyldige.

LIGFÆRD OG LEJERSTEDER I AALBORG

289

Da der ikke opnaaedes Forlig, afholdtes en Række
Forhør, og en lang Række Indlæg fra begge Parter
fremkom, indtil Sagen endelig den 6. December 1830
in diodes til Doms med følgende Resultat:

Thi kjendes for Ret J
Skipper Lig Langet her i Byen bør for Citantindens Tomras Enkes Tiltale i denne Sag fri at være.
Sagens Omkostninger ophæves.
Vi forstaar, at _Lavets Bedemand ikke altid var
en velkorn men Gæst, naar_ han kom og fremsagde sin
bøjtidelige Indbydelse til Begravelse. Det var en anstrengende Bestilling at være Bedemand, da han ved
hvert Dødsfald maatte gaa fra Hus til Hus, og han
var tillige gerne Lavsbud, hvilket ogsaa gav meget at
bestille. Hans Løn var ikke overvældende: Lavsbud
·wigant fik 177fi •aarlig 12 Rd., desuden et Par Støvler eet Aar og Støvlesaaler eller Sko et andet Aar«,
og herfor forpligtede han sig til under sin Bestillings
Fortabelse »at opføre sig ædruelig, tro og skikkelig«.
I Købmændenes Liglav udnævnte Oldermanden
de saakaldte »Indbydere«, der udførte Bedemands- og
anden Lavstjeneste. De skulde saaledes »indfinde sig
paa det Sted, hvorfra Ligbegængelsen udgaar Kl. 10
og 12, naar det ringer, for at være paa Stedet før de
indbudne Lavsbrødre for at anvise dem det til dem
i Sørgehuset beskikl\ede Værelse; sker ved Ligbegængelsen nogen Uorden af Lavsbrødrene, anmelder de
det straks skriftlig for Oldermanden, at de skyldige
efter Beskaffenbeden kan blive mulkterede«.
Indbyderne skulde ved »Indbydelsen til Lavstjeneste og ved Ligbegængelse bære side Kapper og
nedhængende Slør og enten køre, om K:arosser bru19
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ges, eller og gaa for ved de til Tjeneste indhudne
Lavsbrødre«.
Klædedragten spillede i gamle Dage en betydelig
Rolle ved Begravelsen. Alle maatte være sørgeklædte.
Mændene slog Højtidskappens Hætte op over Hovedet, og Kvinderne skjulte Ansigtet ved at kaste Skørtet over Hovedet, hvilket sidste kaldtes at være
hænglet 1 ).
I det almindelige Liglavs Protokol hedder det
1696: »Saasom en Del Layshrødre tilforn med Lavets
Lig at bære enten ere ganske udeblevne eller og
uskikkelig i Klædedragt fremkom'mer, saa har Lavet
nu stadfæstet, at hver den, som er huden Lavets Lig
at bære og ikke indfinder sig at have paa sig en sort
Kappe og sort Kjole (1704 tilføjet: sorte Bukser og
sort Vest og Strømper), skal derfor bøde 8 ~ danske
og ikke agtes som den, der har været eller indfundet
sig, men afvises fra Ligbegængelsen.<<
Skipperne vedtog 1829, at »Sørgekapper skulde
bæres hele Aaret om baade Sommer og Vinter, og at
Bisiddere og Bedemænd bære langt Sideflor om Hatten ved Ligbegængelser«. Selv saa sent som 1863
maatte Bærere møde i Kappe.
Vi er nu kommen til selve Begravelsesdagen. Alle
Begravelser foregik i gamle Dage tidlig paa Dagen.
Slægt og Venner og alle, der skulde følge den døde
til Jorde, samledes da i eller udenfor Sørgebuset.
Liget blev baaret ud og Ligtoget satte sig i Bevægelse
med udfoldet Fane 2) gennem Byens Gader. Liget laa
som før nævnt enten synlig paa Baare eller skjult i
Ligkisten. »Men udi smalle Stræder, som Ligvognen
ilcke uden Skade kan køres for Døren at holde, der
') Troels Lund: Dagligt Liv i Norden, XIV., S. 164 og 167.
Skippernes Liglavs Fane gemmes nu paa Museet.
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sltal LigYognen bolde for Enden af samme Stræde,
hvor bedst er bekvem, og Liget fra Huset i Hænderne at bortbære.« Selve Ligtoget havde 1557 i
Følge .Aalborg Magistrats Vedtægter 1 ) følgende Ordning: >>Først ganger den dødes N æ s te efter Liget, saa
Borgmester og Raad og Mandspersoner i Par 2 efter
2, saa Hustruerne liges::ta 2 efter 2 i Par sammen,
men for Liget g::~nger Skolemester og Hørere med
Degne og Peblinge, og næst for Liget ganger Præsterne.«
Ved rige Folks Begravelser fnlgte ofte alle Byens
Præster med. Biskop Birkerod skriYer herom i sin
Dagbog den 13. Januar 1702: »Saa jeg alle Aalborgs
Præster at følge en rig Møllers Lig, som boede i Kærs
Mølle udenfor Byen, og blev i Dag til Vor Frue
Kirke begraYen. Og sagdes mig, at enhver af dennem
\·ar af hæredibus (d. v. s. Arvingerne) for saadan
deres Umag med et honorario aflagt, hvilken Skik
havde i lang Tid her paa Stedet ophørt, men n u
blev igen til en liden Forbedring i Præsternes Accidentier optagen 2). «
Skolemesteren med sine Peblinge sang Salmer
og Drengene bar tillige Lys for den døde. Salmesangen begyndte, naar man førte Liget af Gaarde og
fortsattes i Regelen til Kirken. Lysbæringen havde
sine Vanskeligheder i Blæst og Regn. Oprindelig forbandt man med Lys Tanken om Befrielse for onde
Aanders Nærværelse, men siden skulde de kun bruges til »en hæderlig Siring udi de dødes Begravelse 3). «
Udenfor Kirkestenten gjorde Liglaget holdt, og
Liget bares ind i Kirken under Klokkeringning. Det
) Jydsk Hist. og Top., Il., S. 161.
") Molbechs Udg., S. 397.
') Troels Lund: Dagligt Liv i Norden, XIV., S. 204.
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var en gammel Skik, at man derefter gik 3 Gange
Det hedder
i en Vise 1):
»Det Lig de bar om Kirken om,
Og alle Guds Engle de sang derom.«
De 3 Gange blev til een Gang og forsvandt siden
ganske ligesom Lysene.
Tjenesien inde i Kirken var ligesom i Hjemmet
meget forskellig før og efter Reformationen. I den
katolske Tid havde man Sjæle- eller Dødsmesse og
efter Reformationen en Ligprædiken.
Sjælemessen grundede sig i Troen paa, at Forbønnen kunde udfri Sjælen af Skærsilden. Længe
før Døden nærmede sig eller ogsaa paa Dødslejet bekostede man sig Sjælemesser ved at betænke Kirker
og gejstlige Stiftelser med Gaver det saakaldte
»Siælægifl<< der foruden Jordegods ofte bestod i
Nåturalier og andre Ydelser, da man dengang ikke
havde Overflod af Penge. Ogsaa de efterlevende
kunde føje nye GaYer til den afdødes. Ikke saa
sjældent blev disse Gaver overdrevne af Folk, der
paa deres Yderste kom i stor Vaande, og derfor hed
det, at »Arvinger skulde dele med Christus«.
Kongelige Personer og rige Folk kunde ved deres store Gaver sikre sig Sjælemesse »fil evig Tid«,
medens de fattige maatte nøjes med enkelte; dog
mindedes alle baade rige og fattige paa Alle Sjælesdllg, den 2. November.
Ved den dødes Baare tændtes Lys, og Sjælemessen læstes ved et Sidealter, hvoraf der fandtes
mange i enhver Kirke 2). I Vor Frue Kirke kender
ret om J(irken, d. v. s. fra Øst til Vest.

') Danmarks gl. Folkeviser, III., S. 900 b. 14.
Hovedaltret i Kirken var indviet til den Helgen, hvis
Navn Kirken bar.

2)
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Navnene paa St. Hans, St. Christoffers, St. Annas,
Hellig Kors og St. Andrea Altre 1). St. Anna Aller
var stiftet 1426 af Høvedsmand Erik Eriksen paa
Aalborghus og Hellig Kors af Aalborg Smedegilrle.
For St. Christoffers Alter skulde holdes en Messe
hver Dag indtil Dommen »for Dronning Margrethes,
og hendes Faders og hendes Forældres og hendes
Venners Sjæles Gavn og Bestandelse«. Dronningen
havde skænket Klostret en kgl. Gave i Egholm Slot
ved Skørping »med Skov, Fiskevand og Teglovn hos«.
I St.· Bodils Kirke var Altre ind viet til St. Anna,
St. Nikolaj, Vor Frue, Maria Magdaler,a og Guds
Legem 2). Ved Guds Legems Lavs Alter blev der en
Gang om Ugen afholdt Messe for de afdøde Gildesbrødre, og den første Fredag efter Fastelavns Søndag
blev der afholdt en særlig stor Messe, hvor der ofredes for alle de afdødes Sjæle.
I Den Helligaands Kirke kendes følgende Altre:
Den Helligaands, St. Annas, St. Antons, St. Knuds,
St. Olafs, St. Eriks, Hellig Kors, St. Leonhards, St.
Elisabeths, St. Lucies og Jomfru Maria og de 15
Nødhjælpere. Ogsaa i denne Klosterkirke skulde der
bedes »evig Messe«, og det var for Klostrets store
Velgører Kong Hans, der døde her i Aalborg og lige
forinden havde skænket det St. Jørgens Gaard.
Efter Reformationen kunde der selvfølgelig ikke
være Tale om nogen Messe paa Begravelsesdagen.
Præsten besteg Prædikestolen og holdt en Ligprædiken,
der skulde falde i to Hoveddele: først en Skildring
af den døde og dernæst Udlægning af den valgte
Tekst. Nu udførtes der en Tjeneste paa Modersmaalet, saa alle kunde forstaa det.

vt

') J. P. Stenholm : Aalborg Klosterhistorie, S. 29-36.
) J . P . Stenholm : Aalborg Bispedømme, S. 42.
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Efter Ligprædikenen og Salmesangen løftedes
Baaren eller Kisten op af Bærerne for at føres til
Graven. Men hvor var Graven?
Mange tænkte allerede i levende Live paa »et
godt Lejersted«. Paa Forhaand vidste man, at Lejerstedet saa nogen! u n de kom til at svare til den Stilling, man havde indtaget i Samfundet. Med andre
Ord: Rangforordningen var ikke ophørt efter Døden.
Dog kunde man komme nogle Trin højere op ved
at man selv eller de efterlevende betalte godt derfor.
Penge har alle Dage haft en vidunderlig Magt.
Baade i Middelalderen og lang Tid efter blev
Landets Kirker ikke alene benyttede til Gudstjeneste,
men ogsaa til Gravsteder. Ganske naturligt var det
manges skønneste Drøm engang at faa sit sidste
HYilested i Guds Hus, hvor man havde tilbragt saa
mange hellige Stunder. Døden syntes lettere, naar
man kunde gaa bort i Forvisningen om, at ens Grav
kom til at ligge indenfor de hellige Enemærker, thi
der var Legemet da bevaret fra alt ondt. Særlig
efter Middelalderen var Kirken attraaet som Begra\'elsesplads, fordi Kirkegaardene alle Vegne henlaa i
en frygtelig Forfatning, saa at endog Svin fik Lov
til at rode Gravstederne op.
Der fandtes da ogsaa i hine Tider mange og
rummelige Kirker - i Aalborg var der 6 foruden el
Kapel. De 4 Kirker, nemlig Vor Frue, GraabrØdreklostrets, St. Bodils og St. Peders, laa i en næsten lige
Række ved Byens HoYedpulsaare, Algaden . Helligaandskirken laa ved Byens Grave og St. Jørgenskirken
udenfor Vesterport, medens Helligkors Kapellets Beliggenhed er ukendt.
»Vor ~Frue« var Sogne- og Klosterkirke og vistnok opført i Begyndelsen af det 12. Aarhundrede.
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Den laa paa samme Sted, hvor Frue Kirke nu ligger.
I Klostret levede Nonner, saa vidt vi kan skønne af
Benediktinerordenen. Selve Kirken, der nu er ombygget, var i mange Aar Byens Hovedkirke og rummede langt de fleste Mennesker og - Gravsteder.
Tiggermunkene af Graabrødreordenen havde et
Kloster og Klosterkirke liggende paa den søndre Side
af Algade mellem Møllegade og Boulevarden. Under
de senere Aars store Byggeforetagender ved Boulevardens Gennemførelse og enkelte andre Nybygninger er
flere Rester af Klostret fremdragne.
St. Bodils (Budolfi) Kirke staar endnu tildels i
sin gamle Skikkelse og blev 1554, da Aalborg blev
taget fra Viborg Stift, gjort til Stiftskirke. (Børglum
Klosterkirke var i Middelalderen Vendelbo Stifts
Domkirke.)
Oprindelig var St. Bodils Sognekirke kun Anneks
til St. Peders og nævnes første Gang i Slutningen af
det 14. Aarhundrede. Navnel St. Bodils, St. Bodels
eller St. Boels er af engelsk Oprindelse, idet Kirken
er indviet til St. Butholphus eller Budolf, der døde
ca. 700 som Abbed i et angelsaksisk Kloster. At
denne Helgen kom til at spille saa stor en Rolle i
Aalborgs Kirkeliv, vidner om denne Bys Handelsforbindelse med England.
St. Pederskirken var Sognekirke og laa ved Algade
vest for Tiendeladen. Dens Historie er ret ukendt,
da den allerede 1542 var »øde og afbrudt« og blev
derfor nedreven og anvendt »til St. Bodils Sognekirkes Bygning og Forbedring<< 1). For faa Aar siden
kom ved en Nybygning af Ejendommen Algade 65
1

Danske Kancellireg. 1535-50, S. 228.
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en Del af Kirkens Grundplan frem, hvilket viste, at
den har været ret anselig.
Ved Byens Grave laa et af Landets største Klostre, Den Helligaands Hus; det stiftedes 1431 til at
optage fattige og syge og begyndte i det smaa med
en »føghe« Vaaning. Omkring Midten af samme
Am·hundrede fik del først e n Kirke rejst,
g den
lmld e 1554 ha ve været

~ognekirl<e

fol' Frue 'M enig-

bed paa Gru ud af ) Vor • rue c Brøstfroldighed. Kir·
ken fm'l'aldl eflerba anden · vel stod den endnu 15 5,
m en 1654 var den forlængst ø le. Deu nu værende
Hospitalskirke er indrettet i den vestre Klosterfløj.
Udenfor Vesterport ved Kirkegaarden laa St . .Iørgens Gaard, et Hospital og Barmhjertigbedshjem, der
var indrettet til Optagelse af de spedalske 1). Da disse
ulykkelige Mennesker paa Grund af Smittefaren var
udelukket fra det menne k lige Samfund, blev d eres
Bolig her om i andre Byet· anvist udenfor Byen.
Efter Kong Han ' sidste Villie blev SL. .Jørgens
Gaard 1513 forenet med Helligaandsldo ll·et, og dels
Prior og Brødre maalle forpligtige sig Lil at for ørge
de spedals ke .. med Hus, Klæder og Føde og anden
Nødtørft, og skal de holde ufor ømmelig alle de 1Ies-

ser, som nu udi fornævnte St. Jørgens Kirke funderet er« 2).
I Middelalderen var det den højeste Lykke at
faa sin Grav ved Siden af en Helgens. Der fandtes
mange Helgener, og enhver Landsdel og By var op1
)

spcdnlskcs llj · m i a ll• 13y r lwlcll s $l. .lørg(•ns
Sil dalskes H l~ n,
men h r i Aalh q~ har m:1n i de s •r. 'l' Anr gjo rt IHlll l
til de f~lllig s, i l ·t 111:111 hnr pkaldl l•:llliggnanl •n crte l'
ham .
Danske Atlas, V., S. 158.
D

Gam·<l. Hiddm·cn St. .Jørg ·n var d

2
)
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taget af at faa sin. I Aalborg synes man ogsaa at
have gjort Forsøg paa at faa en Bypatron. Olaf
Guldbrandsøn, der var en Dattersøn af den norske
Kong Eystein, optraadte i Norge som Tronprætendent
og stillede sig i Spidsen for Hættesvendene. Han var
stadig uheldig, hvilket forskaffede ham Tilnavnet
Uheld; tilsidst blev han 1168 fordrevet fra Norge af
Erling Skakke og kom som Flygtning til Aalborg,
hvor han blev meget afholdt af Byens Borgere. Allerede næste Aar døde Olaf og blev begravet her i Vor
Frue Kirke. Den norske Krønike siger, at »de danske holdt ham for en Helgen«. Vi kender ellers intet til de Anstrengelser, Aalborgenserne gjorde sig for
at faa ham helgenkronet, men Forsøget blev i alt
Fald opgivet, siden vi ikke senere hører noget om
hans Helgendyrkelse.
I Aalborg kunde man altsaa ikke faa sin Grav
i Nærheden af en Helgens, men rlesuagtet var der
gode Lejersteder nok. Bedst var det at komme til
at h vil e u n der Højaltret og i Karel, saa ved et Sidec. lier eller i Midierskibet, derefter i Omgangen og i
Taarnet. Kun Rigfolk havde Raad til at bygge særlige Gravkamre eller Kapeller inde i eller op mod
Kirken 1). Bispen, Sognepræsten, Skolemesteren og
') I Vor Frue Kirke fandtes Lensmand Ove Lunges Kapel
paa Kirkens nordlige Side, opført 1612, Jens Høeghs
mod Nord ved den vestre Ende, opført 1642, og det
Skeelske, bygget mod Syd, som 1723 gik over til Stiftamtmand G. v. Pentz, der blev begravet der sammen
med sin Hustru, den bekendte Maren Grotum. (Se D.
H . Wulff: Aalborg før og nu, Side 28.) I Budolfi Kirke
blev Frants Thestrup, Biskop over Aalborg Stift 1709-35,
begravet i den for sig og Arvinger bekostede Begravelse
bag A/lret.
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Kapellanen skulde have »hæderlige Lejersteder« 1).
Da Sognepræsten ved Budolfi Kirke Christen Slapbensens Hustru · døde 1594, »blev hun begraven i St.
Bodils Kirke Norden op til Højaltret «, og Præsten
tilføjer i sin Dagbog: » hvorbos jeg vilde gerne med
Jesu Hjælp have mit Hvilested« 2) . Hver Gang han
gik op til Højaltret fra Sakristiet, gik han over sin
Hustrus Grav og maatte tænke sit derved. Han døde
1599 og blev nedsat ved hendes Side - hans Ønske
var opfyldt.
Der var Kirker nok at vælge imellem, men der
var en Kirke, i h vil k en ingen vilde begraves, og det
var St. Jørgens - det skulde da være de spedalskes
nærmeste Slægt. Denne Kirke var alene forbeholdt
Mennesker, som den største Ulykke her i Verden
havde ramt. I den mødte de til Gudstjeneste, saalænge de kunde gaa, og blev de lænl•ede til Sottesengen, var der kærlige Hænder til at pleje dem. Og
naar de lukkede deres Øjne, blev de vans!rede Rester
af deres uslr Legeme sænket dybt ned i Jordens Skød.
Gravene inde i Kirkerne var ofte murede og dannede derved en Slags Kiste. De havde imidlertid
den uheldige Egenskab, at Ligene kunde holde sig
allfor længe velbevarede i dem, og derfor kunde der
ikke skaffes Plads til de mange, som ønskedes nedsat i Kirkerne. Der blev klaget herover, og i et
Kongebrev af 17. November 1676 3) bestemtes det, at
»ingen murede Grave herefter tilstedes, ej heller de
som nu er ydermere at repareres «.
Lejerstederne i Kirkerne skulde altsaa sælges
igen, men der skulde tages Hensyn. I det oven') Jysk Hist. og Top., V. B., S. 257.
') Jysk Hist og Top., V. B., S. 76.
~) Jysk Hist. og Top, V. B., S. 256- 59.
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nævnte Kongebrev hedder det i Indledningen, »at vi
naadigst kommer i Fm·faring, om den store Uskikkelighed sig der udi vor Købstad Aalborg begiver med
Lejerstederne i St. Bodils og Vor Frue Kirker fornemlig, at en Arving efter den anden tilegner sig for
Arve Lejerstederne i Kirkerne og dem sælger og afhænder til hvem dem lyster«. Der indføjes saa en
Paragraf saalydende: »De afgangne afdødes Ben og
Aske skal hæderlig medhandles, intet Sted sælges,
førend de begravede er ganske forraadnede, deslige
de dødes Navne med Dato og deres Mærke alt at
blive paa Stenen.«
Der var bestemte Takster for Graven at kaste og
Liget at »nedsætte«. • Graverløn udi Kirken til et
Menneskes Grav, naar Slen aftages og paalægges igen,
at den flittelig forvares 5 Mk., til et Barn 2 Mk.«
Paa Kirkegaarden kostede det kun 3 Mk. for et ført
Menneske og l Mk. for et Barn. »Naar et Herrelig
nedsæltes udi nogen Kirke, gives efter ga m mel Sæd·vane 10 Rigsdaler. Ringedegnen oppebærer Kirkens
Part og straks den til Kirkeværgen leverer, som gør
Regnskab derfor 1).«
Alle Byens Kirker var overfyldte med Lig, og
Luften derinde var ildelugtende, værn mel i g og farlig
at indaande. Nutidsmennesker kan daarlig tænke
sig, hvorledes vore Forfædre kunde udholde denne
Stank, men de slog sig til Ro med, at det kunde jo
ikke være anderledes. De lugtede engang imellem
til Hovedvandsægget og stillede sig dermed tilfreds.
Kunde man ikke faa sit Lejersted i Kirken,
maatte man nøjes med at komme paa Kirkegaarden,
der forhen laa udenom enhver Kirke.
1

)

Jydsk Hist. og Top., 1., S. 336.
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I den katolske Tid var Kirkegaarden anset. Den
var da ligesom i N u tiden en fredet Plet, der var prydet med Mindesmærker, Blomster og Træer. Det var
Klosterfolkets helligste Opgave at pusle om de hensovedes Grave i deres ledige Stunder. Det sidste
Træ, som Graabrødrene i Aalborg engang havde hæget om, faldt ved Boulevardens Gennemførelse; det
stod da med sin mægtige Stamme i Fr. VII.s Asylhave.
Efter Reformationen blev Kirkegaardene i den
Grad forsømte, saa Troels Lund paastaar, at »man
rejste end ikke saa meget som en Tue paa Gravene«.
Man gjorde sig altsaa ikke engang den Ulejlighed at
frede det hellige Sted. Løsgaaende Hunde og Svin
kunde uantastet drive deres Spil derinde. Hospitalspræsten Klauen siger da ogsaa ved Almenkirkegaardens Indvielse den 11. Novhr. 1795 om Forholdene
paa Hospitalskirkegaarden inde i Byen: »Hvor smuk,
hvor vel anlagt,, hvor passende til sin Hensigt er
denne nye Kirkegaard! Hvad derimod angaar den
f01;rige, Hospitalet ejede? Blev den vel holdt i tilbørlig Ære? Hvor var der mere Stimen til alle Tider
end der? Hvor drev Kaadhed eller Letsindighed
mere fræk sit Spil'! Hvad Opmuntring kunde vel
Vandreren der finde til fornuftige og alvorlige Tanker, som skikke sig saa vel for Christne ved deres
Brødres Grave 1). «
Skulde man endelig paa Kirkegaarden, gjaldt det
om at komme til at ligge Kirken saa nær som muligt.
I Yderkanten vilde ingen ligge, og derfor begravede
man de fattige der. Selv saa sent som i 1831 tales
der om »de mest belejlige Kvarterer« og »de mindre
') P. T. Hald: Aalborg Bys Kirkegaarde.
teres flere Gange i det følgende.

Denne Bog ci-
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belejlige Kvarterer« paa Almenkirkegaarden, og Taksten var derefter.
M.en at dele Grav med andre syntes endnu værre.
I Krigs- og Pesttider nødtes man ofte til at begrave
de mange døde i en Fællesgrau 1 ). Den enkeltes Navn
forsvandt, og Fællesgravene kom kun til at staa der
paa Kirkegaarden som Mindesmærk~r om Ulykkestider.
Der var altsaa lige saa mange Kirkegaarde som
Kirker i Aalborg.
Først • Vor Frue Kirkegaard«. Den var selvfølgelig lige saa gammel som Kirken og laa mellem
Peder Barkesgade, Klokkestøbergyde og Klokkestøberaa. Den ble\· benyttet til Begravelsesplads for
Vor Frue Menighed, for Øen Egholm og ikke saa
sjældent for Budolfi Sogn, der kun havde en meget
lille Kirkegaard i Forhold til Sognets Størrelse.
Ved Kirkegaarden stod en Tiendelade. I Kirkeregnskabet2) for 1674-75 staar der: »Saasom Kirken
i stor Betryk og Tam·net saa brøstfældigt, at det ufejlbarligen inden Vinter vil repareres, hvortil ingen Beholdning findes, er bleven sluttet, at Kirkens Lade,
som nu er Kirken til ingen Brng, og ikke uden stor
Bekostning (den Kirken nu ikke kan· for sin Uformuenhed udstaa] kan opflyes, skal af u villige Dannemænd forsvarlige n takseres og sælges.«
Om selve Kirkegaarden findes intet af særlig
Interesse. Aar 1722 klages der over forskellig Uskik1
)

2

)

I Frue Kirkes Regnskab for 1629 hedder det: I Ufred s
Tid er begravet af Kejserens i Kirken Friherrer og
Kabelierer 9, Ryttere 3, paa Kirkegaarden Soldater,
Ryttere og Børn 126, ialt 138. (Jydsk Hist. og Top.,
2. R., III. B., S. 380.)
Findes i Landsarkivet.
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kelighed ved Kirken og da navnlig over Kirkegaarden, at den gøres til en Blegdam, og at der slaas
Græs med Høleer 1).
Da den nye Kirkegaard udenfor Byen anlagdes
!"806, blev Frue Kirkegaard nedlagt. Allerede Aaret
efter indkaldtes alle, der formentes at have nogen
Ret til Gravsteder, som laa •fra den nordre Kirkegaards Port til Kirkedøren samt fra de Høeghers Begravelse og Øster paa hen til den Gangsti, som leder
hen til Sakristiet«, da nævnte Areal skulde sløjfes
for at faa en bedre Indkørsel til Kirkedøren 9 ).
For det andet bestemtes det at indhegne et større
Stykke af den tiloversblevne Kirkegaard, >>da Gadedrengene fra Søndergade og Klokkestøbergyde og
Peder Barkesgyde frit støde sammen i den saakaldte
Præstegaard langs med Kirkens søndre Mur og der
stime, støje og slaas til stor Forstyrrelse i Kirken «3 ).
Den østlige Del af Kirkegaarden udlejedes 1821
med Forpligtelse til ikke at bebygge Pladsen, men
bruge den til Haver 3). Senere har Byen anlagt Niels
Ebbesensgade paa dette Sted.
Graabrødrekirkegaarden laa i Følge gamle Stedsangivelser"') • N ør fra Gaden (Algaden) og Sønden ned
til Aaen«. Klosterterrænet laa altsaa indenfor en Firkant> hvor vi kender de 3 Sider: Algaden imod Nord
og ØstenJa fra Mølledammen til Ladebroen imod Vest
og Syd; den fjerde Side imod Øst er ganske vist
ubekendt, men vi tager næppe fejl ved at lade den
') Jydsk Hist. og Top., 2. R., III. B., S. 380.
) Jydske Efterretninger den 3. August 1807.
') Jydsk Hist. og Top., 2. H., III. B., S. 398.
4
) Se Secl1er : Danmark, Il., S. 428. Danske Atlas, V., S. 151.
Erslev og Mollerup: Dansk Kancellireg., S. Ul. J. p_
Stenholm : Aalborg Klosterhistorie, S. 110-16.
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falde sammen med Møllegade eller kanske lidt øst
for denne.
Senere Efterforskninger har vist, at denne Angivelse er rigtig. Ved Ud gravninger i Terrænet er
man i Aarenes Løb stødt paa mange Skeletter. Dr.
Hi'tbertz indberettede saaledes 1840 til Nationalmuseet,
at »den Have, der hørte til Bygningen tæt Østen og
Syd for Ladebroen, hvoraf nu den søndre Part ud
til Skomagergaden er solgt derfra, har været en Begravelsesplads. En Arbejdsmand., der ejer og bebor
det paa bemeldte søndre Part af Haven opførte Hus,
har set Lys brænde i sin Have og forenede sig derfor
med en anden Mand om at kulegrave Haven. Dette
Arbejde er fot· største Delen fuldført forrige Vinter,
men o ve! Skatten fandtes ikke - men en Mængde
Menneskeben liggende, som Manden paastod, i Rad
ved Siden af og over hinanden, men intet Spor af
Kister eller andet til Ligenes Udstyr hørende«.
I Dagbladet 17. April 1881 læser ,.i: »Ved a t
udgrave en Kælder under et Hus paa Hjørnet af Algade og Roldgyde har man i Følge » Aalborgposten «
fundet en Mængde Menneskeben samlede, deriblandt
20-30 Hovedskaller, som en Undersøgelse har vist
at have tilhørt Mænd paa 20-40 Aar, og som var
fulde af Hug- og Stiksaar. Hovedskallerne bærer fornemmelig paa Baghovederne tydelig Spor af Hngsaar.«
Ved Boulevardens Gennemførelse i Begyndelsen
af dette Aarhundrede og ved Grnndgravninger til de
derved opførte store Ejendomme blev der Anledning
til Undersøgelse af den gamle Graabrødrekirkegaard.
Der fandtes da Lig i Hundredds. Flere Fællesgrave,
hvor Ligene laa lagvis, kom for Dagens Lys. Skeleldelene var godt bevarede, og en nærmere Undersøgelse viste, at det hovedsagelig var yngre Mænd, som.
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havde fundet deres Hvilested her paa den fredelige
Klostergrund. Enkelte Skeletdele bar tydeligt :Mærke
af Hug- og Stiksaar. Blandt andet optoges her Skelettet af en sand Kæmpeskikkelse, der: har maalt den
imponerenae Højde af 84 Tommer.
Der er ingen TviYl om, at disse Graye bærer
Mindet om Fortidens blodige Begivenheder, og Yi
tager næppe fejl, naar vi henfører dem til Skipper
Klementsfejden 1534. Da Johan Rantzau den 18.
December indtog Aalborg By, foranstaltede han et
frygteligt Blodbad og nedslagtede 8 a 900 Mand, saa
Blodet flød i Rendestenene.
Ved Ombygningen 1921 af Ejendommen paa
Hjørnet af Algade og Møllegade stødte man paa et
gammelt Kapel, hvori der laa enkelte Skeletter. Udenfor fandtes ikke mindre end 2 a 300 Skeletter, som
kørtes ud i Vangs Lergrav! Der var her flere velbrvarede Grave, som sandsynligvis gemte de jordiske
Levninger af de gamle Graabrødre - de hviler altsaa
nu ude i en Lergrav.
Budolfi Kirkegaal'd lader sig nu vanskeligt paavise; den synes at have haft sin længste Udstrækning mod Øst og maaske naaet lige ned til daværende Østeraa. Der klages idelig over Pladsmangel,
og der var ringe Muligheder for Udvidelse. St. Bodils
Kirke var jo Anneks lil St. Peders gennem hele Middelalderen, saa det er rimeligt, at dennes Kirkegaard
er bleven benyttet nu og da af Budolfi Sogn, men
da denne var bleven nedlagt, maatte man ty til Vor
Frue og Hospitalskirkegaarden. Stiftsrevisor Glerup
ytrer den 15. April l 797 om Budolfi Kirkegaard, at
»det ene Lig næppe forraadner, før det andet Lig
maa giYes Plads«.
Fra Aar 1806 blev der ikke begrav et flere paa
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Kirkegaarden; den østre Side af den opraabtes allerede 1807 paa Aalborg Randstue ved Auktion til Bortleje i 20 Aar imod en aarlig Afgift til Kirken 1). Jens
Berlin Malling blev højestbydende, og den 10. Oktober 1811 overlades Jordstykket (674 O Alen) ham til
privat Ejendom for 500 Rd. til Kirken, men paa den
Betingelse, at det aldrig maatte benyttes til andet end
Have 2).
Denne Betingelse er dog ikke bleven overholdt,
idet den er omdannet til Købmaodsgaard. Ved Omdannelsen blev der bortgravet en Del Jord blandet
med Menneskeknogler, som brugtes til Ballast for
nogle norske Skibe, der laa i Havnen. Gamle Aalborgensere kom altsaa til at hvile i norsk Jord.
St. Peders Kirkegaard laa indenfor følgende Grænser: Algaden mod Nord, Tiendeladen mod Øst og
Syd og Ve~tergade mod Vest. Tæt ved Kirken laa
en Tiendelade, hvori Kirkens Tieoder in natura fra
Hasserisgaardene og BetTegaarden Vester Ladegaard
blev opbevaret. Vest for Kirken fandtes Staldrum
»for Kongen og hans gode Mænd, naar de kom til
Aalborg c 3).
Kirkegaarden blev sløjfet omkring Midten af det
16. Aarhundrede, og der er siden fundet Grave, sidst
ved den omtalte Ombygning af Algade Nr. 65. I en
Grav fandtes et velbevaret Krucifiks, som nu gemmes
paa Aalborg Museum.
Hospitalskirkegaarden laa op til Den Helligaands
Hus eller Hospitalet og strakte sig mod Vest til
Gravensaa (nuværende Gravensgade) og mod Syd til
Algade. Kirkegaarden blev ikke alene benyttet som
') Jydske Efterretninger den 10. Juli 1807.
') Jydske Saml., 2. R., III. B., S. 397.
3
) Secl1er: Danmark, S. 409.
20
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Begravelsesplads for Hospilalslemrner, men ogsaa for
andre af Byens Borgere, særlig fra Budolfi Sogn.
I Slutningen af det 18. Aarhundrede rejste der
sig en stærk Stemning for at nedlægge de mange
Kirkegaarde inde i Byen 1), og Stiftsøvrigheden skrev
i den Anledning til det kgl. Cancelli den 20. Oktober
1794, at det er >lUangenem « for Byen at have denne
Kirkegaard midt i Byen, og Kirkegaardsm uren er
meget forfalden og koster idelig Reparation. Derfor
foreslaas, at »Hospitalets Begravelse forflyttes udenfor
Byen, og den gamle Kirkegaard her i Byen sælges,
hvorpaa et betydeligt smukt Hus kunde opføres og
blive Byen til Nytte og Ziir «.
Tilladelsen blev givet, og allerede det følgende
Aar blev der holdt Auktion over Kirkegaarden . Den
blev solgt for 305 Rd. og er siden ble,·en bebygget.
Aalborg Museum ligge1· blandt andre Bygninger paa
den gamle Kirkegaard, saa Stiftsøvrighedens Spaadom
om et smukt Hus til Nytte og Ziir gik i Opfyldelse.
St. Jørgens Kirkegaard og Almenkirkegaarde11. I
Middelalderen og saa længe der fandtes spedalske,
var St. Jørgens Kirkegaard deres. I det 16. Aarhundrede indviedes en ny Kirkegaard udenfor Byen,
og det maa ant::~ges, at den laa op imod St. Jørgens
og særlig benyttedes af Hasserisbeboern e. 1795 anvendte Hospitalet et Areal paa 8000 O Alen af dets
Ejendomme syd for St. Jørgens Kirkegaard og indhegnede det til en Kirkegaard for Hospitalslemrnerne,
men det varede ikke længe, førend den ogsaa blev
benyttet til Begravelsesplads for andre. Det gik efterhaanden op for Kirkeavtoriteterne og Byens Borgere,
at Begravelsessystemet ikke alene var uheldigt, men
1

)

Aar 1805 b lev det ved L ov forbudt at anlægge nye Kirk egaarde inde i Byerne.

LIGFÆRD OG LEJERSTEDER I AALBORG

307

ogsaa
høj Grad sundhedsfarligt. Kirkerne var saa
at sige et eneste Ligkapel, og Kirkegaardene var opfyldt med Lig. Desuden løb ,der Aaer forbi Kirkegaardene, og disse Aaer forsynede Byen med Vand;
ganske vist fandtes i de større Gaarde Brønde, men
da Vandet i dem var for saltholdigt til M:'ldlavning,
tyede man til Byens Aaer. Der blev arbejdet ihærdigt for at faa en fælles Kirkegaard udenfor Byen,
og skønt det fra enkelte Sider mødte stærk Modstand,
opnaaede man endelig den 28: September 1804, at
»7 Td. Land af Aalborg Klostermarksjorder overlades
Aalllorg tvende Kirker til Begravelsessted mod 80 Rd.
aarlig Afgift til Hospitalet«.
Denne nye Kirkegaard, Almenkirkegaarden kaldet, hlev indviet den 6. Jnli 1806 af Stiftsprovst
Claudi, hvis Tale ved denne Lejlighed findes endnu
paa Stiftsbiblioteket. Efter at den sidste Salme var
sunget Nr. 210 i Evangelisk christelig Psalmebog
havde Kattuntrykker Schellerup tilføjet følgende
poetiske Udgydelse, der er saa betegnende for hans Tid:
»Ved Tanken om Dig, tavse Gemme,
Hvor Kval og Sorger slumrer hen,
O, Skaber! lad os ret fornemme,
At Dydens Dyrker er Din Ven.
Grav! a ab n Dit Skød,. der grues ej,
Har Retfærd hegnet om vor V ej !«

Der blev anbragt en Hovedindkørsel paa Østsiden af St. Jørgens Kirkegaard, og paa de tvende
Piller hængte man Jernportene fra det Pentzske Kapel i Vo r Frue Kirke.
Kort efter Indvielsen begyndtes med Beplantning
af Kirkegaarden, og det var Schellerup, der paatog
sig dette Arbejde, ligesom han sørgede for, at Gravstederne blev planmæssigt anlagte.
20*
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Inde paa Kirkegaarden laa endnu St. Jørgens
Kirke. Den benyttedes forøvrigl mest til at holde
Ligprædikener i, hvorfor den 1748 var bleven forsynet med Taarn og Kirkeklokke. Desuden holdt Latinskolens fattige Disciple der deres Dimisprædiken,
naar de blev dimitteret til Akademiet. Tavlen bares
omhyggelig rundt og blev tømt ud i Prædikantens
StoP). I Krigsaaret 1807 gjorde St. Jørgens Kirke
Tjeneste som Krudtmagasin, og Aaret efter bJey dens
Dødsdom fældet paa Grund af Brøstfældighed. Kattuntrykkeren, der var her og der og allevegne, gjorde
Kirkeinspektørerne opmærksomme paa, at det var
ønskeligt at faa et Gravkapel, da det ikke var muligt
at faa Gravene kastede om Vinteren. Han vilde bygge
et saadant Kapel efter en medfølgende Tegning, men
paa Betingelse af, at St. Jørgens Kirke og alt, hvad
der forefandtes i Kirken, maatte være hans Ejendom
samt 400 Rd . ekstra (!) Kirkeinspektørerne sendte
Schellerups Forslag og Tilbud til Stiftsøvrigheden
med den Tilføjelse, at »Reparationen paa St. Jørgens
Kirke ikke kunde henstaa til Foraaret, da den Yar
saa aaben og brøstfældig, at den deri værende Beholdning af Krudt vilde fordærves, og Bjælkeme
. mulig styrte sammen, naar Efteraarsstormene brød
ud«. Stiftsøvrigheden approberede Indstillingen paa
Betingelse af, at Kirkeklokken, Prædikestolen samt
en Stol for Præsten og Sangerne skulde anbringes
paa et passende Sted 2 ), og Stolestader indrettes i
Kapellet.
Kirken blev altsaa nedreven og et lille uanseligt
Kapel opført paa dens Sted og af dens Materialer.
') Sccher: Danmark, II., S. 464-65.
) Kirkeklokkens Skæbne k endes ikke, derimod findes Prædikestolen nu paa Museet.

2
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Det blev ved et Skillerum delt i 2 Dele, af hvilke
den vestre beoyttedi;)S til Ligs t u e og den østre til
Krudtmagasin. Dette Ligkapel henyttedes i mange
Aar (1808-91), indtil det blev afløst af det ret anselige Kapel, som opførtes 1890-91, og som endnu
bruges. Det gamle Ligkapel staar endnu og gør Tjeneste som j\'Jalerialhus.
Almenkirkegaarden er udvidet mange Gange og
indtager nu et Areal af ca. 23 Tønder Land.
Inde i Kirkerne og paa Kirkegaardene ligger »de
salige Lig« trygt i ind viet .J ord. De ligger der paa
et fredhelligt Sted, nogle paa ansete Pladser, andre i
de fjerne Afkroge langs Kirkegaardsmuren.
Rakkeren, Mestermanden og andre foragtede Personer var i levende Live saa at sige udelukkede fra
Samfundet som urene, der skyedes som Pesten. Man
taalte dem, fordi man nu engang ikke kunde undvære dem til at udføre en Haandtering, som ingen
»ærlig<< Mand kunde give sig af med. Forsaa de sig
mod Lovene, hvad der ikke saa sjældent hændte,
blev de kastede ned i den unde1jordiske Kælder,
»Rakkerkulen<<, der laa under Vesterport, og der var
hverken Lys eller Luft for menneskelige Væsener.
Dette var i hine Tider mindre væsentligt man
havde ing~n anden Plads, thi det gik da ikke an at
sætte dem ned i Byens rigtige Raadhusfængsel, hvor
»honnette« Lovbrydere fik gratis Kost og Logis. Selv
efter Døden hørte de til de udelukkede; deres Grave
kunde selvfølgelig ikke ligge ved Siden af ærlig Mands
Grav. De maatte nøjes med, at man skjulte deres
jordiske Rester i Kirkegaardens fjerneste Afkrog.
:Men i indviet Jord kom de da, selv om de laa
paa Grænsen af de fortabtes Land. Der udenfor
Muren blev Selvmordere og ekskommunicerede over-
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givet. til »Høj og heden J ord«, noget af det forfærdeligste, der kunde overgaa noget Menneske. Alle disse
ulykkelige overgav man til Djævelens Herredømme,
og den hængte fik sit Mordvaaben, Strikken, med i
Kisten. I Stilhed nedsatte man Ligene uden nogen
Ceremoni efter Solnedgang i en Grav, der var overgivet til evig Forglemmelse.
Og oppe paa Galgebakken, der laa paa Skovbakken, hvor nu Sportspladsen findes, grasserede
Døden i Mestermandens Skikkelse. Det gik livlig
med Forretningen, thi der skulde den Gang ikke
meget til for at bliYe et Hoved kortere. Bare et simpelt Tyveri var nok Iil at blive dømt til Døden.
Paa Galgebakken var Mestermanden Herre, og
ingen gjorde ham her Rangen stridig. Hans højeste
Ønske var mange Henrettelser, thi det gav Mønt i
Lommen. Fra 1698 1) har vi en Takstnorm for hans
blodige Bestilling: »For et Hoved merl Sværd at afhugge 10 Rd ., med en Økse 8 Rd., for en at hænge
10 Rd., og for en hel Krop at lægge paa Stejle og
Hjul og Pælen at nedgrave og sætte 7 R d.«
Mestermanden besørgede ikke alene de dødsdømtes Udgang af denne Verden, men var ogsaa
Gravkarl og foretog Begravelsen. Almindeligvis var
der ikke Tale om burtig Begravelse, thi de hængte
Tyve fik i Reglen Lov Lil at blæse ned, hvis de da
ikke var i Vejen for nye Eksekutioner. I det 16.
Aarhundrede fik han 2 .'jj: for at begrave Tyve, der
blæste ned, men siden forhøjedes dette til 3 Rd. De
Penge var let tjente, thi der blev ikke gjort store
Anstalter ved en Galgebegravelse; han gravede blot
et Hul i Bakken og lagde de Rester, som Dyrene
') Jydske Saml., 2. R., 4. B., S. 154-55.
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havde sparet, ned i Hullet. Og et Menneskeliv var
udslettet paa Jorden.
Ved Aftentide gik man helst en lang Vej uden
om Galgebakken, thi hvad der foregik der, var Højdepunktet af alt forfærdeligt og grufuldt. Nu derimod er baade Bakken og Minderne om Fortidens
Barbari forsvunden, og kun nogle faa Skridt derfra
sidder glade Aalborgeusere i de lyse Sommeraftener
ved Skovbakkepavillonen og nyder Livet til Musikkens Toner. Tiderne skifter.
Vi har nu set, at der i gamle Dage var mange
Begravelsessteder i Aalborg, og at det ikke var ligemeget, hvor den døde kom til at sove den sidste
Søvn.
Hvor er Graven? Det var altsaa et vigtigt Spørgsmaal den Gang. Nutildags er Svaret ligetil: »Ude
paa Aalborg Kirkegaard.«
H vor er Graven? Messen eller Ligprædikenen
var endt, og Kirkeklokkerne ringede nu for sidste
Gang; Bærerne traadte til, løftede Baaren eller Kisten
op og bar den døde ben til det anviste Sted, hvor
han for sidste Gang skulde ses af de levende.
Efter Jordpaakastelsen og Gravens Tildækning forlod Ligskaren Kirken eller Kirkegaarden for enten at
deltage i et Gilde i Sørgebuset eller gaa hjem enhver
til sit.
Begravelsen var endt, men den dødes 1\linde lever.
Ved de aarlige Sjælemesser levede hans Minde længe
efter, at nogen kunde huske ham. I det 17. Aarhundrede og maaske før var det Skik, at den Kvinde,
der havde mistet sin Mand eller andre nærpaarørende, skulde møde sørgeklædt de følgende Søndage
i Kirken. I Budolfi Kirke var der paa Nørresiden
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en høj Stol til 2 og en anden til 4 Sørgekuinder 1).
Man var i det hele taget mere hensynsfuld overfor
Kvinderne i Byen end paa Landet. Paa Læsø k a n
gamle Folk endnu huske, at Hustruen ikke maatte
følge sin Mand til Graven. Hun blev ene tilbage i
Huset og maatte sidde ubevægelig ved Kakkelovnen
med et sort Skørt over Hovedet.
Gennem alle Tider har man paa synlig Maade
hædret de afdøde ved Mindesmærker paa deres Grave.
I mange Aarhundreder benyttede man flade, firkantede eller rektangulære Ligsten, der ofte var prydede
med Ornamenter og den døde selv i fuld Figur. Desuden var der udhugget Indskrifter med den dødes
Navn, Vaaben eller Bomærke samt kortfattede Oplysninger om hans Liv og Levned.
I Magistratsvedtægter for Aalborg fra Midten af
det 16. Aarhundrede 2) hedder det om Ligsten: »Hvilken Sognemand eller K vinde, som vil lade ligge
Marmorsten paa sin Grav i Kirken, skal give 5 Joehitndaler foruden de 6 -'\f for Begravelse. Men ville de
lade ligge slig Sten paa deres Grave paa Kirkegaard en, give halvt saa meget. Skal ingen efter denne
Dag lade ligge Træværk paa deres Grave enten i Kirken eller paa Kirkegaarden. «
I det 17. Aarhundrede blev Ligstenen sjældnere,
og man ophængte nu Epitafier, d. v. s. Gravskrifter
eller Gravmæler paa Kirkens Væg.
Den døde saas her i fuld Bemaling, og \'ar han
gift, med Ægtefælle og Børn ved sin Side. Disse
Epitafier, der enten var af Marmor eller Træ, prydet·
endnu vore Kirker og er ofte pragtfulde MesterYa~r
ker af Maler- og Billedhuggerkunst. Ligesom paa
') Jydsk Hist. og Top ., 2. R., III. B., S. 436.
') Jydsk Hist. og Top., 2. B., S. 156-57.

LIGFÆRD OG LEJERSTEDER I AALBORG

313

Ligstenen findes korte Inskriptioner, der ikke saa
sjældent er affattet paa Latin.
Her skal kun nævnes enkelle. I Budolfi Kirke
findes en Ligsten med følgende Inskription:
»Her Under hviler
Den fordum Høyagtbare og velfornemme Borger og
Negotiant her udi Aalborg
nu sal: SØREN SØRENSEN CORTSEN
fød paa Læsøe A~ 1667 den 30te Junij
Død her {Aalborg A~ 1707 den 1te Januarij
med
sin Elsellelige Hustrue Den Dyd- og Gud ·elskende
Matrone
nu sal: MAGARETE SØRENS Daatter
fød her i Aalborg
Død her sammesteds

A~
A~

1664 den 16de Octobr:
1726 den 23de Decembr:

Efter at de begge hafde lifvet med hin anden her udi
et Kiærligt ægteskab 10 Aar fra A~ 1696 til A~ 1707.
Og nu paa Sirelens Vegne
med hin anden svefver for lammets throne, til deres
legemer paa Dommens Dag skal ærefulde opstaae og.
med Sirelene sammenbundne til ævig glæde indgaae.
Legeret til St Budolphi Kierke 200 Rixd:
til fattige Eneher 100 Rixd:· til de 2de fattige huuse
100 Rixd:
En Slcgt hos dem og sover søt
her under disse Steene
Hvis Siæl i Guds haand hviler bløt
til liv for deri s beene. «
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Paa et af Epitafierne i l'or Frue Kirke læses følgende:

»Anno Christi 1588 die 8 Maii obiit in domino
bonestus vir Severinus Olai anno a nato Christo 1601
die 29 Octob: placide moritur bonestus et prudens
·vir Johannes Joannis telonarii funtus munere annos
18 .. anno a Salvatore nato 16 .. die pia et pudica
matrona Dorothea Joannis filia dictorum virorum
uxor vita cum morte commutata in coelestem emigravit patria m 1). «·
Dette Epitafium, der er et af Vor Frue Kirkes
smukkeste, har bl. a. Interesse derved, at Dorothea
Hansdatter selv har ladet det udføre og ophænge i
levende Live. Hun nøjedes ikke med at fortælle om
sine to Mænd og lade en Plads staa aaben, hvor
hendes eget Navn engang kunde tilføjes, nej hun lod
hele Epitafiet udføre og overlod saa til kærlige Slægtninge blot at lade male det manglende Dødsaar og
Dag. Hun havde altsaa alting i den skønneste Orden,
men de fon-ædderiske Huller siger os:
»Thi n a ar Udarvinger de tage Gods og Peng'
Hukommelse om de døde varer da ej læng' !2)«
Og derinde paa Kirkegaarden mellem de Tusinde
-GraYe finder Yi et uanseligt Gravminde, hvorpaa der

»> Christi Aar 1588, den 8de Maj, døde i Herren den
hæderlige Mand Søren Olsen. Aar efter Christi Fødsel
1601 den 29de Oktober døde roligt den hæderlige og
Yise l\-Iand Hans Hansen efter i 18 Aar at have røgtet
en Toldembedsmands Gerning. Aar efter Frelserens
Fødsel 16 .. den ... . . .. ombyttede den fromme og ærbare l\Iatrone Dorothea Hansdatter, de to ovennævnte
Mænds Hustru, Livet med Døden og vandrede bort til
det himmelske Fædreland. " (Oversat af Hr. Pastor
Alex. Rasmussen.)
"l Troels Lund: Dagligt Liv i Norden, XIV., S. 268.

1
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staar: »Gud er større end vort Hjerte.« Det er rejst
over Aalborgbispen P. Chr. Kierkegaard. Det er ikke
første Gang, at vi har set en ringe Sten paa en stor
Mands Grav. Der stod Gny om hans Navn, da han
stod i sin Manddomskraft, men som gammel Mand
brød han sammen under de dybeste Lidelser, der
kan ramme et Menneske. Hvor dybt han end blev
bøjet ned, og hvor stærkt end Bølgerne bruste i hans
Indre, kunde den tro Tjener lægge sig til Hvile i Forvisningen om, at Gud var større end hans Hjerte.
Derude paa Kirkegaarden gaar vi mellem Kors
-og Grave. Der ligger en Læge, som sled sig op for
at hjælpe andre, der ligger en Fabrikant, der en
Skibsrheder og der en Købmand, Mænd, der med
Energi og Dygtighed greb ind i Byens U d vikling og
gjorde den større.
Der ligger en Haat1dværker og der en Arbejder.
De døde som fattige Folk, men ved deres Gerning
havde de indskrevet deres Navne i Byens Historie.
De og deres Tusinder af Kammerater byggede Huse
og Fabrikker, anlagde Gader og Veje, og h ver Dag
voksede Byen under deres Hænder. En Dag sank
de sammen, men deres Gerning lever.
Der ligger en Moder, der døde fra sine smaa,
der ligger et Barn, der var Solstraalen i Hjemmet, og
der ligger den gamle Apoteker. Han var kendt af
lHert Barn i Byen. Han elskede sin By og sine Bysbørn og var som en gammel Bedstefader, h vis Smil
lyste op allevegne. Han syntes, at alt maatte gaa i
Staa, hvis han en Dag ikke kunde komme og følge
med i alt det nye, der rejstes her og der. Men en
Dag maatte han blive hjemme, og nu ligger ban der
mellem de mange, han sendte sine lyse Smil og gode
Ord. Byen blev ligesom mindre, da ban døde.
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Og der ligger Manden, der rejste udenbys. Den
store Verden udenfor Aalborg Byporte kaldte paa
ham, men han glemte dog aldrig sin gamle By. Før
h~n døde, maatte hans kære love at lægge hans Ben
i den hjemlige J ord, thi intet Sted i den vide Verden
var det skønnere at sove den sidste Søvn end der.
Ja, der ligger de inde paa Kirkegaarden, Side
om Side med foldede Hænder, og Stilheden gaar
mellem Gravene.
GRAVKLOKKEN.
Jeg har
Sjunget
Jeg har
Med en

sjunget over Grave,
Slægter under Jord.
dækket Dødens Have
Sangers Toneflor.

Jeg har sjunget nu saalænge
Denne Dødens Melodi .
.Jeg skal synge fler' i Senge,
Naar alt Dagværk er forbi.
Baade nær og langvejs borte
Sørgetog i Række gaa.
Skal da Kirkegaardens Porte
Aldrig, aldrig gaa i Staa?
Er der ingen Jubelklange
I mit gamle Klokkespil?
Kan der lyde Haabets Sange,
Naar en Grav skal dækkes til?
Jo, de brister, alle Grave,
Selv jeg brister og en Gang,
Saa skal Døden i sin Have
Jordes under Jnbelsang.

SMAASTYKKER
ET UVEJR.
I nogle Optegnelser 1) af Herredsfoged i Rinds
Herred, Christen Sørensen Testrup, født 1685, død
1761, fra 1740 Ejer af Viffertsholm, berettes følgende:
1744 indfaldt Allehelgens Nat ('J: Natten til l. Novbr.)
en stor Storm, som gjorde megen Skade og navnlig
væltede mange Træer i Skovene. 20. December om
Formiddagen indfaldt en langt større Storm, hvis
Lige ingen Mennesker, som nu lever, ved af at sige;
samme slog ej alene en Del Huse ned, men gjorde
en ubodelig Skade paa Skovene og nedslog alene for
mig i Viffertsholms Skov 6200 Træer. Skulde saa-.
ledes flere komme, skulde det snart være ude med
Skovene her i Landet.
Udi samme Storm, hvor udi tillige var et Jordskælv, blev den lange Odde, Sundsøre kaldet, som
strakte sig fra Sallingland og snart ud til midt i
Fjorden til Hvalpsund, ganske bortskyllet og borttaget. Samme Odde bestod mest af Sand, Grud og
smaa Sten og laa en mægtig stor Sten p'aa den yderste Ende deraf, hvilket alt blev borttaget og er 2 til
1

)

I Landsarkivet i Viborg.
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3 Alen Vand i Stedet igen, da dog samme Odde ventelig havde ligget der siden Syndfloden og var et
Drættested for Sallingboerne med deres Sildevaade.
C. J(litgaard.
EN MODERS KLAGE.
Hans Nielsen Kræmers Enke, Bente Nielsdatter,
i Aalborg maatte 1683 føre Proces med sin Søn
Herman Hansen i Nibe, der ikke var tilfreds med
den Arv, ban havde faaet efter Faderen.
7. J u li 1683 tinglæstes i Nibe et Brev fra Bente
til Birkefogden saalydende: »Ondt er det, at Børn
bor i Forglemmelsens Land, mens endda værre, naar
de i Steden for ærbødig Lydighed yder baardnakken
Fortrædenhed mod deris naturlige Moder, hvis Omhu
er saa inderlig, at deris Nød er Hiertestød; smerter
mig, at jeg skulle faa Aarsag mod min Villie at applicere noget til min Søn Herman Hansen, der vægrer mig Afkald for hans fæderne Arv, [som] band
dog for lang Tid siden meere og ikke mindre er sket
Hyldest for, thi hans Arv bestod i Ejendom og
Løsøre 92 Dlr. 3 Mk. 4 Skill., i hans salig Faders
Gangklæder og Gevær 13 Dlr. 2 Mk.
. . hvorved
er at observere . . . .
C. Klitgaard.

l\IIEDDELELSER
FRA

BESTYRELSE OG REDAKTION
vi i Fjor kunde meddele, at Forhøjelsen af vort
Kontingent fra 2 til 4 Kr. aarlig ikke havde indvirket
kendeligt paa vort lVIedlemsantal, maa vi desværre nu notere
en ikke ringe N ed gang (fra ca. 600 til 500), hvilken formodentlig maa tilskrives den nævnte Forhøjelse, som ved de
vanskeligere økonomiske Forhold er bleven mere følelig
end før. Det er under Overvejelse indenfor Bestyrelsen at
foretage en Nedsættelse, og selv om det ikke synes raadeligt at gøre dette for Øjeblikket, ha~ber vi dog ad Aare at
kunne det. Imidlertid beder vi vore Medlemmer ikke at
svigte os, men meget mere hver i sin Kreds virke for Tilgang til vort Samfund og derigennem gøre deres til, at vore
økonomiske Forhold kan styrkes.
Vor Sommerudflugt Torsdag den 6. Juli var ikke begunstiget af Vejret, men gennemførtes ikke destomindre programmæssigt. Deltagerne fra Aalborg, som var ret talrige
og som befordredes med Automobiler, gjorde paa Udrejsen Ophold ved Lundbystenen, hvor Formanden, Tandlæge
Stenholm, fortalte om Træfningen den 3. Juli 1864, og paa
Hjemrejsen ved Gunderup Kirke, der forevistes af Stedets
Præst, Provst J. Marcusseiz. Ddtlugtens J\faal var de to
Naboherregaarde, J(ongsledlund og Randrup, hvor talrige
Deltagere fra mer og fjern var mødte, og hvor Pastor Rasmussen, Kongerslev, holdt Foredrag om Gaardenes Historie
og Arkitektur, hvorefter der velvilligt af Ejerne blev givet
Adgang til at bese Hovedbygningerne. Paa Randrup havde
Ejerne, Dhrr. Welling og Rendbeck, gæstfrit dækket et Kaffebord for ·samtlige Deltagere i Mødet.
Man afsluttede med i et dertil overladt Lokale paa
Randrup at afholde Generalforsamling, hvor man drøftede
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Samfundets økonQmiske Stilling og MedlemsantaL Det blev
vedtaget, at Bestyrelsen skulde sætte sig i Forhindelse med
interesserede J\Iænd rundt om i Amtets forskellige Egne for
derved at faa større Tilgang. Til Bestyrelsen genvalgtes
Dhrr. Pastor Rasmussen, Bankdirektør Jørgensen, Lærer
Rasmussen, Haverslev, Gaardejer Leth, Smidie, og Sagfører
Olesen, Nr. Sundby. Gam·dejer Østergaarcl, Nørhalne, nyvalgtes i Stedet for Postmester Klitgaard, der ikke ønskede
Genvalg. Dhrr. Lærer Nicolaisen og Overhanemester Christensen genvalgtes som Revisorer.
Af nyudkommen lokalhistorisk Literatur skal vi først
og fremmest henlede Opmærksomheden paa Byretsfuldmægtig Chr. Petresch Christensens anselige og i enhver Henseende fremragende Nørresundbys Histo.rie indtil 1701 med
Bidrag til Egnens Historie. (I Kommission hos Georg
Sclmltz, Aalborg, 1921.) Det er et fm· Kendskabet til nævnte
Købstads Fortid grundlæggende Arbejde. Med 2. Del af sin
Vendsyssels politiske Historie er det lykkedes fhv. Trafikminister Thomas Larsen at afslutte dette tidligere her omtalte udmærkede Værk og føre Fremstillingen fra 1866 ned
til Systemskiftet. Foruden disse store Arbejder skal vi
nævne, at Postmester C. J(/ilgaard i Tidsskrift for jødisk
Historie og Literatur, 3. B, 3. H., har givet interessante Bidrag til Jødernes Historie i Aalborg, og at 11lex. Rasmussen
i »Danske Herregaarde « har skildret Torsledlund, 1'aar og
Lundbæk, og Arkivsekretær S. Nygård sammesteds Bjørnsholm.
Vi henleder vore l\ledlemmers Opmærksomhed paa de
Begunstigelser, som de igennem deres Kontingent har Adgang til, nemlig Halvpris-Abonnement paa de øvrige Amtsforeningers Am·bøger og paa Historisk Fællesforenings Tidsskrift »Fortid og Nutid•.
Der blev ved Generalforsamlingen paa Randnip fremsat en :Mængde Forslag om Udllugtsmaal for Sommeren
1923; Bestyrelsen vil nu træffe Valget mellem dem og til
sin Tid gennem Amtets Blade offentliggøre den trufne Bestemmelse. Henvendelser i Foreningsanliggender bedes som
tidligere rettet til Formanden, Tandlæge Stenholm, Aalborg,
eller til Kassereren, Regnskabschef Ege-Jørgensen, Hasseris;
i Redaktionsanliggender derimod til Am·bogens Redaktør,
Pastor Rasmussen, Kongerslev.
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HVORUP KIRKE I KJÆR HERRED
VED CHR. PETRESCH CHRISTENSEN

.

I.

DEN PAPISTISKE TID.

Nørresundby Skansehakke kan man se H~· o 
rup Kirke, som en halv Mils Vej i nordlig Helg bæver sig ' med sil svære, b~ide blylæl<hde
rn oppe paa et Højdedrag, som danner Nordsiden
,. af Bakkeøen »Sundsholmen«, der engang i længst
henfarne Dage var arnflydt af Vand og mod Nord
beskylledes af et Sund, som i Tidens Løb udtørrede
-og dannede Hvorup Mose og Vestbjerg Enge. Om
Kirken har været til, mens Fjordens Bølger endnu
skyllede op imod Sundsholmens Kridtbrinker, ved
man ikke, men i alle Tilfælde er den ældgammel, og
.dens første Oprindelse ligger uden Tvivl nok saa
langt tilbage som det 12. Aarhundrede, fra hvilken
Tid i det mindste Stilarten i dens ældste Dele stammer, og saa kan det jo yderligere tænkes muligt, at
Kirken, som dengang rejstes af de ærværdige Stenkvadre, vi endnu kan se i dens Mure, har været Afløser af en endnu ældre Kirke af den Slags, man
først brugte her i Landet, og som var opført af Træ.
Vil vi imidlertid danne os en Forestilling om, hvordan Hvorup Kirke saa ud i den ældre Middelalder i
.den Skikkelse, hvoraf der endnu findes Rester, maa
vi tænke os den som en lille, kullet Kirl~e, opmuret
HA
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af firkantede Granitblokke og kun bestaaende af et
Langhus og et Kor, hvilket muligvis kan have været
forsynet med en lille Apsis i Smag med den, der nu
findes. Paa Sydsiden af Langbuset havde Mændene
deres Indgang, medens KYinderne kom ind fra Nordsiden gennem en tilsvarende Dør, der ligesom Syddøren var anbragt nærmest ved Skibets vestre Ende.
Af Portalen til Mandsdøren findes der endnu opbevaret en Levning i Form af en Dæksten, hvori er
indhugget 3 K01·s 1). Koret stod indvendigt i Forbindelse med Skibet ved en halvrund Bue (»Triumfbuen«, »Korbuen« etc.), der formentlig er den samme
som den nuværende, der er opført af tilhugget Granit
og uden »Kragsten« 2 ). Bygningsstilen var den romanske (»Rundbuestilen«), men Kirken har sikkert været
enkel og prunkløs; den hvilede paa en Granitsokkel
med Skmakant og havde faa og smaa Vinduer, som
sad højt oppe i Muren og kun tilførte Kirkerummet
en meget sparsom Belysning. Først hen i den senere
Middelalder blev Taarnet bygget til, hvorved hele
Kirken fik et mere anseeligt Præg og ved samme
Lejlighed skal Langhuset være brudt ned til Grunden og derefter genopført med Murværk af gule Mursten i Munkeskifte. Brændte Sten havde nemlig paa
den Tid saa godt som fortrængt Graniten som Bygningsmateriale til Kirkerne, og de Mursten, der her
blev anvendt, hidrører maaske fra et Teglværk i
Omegnen, hvor jo Blaaleret er den almindeligste·
Lerarts). Taarnet bleY opført paa tilsvarende Maade,
1
)

2
8

)
)

Nu indmuret i Taarnets Sydmur. Jfr. iøvrigt Løftler:
Gravsten, Side 10.
To fremsiaaende Sten, hvorpaa Buen hviler.
Der blev dog ogsaa til Tider der paa Egnen brugt Teglsten langvejs fra, f. Eks. helt nede fra Flensborg.
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dog at der til det nederste Parti blev am•endt Granitkvadre, rimeligvis hidrørende fra det nedrevne Langhus. løvrigt havde det Sadeltag med Kamgavle og
spidsbuede Blindinger i Øst og Vest. Den nævnte
Ombygning medførte ogsaa en betydelig Udvidelse af
Kirkerummet, der ved en spidsbuet Aabning blev sat
i Forbindelse med Taarnets nederste Stokværk, som
blev overdækket med en spidsbuet H væl vin g og fik

Lys gennem et - ligeledes spidsbuet - Vindue mod
Syd. Efter Stilen i disse sidstnævnte Dele maa man
henføre Omforandringen til Gotikens Periode, indenfor hvilken man kunde gætte paa det 14. Aarhundrede, thi fra den Tid stammer Kirkens lille gamle
Klokke, som iøwigt er ganske enkel og uden nogen
Indskrift eller Støbemærke 1). Det er, hvad de gamle
:\fure selv kan fortælle os om Kirkens fjerne Fortid,
') Uldall: Danske middelalderlige Kirkeklokker, Side 52.
21*
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men vil vi søge at faa mere frem ved at ransage
gamle Pergamenter og andre skriftlige Kilder, kan vi
ikke naa saa langt tilbage i Tiden og finder kun
ganske lidt fra den Tid, der ligger forud for det 17.
Aarhundrede. Det første Dokument, der nævner
Hvorup Kirke, er udstedt i Aalborg 1495 paa Scolasticae Dag 1 ) af Biskop Niels Stygge af Børglum, me·
dens han var ovre i Himmerland paa et Besøg i
Vitskøl Kloster 2), hvor Henrik Kristiemssøn da var
Abbed. Det gaar ud paa, at samme Biskop med sit
Kapitels 3) Samtykke giver og tillægger Abbed og Konvent i Vitskøl Kloster og deres Eftermænd »Hvorup
Kirke i hans Stift liggende med al præstelig og bispelig Rettighed undtagen Præstegaarden 4') og Cathedraticum5) og med fuld l.<'rihed til at indsætte og afsætte
dygtige Præster, gejstlige eller verdslige, efter eg~t
Tykke, og at saadanne indsatte alene skal svare for
Abbeden og ingen anden, ligesom deres Præster i
Sundby og Hals have gjort, alt dog med saadant Vilkaar, at Abbed og Munke i Vitskøl skal give, skøde
og afhænde til Biskoppen og hans Eftermænd til evig
Ejendom for Børglum Bispedømme deres Gaard Aastrup i Aaby Sogn med al deus Tilliggende, dog saaledes, at de alene skal have Ager og Eng, men ingen
Ejendom i deres Skov Nørskov etc . . . . 6) Skulde
Hvorup Kirke ved nogen gejstlig eller verdslig Rettergang blive Klostret fravundet eller imod Abbedens
og Munkenes Villie fravendt, skal straks Aastrupgaard med al dens Herlighed og Tilliggende komme
tilbage igen til Klostret etc.' Hvorup Kirke tilhørte
') 10. Februar.

2
3
) Nu Bjørnsholm.
) ;J: Børglum Domkapitel. 4) Jfr. Nørresundbys Historie, Side 24 og 33.
5
6
) En Afgift.
) Jfr. nærv. Aarb. 1915, Side 3.
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nu V_itskøl Kloster indtil Reformationen, og gik derefter, samtidigt med Klostret, over i Kronens Eje.
II.

FRA REFORMATIONEN TIL DET 18. AARHUNDREDE.

Hvorup Kirke bestod i det 17. Aarhundrede af
et teglhængt Taarn med 2 Stræbepiller mod vest,
Sadeltag og Kamgavle i Øst og Vest, Skib og Kor med
Blytag samt et Vaabenhus mod Syd, hvilket sidste
oprindeligt var tækket med Bly, men senere ved
Tidernes Ugunst maatte nøjes med Tegl. Alt Murværket, baade det, der var opført af Mursten, og Korhusets Granitvægge, var hvidtet med Kalkpuds. Hvad
det indre angaar, var Taarnrummet overhvælvet ligesom nu, medens den øvrige Del havde fladt Træloft
Gulvet var af Mursten, og Væggene hvidkalkede.
Prydelser synes der ikke at have værel nogen af paa
den Tid, bortset fra det allernødvendigste Inventar
som Alter og Prædikestol, saa at Interiøret sikkert
har gjort et noget bart Indtryk. Der var i Langhuset. og Taarnrummet de sædvanlige 2 Rækker Stolestader hver paa sin Side af Midtergangen, Kvindestolene mod Nord og Mandsstolene mod Syd, og de
enkelte Pladser var efter Datidens Skik fordelt mellem Metiighedens Medlemmer efter nærmere Regler,
hvis Indhold i store Træk var det, at de gifte Personer sad forrest i Kirken, medens de ugifte, hvilke
praktisk talt alle hørte til Ungdommen, sad nederst
i Kirke11. Af Staderne ansaas altid det forreste for
det bedste og dhvert for bedre end det, der laa bagved, og af Pladserne indenfor hvert Stade var den
yderste den fornemste, medens den inderste --- inde
ved Væggen - var den mindst ansete. Tiendeyderne
og deres Hustruer havde de bedste Pladser, ait efter
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Størrelsen af den Tiende, de svarede af deres Gaard.
Naar 2 Personer svarede lige høj Tiende, havde den
Forrangen, der ' 'ar ældst, dog ikke ældst af Alder,
men ældst i Ægtestanden 1) . Resultatet blev da i det
hele og store det, at forrest paa Mandssiden sad
Gaardmændene, derefter Boelsmændene, saa Haandværkere, Husmænd, Inderster, Tjenestefolk og den
ø\"rige Ungdom; og paa tilsvarende Maade var Ordningen paa Kvindesiden. Helt ude i Vaabenhuset
blev der 1638 og 1687 anbragt 2 Bænke, »som fattige
Folk kunde sidde paa, der ingen Rum haver i Kirken«. Da det stadig i det 17. Aarhundrede kneb
med Pladsen, blev det i Aaret 1694 besluttet at opføre et Pulpitur i Kirkens nederste Ende »til de unge
Folk, som ikke i Stolene kan faa Rum «, til hvilket
Øjemed der af »adskillige Godtfolk i Sognet« ved frivillige Gaver blev bidraget ialt 6 Dr. l Mrk. 12 Sk.,
og Pulpituret blev saa opført Aaret efter, i hvilken
Anledning bl. a. Tømmermanden fik 8 Dir. for sit
Arbejde, hvori tillige var indbefattet Forfærdigelsen
af en ny Dør til Vaabenhuset, hvorhos der samtidig
i Kirkeregnskabet findes opført en Post paa l Dir.
l Mrk. 4 Sk. for 360 Søm til »Coored og Paneled «
og l Mrk. 15 Sk. for »Fane at staffere Kirken med «.
Den ovenanførte Stolestadeordning, der omhandledes bl. a. i Missive af 13 /s 1636 og Danske Lovs
2 - XII, blev dog næppe her saa lidt som adskillige
andre Steder strengt gennemført i alle Enkeltheder,
og der kunde i alle Tilfælde opstaa Tvidsspørgsmaal
med deraf følgende r_ystende »Optrin af Kæmpelivets
Undergang i Nord.. Sagen var jo den , at det her
1
)

D. L. 2, XXII, 48 foreskrev, at »paa Landsbyerne følger
Stolestadet Gaarden og dennem som derudi bor, dog
saa, at de unge ydmyge sig for de gamle «.
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ikke alene drejede sig om blotte Bekvemmelighedshensyn, men i de Tider, hvor Rang og Stand mere
og mere blev Maalestokken ved Vurderingen af det
enkelte Individ, var det i alle Samfundsklasser en
»honnet Ambition« at komme saa højt som vel muligt op i Række og Nummer, i alle Tilfælde aldrig
paa en lavere Plads end den, man havde sin lovlige
Ret til, og derved forklares det bedre, at f. Eks. Mette
Sørensdatter fra Rannerød og en anden Kvinde i det
Aar 1694 lod sig henrive til at levere en Bataille i
den ellers saa fredelige Raabjerg Kirke, - med sejrrig Udgang for Mette, takket være hendes retfærdige
Harme og fysiske Kræfter - , og at det heller ikke
var uhørt, at de Aalborg »dyderige Jomfruer« og
>>gudelskende Matroner« i lignende Anledning geraadede udi Haarene paa de respektive omstridte Aasteder. Men selvom disse Sammenstød som Regel
fandt Sted i Regionerne nord for Midtergangen, hører
vi dog ogsaa om Stridigbeder paa den søndre Side,
og af saadanne skal her omtales en Sag, som omhandles i Kjær Herreds Tingbog for 1638, og hvis
Parter var Søren Andersen Mørcb i Hvorup Bundgaard1) og Morten Lauritsen i Uttrup Nørgaard. Efter
en Vidneforklaring af Johanne Sørensdatter i Hvorup 2)
kom Søren Mørch en Søndag i Februar s. A. »først
udi sin Stol i Hvorup Kirke og saa kom Morten
Lauridsen i Nørgaard i Uttrup op i Stolen til fm·ne
Søffren Mørch og da greb hannem om Hoved og Hals
saa at fm·ne Søffren Mørch maatte ud af Stolen fra
hans Hat og hans Værge mod hans Vilje«, hvilken
Forklaring ble\" tiltraadt af Ane Mortensdatter i Hvorup, der ligesom det foregaaende Vidne bekræftede
1

)

2

)

Nørresundbys Historie, Side 54.
Kjær Herrerls Tingbog "/• 1638.
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den med Ed. Desuagtet svarede Morten Lauridsen
og >>SYOr ved Sjæl og Salighed med oprakte Fingre,
at han ikke greb Søren Mørch hverken om Hals eller
HoYed eller jog ham af sin Stol i nogen Maade«.
Voldssagen blev imidlertid bragt ud nf Verden i Mindelighed, men om Slolestadespørgsmaalet, der ha \'de
givet Anledning til den, fortsattes Processen. Den
22
/5 1638 vidnede paa Kjær Herredsting en ældgammel Mand, Joen Andersen i Hvorup, at han mindedes, »for halvfjerdsindstyve Aar siden, da boede der
en Mand i Hvorup udi · den Gaard Søffren Mørch nu
udi boer, ved Navn Jes Smed, og da søgte han det
yderste Stoelstade til sin Gaard, som Søffren Mørch
og Morten Lauridsen nu omtvister, saa længe han
brugte forne Gaard, og efter hannem (brugte) Johan
Kock samme Gaard og han brugte samme sit rette
Stolestade udi mange Aar, saalænge han boede i
forne Gaard. Efter forne Jørgen Koch fik Sal. Anders
Mørch samme Gaard, og han søgte samme berørte
yderste Stolstade udi forne Hum·up Kirke udi 26 Aar«.
Ydermere vidnede samme Joen Andersen, •at udi berørte 70 Aar han mindes, da haver berørte yderst
Stolstade fuld fm·"" Søffren Mørchs Gaard Mand efter
Mand upaaklaget i alle Maader«. Lars Jensen i
Hvorup vidnede under samme Sag 1) »at for 34 Aar
siden, da han lwm til Hvorup at bo, da stod Anders
Mørch i Hvorup i den øverste Karlestol i Hvorup
Kirke, som Morten Lauritsen i Uttrup og Søffl·en
Mørch omtvister, saa Morten Lauridsen i Uttrup, saa
længe som forne Anders .\1ørch levede, og siden han
døde 2), haver hans Søn forne Søfren Mørch altid stan1

)

Kjær Herreds Tingbog "/• 1638.

') Ca. 1612.
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det udenfor Morten Lauridsen i Uttrup udi samme
Stol baade, siden han blev gift, og tilforne, og efterat
sal Anders Mørch bortdøde, da haver Las Mortensen 1}
i Nørgaard i Uttrup standet yderst i samme berørte
Stol udenfor Søfren l'vlørch og for forne Morten Lauridsen, saa tit han Kirken søgte«.
En Del Aar efter var Spørgsmaalet om samme
Stolestade igen fremme, og Morten Lauridsens Eftermand i Nørgaard, Jens Nielsen 2), tog den 8/to 1650
Tingsvidne, hvorunder bl. a. Jens Christensen i Uttrup
forklarede, at han mindedes, at i de 20 Aar, han
havde boet i Hvorup Sogn, »stod sal Las Mortensen,
som boede og døde i Nørgaard i Uttrup, yderst i den
Stol i Hvorup Kirke som Jens Nielsen nu udi stander, saa længe og al den Stund han levede. Siden
ban var Yed Døden afgangen, da søgte hans Søn
Morten Lausen s a mm e forne yderste Stolestade, saa
længe han levede, og den Tid der var Tvist paa
samme Stolestade for nogle Aar siden, blev det yderste Stolestade udi samme Stol af de gode velb. Landsdommere tildømt at følge til Nørgaard«. Efter de
nævnte Vidneforklaringer skulde det omstridte Stolestade først haYe fulgt Brugerne af Bundgaard og derefler Brugerne af Nørgaard, og Overgangen skulde
være sket, da Anders Mørk i Bundgaard døde og lille
Las Mortensen i Nørgaard 'som ældre end Søren Mørk
være rykket frem paa Hæderspladsen, men der er
formentlig nogen Uklarhed til Stede med Hensyn til,
hvorvidt den enkelte Plads efter den stedlige Sædvane absolut fulgte Gaarden, eller om personlige Hensyn, som ældre Alder, ogsaa skulde tages i Betragt') »Lille Las Mortensen « var Fader til Morten Lauridsen.
') Morten Lauridsen var død ca. 1644 og hans Enke,
'Maren Jensdatter, giftede sig med Jens Nielsen.
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ning, som i D. L. 2 - XXII - 48 foreskrevet, saaledes at den enkelte Stol vel var tillagt bestemte
Gaarde, men al Staderne indenfor hver Stol var fordelte mellem disse Gaardes Brugere efter Aldershensyn og altsaa var vekslende til de forskellige Tidet<
Det har maaske været de omtalte eller andre 1 ) Stolestadestridigheder, der har givet Anledning til, at der
i Aaret 1652 blev indført en ny Stolestadeorden.
Denne Anordning findes endnu i Aalborg Rispearkiv
og er af følgende Indhold:
»Rigtig Forbedring gio·rt paa Stolestaderne udi
Huorup Kierke den 5 Aprilis 1652 af den gunstige
Lensmands Fuldmechtige Hr. Hans Hansen ibm.,
Herredsprovsten Mester Erich Nielsen i Hammer och
7 fornemme Sagenmænd nemlig: Miebel Nielsen i
Torpedt, Kirkeverge til Huorup Kierke, Anders Jensen, Jens Jensen och Niels Pedersen i Huorup, Mads
Berthelsen, Jens Christensen i Utrup sarnpt Laurids
Joensen i Hum·up, i saa Maade som efterfølger:
Karle Stolene fra øfverste:
l) Jens Nielsen ocb Rasmus Pedersen i Hu01·np.
2) Søfren Mortensen och Niels Pedersen i Vestergaard i Hu01·up.
3) Berthel Andersen i Hum·up, Søfren Laursen
och Niels Pedersen ibm.
4) Christen Justsen i Huorup, Anders Christensen i Utrup och Christen Kieldsen ibm.
5) Anders Jensen, Laurids Jensen och Peder
Kieldsen i Huorup.

.

') 1677 fik Jens Hejlesens Hustru en Mulkt paa 1 Dir. 2
Mrk. for »Ulydighed og Alarm i Kirken • - mon andet
end Stolestaderne kunde sætte Sindet i en saadan Alteration?
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6) Jens Knudsen i Utrup, Mads Piersen och
Madtz Berthelsen ibm.
7) .Tens Jensen i Huorup och Niels Ar.dersen ibm.
8) Niels Kiedelsmed i Utrup, Jens Christensen
och ·Niels Christensen ibm.
9) Den anden Stoel neden Kirkedøren:
10) Christen Christensen i Østergaard i Hu01·up
och samme Stoel til den anden halfve Gaard, hans
Moder iboer ibm.
11) Søfren Mørch udi Huorup och det Boel, som
Maren Andersdatter paaboer.

Quindestolene.
Den øfverste Stoel: Niels Christensens Kone
Utrup och Rasmus Pedersens Kone i Huorup.
2) Maren Andersdatter i H uorup 1).
3) Søfren Mørkis Konis i Huorup och Jens Nielsens Kone i Nørgaard i Utrup.
4) Jens Jensens Kone i Huorup och Anders
Christensens Kone i Uttrup.
5) Niels Pedersens Kone och Søfren Christensen
i Vestergaard i Huorup och Laurs Joensens Kone i
Hu01·up.
6) Niels Kielsmeds Kone i Utrup och Madtz
' Piersen ibm.
7) Jens Christensens Quinde i Utrup och vester
Kiersten J ensdatter i Østergaard i H uorup.
8) Chrislen Christensen och Berthel Andersens
Kone i Huorup.
9) Christen Justsen, Peder Kieldsens och Niels
Persens Koner i Hu01·up.
10) Madtz Berthelsens Kone i Uh·up, Søfren Laursen i Hu01·up och Jens Knudsen i fJtrup .
1
)

Enke efter Hr. Anders 'Vraa.

332

CHR. PETRESCH CHRISTENSEN :

11) Anders Jensen, Niels Andersen och Christen
Kieldsens Koner i Utrup.
12) Lige for Kirkedøren : Michel Nielsens Kone
Torpedt.
N es t nedenfor:
Michel Nielsen i Torped sielfver.
Dette saa richtigen och retteligen at være ord net
beldendet· vi underschr. med egen Hænder och sædvanlige Signeter undertrøchte.
Datum Hum·up Kierke Anno & Die ut supra.
(8 Segl.)

Miekell Nielssenn.
E h.«

Det er ikke helt let at blive klog paa Princippet
i denne nyere Slolestadeordning, hvor Mændene og
deres Hustruer ikke sidder lige højt oppe i Kirken
og en Mand som .Mikkel Nielsen, der utvivlsomt var
den fornemste, sad nederst i Kirken, men det synes
- ogsaa under Henblik paa Søren l\-lørk - som om
de første er bleven de sidste, m en man maa dog
lægge Mærke til, at saavel Præste enken som Mikkel
Nielsen, der ganske vist var en sYær Mand 1 ) , hver
havde en hel Stol til Raadighed. Af de gamle Stolestader findes nu i Hvorup Kirke kun 2 tilbage, nemlig den øverste Mandsstol og den tilsvarende Kvindestol; de har hver 2 udskaarne Endestykker ud mod
Mid1ergangen, forbunden ved Døre med udskaarne
Portalornamenter. Paa det øverste Endestykke af
Mandsstolen findes et Skjold som det første af de her
afbildede, og man kunde først tro, at dette vedrørte
Povl Povlsen Pop, Borgmester i Aalborg (t 1597), da
') Han blev engang udskældt for »en bugel Skielm•
men skal iøvrigt have været en »Dannemand«.
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dennes Svigerfader, Jørgen Knudsen, var Bruger af
Hvoruptorp, og Bomærke! ganske ligner det, som
findes paa den bekendte Dør, der i sin Tid fandtes
j Povl Pops Gaard i Torvegade i Aalborg og nu er
opstillet i Aa]borg Museum, men i det tilsvarende
Skjold paa øverste Endestykke af Kvindestolen (det
2. af de afbildede) staar, som man ser, »E. P. P.«,
hvilket, da nævnte Povl Pops Hustru hed Maren Jørgensdatter, altsaa ikke kommer til at stemme, men
det ses imidlertid· af Kirkeregnskaberne, at en anden
Povl Pop - sandsynligvis hans Søn - i Aaret 1602

·var Kirkeværge til Hvorup Kirke. Denne Poul Pop
var ligeledes Borger i.Aalborg og efter Skattemandtal
for 1610-11 tillige Bruger af Hvoruptorp; da nu
hans Hustru hed Else, kan vi sikkert gaa ud fra, at
Stolene engang har tilhørt dette Ægtepar, idet vi i
saa Fald maa læse Bogsta\'erne paa Kvindestolen som
Else Povl Pops; det er ganske vist næppe sædvanligt, at et Bomærke bruges som fælles for flere af
en Families Medlemmer, men det kan paa den anden Side ikke siges at være udelukket 1). Paa de
nederste Endestykker findes ligeledes to sammenhørende Skjolde, men fra en senere Tid. I det paa
1

)

Kierulferne bruger saaledes ofte en Ulv som Bomærke.
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ManØssiden findes afbildet en Ulv (Ræv?), hvorunder
Bogstaverne M. N. og Aarstallet 1652 og i det paa
Kvindesiden Bogstaverne M. I. D. Dette er ikke til
at tage fejl af, det er den ovennævnte mangeaarige
Kirkeværge Mikkel Nielsen (Kierulf) i Hvoruptorp og
hans anden Hustru Maren Jensdatter Mørck. Men
Mikkel og Kone sad jo ikke der efter den ovennævnte Stolestadeordning af samme Aar. Dette kan
forklares ved, at Stolene i Tidens Løb er flyttede, og
Mandsstolen bærer da ogsaa Præg .af en Omordning,
idet der paa dens Forside ud mod Korbuen findes

noget Træværk, der ikke har hørt til der men paa
Kvindesiden, da det bærer et ~anske lignende Skjold
som Else Povl Pops og med samme Navn, blot at
der ovenover dette er et Kristusmonogram (1. H. S.).
Prædikestolen var forsynet med en Himmel og blev
ved det 17. Aarhundredes Begyndelse dekoreret af
Frederik Maler i Aalborg, men herudover oplyser
Kirkeregnskabsbogen intet om dens Udseende. Den
skulde 1699 have været istandsat, men blev i Stedet
for (1701) afløst af »en ny ziirlig Prædikestol af Eg
med Krone over« og henlaa derefter i Kirken indtil
1729, da den (i defekt Stand) blev bortsolgt for
2 Mrk. 8 Sk.
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Døbefonlen var fra ca. 1636 den oYenfor afbildede, der var udført af Niels Jensen Billedsnider 1)
Aalborg og findes nu paa Friluftsmuseet i Lyngby.
1
)

Niels Jensen Billedsnider døde 1645.

Han var gift med
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Om den tidligere Døbefont vides intet 1). Da den her
omhandlede Font var færdig og opstillet i Kirken,
kunde Kirkestyrelsen og Niels Billedsnider aabenbart
ikke rigtig blive enige om Betalingen, i hvilken Anledning ovennævnte Mikl~el Nielsen i Hvoruptorp
(»Torpet«) havde indstævnet Billedsnideren til at give
Møde paa Kjær Herredsting den 1 % 1636 for at tage
Synsmænd til at syne den nævnte Døbefont og »se og
fm·fare, om forne Fundt findes med Forkrapning og
Billedsniderarbet giort, saa den kan være ustraffelig
for hver Mand . . . sammeledis at se og fm·fare, om
der kan være forbrugt til forne Fundt at giøre en halv
Tylt Egedieler og 10 Knapholter 2) • • • disligeste at se
.og syne, lwormange Savdeler til Foden, som forne
Fundt staar paa, kan være forbrugt«. Synsmændene
afhjemlede s~a den følgende Tingdag deres Syn og
Skøn, hvorefter de syntes, at der kunde være forbrugt 4 Egedeler og 7 Knapholter og til Foden 6
Fm·deler, hvorhos de ikke syntes, at der kunde »fortjenes mindre til Arbejdsløn paa samme Fundt end
12 Dlr. paa sin egen Kost«. I Regnskabet for 1635
bemærkes, at hvad Niels Billedsnider bliver afkortet
i hans Betaling for den Font, han har gjort, skal
føres til Indtægt i næste Aars Regnskab, men en saadan Post findes ikke opført i dette Regnskab, saa at
Niels Billedsnider vel har fa aet, hvad han ha vde
Lene Lauridsdatter og havde ifølge et Afkald, afgivet
den ' 3 / • 1664 paa Aalborg Byting, 2 Sønner, J ens og .T Ohannes, samt en Datter, Giertrud, der yar gift med Niels
Kaas, Visiterer i Aalborg. Deres Arv efter ham androg
efter Skiftet (' 5 /o 1645) 350 Sletdlr.
') En gammel Kedel, som havde staaet deri, blev 1635
solgt for 3 Dir.
2
) Knaphalt = Klaphalt eller Knarholt ~ : mindre Planke.
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accorderet om. I samme Font var der 1687 et drevet Messingbækken, der vejede 5 1/2 Skaalpund og
maaske er identisk med det nuværende, paa hvilket
ses en Fremstilling af Bebudelsen. Et eller andet
Sted i Koret i passende Afstand fra Stolestaderne var
der her i Kirken ligesom i Sundby Kirke anbragt en
Skriftestol, og en saadan blev 1651 »lavet af ny«, hvorfor der blev givet Snedkeren 7 Daler, hvorunder tillige var indbefattet Betaling for at lave en anden ny
Stol i Kirken og »forfærdige« ('J: reparere) de øvrige
Stole. l Begyndelsen af det 17. Aarhundrede fik
Hvorup Kirke en ny Altertavle. Denne var malet af
den ovennævnte Frederik Maler i Aalborg, og rimeligvis tildels den samme, som nu findes ophængt paa
den nordre Væg i Taarnrummet. Denne Tavle, der
er i Renaissancestil og ved joniske Søjler inddelt i 3
Afdelinger, hver med sit Maleri, kan nemlig meget
godt hidrøre fra den anførte Tid; de'n er imidlertid
senere bleven >)stafferet« af Trane med Kong Frederik IV.s Navnetræk, ligesom der i det midterste
Feldt er bleven indsat et nyere Maleri, som muligvis
er det, der i Inventarielisten af 1864 angives at være
malet af en Mand ved Navn Drescher i Aarhus.
Malerierne i Sidefeldterne til højre og venstre er derimod ganske øjensynligt, ligesom Indfatningen, fra
det 17. Aarhundrede, og fremstiller henholdsvis Opstandelsen og Kristus paa Korset 1). I Kirkeregnskabet for Aaret 1603 havde den ene af de daværende
Kirkeværger, nemlig Jens Jacobsen, anført, at der var
bleven udbetalt en Sum af 28 Daler til Anders Mørck
') Det Maleri, som nu hænger over Korbuen og fremstiller Kristus paa Korset mellem de 2 Røvere, synes ogsaa at stamme fra en gammel Altertavle, maaske en
Forgænger for den her nævnte.
22
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i Hvorup, der ligeledes var eller havde været Kirkeværge, hvilket Beløb skulde være til Anskaffelsen af
den nævnte Altertavle, men det trak ud med Betalingen for denne, og først 1607 havde Frederik Maler
faaet sit Tilgodehavende for Tavlen og sit øvrige Arbejde betalt, idet den daværende Kirkeværge fik Ordre
til at u:dbetale ham Pengene af Kirkens Midler, men
Anders Mørck stod vedblivende i hvert Aars Regnskab debiteret for de 28 Daler, indtil denne Post
endelig i Aaret 1611 blev slettet, efterat Anders
.Mørcks Regnskaber den 20/10 s. A. i Overværelse at
Borgmester Niels Skriver, Byfoged Jacob Wagnsen
m. fl. var bleven gennemset og prøvet og derforuden
Anders Mørck med flere Kirkeværger og andre Sognemænd ved samme Lejlighed med deres højeste Ed
havde bekræftet, »at han intet havde bekommet for
samme Tavlee og ikke var Kirken noget skyldig,
men at Posten ·paa de 28 Daler var urigtig, hvilket
yderligere var støttet af tidligere i Anledning af Sagen
optagne Tingsvidner m. m. 1) Over Altertavlen var
der anbragt en »Himmel«, der 1712 blev »stafferet«
af Jens Trane, men efterhaanden blev saa medtagen
af Ælde, at den i 1807 faldt ned. Først 1815 blev
den erstattet af en ny. Af Alterklæder nævnes i en
Inventarieliste af 1639 et af Lærred »med en liden
Makrykage 2) omkring. Dette blev imidlet•tid bortstjaalet ca. 1662 vistnok af den samme Tyv, som
havde hjemsøgt Sundby Kirke -- og Alteret henstod
herefter bart i Hi Aar, indtil der 1678 blev anskaffet
et nyt Klæde, hvortil medgik 9 Alen blaat Floret 8)
') Ifølge Regnskaber for 1611.
Vistnok af Ordet "Macrame«, :>: Fryndser med gitterformet Knytning foroven.
8
efter Vidensk.
) En Slags blomstret Stof (heraf Navnet) Selsk.s Ordb.: Silketøj, men det betegnes dog et andet
Sted i Regnskabsbogen som blaat Fløjl.

2
)
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a

l Sletdr., 2 1/4 Lod Sølvgaloner a 4 1 /2 Mrk. og l
. Kvintin hvidt Sysilke, der kostede 5 Sk. Skrædderlønnen beløb sig til l Mrk. 1653 blev der købt
en Alterdug og til do. 1663 købt 8 Alen Lærred for
2 Dir. hos .Johanne Sørensdatter i Aalborg. Alterstagerne var efter lnventarielisten af 1639 to gamle
Messinglysestager, de vejede tilsammen 12 Skaalpund
og ses ikke at være ombyttede med andre, saa at de
formodentlig er de samme, som endnu findes i Kirketl. Lysene til Alteret blev i det 17. Aarhundrede
ikke altid købt færdige, men Kirken købte undertiden
Vokset dertil og lod dem derefter selv støbe 1). De
kom gerne paa 5 a 6 Daler og var altsaa efter Tidens
Forhold ikke saa billige, hvorfor da ogsaa Regnskabsføreren 1662 med berettiget Begejstring noterer:
~Michel Nielssøn i Thorped forære et par Vox Lius
till Kircken, huorfor hannem bør ære och tack.«
Der fandtes en større Kalk og Disk af Sølv,
hvilke tilsammen vejede 45 Lod. De nævnes første
Gang i lnventarielisten af 1639, men findes iøvrigt
ikke beskrevne nøjere, ligesaalidt som det ses af Regnskaberne, hvilken Guldsmed der har lavet dem. Det
er maaske de samme, som findes i Kirken endnu,
da disse godt kan antages at hidrøre fra det 17. Aarhundredes l. Halvdel. 1634 blev der anskaffet en
mindre Kalk og Disk »til at besøge de Syge med«,
hvortil Hvorup Kirke bidrog 3 1 /2 Sletdr. og Sundby
Kirke ligesaameget, idet disse Dele skulde være fælles
Ejendom for begge Kirker og opbevares hos Præsten.
Af Messeklæder fandtes der 1639 en gammel, rød,
blommet Messehagel af Fløj el »med itt 'Kaars besat
med Silkesnorer« samt en næsten ny Messesærk,
1
)

1638 blev der saaledes indkøbt 22Mrk.Voks til 5'/• Dlr.
og for Arbejdsløn samt Garn til Vægerne givet 11 /• Mrk.
22*
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hvilken sidste 1653 blev bortstjaalet tilligemed Alterlysene. 1658 blev der af Henrik Grotum i Aalborg
til en ny Messehagel købt 7 Alen rødt Kaffa, 3 1/2 Alen
Rask 1), 9 Alen Knipling og 3 Kvintin Silke(traad), ialt
for 27 Daler 2 Mrk. 8 Sk. Af andet Kirkeinventar
findes i Regnskabsbogen nævnt foruden et Skab (som
endnu fandtes der i forrige Aarh.): En Stenflaske
(1607), en Ligbaare, bekostet 1642 for 10 Mrk., et
Fyrtøj, bekostet s. A. for 20 Sk., et Timeglas 1669
for l Dir., Frederik II.s Bibel in folio, en Ritual
samt Kirkebøgerne, af hvilke de, der angaa Døbte og
Begra ,·ede, endnu findes opbevarede og bero i Landsarkivet. Den ældste af dem blev anskaffet 1686 og
kostede 2 Mrk. Af Epitafier eller andre Gravminder
kendes ingen fra Tiden før det 18. Aarhundrede og
om Begravelser inde i Kirken findes for samme Tidsrum kun omtalt l i Regnskaberne, nemlig 1685, da
Anders Kiernlf i Hvoruptorp blev begravet, i hvilken
Anledning der blev betalt 3 Dlr. 2 Mrk. til Kirken.
Paa Kirkeloftet 2 ) var der ligesom i Sundby Kirke
Opbevaringssted for Korn, .og det var 1698 bortlejet
som Depot af Magasinkorn, hvorfor blev betalt 2 Sk.
pr. Td. af 102 Td. 3 Skp., hvilket ialt udgjorde 3
Dir. 12 Sk. Efter Slaget ved Sundby 1644 blev Kirkens Korn borttaget af de svenske.
Hvad Kirkegaarden angaar, er intet særligt at bemærke. Den var indhegnet af Stendiger, og Indgangene var murede Portaler og Stætter. Portene var af
Egetræ og overtj~rede. 1667 blev der paa Kirkegaar·
den ~efter Anbefaling« opsat en Gabestok, der med
Træ, Jærn og Arbejdsløn kom paa l Dir. l Mrk. 12 Sk.
') En Slags ulden Stof, der navnlig anvendtes til Forhæng o. l.
2
) Hertil førte der efter Regnskabet for 1660 en Luge.
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Til Oplysning om Hvorup Kirkes Rygningshistorie skal yderligere anføres følgende: Efter Regnskaberne mellem det 17. Aarhundrede og Kejserkrigen synes der ikke at være foretaget gennemgribende
Reparationer, men efter en Synsforretning kort efter
samme Krigs Slutning, afholdt 22/3 1631 og afhjemlet
s. D. paa Kjær Herredsting, ser man, at Kirken nu
var en Del forfalden, idet den østre Ende paa Kirken fattedes Bly. »Sønder Side af Kirken«, hedder
det, »vil Muren ferdis, lige Maade begi Hiørner paa
Tornet. Wobenhuset wor tredie part Blyet borttaget
udi Fiendernis Tid«, og Mændene skøn nede, at en
Reparation vilde beløbe sig til 150 Dir. Det er sikkert ligesom i Sundby gaaet sindigt med Reparationerne1), men vi ser dog, at der 1635 hos Christoffer
de Remmer i Aalborg blev købt 3 Skippd. 9 Lpd.
Bly a 18 Dir. Skippundet, ialt for 62 Dir., hvilket Bly
blev oplagt som Tag paa den østre Side af Vaabenhuset, der ved samme Lejlighed ogsaa undergik andre Forbedringer. 1638 fik Murermesteren 28 Dir.
»for Kircken at giøre ferdig« ('J: reparere) og 4 1/2
Dir. for at kalke Kirken og Vaabenhuset indvendigt.
Endvidere blev der købt for 20 Dir. Bly til Vaabenhuset og givet Snedkeren »for Gavlen i øster Ende
at giøre ferdig och Rielker at indlegge i Kirken, item
for en Benk i Vobenhuset och 3 Stoel i Kiercken at
giøre ferdig« og endelig for l Dir. en Tylt Deler, som
Murmesteren forbrugte til Tag paa Kirken, men da
de for Størstedelens Vedkommende var sønderbrudte,
blev anvendte til Bund i Stolene. Det følgende Aar
kom Turen til Tam·net, og Laurits Murmester fik da
25 Dir. for at istandsætte dette og Stætterne. 1640
1

)

Jfr. Nørresundbys Historie, Side 285 ff.
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blev der givet Blytækkeren Laurids Kjøbenhavn 14
Dir. for at tække Kirken, og Christoffer de Hemmer
i Aalborg for 21 Lispd. Bly hertil 18 Dir. 3 1/2 Mrk.
Efter Svenskekrigen 1644 var Hvorup Kirke bleven
»gandske bygfældig« og den undergik 1645 en større
Reparation, ved hvilken der bl. a. blev brugt 2800
Mursten fra Teglgaarden i Aalborg. Murmesteren fik
85 Dir. »for Taarnet og Kirken paa sønder Side ganske af ny at opmure« og Taget paa Vaabenhusel og
Pillerne (paa Taarnet ?) blev ligeledes reparerede, hvorfor Blytækkeren fik 8 Dir. 1650 tog Mikkel Nielsen
i Torpet paa Kjær Herredsting Tingsvidne om Hvorup Kirkes Brøstfældighed 1), og Synsmændene erklærede da herom følgen de: »FØrst saa di Stetterne 2),
den ene vil giøres af ny och den anden at udhoge
och forferdige, hvor Behof giøris. Til forne tvende
Sletter vil forbrugis balffierde Lester Kalck, femb
Hunder Murstien, et ha1f Hunder Tagstien, et Hun-·
der loft Søm. Noch tov Tølter Savdieler at lege i
Loften. Til Torneds Fugning och Søming vil støbis
1
/2 Lest Kaleb, som der til giøris fornødne och vil
forbrugis en anden Aar. Noch fattis 3 Stuoldøre udi
Kiercken, som Hængseler er sønder och vil giøris af
ny. Endnu saa de Torned fattis 400 Tagstien. Porten ved Torned och Jerned med Hengsel och Krog
er forhafvid, vil giøris af ny. Lofted udi Kircken
fattis 3 Tøller Fiel. Paa Kiercken er Blyed afblest
och brecked, vil forbedris med 2 Schp. Bly.« Det
hændte ikke saa sjældent, at Blyet blæste af som f.
Eks. i en Julestorm 1667 og 1674, da Tagets Bly og
') Tgb., fol. 180.
) Der maa herved forstaas de murede Indgange til Kirkegaarden med tilhørende Laager. Et andet Sted omtales
»Randfangere til Stetterne «.

2
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Fjæl ganske var afblæst og fordærvet af »Gudtz
Weyerlig«, hvorved ogsaa Porten og Sletterne var
nedblæst og • gandske sønderslagen ~. I Anledning af
det ovennævnte Syn blev der 1650 indkøbt 200 Tagsten til at lægge paa Taarnet (5 Dlr.), ligesom der i
Regnskabet findes forskellige Poster angaaende Digets
og Kirkegaards-Indgangenes Forbedring som f. Eks.
3 Mrk. for » Bandfangere til Sletterne« og 3 Dlr. ».for
den gamle Mur af Porten og Stelterne at bortrydde«.
1661 hedder det igen i Regnskabsbogen, at Kirken
er brøstfældig, og der blev derefter foretaget forskellige Forbedringer. Saaledes fik Christen Smed og
Laurids Møller i Uttrup for Klokken at nedtage, med
Jærn og igen at opsætte: 9 Dlr. og til Jærnet, som
var forbrugt hertil, 3 Dlr. 3 Mrk. 7 Sk. Akselen af
Eg forærede »den Dannemand Morlen Christoffersen
i Sundby« 1 ) dertiP). Endvidere fik Søren Glarmester
i Sundby ;~ Dlr. l Mrk. 15 Sk. for 4 nye Vinduer,
hvoraf et blev indsat »ved Altergulvel«, de 2 ved
Prædikestolen og det 4. i Taarnet, samt for 31 Ruder,
han indsatte i de andre Vinduer. Endelig var der et
større Murerarbejde, for hvilket Christen Jørgensen
Murmester fra Aalborg fik 41 Dlr. 2 Mrk. 1667 blev
der· foretaget et andet stort Murerarbejde, nemlig af
Christoffer Poulsen Murmester fra Aalborg, der herfor
fik 40 Dlr. Ved denne Lejlighed blev bL a. Kammene paa Taarnet reparerede. 1682 blev der kostet
20 Dlr. paa Kirkegaardsdiget og det følgende Aar
blev 3. Fag af Vaabenhuset tækket med Tagsten og
1684 dets vestre Side, hvilket Arbejde udførtes af
1
)

2
)

Den ofte omtalte Delefoged, jfr. N. Sundbys Historie,
bl. a. Side 140 og 368.
1670 fik "den, som ringed for Mayesteten « 3 Mrk., og
en ny Knebel maatte anskaffes for 10 Sk.
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1688 blev » Huællingen« i
Kirketam·net gjort ren, »eftersom den var med Skarn
meget betynget «. 1691 var det Koret, der blev repareret, og der blev herved forbrugt for 37 Dir. Klumpebly til Taget. Blymesteren fik , for 32 Opgange ny
13ly at ligge paa den lille Kirke oYer Altergulvet paa
begge Sider a 2 Mrk.« 16 Dir., og Tømmermanden
nedtog Gavlen paa »den gamle Kirke « og opsatte den
igen; men to Aar derefter var Ta;unet revnet paa
den søndre Side »fra det øverste Glamhul indtil det
nederste «.
Ejendomsretten over Hvorup Kirke gik som allerede omtalt ved Reformationen over til Kronen paa
samme Maade som det var sket med Sundby Kirke.
Kirkens Tiende blev den 5/4 1594 tilligemed Kronens
Tientie bortfæstet til Anders Mørch i Hvorup, der
herfor aarlig skulde svare henholdsvis 6 Pd . 1) Rug
og 6 Pd. Byg til Kirken og 6 Ørte 2) Rug og Byg
til Kronen. Af senere Tiendeforpagtere kan nævnes
Laurits Jensen i Hvorup, der 1639 oplod Forpagtningen til den bl. a. fra Bonderejsningen 1644 bekendte Herremand Jens Høeg til Vang, som i Indfæstning betalte 13 Rigsdaler eller 19 1/2 Sletdaler.
1699 blev Tienden fæstet af Bertel Andersen i Hvorup paa Sognemændenes Vegne og der blev denne
Gang betalt 26 Rdlr. i Indfæstning. Endelig OYertog
1677 Præsten Kjeld Nielsen Forpagtningen med en
Indfæstning af 29 Dlr. og havde den indtil 1719, da
han afstod den til sin Søn Hr. Hans Michael. Den
aarlige Afgift, som Forpagteren skulde svare for Tienden, var 12 Tdr. Rug, 12 Tdr. Byg og 4 Tdr. Havre,

.Johan Eilersen Murmesler.

1 Pund korn = 2 Tdr.
' ) l Ørte Rug eller Byg var i Vendsyssel= 1 Td.

1
)

a 12 Skpr
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hvilket tilligemed Kvægtienden udgjorde Kirkens visse
narlige Indtægt. Af de uvisse Indtægter var der ikke
saa mange som ved Sundby Kirke1), men kun ganske
faa. Der nævnes af saadanne bl. a. den ovenfor omtalte Begravelsesplads i Kirken, nogle Bøder, og nogle
enkelte Gange Lysepenge, foruden hvad der allerede
tidligere er nævn l. De aarlige visse Udgifter var efter
en Paategning forrest i Regnskabsbogen foruden 2
Tdr. Rug og senere tillige 2 Tdr. Byg 2) til Præsten
for Levering af Vin og Brød, Voks til Alterlysene,
l Td. Rug til Regnskabsprovsten og l Rdlr. »for en
Nats Hold«. Hertil kom l Dlr. 2 Mrk. aarlig til
Kirkeværgerne og 3 Mrk. til Messeklædernes og Kirkens Renholdelse samt Majning af denne. Blandt de
mere uvisse U d gifter forekommer der ret hyppigt en
Post, som kaldes » Brandstød «, hvilket var et Bidrag til
Genopførelse af en eller anden afbrændt Præstegaard
eller Kirke og beløb sig til l Dlr. 2 Mrk. pr. Gang 9).
Sluttelig skal nævnes de i Regnskabsbogen omta Ile
Kirkeværger, der var følgende: Poul Poppe (1602),
Anders Mørck i Hvorup (ca. 1602), Jens Jacobsen
1
)

Nørresundbys Historie, Side 289.
Blev i Tidens Løb kom·erteret i Penge efter Kapitelstaksten.
") Af disse Brandstød skal nævnes følgende: 1664: Hr.
J ens i Vammen og Set. Boels (Budolfi) Kirke i Aalborg,
1667: Hr. Niels i Sønder holm, 1673: Hr. Hans i Aahy,
167-!: Hr. Peder i V. Hassing, 1678: Hr. Anders i Hilligsø, Hr. Jost i Saltum, Hr. Eiler i Lerup og Hr. Palle
i Sindal, 1679: Hr. Rasmus Fog, Hr. Rasmus paa Sejrø
og Hr. Albrecht i Wulstrup (Volstrup), 1680: Jellinge
Kirke og Præsten i Ellidshøj, 1681: Hr. Jørgen Ovesen,
1682: Hr. Laurs i Hals og til Erritsø Kirkes Reparation,
1683 : Hr. Detlef Hansen, 1686 til Fladstrand Kapels
Bygning og Hr. Peter i Hiardemaal, 1688: Hr. Knnd
Skiøtte i Sønberg, 1698: Hr. Lars Hieronymi i Aars.

2

)
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(1603), Peder Laursen i Hvorup og Kield Andersen i
Uttrup (1604), Las Jensen i Hvorup (1605, 11 og 13),
Las Mortensen i Utlrup (1605, 08, 10 og 13), Jens
Thomsen i H\·orup (1606-07), Niels Nielsen (1611),
Peder Mortensen i Hvorup (1611-12), Christen Pedersen og Morten Kieldsen (1614), Jens Johansen og
Mads Lauritsen i Uttrup (1615-19), Laurits Jensen
i Hvorup (1620-25, 29, 35, 38 og 41), Mikkel Nielsen i Torpet (1620-25, 29-35, 44-54), Morten Smed
i Uttrup (1626-27). I Tiden 1635-37 nævnes ingen
Kirkeværger, Jens Christensen i Uttrup (1638-41),
Mads Bertelsen (1642-48), Kjeld Morten,sen var Kirkeværge 1642-44, da han den lHft faldt i Slaget
ved Sundby, Bertel Andersen i Hvorup (1649-54),
Mads Pedersen i Uttrup (1655-59), Laurits Joensen
i Hvorup (1655-59), Jens Jensen i Hvorup nævnes
som eneste Kirkeværge 1660-63, Niels Andersen i
Hvorup 1664-65 sammen med Anders Chrislensen
i Uttrup og alene 1666--76, Niels Christensen i Ultrup 1677-83, fra 1680 alene, Jens Nielsen ibd. 1677,
Anders Kierulf i Torpet 1684, Anders Pedersen i
H,·orup 1684, Jens Lauridsen i Uttrup 1685-88,
Mads Ipsen i Hvorup 1685-88; Peder Mortensen i
Hvorup 1678-79 og 1689-94, Jens Madsen i Uttrup
1689-93, Just Nielsen i Hvorup 1694-1736, Peder
Andersen i Hvorup 1695-1703.

III. DET 18. og 19. AARHUNDREDE.
Straks efter at det 18. Aarhundrede var gaaet
ind, blev der til Hvorup Kirke »efter hans ædle Høj·
velbaarenhed Hr. Biskoppens Tilladelse bekostet en
ny ziirlig Prædikestol af Eg med Krone over og til·
behørige Trappe«. Den var udført af en Aalborg·
Snedker ved Navn Zebalt Bielefeld og kostede 55 Sletdlr.,
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der . maa have været en forholdsvis stor Sum, naar
man tager i Betragtning, at Lejen af de to Vogne,
der· førte dem fra Aalborg til Hvorup, kun beløb sig
til ·s Sk. pr. Vogn og at Kosten i 4 Dage til de to
Karle, som satte den op, ikke blev til mere end 3
Mrk. alt ialt. Dette skete i Aaret 1701 eller mulig Aaret
før, og det er forstaaeligt, at nogle 1) har arisiaaet denne

Prædikestol, - der sikkert er en Efterligning af den i
Budolfi Kirke -· 2), til at være en Del ældre. Stilen
er nemlig det 17. Aarhundredes og maa vel nærmest
kaldes :.sen Renaissance~ eller, om man vil, »Barok«;
den var i hvert Fald ikke nær saa »modemet: som
Sundby Kirkes Prædikestol, da denne blev opstillet
faa Aar senere. Om Bielefelds Prædikestol fra Førstefærd har været dekoreret med Malerarbejder, kan
vel næppe godtgøres, men de udskaarne Figurer mel1
~) Udf. af Lauridtz Jensen i E!1senbæk.
) Bl. a. Løffler. Jfr.. C. A. Jensen: Snedkere og Billedsnidere, Fig. 143.
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lem Fyldingerne er oprindelige og forestiller bl. a.
lVIoses og Set. Peder. Senere blev den stafferet af
Jens Trane, og ham skyldes naturligvis de Malerier
af de fire Evangelister, hvormed Fyldingerne er dekorerede.
Ved Aaret 1709 fandtes der efter Regnskabsbogen
følgende rørlige
Inventarium:
, fia ll{ og Disk af ølv, Yæglig 45 Lod, et Par
MaJm-Ly eslager, Yæglig 12 Skaalpund, el dre'i•el
Messing-llækken i Fundlen, vægtig 5 1/t Sl<a.aJputld ,
1 Me sellagel af t·ød Fløjel, l Messesærk, l Drejels
Alterdog, l AJlerklæde a( blaa fo'løjel med Søh-Galluner, l Bibel in folio Friderid 2d<'n, l Ri tua l, l Alterbog, l P almebog, 1 Bog at skrh·e fødde, døde og
Barselq-vinders Introduelion udi, l Bog at krive deris Navne udi, som troloves og vies, hvilken ogsaa
Lilhører Sundby Kirke 1), l llog at skrive commullic~mlium Navne udi, sotu og lilhører Sundby Kirke,
l Ligbaare, l Klokke med Streng l Stie og 2 Bænke
i Vaabenhu et, ilem en Bog al skrive CommunicanLium 1avne udi, om lilhører denne Kirke alene.
En gammel Prædikestol. .:
I Aaret 1711 blev der pyntet en Del op inde i
Kirken som det synes paa Foranledning af den daværende Biskop Mag. Frantz Thestrup og rimeligvis
ogsaa den fungerende Sognepræst, den energiske Kjeld
Nielsen. Æren for selve Arbejdet skyldtes en >)Skilderer«, nemlig den nylig omtalte Jens Trane 2 ), der
sandsynligvis ogsaa var Mester for nogle tilsvarende
Dekorationer paa Sundby Kirkes Pulpitur, som blev
udført i Aaret 1710 ogsaa paa Foranledning af Biskop
1
) De to sidstnævnte Bøger findes nu i Viborg Landsarkiv.
') Han har maaske været i Slægt med den Mogens Christian Trane, der har dekoreret Stolene i Viborg Søndersogns Kirke.
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Thestrup. Nu •stafferede« han i Hvorup Kirke Alteret, Døbefonten, Prædikestolen og Pulpituret, hvilket
maa antages at have været ikke en Restaurering,
men en Modernisering, og Alteret er vel saa ved
denne Lejlighed blevet »zieret« med Frederik IV.s
kronede Spejlmonogram m. m. Om Pulpiturets Udsmykning fortæller Præsten Knud Schott (1732) udførligt i en Indberetning til Albert Thura 1), hYorefter
Hiskop Tilestrup havde ladet Koret staffere, hvilken
.Staffering udviste følgende "Emblemata«:
»l. Hvit Taarn, hvortil en Del Fugle flyve:
"Søger Satan at indtage - Hiertet; Luk Driv ham
tilbage!«
2. Et Kors omgivet med en Perle-Rad oven paa
en Krone: »Gid en ræt Kors-Drager finder - kraftig Trøst og Kronen vinder.«
3. En fra Himmelen udstrakt Haand, holdende
en Bog: »O ordets Bog for Dig tillukkes, - n a ar om
Aaudens Hielp ei sukkes.«
4. Et flyyende Hierte: "Ved den stærke Andagts
Vinger, - Hierlet sig til Himlen Hin ger.«
5. En Krone og deri et Scepter og 2de Palme·Greene: >>Riget, Palmer, Kran d s og Krone Gi v
mig J esus for Din Throne. (
6. Et tændt Lys paa en Lyse-Stage, hvortil 2<1e
Hænder holder 2<1e andre Lyys, som antændes:
»Mange Lyys ved eet optænd es, - mangen Siæl af
een omvendes.«
7. En Diamant liggende paa en Ambolt, hvorpaa en Haand holder en Hammer, for at slaae derpaa: » Haand, Hierte, Demant lige, -- vil for Om·dets
Straf ej vige!«
') Aalborg Stifts Beskr., jfr. Vends. Aarb. 1919.
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8. Et Lyys paa en Stage, hvortil en Flue flyver
ind i Luen: »Fluen sig i Lyyset brænder, - syndig
Vellyst Siælen skiænder. «
9. Et Saol-Blomster vendende sig imod Solen:
• Blomstret sig mod Sool vil bøie, - hen til Jesu m
seer mit Øje.«
10. En paa Vandet staaende Pyramide, hvorpaa
Vinden blæser, men bestraaJes dog af Soolen: »Storm
og Strømme paa mig skyder, - Naade-Solen jeg dog
nyder.«
11. Verdens Klode, som hælder: •Se hvor Verden gaar til Grunde, Lid Du paa den ingen
lunde.«
Ganske lignende Billeder fandtes i Sundby Kirke,
og man kan endnu finde saadanne bl. a. i Nørup
Kit·ke ved Engelsholm.
For hele dette Arbejde blev der efter Regnskabet
belalt Jens Trane 60 Dir. af Kirkens Midler, saa at
der altsaa ikke foreligger nogen Foræring fra Biskoppen, hvad man efter Knud Schotts Beretning kunde
tro. 1713 fik Kirken af en unavngiven foræret et
lille Skib, der blev ophængt som Zierat sammesteds,
men i Aaret 1819 blev fjernet paa Grund af Alder og
Skrøbelighed. 1725 blev der •gjort et nyt Sprinkelværk for Alteret«, hvilket kostede 4 Dir. 8 Sk. i
Snedkerløn foruden l Dlr. 2 Mrk. til Maleren, som
stafferede det. 1726 blev Inventariet »forbedret med
en ny gul Damaskes Messehagel med tvende Søh·hægter, Korset af rød Allask, kantet med Sølvtakker,
som er foræret af sal. Hr. Kield Nielsens Enke Anne
Muule. Derforuden med et rødt Alterklæde, ziiret af velbemeldte Enke, med Silkefryndser og med Kirkens Forsvars gunstigTilladelse tjenstlig blev forflyttet fra Sundby
Kirke«. 1739 skænkede Degnen i Sundby, Enoch Green,
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en Frederik II.s Bibel tilligemed en Bogstol til Hvorup
Kirke, og 1765 fik Kirken af Præsten Knud Schott
foræret en Oblatæske af Sølv mærket »K. Sch.« og
»T. M.« 1) 1781 blev Skriftestolen repareret og forsynet med 4 lange og 2 mindre Barkans 2) Gardiner,
forærede af Præsten, som ogsaa havde givet en svensk
Lænestol dertil. 1782 blev Sølvkalkens Fod omstøbt.
I Aaret 1817 blev Altertavlen opmalet, forgyldt og
istandsat, hvilket kostede 52 Rd., men ellers ser det
ikke ud til, at der er blevet gjort videre ved Kirkens
Indre i den første Del af det 19. Aarhundrede. Det
ses dog af en Inventarieliste fra 1827, at der i Tidens
Løb var kommen en Del mindre Ting til foruden de
allerede nævnte, bl. a. en Brudeskammel, en gl. Glaslysekrone og en Messing Lysearm ved Siden af Prædikestolen. 1828 blev der anskaffet en ny Messehagel af sort Fløje! med Sølvgaloner og 1832 et nyt
sort Alterklæde, ligeledes med Sølvgaloner, 1841 en
Alterkande af Parcellæn og et lidet Gulvtæppe fonu1
Alteret, - der havde tidligere kun ligget en Maatte-;
1844 en ny Alterdug og Messeskjorte. 1860 blev
Oblatæsken »Omarbejdet« og 1861 var der blevet ophængt nogle Olielamper til Kirkens Belysning, hvilke
Lamper dog næppe hverken ved deres Udstyrelse
eller Lysstyrke kan antages at have virket særlig
blændende i Interiøret, der i denne Periode kun blev
beriget med mere prunkløse Udsmykninger som en
Tavle med Præsterækken og et Tavlebrædt til Salmenumrene.
I den nyeste Tid er Friderich Malers Altertavle
erstattet med en ny i moderne Stil, meget smuk og
Knud Schotts Hustru Talche Kieldsdatter ~Inie, D. af
Formanden Hr. Kield Nielsen.
') En Slags tykt og stærkt Camelot (af Gedehaar).
1

)

352

CHR. PETRESCH CHRISTENSEN :

dekorativ, inddelt, ligesom den gamle, i 3 Felter med
Malerier fremstillende Opstandelsen.
Endvidere er Niels Billedsniders Døbefont blevet
overført til Dansk Folkemuseum, og i dens Sted er
kommen en ny, der maaske bedre tilfredsstiller Nutidens Smag. Endelig findes der nu ophængt i Skibet 2 smukke Lysekroner; den ene, en Glaskrone,
hidrører efter sin Stil fra det 18. Aarbundrede og er
maaske den samme, som et· omtalt i det foregaaende,
den anden er i Renaissancestil og af Messing.
Vi skal herefter se lidt paa Pladsforholdene inde
i Kirken, og i saa Henseende har vi jo allerede hørt,
at det i det 17. Aarhundrede af og til kunde knibe
med at skaffe Rnm i Kirken, hvilke Forhold da blev
afbødet for Ungdommens Vedkommende med Pulpituret og for de Fattiges ved Anskaffelsen af Bænken
i Vaabenhuset. I det følgende Aat·hundrede blev der
(1739) indrettet to nye Stole i Taarnrummet, hvor
ved samme Lejlighed nogle forfaldne Kvindestole blev
reparerede, og 1743 bemærkes det i Regnskabsbogen,
at Mølleren i Uttrup Mølle, Jørgen Thomsen, hvem
der ikke tidligere var bleven tillagt noget Stolestade
i Kirken, tilligemed nogle andre skikkelige Husmænd
havde anmeldt, at ville paa egen Bekostning lade en
Stol indrette fremmest paa Pulpituret »efter den
Maade og Model, som er gjort i Sundby Kirke«, hvorfor enhver af dem for sit Vedkommende tilbød at
give aarligt til Kirken 8 Sk. danske, hvilket Arrangement derefter blev bifaldet af Kirkestyrelsen, og der
blev saa indrettet en Stol til 4 Personer »fremmest«
paa Pulpiturets nordre Side. Efter Jørgen Møllers
Død overtog hans Eftermand i Møllen Kjeld Nielsen
{vistnok hans Stedsøn) hans Stade og 1759 fæstede
Thomas Smed i Uttrup sin Faders Stade i samme
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Stol for en Indfæstning af 4 Mrk. Samme Aar begærede Husmændene Hans Olufsen Skrædder i Uttrup og Lars Hansen Pottemager i Hvorup tilligemed
2 andre »Interessenter« Tilladelse til , paa egen Bekostning at maalte lade indrette en indelukket Stol
paa søndre Side fremmest paa Choret~ (:>: Pulpituret), hvoraf de vilde give 8 Sk. aarligt, og det anførtes herved, at dette vilde tjene til Ordentlighed i
MP.nigheden, bl. a. derved, »at unge Børn og tjenendes Folk ej skal fortrykke de gamle«. Andragendet
blev da ogsaa approberet og Stolen indrettet det følgende Aar, »hvilkeh, som det hedder i Regnskabs. bogen, tSognemændene ikke med Rette kan støde sig
over, siden alle de, som tiender 1), ere forsynede i
Kirken med Stolestader og Rum, nok a parte for
deres Tjenestefolk og Børn paa Choretc. 1763 fæstede
Bartbol Skrædder et af Staderne i den norde Stol
sammesteds, og Kirken havde nu gennem en længere
Aarrække en fast Indtægtspost paa 4 Mrk. i Stolestadepenge. Af senere >>Abonnenter«: paa de to nævnte
Stole kan nævnes for den søndres Vedkommende:
Lassen Pottemager i Hvorup og efter ham hans Søn
Hans, kaldet Salling, (1775) og for den nordres Kield
Møllers Søn Chr. Kieldsen Møller (1776 og 83) og
Chr. Juul i Uttrup (1789). Endnu 1828 blev der
svaret Stolestadepenge i Hvorup Kirke, men der maa
vel da kun have været Tale om en enkelt Plads,
siden den samlede Afgift kun beløb sig til - siger
og skriver: 8 S k., og fra Aaret 1833 indgik der ikke
flere Stolestadepenge.
Med Hensyn til Pladserne under Kirkegulvet var
Ordningen naturligvis ikke mindre eksklusiv end for
1

)

;, :

svarer Tiende.
23
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Pladserne oYenover. Det var som Regel kun de mere
fornemme eller velstaaende, der nød den Ære at blive
stedte til Hvile inde i selve Kirken, ligesom der ogsaa gjordes Adskillelse mellem Pladserne ude paa
Kirkegaarden, hvor Gravstederne i Kirkens Nærhed
regnedes for de fornemste, og de, der laa paa Sydsiden, nød mere Anseelse end de paa Nordsiden, hvor
de mindst ansete Folk i Sognet gerne blev begravet.
Selvmordere og Misdædere blev dog ikke engang begravet her, men nedgravede udenfor Kirkegaardsdiget.
Medens der var temmelig tæt opfyldt med Begravelser i Sundby Kirke, uDder hvis Gulv, ligefra Taarnrummet til Sakristiet, var H vilesled for Præster, Herredsfogder, Herredsskrivere, Officerer o. a. tilligemed
deres Paarørende, var der kun faa Gravsteder inde
i H vor up Kirke, hvad der vel var en Følge af, at der
her i Sognet kun fandtes ganske faa velstillede eller
fornemme Folk. De Personer, der i Regnskabsbogen
nævnes som begravede her, var allesammen af Familier, der boede eller havde boet paa Hvoruptorp,
som synes fra meget gammel Tid at have været Sæde
for de mest ansete Folk i Sognet. 1704 blev der
,for Hendrich Sørensen i Torpet 1) hans Sahl. Hustruis
Liigs Nedsættelse i Kircken efter sluttede Accord med
veJedie Hr. Biskoppen« betalt 3 Dir. og for hans Søns
Ligs Nedsættelse l Dir. 2 Mrk. 2). 1706 blev den tidligere omtalte Mikkel Nielsens anden Hustru, Maren
Jensdatter Mørck, begmvet i Kirken, hvorfor erlagdes
6 Dir. Herefter maa man tro, at ogsaa Mikkel Nielsen saavelsom hendes 2. Ægtefælle Anders Andersen
Kierulf i Hvoruptorp ligger begravede i Hvorup Kirke,
') Hvoruptorp kaldtes i daglig Tale saaledes.
') J fr. C. Klitgard: Kjærulfske Studier, Side 346 og 366.
3
) Jfr. Nørresundbys Historie, Side 74 og 308.
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men det er sandsynligt, at de som Kirkeværger har
faaet deres Gravsted her uden Afgift til Kirken, og
det samme gælder om den nysnævnte Hendrich Sørensen, hvis Begravelsessted heller ikke omtales i
Regnskabsbogen. 1733 blev der af Mo.ds Corfitzen
i Hvoruptorp betalt 2 Dir. for Nedsættelsen af hans
Hustru Johanne Thomesdatters Lig »neder i Kirken«,
17 48 for hans 2. Hustrus og en Datters Begravelse
2 Rd. 4 Mrk. og 1749 4 Mrk. for Nedsættelse af hans
lille Barns Lig. 1759 blev Mads Corfitzens Lig nedsat ved Siden af de andres; han var imidlertid bleven fattig, og der blev derfor givet Moderation, saaledes at Betalingen nedsattes til 4 Mrk. Endelig
blev Mads Corfitzens Efterfølger, Jens Ibsen i Torpet, 1777 begravet nederst i Kirken, hvilket kostede
hans Enke 2 Rd. »for Frihed til at opsætte en Tavle
med Gravskrift over hendes sal. Mand. Denne smukke
Tavle, der er holdt i sorte og grønne Farver med
Forgyldning, findes indmuret nederst paa Skibets
Nord væg, bærer følgende Indskrift:

A _n_
Her nedenfor i Kirke Gulvet er hensat til Hvile
den fordums velagte og fornemme, nu hos Gud si.
Dane Mand lENS IBSEN, fød i Laden 1) 1713 d. 10
Maii. Boede tilsidst i Hvorup Torp i 24 Aar og døde
Aar 1777 d. 10 Martii i hans Alders 63de Aar. En
Fader til 2de Sønner og 4 Døttre ved 20ve Aars kierligt Ægteskab med den hæderbaarne Mathrone Ane
Jens Datter, fød i Staa Aar 1720 d. 2 Okt, død Aar
1796 den 5te Octobr i hendes Alders 76 Aar og 3 Dage.
1

)

Vist Ø. Laden, V. Hassing Sogn.
23*
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I Graven her vi Hvile faa
for Jammer og Elende.
Paa Dommens Dag vi op skal staa
med Palmer udi Hænde.
A0 1777.«
Anne Jensdatter, for hvis Ligs Nedsættelse >lUCder i Kirken« der blev betalt 3 Dlr. 4 Mrk. 8 Sk.,
er vistnok den sidste, der er begravet i Hvorup Kirke.
Hendes og Jens Ibsens Søn Jens Jensen Ct 1837) og
dennes Søn Niels Jensen (t 1856), der begge ligeledes
boede i Hvoruptorp, ligger derimod begravet ude paa
Kirkegaarden, h vor deres anselige Gravsten findes
umiddelbart nord for Kirkens Langhus, men inde i
Kirken paa den nordre Væg er der ophængt 2 smaa
Mindeplader (af Blik?) over nævnte Niels Jensen og
Hustru. I Forbindelse med Gravene skal ogsaa omtales, at Kirken til et Stykke ind i forrige Aarhundrede, da Ligbaarer gik af Brug der paa Egnen, ejede
l, senere 2 saadanne, der sammen med den tidligere
omtalte Bænk udgjorde Vaabenhusets Inventar.
Udenfor Kirken stod der som tidligere berørt
noget, der ogsaa henregnedes til Inventaret; det var
"Gabestokken• eller » Halsjærnet«, som her tjente til
Haandhævelse af det, man i gamle Dage kaldte
»Kirketugt« eller » Kirkedisciplin «, og der blev jo som
bekendt holdt en vis Justits i Menigheden, f. Eks.
med Hensyn til tvungen Kirkegang paa Helligdage.
Forsøm melser paa dette Omraade straffedes efter
Chr. V.s Lov med Pengebøder, men Chr. Vl.s Sabbathsforordning af 11/s 1735 bestemte, at Gabestokken i
slige Tilfælde s k ulde bringes til Anvendelse overfor
Bønderne, saa at den forsømmelige herefter -blev stillet offentligt til Skue udenfor Kirkedøren til Skræk
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og Advarsel for ligesindede, og det var vel saa Anledningen til, at der i Aaret 1740 blev ~nskaffet en
ny Gabestok til Opstilling ved Hvorup Kirke, som jo
iøvrigt tidligere havde haft en saadan, som havde
staaet der siden 1667. Den ny kostede med Jærn,
Træ og Arbejdsløn samt en Laas dertil ialt 3 Mrk.
8 Sk. Men selvom man passede at give Møde ved
Kirketjenesten, stilledes der naturligvis visse Krav til
Menighedsmedlemmernes Opførsel herunder. Ligesom det ikke kunde tillades at lave »Bulder• eller
»Parlemenl«, - f. Eks. i Anledning af Stolestaderne,
- blev det paa den anden Side heller ikke tolereret,
at nogen sad og faldt i Søvn, hvilket Tilfælde ikke
synes at have været helt ualmindeligt dengang, siden
Chr. IV fandt Anledning til ved en Instruks af 22 /1,
1645 til Bisperne i Sjælland, Fyn og Skaane a t paabyde Ansættelsen af Folk til undei· Kirketjenesten i
de respektive Sogne at gaa rundt og med en Stok
vække de henslumrede Tilhørere. Saadanne ,Embedsmænd«, der populært kaldtes »Prikfogder«, ses
og&aa at have været i Funktion i Kjær Herred, som
det tydeligt fremgaar af samme Herreds Tingbog under 30/s 1636, hvor nogle Mænd vidnede om Lars
Nielsen i Diget (Ø. Hassing Sogn), at han havde været Gabestok og Halsjærn betroet der i Sognet »at
isætte denom som dertil brødig kunde findes, och gich
udi /(ircken och opueket denom, som souf om hellige
Dage((,
I de sidste to Aarhundreder er Hvorup Kirke
naturligvis fra Tid til anden undergaaet en Del Reparationer og Forandringer, ogsaa hvad det ydre angaar. Der skele saaledes i Aaret 1702 en større Reparation paa Kirkens østre Ende og søndre Side samt
Vaabenhuset og Taarnet, hvilket alt blev udført af
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Murermestrene Peder og Christen Jensen af Aalborg
og kostede 40 Sldr. 1705 fik Murermester Hans Pedersen af Brobuset ved Bratskov 22 Dir. »for de gamle
brøstfældige Kamme paa øster Side af Tam·net og en
paa nørre Side at nedbryde og igen af ny opmure«
m. m. og 1709 blev der lagt nyt Bly paa Kammene
af Tam·net, der ellers var tækket med Tegl, hvorbos
der i Kirken blev indsat et nyt Vindue paa den oordre Side »som bøjligen behøves for Lysnings Skyld
i Kirken«. 1714 blev » Vaabenhusets nedblæste murede Gavl igen af ny opmuret. 1718 blev der til en
ny Reparation købt Mursten fra den nyanlagte »Rydslet Teielofn« (:J: Nyborg Teglværk), og Prisen for
Stenene var 7 Mrk. 2 Sk. pr. 1000 Stk. 1725 blev
der indsat et nyt Vindue i Taarnet. 1729 blev der
foretaget en større Reparation paa den søndre Side
af Kirken, hvor ~urværk og Blytag var »brøstfældige«. Herfor fik Peder Madsen Murmester i Nørresundby 60 Sldlr. ifølge Accord foruden 20 Sldr. ekstra
paa Grund af Arbejdels Besværlighed og angaaende
samme Reparation anføres det yderligere i Regnskabsbogen: >>Som vi ingenlunde kunde faa saa
mange Pligtfolk af dette lidet Sogn, helst da det Yar
i den besYærligste Tid for Bonden, der endskiønt det
gik trende Gange om i Sognet, koste det dog til Kalksiaaer og Pligtfolk efter ugentlig Betaling . . . . ialt
56 Dr. 8 Sk.« Endelig var der en Regning fra Chr.
Larsen Smed i Uttrup for 6 Murankere. 1737 fulgte
en ny Reparation som Følge af den store Storm den
22. Januar s. A. 1741 betaltes der M urermester Peder Madsen »efter Accord for det Arbejde paa østre
Ende af Kirken, hvor Muren ganske var nedtagen:
28 Dir., endnu for det Arbejde paa søndre Side Vaabenhuset og søndre Kirkelaage: 18 Rd.«, til hvilke
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Reparationer Jærnankrene ogsaa blev leveret af Christen Larsen i Uttrup. 1746 leverede Sr. Anders Erslev i Aalborg 3 1/2 Tylt »gode Furbord (Fyrrebrædder)
saavel til Stole at indrette som den store Gavl paa
Kirken at giøre af ny«, og s. A. blev der købt Tjære
til at tjære samme Bræddegavl med samt til Kirkens
Døre og Sletterne. Næste Reparation var 1748, ved
hvilken der anvendtes 10 Læster norsk Kalk og Teglslen fra Chr. Ørsnes i Aalborg. I Aaret 1755 blev
der opført et helt nyt teglhængt Vaabenhus »af Grundmur med muret Gavl og ny Kirkeport«, hvilket Arbejde udførtes af ovennævnte Peder Murmester, der
for sin Part fik 40 Rd. 1764 blev der igen foretaget
en større Reparation, der kostede over 100 Rd.;
Murerarbejdet blev udført af Laurits Madsen, Malerarbejdet af Eriman Claudi fra Nørresundby (idet Kirkens Porte og Døre m. v. nu blev oliemalede) og
Smedearbejdet af Erland Møller i Hvorup. I sit Testamente betænkte Hr. J(nud Schott Hvorup Kirke
med 500 Rd., der medgik til en meget omfattende
Reparation, ved hvilken Taarnet fik Blytag over det
hele, hvilket Tag kom til at koste 562 Rd. 5 Mrk.
11 Sk. Haandværkerne var Murermester Søren Christensen, Tømmermand Lessberg (maaske identisk med
Ove Laurits Lienberg, der har tømret Budolfi Kirkespir i Aalborg) og Albert Pedersen Blytækker. 1792
viste det sig, at nogle af Grundstenene paa søndre
Side var skredne, hvorfor det ved Licitation blev
overdraget en Mand ved Navn Christen Nielsen at udbedre denne og andre Skader for en Sum af 140 Rd.
I Aarene omkring 1830 blev der foretaget flere Reparationer og 1840 blev den østre Endemur af Kirken nedbrudt og paa ny opført. Derefter fulgte forskellige Reparationer, bl. a. 1854, 1857 og 1863, den sidste
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foraarsaget af en Storm den 31. Oktober s. A., hvorved ogsaa 13lylaget havde lidt en Del Skade, og 1865
finder vi - vistnok l. Gang - en Post angaaende
Kirkegaardens Vedligeholdelse. Af senere Forandringer skal til Slut nævnes Tilbygningen af en Apsis
1898 (Arkitekt H. Kampmann), Opførelsen af del nu\•ærende Vanbenhus 1900 og Taarnets Restaurering
1901.
Kirkens Korntiende var siden Hans Michel Kieldsen Muhles Død bortfæstet til de efterfølgende Præster
indtil et Stykke hen i forrige Aarhundrede, og ved
Aaret 1836 var haade den og Kvægtienden »overladt
Yderne «. Blandt de mere regelmæssige Udgiftsposter
skal for det 18. Aarhundredes Vedkommende nævnes: Præstens Vederlag for at holde Brød og Vin til
Kirken, hvilket var 2 Tdr. Rug og 3 Tdr. Byg efter
hvert Aars Kapitelstakst, Provstens Honorar for Visitats og Regnskabets Revision, Lysepenge til · Substituten i Hvorup for Skolehold og et mindre Beløb
»for Kirken at feje og maje « samt l Mrk. til Præsten for at føre Regnskabet. Endelig fik Kirkeværgerne hver l Rdl. om Aaret for deres Ulejlighed osv.
Af Kirkeværger for Hvorup Kirke skal til Slut nævnes følgende fra Tiden efter 1700 : Peder Sørensen i
Ullru p Nørgaard 1705- 46, Thom as J ensen i Hvoru p
1747- 68, J en P eder en i Ullrup Nørgaard 1747-74,
Niels Ibse n i Hvoi'Up 176 .- 77, E rik J o en i Ultrup
Nørgaard 1775- 96, Søren øren en i H vorup 177 886, Ras mu s Sørensen i H vorup 1787, J ens Morlense n
i Hvorup 17 8- 1805, Ni els Madsen i Ultrup 17 ~) 7 1 11, J en Veslergaa rd j H''ot·up 1806- 41 Ove Ander en j Uttrup l 13-15, P eder Nielse n j Utlrup
18 16-23, La rs lJedersen i Ulln1p 1829-38, J en ·
Mølholm i Hvorup 1842- 46. De lo idsle Kirk eværger, der omtales i Regnskabsbogen, var Gaardmand i Uttrup Anders Justesen og P. Christensen,
der tiltraadte henholdsvis 1839 og 1848.
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Landvinding, som her i Danmark og da især
paa den jydske Halvø er foregaaet og fremdeles.
er i Gænge paa den Vis, at øde og værdiløse Jordstrækninger forvandles til nyttig Ejendom, kan siges
at være udøvet af to samvirkende men indbyrdes forskellige Styrker. Den ene er »Det danske Hedeselskab c, stiftet 1866, denne betydningsfulde, statsunderstøtlede Organisation, hvis Formaal er Hedekultur i
videste Forstand: Udtørring, Opdyrkning, Beplantning osv. Den anden Erobrer er en vidt spredt Hær
af Jordbrugere, for Størstedelen Smaamænd, som
byer for sig og Tid efter anden har lagt Flademaal
af Land til deres Agres og Enges Vækst ved Sejr
over Lyngheder, Porsskove og Tuekær - og dennespredte men tapre Styrke er den ældste 1) og sandsynligvis den af de to Landvindere, der skønt billigt
og ringe rustet har haft de mindste Tab.
Allerede i første Halvdel af 180oerne forekommer

D

EN

1

)

Vel var det Staten, der allerførst gjorde Fo.rsøg paa at
faa de jydske Heder under Kultur, idet Regeringen,
som bekendt, i 1700erne virkede kraftigt for at faa Folk
til at bebo og dyrke Heden i Midtjylland. Forsøget
blev dog, som man ved, nærmest mislykket og gav i
alt Fald iltke Opmuntring til Efterfølgelse.
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Enkeltmands-Virksomheden for Lynghedernes Nyttiggørelse, dog kun smaat og sjældent og ingenlunde
i enhver Hedeegn. Der vides f. Eks. intet om, at
nogensomhelst mere omfattende Hedepløjning fandt
Sted her i Himmerland i nævnte Tidemaal. I Størstedelen af Herreder og Sogne laa Heden, bakket
eller jævn, omkring og imellem Kær og Marker.
HYer Gaard havde sin Lod deri, men faa var de Bymænd, der vidste Besked om, hvor Skellene gik, eller
brød sig stort om at vide det.
Der skal her fortælles om en Mand, som, længe
før Hedesagen bley national og populær, tjente den
trofast og ved sit Eksempel bidrog til, at den paa
hans Egn fik Vind i Sejlene, og dette uden Pauvirkning udefra, uden Viden om Hedekultivering andensteds, men alene i Kraft af Mandens sejge Flid og
stærke Fremgangsdrift Han var en Landnamsmand,
som ud fra sine Højsædestøtter - sin lille ved Køb
erhvervede Bopæl - ryddede sig Raaderum for Folk
og Fæ.
Manden bed Jens Pedersen og boede i Strandby
Sjørup, en Samling spredte Smaagaarde, hvis Jorder
mod Øst grænser til Farsø Sogn.
Han var født i Klim, Vester Hanberred, den 24.
December 1819 og var som yngre Mand i en Aarrække Smed. Til Himmerland kom ban i Slutningen af 185Qerne og købte da Ejendommen paa Sjørup
Mark, et »Sted« paa ca. 12 Sl<æpper Hartkorn og
med et Jordtilliggende af om ved 85 Tønder Land
Mark, Kær og Hede, allermindst af det førstnævnte:
lmn omtrent 12 Tønder Land. Han havde med hertil Hustru, Dorthea Larsdatter, født i Gøttrup Sogn,
Vester Hanberred, og tre smaa Drenge, deres Børn.
Jens Pedersens Kendingsnavn i Sognet blev i de
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mange Aar, han kom til at bo her, » Haanningen 1 ) i
Sjørup«, og til at begynde med skulde der naturligvis være ligesom lidt morsomt og tilsidesætteude ved
det Kendingsnavn, som der er ved de fleste lignende
folkelige BenæYnelser af Indvandrere i Egnen, men
længe varede det ikke, inden det urltaltes og hørles
med samme Agtelse som Besidderens gode, bogførte
Døbenavn.
Omtrent ved den østre Ende af Jordejendommen
laa dens Bygninger, en lille trefløjet Gaard med lave
sammentrængte Huse, til Dels af Ler i Bindingsværk
og med tyndt og gammelt Straatag. Sønden for laa
det meste af Agermarken. En Del af den var jævn
god efter Egnens almindelige Beskaffenhed, men en
anden Part ''ar udpræget Sandjord af den Slags, hvis
magre Vækst af Senegræs er stærkt blandet med
Hvenetotter, Rødknæ og Blaamunke.
Mod Vest ~mas den store Hede. Den strakte sig
med lave Bakkeskrænter og lange Skraaninger ud 1il
Kærene, som løsgaaende Høveder i Tidens Løb havde
optraadt i Tuer og Furer, hvor ikke Sumpe eller
Mudderpøle havde dannet sig paa de laYe, yandede
Flader.
Paa Heden stod Lyngen tæt, blandet med Mos,
Gyvel og Pors, og nede i Tuekærene sloges Siv, Stargræs og Pileurter om Herredømmet.
Endnu i vor Tid, i et nyt Aarhundredes Somre,
ses Blaamunke og andre smaa Sandmarksblomster
1

)

En Mand eller Kvinde, hvis Hjemstavn er et af Han
Herrederne, er altid og alle Vegne i Himmerland bleven
kaldt en Haanning - med tydelig aa-Lyd . Den ofte
sete skriftlige Benævnelse af den kloge Kone i Vindblæ s,
Maren Honning, er aldeles urigtig og misforstaaelig.
Ogsaa der giver U dtalen rent aa.
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paa en og anden af den gamle Gaards Agre, men
dens hele vidtstrakte Jordtilliggende har nu i et og
alt et helt andet Udseende end for 50-60 Aar siden.
Den lille, oprindelige Indmark er for længe siden
under tidssvarende Drift, de brede Heder er blevue
til Agerland, Kærene er udtørrede og ligeledes opdyrkede - en ny og nyttig V egefation pryder Arealerne
fra Skel til Skel.
Og alt dette er fra først af og i Hovedsagen
»Haanningen«s Værk.
Meget snart efter Jens Pedersens Bosættelse her
i Himmerland fik Folk i Sjørup og Omegn en Fornemmelse af, at den lille raske Mand fra Han Herred Yar af en noget anden Støbning end de selv og
alle dem, de hidtil kendte og de fik Syn for
Sagn.
Ved Købet af Ejendommen medfulgte bl. a.
Kreaturbesætningen, som imidlertid kun bestod af et
Par Stude, to eller tre Køer og nogle Faar. Studekørende blev Jens ved at være i adskillige Aar ·det passede ham i alle Maader bedst indtil videre.
Men han sørgede bestandig for at skaffe sig Trækdyr, der va·r dygtig store og stærke og kunde tage et
ordentligt Ryk, hvor og naar det behøvedes.
Som foran meddelt havde Jens Pedersen været
Smed, før han blev Landmand, og delte kom ham
nu svært til Nytte. Han fik sig indrettet et Slags
Smedeværksted, hvor han lejlighedsvis lavede Arbejdsredskaber: Skovle og Grebe, Spader og Hakke osv.,
og istandsatte og fornyede beskadigede Dele af Vognbeslag, Plov og Harve. Man vil vide, at hans Frembringelser som Hjemmesmed ikke just var fint Arbejde - slemt tunge var de Haandredskaber. Der
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skulde Kræfter til at bruge dem. Men brugte blev
de, endda til Gavns, ikke mindst i Mergelgraven.
Mergel var nemlig noget af det første, den ny
Mand i Sjørup eftersøgte paa den ham tilskødede
Ejendom, og han fandt, ll\'ad han søgte: en god, let
smuldrende LermergeL Nu fik Stedets gamle Mark,
efterhaanden som dens »Aarsgøder« kom til at »ligge
ud« til Græsning, en Tilførsel af Mergel, der straks
gjorde gavnlig Virkning paa den i Forvejen yderst
ler- og kalkfattige Jordbund.
Samtidig begyndtes Angrebet paa Heden. Ploven
rev en første Flænge i Lyngskjolden, afrettet efter
oplagte Mærkeknolde fra Spadestik - og nu blev der
,brækket« videre. Fure lagdes til Fure, Ager til Ager,
den ene Tønde Land efter den anden. Det gav Arbejde for Studene. Hvor der ikke var alt for bratte
Brinker, gik det forholdsvis let nok, men paa mindre
jævn Grund og hvor Lyngrødderne var særlig kraftige, kunde der blive Slid, saa Svingeltræer eller
Hammelreb sprang, og baade Plovmand og Forspand
svedte derved.
Somme Steder i Heden var der en Stump dyb
Hulvej, Spor af Folkefærdsel i fjerne Fortider, hvor
der maatte jævnes med Greb og Spade. Der kunde
være store Sten at faa væltede op og lange, sejge
Virerødder, der skulde rykkes op eller hugges over
med Økse, og hist og her var en lille Kærhale eller
en Sig, der skulde afvandes og planeres, inden den
kunde indlemmes i den omgivende Brak.
Jens Pedersens Sønner kom tidligt til at tage fat
med, og mens de voksede til, kom der mere og mere
Fart i det store Arbejde. Kreaturholdet øgedes Aar
for Aar og dermed Arbejdskraften, saa der kunde
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sættes mindst to Forspand i Gang, et Par Heste foruden Studene.
Det blev nu nødvendigt, at der i Gaarden holdtes Tjenestepige til at tage Del i saavel Ude- som
Indearbejdet samt i Sommerhalvaarene en konfirmeret Dreng til Kreaturpasning og andre Bestillinger.
Naar et Stykke Hede var brækket, maatte det
gerne ligge urørt omtrent et Aars Tid, inden dets raa
Jordmasse kunde blive tilstrækkelig urlluftet og dets
tykke, knudrede Furer nogenlunde udsmuldrede. Saa
fik det Mergel og laa atter en Tid, før det efter ny
Bearbejdelser med Plov og Harver var tjenligt til at
kunne tilsaaes.
At faa al den nyvundne Jord gødet fra Stalde
og Stier i Nødset var ikke til at tænke paa. Men i
Kærene var der Rigdomme af ren Muldjord. Noget
af denne hentedes hjem, henlagdes til Udluftning og
kom derefter til Anvendelse som Underlag for lVIøddingen til Opsugning af flydende Stoffer og - selvForøgelse af Gødningsmængden. Endfølgelig videre blev paa en og anden Brakmark saaet Lupin,
en saftrig Bælgplante, som i Reglen groede godt til
og afgav efter Nedpløjning et vel virkende Gødningsemne.
Imod Sæd,·ane overfor Foreteelser af omtalte
Art var det kun faa af Omegnens Mænd, der spottede over »Haanningen«s paa Sjørup Jorder hidtil
usete Virksomhed. Snarere undrede de sig en Kende
over, at de ikke selv, Hedeejere som de næsten alle
var, for længe siden havde gjort ligesaa, hvorefter de
slog sig til Taals med, at de jo i Grunden havde det
godt nok med den Maade, de drev Avlsvæsen paa,
og saamænd i Forvejen havde Ejendom nok at faa
passet. Ikke uden Anerkendelse betragtede de dog
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deres ny Sognefælles Færd. En og anden af dem,
der var Vidner til den, mindes og omtaler endnu
som et ~fornøjeligt« Syn dette: at se ~Haanningencs
Plov æde sig videre og videre ud i Heden og denne
forvandlet til lyse Agre med Græs, Spergel, Kartofler,
Boghvede og almindeligt Korn. Længe varede det
for Resten ikke, før ogsaa Mænd i N a bo laget, hver
efter sin Evne, »tog ved Lære« efter Jens Pedersen
og begyndte at sætte Plovene i Lyngjorden.
Efterhaanden som Hedeopdyrkningen skred frem,
var Turen ogsaa kommen til Kærene. Tuerne dernede blev løsskaarne og vendte om til Tørring. Siden kastedes de sammen i Smaadynger, der blev
>sat Ild paa«. Saa laa de og brændte og røg, til de
ganske langsomt bleY til hvide og gule Askehobe, der
spredtes ud som en første Gødning, hvorefter Kæret
kunde pløjes, om ikke med Hestene, saa med Studene, og n a ar det nu , tillige var tilbørligt afvandet,
kunde det give Byg og Havre af en Højde og Drøjde,
som Høstfolkene bedst fik lært at kende.
Hen paa Tiden fik J ens Pedersen en Del af sin
Gaard ombygget, især Udhusene, der maatte betydeligt forstørres som Følge af Avlingens og Kvægholdets Forøgelse. Den lille, gamle »Kaalgaard« bag
Stuehuset udvidedes til en almindelig Bondegaardshave som de i andre Egne: en fredet Indhegning
med Frugtbuske, alskens Køkkenurter og Blomsterplanter - ogsaa noget nyt. skønt ikke kommet frem
før i 187oerne, i det nøjsomme, afsides Strøg omkring
Sjørup Gaarde.
Selv tog Jens Pedersen Hovedparten af de forskellige Aarstiders Slid saa vel som af alle lettere
Bestillinger, idet han nemlig om Morgenen var Førstemand ud ad Døren og om Aftenen i Regelen en
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af de sidste af Hjemmets Folk, der søgte til Sengs.
Hans Standsfæller derude omkring ham var forvist
ikke Syvsovere, men Jens overgik dem dog i Henseende til at gøre Arbejdsdagen lang: i Sommermaanederne op før 4, kun et kort Middagsblund, fortsat
Beskæftigelse til om ved 10 Aften og derefter, nu og
da, med Sæde paa Trillebøren eller en Vognstjært, lidt A vislæsning i Lys af det sidste Dagskær.
Folk, der har tjent » Haanningen i Sjørup«, min-des ham med Velvillie. Meget skulde de vel bestille,
men han var hensynsfuld overfor dem. Om Helligdagene gik Kreaturpasningen i Skifte mellem Pigen,
Drengen, de to Sønner1 ) og ham selv, og var en eller
flere af dem indtegnet til Altergang, skulde vedkommende fra Morgenstunden være fri for enhver Slags
Arbejde.
I de Aaringer 186Qerne - , da Jens Pedersen
indvandt de første Vange paa Sjørup Hede, begyndte
»Den indre Mission« at fa a Fodfæste i hans Egn, og
han og hans Familie var blandt dem, der sluttede
.sig til den, for saa vidt som de tog Del i dens »gudelige Forsamlinger « i Hjem og Skolestuer her og der.
Noget stærkt Tag i den livlige, virkelystne Mand fik
Missionen dog næppe, og da dennes betydeligste Præ-dikant paa Egnen, Kolportør Anders Laursen, gik
over til den grundtvigske Retning, blev det samme
Tilfældet med Jens Pedersen og hans Husstand. Dertil bidrog ogsaa, at nogle Bekendte af Familien, unge
Mænd i Nabobyen Grynderup, var komne i Forbindelse med ivrige Højskolefolk paa den ikke fjærne
Morsø og var stærkt paavirkede af det ny »Livssyn «,
som gjorde sig gældende der med Galtrup Højskole
1

)

Den tredie af Sønnerne var død som mindreaarig.
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som Hovedsæde. Det lykkedes Anders Laursen at
faa oprettet en Højskole i Lundby ved Løgstør, en
Karleskole med ægte grundtvigsk Præg som Morsingboernes. Jens Pedersens Sønner kom paa Laursens
Skole, hver af dem en Vinter, og fra nu af blev deres Hjem, den lille Gaard paa Sjørup Mark, ogsaa
paa anden Vis end ved Hededyrkningen, et særmærket Sted, et lille Arnested for Tanker, der havde den
redelige Hensigt at løfte og berige Befolkningens
aandelige Levesæt og lysne Tilværelsen for jordbundne Sjæle.
Da Forfatteren af nærværende Skildring for første Gang - en Søndag Eftermiddag i Foraaret 1875
- var i Jens Pedersens Gaard, sad i Stuen en Mand
fra Farsø, Søren Laustsen, en af Højskolesagens trofaste Venner. Han sad ,-ed den ene Bordende med
Morten Eskesens Sangbog for sig og sang for de tilstedeværende, sang godt og med Varme i Røsten:
»Undrer mig paa, hvad jeg faar at se over de høje
Fjælde« - ,ønsket er ligt en yndig Mø«
~skøn
Freja hun havde et Smykke af Guld~ o. fl. Sange.
-Tilhørerne var hjerteligt med.
Sange! Et hidtil ukendt Begreb herude . . . .
Alt, hvad af Ord der var egnet til at synges, havde
bestandig tilforn været et af to: Salmer eller Viser.
Sange var der ikke noget der hed, før man begyndte
at komme til de gudelige Forsamlinger, hvor der
brugtes en lille Versebog, som hed »Pilegrimsharpen«
De Vers, der stod i den, kaldtes for Sange. De
var riglig kønne l Men de her, fra Højskolerne, var
endda kønnere! De var ligesom gladere, alligevel det
var gode Ord, de lod høre!
Efterhaanden saa man nu paa det lille Bondehjems Borde - i afgjort Modsætning til dets lige-

u
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stillede
Sogn og Egn - Aviser og ~Fortællings
bøger«. Foruden Aalborg Stiftstidende kunde man
træffe paa et og andet Nummer af Sofus Røgsbros
~Dansk Folketidende.: og Morten Eskesens lille Friskoleblad ) Fylla«, som Højskolevennerne Tid efter
anden laante hverandre. Af Bøger kunde man finde
Bjørnsans Fortællinger og C. A. Thyregods »Blandt
Bønder«, ligeledes modtagne lejlighedsvis og bestemte
til Videresending. Endog en Grundtvigs »N ordens
Mytologi« fandt Vej til Hedegaarden.
Den 13. April 1879 døde den stilfærdige, inden
Døre altid virksomme Husmoder, Dorthea Larsdatter.
Gaarden, som nu med Hensyn til dyrket Areal var
forstørret til mere end det firedobbelte, blev kort efter
delt mellem Sønnerne. Den ældste, Andreas, blev
Udflytter: satte Bo med H ns tru paa den fjernere Del
af Marken, og den anden, Johan Peter, fik det gamle
Hjem med dets nærmere J ordtilliggende og sin Del
af Kærene - _hver Ejendom for sig af Værdi og til
Drift som en almindelig, mindre Gaard. Hos Søn
og Sønnekone i Hjemmet fra Tilflytningstiden for de
mange Aar siden forblev Jens Pedersen som Aftægtsmand, vedblivende rørig og arbejdsom til op i en
høj Alder.
Han døde paa Farsø Sygehus den 9. Januar
1901, taknemmelig mod Gud og Mennesker for Livet,
han havde levet, i sine sidste Dage ofte erindrende
og sigende de Verslinier af Ingemann: ~opad, ja
op ad Forklarelsens Bjerg, til du E.kal smile, tryg ved
den evige H vil e.~
En Sønnedatter af Jens Pedersen i Sjørup er gift
med Folketingsmand Hans Chr. Hansen, Krogstrup.
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11. Februar l 923 var det 27 5 Aar siden, at
Landsbyen Aarestrup i Hornum Herred fik sin
første Skole, der oprettedes af Gregers Krabbe til
Torstedlund. I Fundats af 11. Februar 1648 begynder han saaledes: » Iligemaade (som han havde oprettet Aarestrup Hospital af 20. Aug. 1637) haver jeg
og bemeldte kære Hustru 1), Gud den allemægtigste til
Lov og Ære, og fattige Børn til Forfremmelse, funderet og stiftet en liden dansk Skole udi den østre
Ende af foranskrevne Fattiges Hus 2) paa 2 Fag, udi
hvilken Skole den siungendis Degn udi Aarestrup,
som nu er og herefter kommendes vorder, skal flittigen informere og lære fattige Skolebørn udi deres
Catechismus og Børnelærdom og anden Gudfrygtigbeds Øvelse, som og at læse Skrift og regne saa vidt
enhver efter sin Aar og Alder kan fatte og begribe.«
Udgifterne og Vedligeholdelse af Skolen skulde afholdes ved Hjælp af de samme 7 Bøndergaardes 3)

D

EN

1

Dorothea Daae, gift med Gr. K. 1. Februar 1640, død
28. Maj 1675.
') Hospitalet i Aarestrup.
8
) De 7 Gaarde var:
1) Lauritz Skomagers, 2) Miekel
Skiøttes, 3) Mads Knudsens, Bieregaard, 4) Niels Nielsens, Hylgaard, 5) Lauritz Simonsen Skræders,, 6) Lau)
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»>ndkomst og Herligheder «, som opretholdt Hospitalet. Endvidere skulde »den stedte Degn« som Skoleholder have Renterne af 100 Rigsbankdaler, hvill<e
skulde udbetales ham paa Torstedlund »uden Ophold« hvert Aar ved Paasketide. Hver af Gaardene
skulde levere l Læs Tørv til Skolestuens Opvarmning.
Det ser ejendommeligt ud, at Gregers Krabbe
allerede paa den Tid har Interesse for og stifter en
dansk Skole for sine Bønders Børn her i Midten af
Himmerland. I hele Fyn havde man i 1706 kun to
Skoler og først i 1706-07 oprettedes en Skole for
Almuen i hve~· af Københavns 6 Sogne 1). Grunden
til Oprettelsen af Skolen kan maaske tænkes. Gregers Krabbe kom til at staa Christian den Fjerde
temmelig nær. Saaledes var han af denne Konge
allerede i Aaret 1629 indbudt til at staa Fadder 2) til
Kirstine Munks Datter, Elisabeth. Først som Lensmand paa Hindsgavl og Riberhus og senere i 1640
som Rigsraad kom han Kongen paa nært Hold. Omtrent samtidig udstedte denne som bekendt et Kongebrev, hvori han ønskede, at det, »som somme Steder
sker«, maa paalægges de ve,lhavende Bønder i de
store Landsbyer at holde en Skolemester og et lidet
Skolebus, »efterdi det er deres Børns Lyksaligbeds
Forfremmelses Anliggende«. Frugterne af dette Kongebrev blev meget sparsomme; men Skolen i Aarestrup er sandsynligvis en af de faa. Betegnende er
det, at Gregers Krabbe selv benævner den »en liden
dansk Skole~.

1
2

)

)

rits Jensens og 7) Lauritz Sørensens, alle af Aarestrup
By.
K. Ottosen: Vor Folkeskoles Oprindelse og Udvikling.
Molbech: Christian IV.s Breve, I., S. 368.
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Endelig skal fremføres, at Niels Jonsen 1 ), den
sidste og vel nok anseligste af Viiferternes Slægt paa
Torstedlund, havde haft en Del Interesse for Sognet
og dets Kirke. Skønt hans Slægt ikke er skattet for
dens venlige Sindelag overfor Bønder, skal det dog
vedføjes, at Niels Jonsen foretog sig flere Ting, som
gennem Tiderne bar været til Glæde for Aarestrup
Sognebeboere. Han skænkede 1564 de mægtige Lysestager til Kirken, og 1582 lod ban Klokken støbe og
gøre, og det var ogsaa i hans Tid, ca. 1570, at Kalkmalerierne blev malet paa Hvælvingerne. Efter hans
Død gik Godset i Arv til Krabberne, og da Gregers
Krabbe naaede videre end Herremænd i Almindelighed, maa Skolen og Hospitalet nok ses som et Udslag af den Tids højtsiaaende Herremænds Godgørenhed og for at følge den tidligere Slægts Tradition,
men ogsaa som en Følge af denne Mands alvorlige
Trang til at forbedre den jævne Bondes Viden og
Kundskab og højne hans aandelige Standpunkt. Hvor
megen Lærdom, der er udgaaet fra den liden Skole
med Hensyn til Skriftlæsning og Regning, lader sig
næppe paavise. Skolegangen har som over hele
Landet været yderst begrænset, og kun de fremmeligste Bønderbørn skulde undervises.
Et spirende Frø havde Gregers Krabbe dog nedlagt, og Degnen i Aarestrup var bleven Skoleholder
med forhøjet Indtægt. Stedets Sognepræst 2) samt
Provsten 3 ) havde Tilsyn med Skolen.
1

2

)

)

8

)

Danske Herregaarde ved 1920. Alexander Rasmussen :
Torstedlund.
Claus Christensen Vorde var vist Sognepræst for Buderup, Gravlev, Aarestrup allerede i 1637. Han døde i
Embedet 1666.
Niels Pedersen, Voxlev.
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Hvem den første Skoleholder var kan ikke historisk paavises. Efter Folkemunde hed Degnen, da
Hospitalet i 1637 oprettedes, Klemmen. Der fortælles1), at Gregers Krabbe havde en Datter, der en
Dag, mens man spiste til Middag paa Torstedlund,
fik et Stykke Flæsk i Halsen og kvaltes, hvorpaa
hun blev sat op i Kirken. En Ligrøver sneg sig om
Natten ind gennem Lugen til Kapellet og vilde røve
Pigens Smykker og Fingerring. Ved Bevægelsen gled
Flæsket gennem Halsen, og Pigen kom til Live, medens Røveren forsvandt ad samme Vej, som han var
kommen. Da Degnen boede lige ved Kirken, raable
Pigen paa ham: »Klemmen, kom og hjælp mig.«
Denne kom dog ikke, før han skulde ringe Klokken
om Morgenen. Pigen var da bleven sindssyg ved
denne uhyggelige Oplevelse, hvorfor Gr. Krabbe byggede Hospitalet til hendes Underhold. Hun døde
kort Tid efter dets Opførelse, hvorpaa 5 fattige Enker fra Godset fik frit Ophold der.
Ved Indberetningen om Degneembeder 2), dateret
Ordestrup d. 17. September 1690, underskreven af
Degnen Søwren Pedersen og Præste.n Eckhoff 3), gives
en Del Oplysninger: Degnetraven var endnu ikke i
Brug. Degnen fik l Skp. Rug af hver Gaard, hvilket ialt beløb sig til 3 Tdr. 4 Skp.
Offeret til de tre store Højtider beløb sig til 3
Rdr. 4 ~. Paaskerente af en Gaard var 1 /s Skp. Rug,
))hvorved er beregnet den Kiærv, jeg skulde have for
Kloken at Ringe Aften og Morgen. En Ost af hver
Gaard efter Folkenes egen Finhed c.
') Meddelt af Kirkeværge N. Krogh, Aarestrup.
) Provinsarkivet i Viborg.
8
Didriksen Eckhoff, Sognepræst for Buderup) Peder
Gravlev-Aarestrup ca. 1689-1700.
2
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Naar Kvægtiende toges, fik Degnen i Skriverløn
et Lam.
Degneboligen bestod af 8 Bindinger udi Længden 24 Alen. »Til samme er udi Vesten en Kaalhave udi Længden 12 Alen og udi Bredden 10 Alen.c
»For Skolehold gives mig aarligen 9 Rdr. 1) efter
Fundatsen dat. Torstedlund d. 11. Febr. 1648 . .,
Af sidste Bemærkning ses, at Renterne af Gregers Krabbes Fundats er en temmelig betydelig Indsats i Degneindtægterne. Man maa antage, at Embedet paa den Tid har været nogenlunde om ikke
temmelig godt aflagt. Degnene i Himmerland var i
det 18. Aarhundrede temmelig ustadige, og de flyttede ofte. Dette er dog ikke Tilfældet i Aarestrup.
Maaske har de ekstra 9 Rdr. bidraget sit til at holde
paa dem. Ingen af dem, der kendes, flytter i andet
Embede. Hvorlænge Søwren Pedersen har fungeret,
vides ikke. Hans Slægt levede mange Aar efter i
Sognet, hvilket kan tyde paa, at hans Embedstid har
været lang.
I 1755 tager imidlertid den 72-aarige Christen
Nielsen Nørholm~) sin Afsked og viger Pladsen for sin
Svigersøn, Peder Clausen. Meget taler for, at Chr.
Nørholm eller Christen Degn, som han kaldes i Kirkebogen, har været Degn i Aarestrup i mange Aar.
I den ældste Fortegnelse over Degne i Viborg Stift
fra 1726-1760 3) nævnes han ikke før sin Afsked, og
tør man heraf slutte, at han er kommen i Embedet
før 1726,. kan han maaske være Søwren Pedersens
Efterfølger. Chr. Nørholms Hustru, Lisbeth Sørens1
)

2
)

2

)

Denne Sum var senere kun 6 Rdr. For Tiden 12 Kr.
Hans Nabo i Gravlev, Degnen Peder Olufsen Bang, var
over 80 Aar gammel i Aaret 1736.
Provinsarkivet i Viborg.
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datter, døde i Degneboligen den 3. November 1752.
70 Aar gammel. Den 4. Marts 1753 afholdtes gejstligt Skifte 1) sammesteds af Provst Marcus Alsing, Stedets Sognepræst Laurits Aagaard 9) og Adam Block,
Nibe. Blandt Arvingerne nævnes Sønnen Abraham
Christensen, fuldmyndig, »Som staar i kongelig Majestæts Tjeneste ved Garden til Fods« og Datteren Cidsel, der efter Faderens Forklaring »gerne vilde have
være ude at se sig om i Verden og tjene sil eget
Brød«, men efter Forældrenes Ønske maatte blive
hjemme, da det gamle Degnepar ikke kunde undvære hendes Tjeneste. Hun havde nu saaledes tjent
dem i 4 Aar og skulde have en aarlig Løn af 2 Rdl.
og 4 -'!f, men havde endnu intet faaet. Hun havde
derfor 10 Rdr. og 4 i tilgode. Af Stærvboets Genstande nævnes blandt andet »det lidet Kleinsmeddeværktøj«, hvoraf sluttes, at Chr. Nørholm har syslet
med Klejnsmedearbejde. Han fungerede ikke længe
efter sin Hustrus Død, og Cidsel fik ikke sine Udlængsler stillet ved at se sig om i Verden, thi i Sognets Kirkebog ses, at den 23. September 1753 vies
Peder Clausen, Substitut i Aarestrup, og Cidzel Christensdatter. Som Forlovere nævnes Sr. Søren Calmer3), Birkedomrner, Torstedlund, og Degnen Cbr.
Nørholm, Aarestrup.
Peder Clausen (1755-1784) og Cidsel var saa1) Gejstlig Skifteprotokol 1716-78, Fol. 320 i Provinsarki2

)

3
)

vet i Viborg.
Laurits Aagaard, Sognepræst for Buderup, Gravlev,
Aarestrup, ordineret 1733 den 1. Juni, død 26. Marts
1758. Tidligere Conrector i Aalborg Skole.
Søren Calmer var født 11. Juni 1716, død 1790. Birkedom·mer over Torstedlund Birk 1752-1779. Gift 1764med Kristine Mejer, født 11. November 1714 i ArendaL
Deres Ligsten findes i Gravlev Kirke.

AF AARESTRUP SKOLES HISTORIE

377

ledes selvskrevne Degnefolk i Aarestrup. Dog maa
Svigersønnen virke som Hjælpelærer et Par Aar. Hans
Kaldsbrev er dateret 22. November 1755. Ægteparrets Hjem var sikkert den Skole, om hvis Beliggenhed gamle Folk beretter, at den ''ar paa Kirkegaarden
lige vest for den nuværende Skolebygning. Chr. Nørholm ~lagede i 1752 over, at den blev brøstfældig.
Her døde Cidsel ogsaa den 9. April 1766 efter at
have født 6 Børn, hvoraf kun to overlevede hende.
Cbr. Nørholm døde først 8. April 1768, 85 Aar gammel. Til hans Begravelse var der tilbageholdt 5 Rdr.
og 12 ~. Peder Clausen 1) har fortsat sin Degnegerning som Enkemand. Det ser dog ud som han har
holdt op før sin Død, idet Kirkebogen ved hans Død
den 9. Juli 1784 meddeler ,forhen Sognedegn for
Aarestrup Menighed, 55 Aar«.
Den næste Degn var Peder Christensen Alting,
1
21
( /7 1784- /lo 1809).
Hans Forældre var Christen
Alting og Hustru Helvig Sørensdatter af Volsted, hvor
han døbtes den 11/2 1731. Forældrene flyttede kort
efter til Skørping. Peder Alting var vist oprindelig
Snedker. I 1776 boede han i Støvring. 12 Dage
efter Peder Clausens Død er han imidlertid kaldet
til Sognedegn i Aarestrup i en Alder af 53 Aar.
Uden at det kan paavises hvordan, har han været i
Familie med Formanden, der vel sagtens har haft·
ham som Medhjælper. Skiftet over hans Bo er endnu
bevaret. Heraf ser man ikke alene, at han var
1

)

7. April 1759 døde Peder Degns Moder i Aarestrup, 75
Aar. Maaske er det Peder Clausens Moder. Mere
sandsynligt er det dog, at hun er af Søwren Pedersens
Familie, idet Degnen mange Gange paa samme Tid i
Kirkebogen benævnes ved sit fulde Navn.
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Snedker 1 ), men ogsaa, at han har haft et hyggeligt
Hjem. Hans Dagligstue saa saaledes ud: l rødmalet
Fyrretræsbord med Krydsfod og Skuffe, tre røde
Bænke, 2 Lænestole af Træ, l Stueur i Futeral og
en grønmalet Egekiste med Jernbeslag. Paa Væggen
en Pyramide, et Spejl, to store og fire mindre Skilderier, et Kobber Sengebækken, en Tobakshylde samt
fire Tobakspiber. I samme Stue var det sædvanlige
faste Sengested med hvid og hlaaternet Olmerdugs
0Yerdyne og Blaarlærreds Lagener. Skønt alle Smaating er samvittighedsfuldt optegnet lige til nogle gamle
opslidte File og et Fritbor, nævnes ikke saa meget
som en Salmebog. Han har vel næppe ejet en Bog.
Hans Værktøj sættes til 40 Rdr., medens hans 2
Køer, 6 Faar og 2 Lam sættes til 30 Rdr. Ved Auktionen den 12. Februar 1810 indkom 320 Rdr. 4 i
15 ~, skønt Boet kun var opgjort til 244 Rdr. 3 i
14 ~. Til sidstnævnte Sum kom dog 18 Rdr. for en
Bilæggerovn og en Grubekedel, som Efterfølgeren i
Embedet skulde betale; tb i af Frygt for, at Skillemure og Skorsten skulde falde ned og bevirke en
større Udgift, turde man ikke tage dem bort fra den
meget brøstfældige Degnebolig.
Et lille Træk 2) huskes endnu i Folkemunde om
Peder Alting. Skolen laa tæt op mod Kirken, til
hvis Dør der næppe var mere end ca. 50 Al. En
sen Aften, da Alting var kommen hjem - han holdt
nemlig meget af at gaa i Byen om Aftenen - , saa
han gennem Skolens paa Klem staaende Dør, at der
·k om et Par Gengangere ud af Kirken 3) og begyndte
1

)

2

8

)

)

En Seng, forfærdiget af P. Alting, har eksisteret indtil
for faa Aar siden.
Meddelt af afdøde Gdr. Jens Elkjær, Aarestrup.
Her fandtes Vifferternes og Krabbernes Begravelse.
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at slaas foran Kirkedøren. Det var dog ikke mere
mørkt, end at Alting nok kunde se dem, medens de
derimod ikke efter menneskelig Synsevne vilde kunne
opdage ham bag Dørsprækken. Den ene af Ridderne
huggede imidlertid Hovedet af den anden, der faldt
til Jorden. Sejrherren gjorde Front ned mod Skoledøren sigende: ~Kunde du Per Alting der bag Sprækken gøre det.« Degnen blev saa forskrækket, at han
hurtigst forsvandt ind i Sengen til Konen. Næste
Morgen, da han skulde ringe, blev han meget forbavset, idet han hverken fandt Hoved eller hovedløs
Ridder udenfor Kirkedøren.
Om hans Død meddeler Kirkebogen: Sognedegn
Peder Christensen Alting blev funden død i Haven
ved Thorstedlund og bortryktes rimeligvis ved Besvimelse, som i de sidste Aar oftere paakom ham.
Han blev begravet den 10. Oktober 1809, 78 Aar og
8 Mdr. gammel.
Allerede i Skiftet af 12/s 1810 ses det, at Niels
Larsen Krabsen er beskikket til Sognedegn i Embedet
24
( /,J, 1810- 7/ 5 1836).
Han var født i Aarestrup den
11. August 1771, og hans Slægt havde boet i Sognet
i mange Aar. Hans Forældre var Laust Krabsen og
Olrig Nielsdalter. Bedsteforældrene var Krab 1) Nielsen (Skræder) og Hustru Inger Lauridsdatter ogsaa
af Aarestrup. Bedstemoderen døde 91 Aar gammel
i Hospitalet Aar 1786.
Krabsen var forlovet og holdt den 12. Oktober
1810 Bryllup med Maren Christensdatter (Alting).
1

)

Familien menes at stamme fra en Holstener ved Navn
Krab. Der fortælles ogsaa, at en af Slægten i tidligere
Tid var Skriver paa Torstedlund, hvor han efter Gregers Krabbe skal have faaet Tilnavnet •Krab•.
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Han lover at modtage Degneboligen »uagtet denne
øjensynlig er meget brøstfældig uden nogen Godtgørelse for Brøsthold «. Den efterladte Degneenke,
Maren Andersdatter, skulde han give Pleje og Opvartning, saa længe hun levede, som en Søn skylder
sin Moder. Skulde hun blive utilfreds med Opvartningen og flytte, skulde hun have 7 Rdr. aarlig af
Kaldet i Enkepension. Til hendes Begravelse henlagdes 25 Rdr., hvilken Sum hendes afdøde Mands
kostede. Niels Larsen Krabsen og Hustru var flittige
og praktiske Folk. Degnekaarene var smaa, men
deres 4 Sønner 1) satte de godt i Veje.
Niels Larsen Krabsen blev i Embedet til sin Død
den 7. Maj 1836. Hans Alder var 65 3/4 Aar.
Ovennævnte ældste Søn, Lars Peter Krabsen
(1836-1853), havde læst paa Snedsted Seminarium,
hvorfra han dimitteredes 1831 med Karakteren:
Duelig. Han blev den første Seminarist ved Skolen
og kaldedes ikke til Sognedegn, men til Lærer og
Kirkesanger. Efter endt Eksamen var han Hjælpe') 1. Lars Peter Krabsen, født 27. September 1811.
2. Peter Christian Krabsen, født 22. August 1813, til

hvem Faderen købte Korshøjgaard for 400 Rdr., og
hvis Stuehus endnu staar som et Minde fra den Tid
(ca. 1830).
3. Niels Krabsen, født 30. Maj 1816, havde først en
Gaard i Aarestrup - hvor nu Smedien er -, købte senere en af Stubberupgaardcne. Var i en lang Aarrække Formand for Sogneforstanderskabet og Sognefoged, hvilke Hverv han forestod med Dygtighed. Han
døde, hædret som Dannebrogsmand, den 26. April 1881
Dg blev begravet paa Aarestrup Kirkegaard netop paa
det Sted, hvor den gamle Skole laa, og hvor hans Vugges Gænger gik.
4. Anders Krabsen, født 25. Februar 1818, blev Skovfoged i Trads.
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lærer hos Faderen, efter hvis Død han fik Embedet.
Han giftede sig den 9. Oktober 1840 med den 20aarige Bodild Sørensdatter, Gaardmand Søren Ingvardsens Steddatler af Aarestrup. Lars Peter Krabsen var som mange af Tidens Lærere søgt som juridisk Raadgiver og var som saadan søgt udensogns
fra. Hans Moder Maren 1) holdt i de sidste Aar ofte
Skole for ham. I 1853 fik han sin Afsked med 66
Rdl. i Pension. Nogle Aar boede han i et Hus ved
østre Bjerregaard i Aarestrup. Senere flyttede han
til Ersted, hvor han døde af Brystsvaghed den 15.
~arts 1862.
Aarestrup Skolelærerembede ha vde ved sidstnævntes Afsked ved Giftermaal været i samme Familie i 5 Slægtledz).
Den gamle Skole, som Niels Larsen Krabsen
overtog uden Brøstholdsgodtgørelse, blev fornyet i
hans Embedstid. Den ny fik samme Beliggenhed
som den nuværende. Ældre Folk vil endnu huske
den fra deres Skoletid.
Som med en ny Tid begynder Jens Larsen
(1853-1876) som Hjælpelærer den 12. Januar 1852
efter endt Juleferie. Han var født i Voxlev Sogn
') Hun døde i Stubberup hos Sønnen N. Krabsen den 22.
November 1860, 84'/2 Aar gammel, siddende i sin Stol
med Strikketøjet i Haanden. Til sin høje Alderdom
bevarede hun Lysten til at læse med Børnene hver
Aften.
2
) Da Stedets Sognepræst i 1864 konfirmerede en af Lars
P. Krabsens Sønner, nu afdøde Husmand af Stnbberup,
Søren Braulstrup Krabsen, spurgte han ham, om han
ildæ vilde læse til Lærer for saa om muligt at faa Embedet efter Fædrene. Da Drengen havde mere Lyst til
Landvæsenet, beklagede Præsten det og fremkom derpaa med ovensiaaende Bemærkning.
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den l. Marts 1817, hvor Forældrene var Husmandsfolk. Han lærte i Ungdommen Væverprofessionen,
men havde Lyst til Bogen. Det var hans største
Fornøjelse at forslaa Fritiden med en Bog bag en
Kæmpehøj nær Hjemmet. Imidlertid fik han ogsaa
Lejlighed til at udvide sine Kundskaber hos Pastor
Thomsen, Nibe, og opnaaede i 1850 som Privatist at
tage Skolelærereksamen ved Ranum Seminarium. I
Aarestrup blev han snart anset og agtet iblandt Beboerne for sin Interesse for Skolen. Nøjagtighed og
Punktlighed var fremherskende Anlæg hos ham, ligesom han var i Besiddelse af en god Sangstemme.
Hans ualmindelig smukke Haandskrift synes at være
gaaet i Arv til flere af hans Elever. I sin Fritid
vævede han ofte for Folk og havde 2 Væve i sin
Stue. Da Lars Peter Krabsen i 1836 blev Lærer, besøgtes Skolen af ca. 70 Børn fra hele Sognet. Efterhaanden voksede Børneantallet Fra 1866 var det
blevet nødvendigt at oprette en Vinterskole i Torsted.
Vinterlæreren, Jens Christensen, maatte derfor fortsætte i Sommeren 1870 for en Løn af 65 Rdr. ialt
Bolig, da Børneantallet efter Opgivelse fra Skolekommissionen til Sogneforstanderskabet var steget til
120, hvilke ikke kunde være i Aarestrup Skolestue,
der ef~er Larsens Opgivelse kun havde et Rumfang
af 2362 1/s Kubikfod. I Sommeren 1870 tilbyggedes
da Andenlærerboligen, og dette Embede oprettedes og
reguleredes til en Løn af 233 Rdr. 1)
Bolig og 4
Fv. Brænde. Til Bygningen optoges af Sogneraadet
et Laan paa 600 Rdr. Murer- og Snedkerarbejdet
tilsloges Chr. Christensen Bak af Trøjborg for 555
Rdr., og 10,000 Sten hentedes af Byens Mænd fra
Annerap Teglværk.

+

+

1
)

Til Sammenligning tjener, at Aarestrup Skoleembede
'lf 11 ~.

i 1856 var reguleret til 376 Rdr. 5
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Jens Larsen var Lærer til sin Død den 5. Januar 1876. Hans Grav findes umiddelbart øst for
Kirkens Dør.
Hans Efterfølger blev Seminarist Carl Hjorth.
Husmandssøn fra Jerslev i Vendsyssel, der allerede
havde virket som Andenlærer ved Skolen i 3 Aar.
Han forflyttedes i 1888, idet han af Konsistoriet kaldedes til Lærer i Ledøje paa Sjælland, hvor han døde
1892. Resten af Lærerne vil være kendt.
Da Førstelærerboligen i 1885 blev kassabel, optoges af Sogneraadet et Laan paa 6000 Kr. til den
nuværende, hvis Murer-, Tømrer-, Snedker-, Malerog Tækkearbejde liciteredes bort til Murermester S.
J en sen, Nibe, for 1360 Kr. Han afleverede Skolebygningen den 2. August 1885.
Endvidere skal bemærkes: Efter at Beboerne i
Torsted og Foldager første Gang i 1869 1), anden Gang
1884, forgæves havde indgivet Andragende til Sogneraadet om at faa en ny Skole for deres Børn, lykkedes det endelig tredie Gang at faa denne Skole
opført ved Torsted Nygaard, hvis Ejer, Sigv. Andersen, der tillige var Sogneraadsformand, tilbød Grund
til Byggeplads. Et Laan paa 4300 Kr. optoges, og
Skolen byggedes af Carl Petersen, Giver.
Siden da er Skolevæsenet ikke undergaaet nogen
væsentlig Forandring. En langsom og sindig Udvik'ling er foregaaet i de 275 Aar, der er gaaet, siden
Gregers Krabbe oprettede den liden 2 Fags Skolestue
i de fattiges Hus »Gud til Lov og Ære og Børn til
F01·fremmelse•.
Et bedre Ord og Ønske for Sognets fremtidige
Skole og dens Udvikling findes vel næppe.
1
)

Se Aarestrup Sogneraads Forhandlingsprotokol fra 1869.

BUDOLFI KIRKE
DENS HISTORIE, BESKRIVELSE OG PRÆSTERÆKKE
AF J. P. STENHOLM

om Budolfi Kirke er som et Æventyr:
en lille uanselig Annekskirke gennemgaar Forvandlingen til en af Danmarks smukkeste og ejendommeligste Kirkebygninger og bliver Stiftskirke.
Før den saa Lyset, havde Aalborg 2 Sognekirker,
nemlig Vor Frue mod Øst og St. Peders udenfor Porten mod Vest. Vor Frue, der tillige var Klosterkirke
for et Nonnekloster, var den ældste og største og
stammede fra før Midten af det 12. Aarhundrede,
St. Peders er en Del yngre, men dens Historie taber
sig næsten ganske i Middelalderens Mørke.
De tvende Kirker er nu ikke mere. St. Peders
blev allerede nedreven 1542, men dens Grundplan
kom delvis frem for nogle Aar siden ved Ombygningen af en Ejendom paa Algade (Nr. 65); det fremgik
heraf, at Kirken har været ret betydelig og forsynet
med Taarn. Vor Frue Kirke blev ombygget 1877,
og det eneste, der nu er bevaret, er den gamle Granitportal, hvis Stil er paavirket af angelsaksisk Bygningskunst.
Grænsen mellem de hende Sogne dannedes af
»Byens Livsnerve c Aalborg Aa eller Østeraa, der tillige dannede Skellet mellem Hornum og Fieskum
Herreder.
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De to Sognekirker blev snart for smaa for Aalborg, der i vor Histories Morgen voksede sig til en
af Landets betydeligste Byer paa Grund af sin glimrende Beliggenhed ved Limfjorden. Den stod i livlig
Handelsforbindelse med den store Verden baade mod
Øst og Vest, ja selv i kirkelig Henseende havde den
Forbindelse med fjerne Lande. Store Pilgrimsskarer
fra Island og Norge lagde ofte Vejen om ad Limfjordsbyen, naar de agtede sig til Rom og det hellige
Land, men fremfor alt var der en uafbrudt Forbindelse med England, hvorfra der i den ældre Middelalder kom mange Klerke, som drev Missionsvirksomhed her i Landet.
Da Spørgsmaalet om en ny Kirke blev brændende
i Aalborg, var der straks to Ting, der stillede sig i
Forgrunden: dens Beliggenhed og dens Navn. Det
første var ligetil: man maatte vælge en Grund vest
for Østeraa, thi Graabrødrene havde kort forinden
njst et Kloster øst for Aaen - henimod Vor Frue
Kirke. Man valgte da det højeste Punkt i Byens
Hjerte ved Gammeltorv og Algaden. Selve Navnet
bentede man fra England. Allerede ved Vor Frue
Kirkes Opførelse havde engelske Klerke været virksomme, og nu fik de endog et af de kæreste Navne
fra deres Hjemstavn sat paa en ny Kirkebygning,
nemlig St. Botholphus. Denne Helgen havde omkring
·700 været Abbed i et østengelsk Kloster og blev
kanoniseret paa Grund af sit fromme Liv og store
Fortjenester af Kirken. Botholpbus eller, som man
til daglig Brug kaldte ham herhjemme, St. Bodil, St.
Bodel eller St. Boel var en kendt Mand i Danmark,
idet der allerede var bygget mange Kirker og enkelte
Klostre til hans Ære. Maaske fandtes der i For"Vejen Relikvier af ham her i Byen, hvis ikke var det
25
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jo en let Sag at overføre saadanne fra England. Det
var jo en staaende Regel, at ingen Kirke indviedes
til en Helgen, uden at man kunde nedlægge Relikvier
af ham i Hovedallret
Saa rejstes da St. Bodils Kirke, Aarstallet er
ukendt, men det var i alt Fald før 1399 1) dette
Aar nævnes den første Gang i en anden Forbindelse.
Den opførtes i gotisk Stil af gule Munkesten 2) og
stammer fra den sene Middelalder, og vi tager næppe
fejl, naar vi antager, at den indviedes den 17. Juni,
thi denne Dag var St. Bodils Helgendag.
Da Kirken kun var bestemt til at være St. Peders
Annekskirke 3), blev den kun lille og uanselig. Det
nuværende Midtskib med en nordre og søndre Indgangsdør samt et Kor var alt, hvad man den Gang
kunde overkomme - Taarn var der foreløbig ikke
tænkt paa. Kirken var naturligvis økonomisk understøttet af Moderkirken, og Præsterne var vel nærmest
at betragte som Kapellaner, der stod Sognepræsten
ved St. Peder til Ansvar for deres Embedsførelse.
Det nye Sogn, St. Bodils Sogn, havde ogsaa en meget
beskeden Størrelse, idet det kun kom til at omfatte
Terrainet imellem Byens Grave og Østeraa. Her
boede en udpræget Bybefolkning, medens St. Peders
Sogn talte sine fleste Indbyggere blandt U dflyHere og
Hasserisfolk.
Det eneste, vi kender til den nye Kirkes Indre,
er hovedsagelig de mange A.ltre. Der var først og
fremmest Højalfret, indviet til St. Bodil, og det havde
1

Danske Altas, V., 134.
Gule Sten findes ogsaa i andre ældre Bygninger som
Helligaandshuset og er alm. i Aalborgegnen paa Grund
· af Lerets Kalkholdighed.
3
) Danske Atlas, V., 147.
)
2
)
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rimeligvis en Altertavle, hvorpaa denne Helgens Liv
var fremstillet i større eller mindre Træk. Desuden
kender vi Navnene paa 5 Sidealtre, nemlig St. Annas,
St. Nicolaj (nævnt 1474), Vor Frue (1480), Maria Magdalena, der var stiftet af Skræddergildet 14\:19, og Guds
Legems Lavs Alter 1).
Disse Sidealtre var rige Indtægtskilder for Kirken, thi ved dem læstes Sjæle- eller Dødsmesser. Sjæleme&sen grundede sig i Troen paa Forbønnens store
Kraft til Sjælenes Udfrielse af Skærsilden. Længe
før Døden nærmede sig eller ogsaa paa Dødslejet bekostede man sig Sjælemesser ''ed at betænke Kirker
og gejstlige Stiftelser med Gaver det saakaldle
"Siælægi{f« - der foruden Jordegods ofte bestod i
Naturalier og andre Ydelser, da man den Gang ikke
havde Overflod af Penge. Karen Thomasdatter af
Strandbygaard betænkte St. Bodils Kirke 1466 med
en Ko, og de gode Præster, som dertil hører, skulde
have to Dele og Kirken en Trediedel af Koen, medens Degnen maatte nøjes med et Faar 2). Sidse
Lauritsdatter gav 1508 »en Flyke Flæsk« til samme
Kirke 3 ). Ogsaa de efterlevende kunde føje nye Gaver
til den afdødes. Ikke saa sjældent blev disse Gaver
overdrevne af Folk, der paa deres yderste kom i stor
Vaande, og derfor hed det, at »Arvinger skulde dele
med Christusq.
Det ovennævnte St. Anna Alter stiftedes af Prior
Anders Bork i den Helligaands Hus 4 ). Dette Hospital,
der laa tæt norden for St. Bodils Kirke, var nemlig
grundlagt 1431 for »fattige, usle og vanføre Menne1
)
2
)
8
)
4

)

Danske Atlas, V., 134.
Ny danske Mag., 6. B., 140-42.
Thestrups Krigsarmatur, 235-37.
J. P. Stenholm :· Aalborg Bispedømmes Historie, 42.
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sker«, men til at begynde med var det kun »en ringe
Bolig, saa at der ej bekvemt kunde bygges enten
Kirke eller Kloster«. Ganske naturligt tyede dens
Beboere da til den nærliggende St. Bodils Kirke. Det
varede imidlertid ikke mange Aar, førend de fik deres
egen Kirke, og St. Anna Alter blev da flyttet dertil.
Præsten ved St. Bodils Kirke, Hr. Liffert, indtingede
sig 1437 i Stiftelsen og døde kort efter. Han havde
forinden skænket en Grund til St. Anna Messe, men
hans Arving, Kirstine Olafsdatter, forsøger at rokke
ved Klostrets ATVeret. Hun beskylder Hospitalets
Stifter Maren Hemmings for »at hun skulde have
frataget hende 2 Skilling Grot og 15 Mark Sølv
iblandt de Penge, som hun i den Helligaands Hus fik
efter Hr. Liffert i hans Kiste i St. Bodils Kirke«.
Prioren Anders Bork anklager hun for »at have skrevet et falskt Brev i hendes Faders Navn«. Den sidste Beskyldning afviste Retten som ubeføjet, og den
første afkræftes ved, at Raadmand i Bergen Jon
Olafssøn, Hr. Lifferts Brodersøn, allerede et halvt
Aar forinden har forudsat, at Kirstine Olafsdatter
kunde tænkes uberettiget at ville søge at omstøde
Hr. Lifferts Gave til Helligaandshuset1 ).
Omtrent ved samme Tid som Helligaandshuset
stiftedes, fik Aalborg et nyt berømt Selskab, men af
selskabelig Art, nemlig Guds Legems Lavs Gilde. Deres
Gildeshus laa indenfor St. Bodils Sognegrænse, og
Gildes-Brødrene og -Søstrene tænkte ogsaa paa andet
end at danse, drikke tysk Øl og dyrke Standsinteresser. Der hvilede nemlig et gudeligt Skær over dette
som over alle andre Gilder i Middelalderen. I St.
Bodils Kirke stiftede de et Guds Legems Lavs Alter
1
)

J. Lindbæk og G. Stemann: De danske Helligaandsklostre, 84-85.
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omkring Midten af det 15. Aarhundrede, og som
Kapellan ved dette Alter nævnes Hr. Ilfar Pedersen,
der var en Søn af Borgmester Peder Ilfarsen, Stifteren af Gildet. 1511 var der ikke mindre end 4 Kapellaner samtidig. Een Gang om Ugen blev der afholdt Messe for de afdøde Gildesbrødre, og den første
Fredag efter Fastelavns-Søndag blev der afholdt en
særlig stor Messe, hvor der ofredes for alle de afdødes Sjæle. Ikke saa sjældent betænkte Gildesbrødrene dette Alter med Gaver. Selv efter Reformationens Indførelse omtales Altret. Henrik Løghe gav
1547 en Lysestage dertil for at slippe fri for at blive
Majgreve 1).
Inden Udgangen af Middelalderen fik den lille
Annekskirke et Taarn uden Spir og en Udbygning
ved Taarnets Sydside, der nu benyttes som Vaabenhus. I Udbygningen fandtes ved Restaurationen 1900
karakteristiske Kalkmalerier paa Hvælvingen og til
Dels paa Væggen. I selve Kirkens Indre fandtes kun
de nøgne V ægge.
Henimod 1530 oprandt en ny Tid, da Reformationen gik sin Sejrsgang gennem Byen. Bølgerne gik
højt her som saa mange andre Steder, da de lutherske Prædikanter holdt deres Indtog, men de fik kongelig Hjælp af Lensmanden paa Aalborghus, Axel
Gøye, der efter Kongens Befaling i Paasken 1530
med Vold og uden Dom og , Rettergang uddrev Graabrødrene fra deres Kloster og kort efter gav Brødrene
og Søstrene i Helligaandshuset samme Medfart. De
syge, der befandt sig i Klostret, kunde man derimod
ikke sætte paa Gaden, hvorfor man overførte dem i
det tomme Graabrødrekloster under en ny Forstan1

)

Afskrifter af Gildesbøgerne paa Aalborg hist. Museum.
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der, der ikke skulde staa andre end Kongen til Regnskab for sine Handlinger1).
Blandt de betydelige Reformatorer her i Aalborg
var i forreste Række Mester Morten Hegelund, der
siden blev Sognepræst ved Budolfi Kirke. Fra katolsk Lejr næ,•oes to Mod landere, en ukendt Præst
om Prolestanterne haanende kaldte , den bøjværdige
Sakramenles Kæller i Aalborg Kloster «, og Præsten
Hr. Jens Ibsen ved L. Bodils Kirke. Denne sidste
kæmpede som en Løve for Pavens og St. Bodils Ære,
men han maatte tilsidst strække Vaaben, idet han,
som det kort og godt hedder, »blev fordreven fra sin
Kirke«, og Hr. Jesper, en protestantisk Præst, blev
hans Eftermand. Han var kun »en stakket Tid« ved
Kirk.en og efterfulgtes af »Mester Morten« 2).
Nu var det ude med St. Bodils Helgenværdighed
her i Aalborg; man mindedes kun i Stilhed hans
Navn ved bl. a. a! gøre Kirkeregnskab St. Bodils
Dag og ved at fastsætte 4 Terminer ved Udbetalingen, nemlig J u l, Paaske, Pintse og St. Bodils. Derimod formaaede han enkelte Steder at hævde sin
Stilling endnu nogle Aar. I Fuglse Herred formente
Provst Christensen (1559-93) nogle unge Mennesker,
som havde højtideligholdt St. Bodilsmesse, at gaa til
Alters, men dette gav Anledning til, at hele Menigheden gjorde Strike, saa Provsten bagefter maatte
bede dem om at gaa i Kirke.
Bonden sagde mange Aar efter: »Faar vi ikke
Bodilsmesse Væde, skal Barnet i Vuggen græde.«
Og: »St. Boel med Bøtten tager halve Nytten«. (Halvdelen af Malkningen.)
') De danske Helligaandsklostre, 117-18.
') Kirkehist Saml.
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Bodils Navn findes stundom i gammel Opkaldelsesskik. Efternavnet Bodilsen forekommer endnu
i Jylland, f. Eks. i Dokkedal, Mou Sogn (rnaa ikke
forveksles med Kvindenavnet Bodil).
Selv om St. Bodil var sat fra Styret i Aalborg,
beholdt Kirken dog sit Navn i mange Aar med »St.«
foran. Nu kaldes den ret og slet Budolfi Kirke uden
at de fleste aner, hvad det betyder.
Kirken beholdt sit Navn, derimod fjernede man
lidt efter lidt alt, hvad der mindede om Helgendyrkelsen ved at nedbryde alle Sidealtre og bortfjerne
»alle Skarns Billeder«. Man gjorde dette saa grundigt, at det eneste Minde fra den katolske Tid er de
før omtalte Kalkmalerier.
Nu oprandt der en ny Storhedstid for Budolfi
Kirke. Den gamle St. Peders Sognekirke var det j
den Grad gaaet tilbage med, at den 1542 var »øde
og afbrudt« 1). At afstive de faldefærdige Mure syntes
umuligt, hvorfor man gik saa radikalt til Værks at
nedbryde hele Kirken. Det hedder herom:
»Borgmestre, Raadmænd og menige Borgere i
Aalborg fik Brev at skulle nyde hvad Kirkegods,
Rente og Indkomst, som hidtil har ligget til St. Peders
Kirke sammesteds, der nu er øde og afbrudt, til St,
Bodils Sognekirkes Bygning og Forbedring, dog saa,
at Tjenesten og Herligheden med Ugedagsarbejde af
forskrevne St. Peders Kirkes Gaarde i Hasseris skal
(blive) hos Kgl. Majestæt og Kronen til Aalborg Slot. •
Der sker nu noget dobbelt med Budolfi Kirke.
For det første bliver den fra Annekskirke gjort til
Sognekirke for St. Peders og St. Bodils Sogne, der
slaas sammen til eet s.ogn. Dernæst bliver den be1

)

Danske Kancelliregistr. 1535-50, S. 228.
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tydelig udvidet," saa den kan afgive rummelig Plads
til den store Menighed. Hertil anYendes alt brugbart
Materiale af Sten, Tømmer og andet fra St. Peders
Kirke, og man bygger to nye store Sideskibe til de
gamle Bygninger, saa den bliver til en stor, rummelig og meget smuk treskibet Kirke.
Men Budolfi Kirke kommer endnu til større Ære·
og Værdighed, da den kort Tid efter bliver Stiftets
Hovedkirke.
For at forstaa dette, maa vi et Øjeblik begive os
over i Børglum Stift, der ligger paa den anden Side
Limfjorden. Her residerede den Børglum Bisp, og
han havde i umindelige Tider boet i Børglum Klos1er, og Kirken der var Stiftets Domkirke.
Efter Reformationen havde Børglum ikke nogen
god Klang, og desuden var det uheldigt for den nye
Superintendent eller Biskop Hr. Peder Thomasen at
bosætte sig der, da han engang havde været Kannik
i Domkapitlet, hvoraf flere Medlemmer endnu fandtes i Klostret. Dette vilde kun have givet Anledning
til Sammenstød og Stridigheder. Han synes først at
have valgt Nykøbing paa Mors 1) til sin Residensstad,
og i denne Afkrog af Stiftet var han da godt skjult
for Domkapitlet. 1542 flyttede han til Thisted 2). Hans
Efterfølger Dr. Olaf Chrysostomus valgte sin gamle
Fødeby Hjørring 8 ), og han opnaaede derved at komme
til at bo midt i Stiftet. En Bispegaard blev bygget,
og nu syntes alt ordnet paa bedste Maade, men efter
hans Død 1553 blev der taget en ny forunderlig Bestemmelse Der udgik et Kongebrev til Stiftslensmand Jacob Brockenhuus paa Aalborghus<~'), at Aal1

)

2

)

8
)

~)

Kirkehist. Saml., V. R., 1. B., 383.
Kirkehist. Saml., III. R., 3. B., 383.
Ny kirkehist Saml., V., 349.
H. F. Rørdam: Danske Kirkelove, 1., 367-68.
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borg By for Fremtiden skulde være Residens for
Vendelbobispen, »som skal have Tilsyn med Skoler
og Lektierc. Aalborg bliver derved delt imellem
Viborg- og Vendelbobispen; den første har Tilsyn
med Præsteskabet, den sidste med Skolevæsenet.
Denne dødsdømte Ordning blev allerede forandret det
næste Aar (29. September 1554)1), da Aalborg blev
taget fra Viborg og lagt ind under Vendelbo Stift,
der fra nu af kun kaldes Aalborg Stift. Siden den
Tid har Aalborg været Stiftsstad og Budolfi Kirke
Stifts kirke.
Ogsaa i Kirkens Indre foregik der efterhaanden
Forvandling. Efter Reformationen maatte som før
nævnt meget af det gamle falde. Alle Altre med Undtagelse af Højaltret nedreves, og Helgenbillederne blev
baarne ud og i værste Tilfælde brændte. Der blev
nu skaaret en ny Altertavle og en ophøjet Prædikestol rejst midt i Skibet. Der blev opstillet Stolestader
og Pulpiturer eller lukkede Siddepladser foroven. Disse
sidste var udskaaret Træværk, der prydedes med
Farver og Forgyldninger. Der blev skænke! Alterkar,
Døbefont og ophængt Lysekroner. Kort sagt: alt,
hvad der hørte til Gudstjenesternes Udførelse samt til
Kirkens Prydelse blev skænket, og det var i Reglen
Enkeltmands Værk. Man elskede sin gamle Kirke,
hvor man havde tilbragt saa mange velsignede Stunder for Guds Ansigt, og af Taknemmelighed herover
var man villig til at bringe Ofre. Klokker ved Budolfi
Kirke, Niels Dalgaard, udtrykker i sit Testamente
1718 denne Tanke ved at skrive: »l den hellige Treenigheds Navn l Som min FraskiHelses Stund nu
snart maa være forhaanden, da paa det jeg kan udi
1
)

H. F. Rørdam: Danske Kirkelove, 1., 387-88.
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noget lade se min Taknemmelighed mod min naadige Gud, der saa faderlig har opholdt mig fra min
Ungdom til min Alderdom og graa Haar, synes mig
kristelig, før jeg forlader Verden, at lade den Del,
Gud har laant mig af Verden, blive beskikket til den
Tjeneste, hvorved Guds Ære kan fremmes, og jeg,
som selv har funden, hvad Trøst det er for dem,
som fattes, at faa nogen Hjælp, kan tjene min trængende Næste.« 1)
I een Henseende blev alt ved det gamle: man
betragtede det som den højeste Lykke at faa sin Grav
inde i Kirken. Bedst var det at komme til at hvile
ved Altret og i Koret, saa i Midlerskibet og derefter
i Sideskibene eller under Kirkestolene. Der var ingen
Rigfolk, som byggede Kapeller, kun Biskop Thestrup
fik et lille Gravkammer bag Altret. Bispen, Sognepræsten, Skolemesteren og Kapellanen skulde have
,hæderlige Lejersteder« 2). Da Sognepræsten Christen
Slapbensens Hustru døde 1594, »blev hun begraven
i St. Bodils Kirke norden op til Højaltret«, og Præsten tilføjer i sin Dagbog: »Hvorhos jeg vilde gerne
med Jesu Hjælp have mit Hvilested.« 3) Hver Gang
han gik op til Altret fra Sakristiet, gik han over sin
Hustrus Grav og maatte tænke sit derved. Han døde
1599 og blev nedsat ved hendes Side - hans Ønske
·var opfyldt.
Gravene inde i Kirken var ofte murede og dannede derved en Slags Kiste. De havde imidlertid
den uheldige Egenskab, at Ligene kunde holde sig
alt for længe velbevarede i dem, og derfor kunde der
1

Hofman Fund, IV., 27.
Jydske Saml., V. B., 257.
") Jydske Saml., V. B., 76.
2

)

)
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ikke skaffes Plads til de mange, som ønskedes nedsat i Kirken. Der blev klaget herover, og i et Kongebrev af 17 /u 1676 1 ) bestemtes det, at »ingen murede
Grave herefter tilstedes, ej heller de som nu er ydermere at repareres~.
Lejerstederne i Kirken skulde altsaa sælges igen,
men der skulde tages Hensyn. I det ovennævnte
Kongebrev hedder det i Indledningen, »at vi naadigst
kommer i F01·faring, om den store Uskikkelighed sig
derudi vor Købstad Aalborg begiver med Lejerstederne i St. Bodels og Vor Frue Kirker fornemlig, at
en Arving efter den anden tilegner sig for Arve Lejerstederne i Kirkerne og dem sælger og afhænder til
hvem dem lyster«. Der indføjes saa en Paragraf saalydende: »De afgangne afdødes Ben og Aske skal
hæderlig medhandles, intet Sted sælges, førend de
begravede er ganske forraadnede, deslige de Dødes
Navne med Dato og deres Mærke alt at blive paa
Stenen.«
Cancelliraad, Borgmester Henrik Grotum betaler
1736 en Sum af 160 Rigsdaler til sin Begravelses
Vedligeholdelse .._» Og er det min Villie og tjensivenlige Begæring, at min kære Sal. Hustrus saavelsom mit eget Lig, naar det behager Gud at skjule
mig med mine Fædre, saavelsorn og mine Børns og
Livsarvingers, som baade nu staar i bemeldte Begravelse, og i Tiden kan komme til at staa der, skal
blive udi samme Begravelse forvarede .. ·. Saasom
jeg samme mit Begravelse vedbødigen conserveret til
evig Tid og maa hverken noget fremmed Lig derudi, uden Tilladelse paa en kort Tid nedsættes, langt
mindre nogen Afhændelse eller Afstaaelse derpaa,
') Jydske Saml., V. B., 256-59.
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enten af mine Arvinger eller nogen gives. Derfo!
ville baade bekendte og ubekendte lade mine og
mines Børn hvile udi Fred, under den store Guds
Hævn og Straf.« 1 ) Det gik dog med denne Grav som
med de mange andre, at ethvert Spor nu er udslettet
af dem.
Der var bestemte Takster for Graven at kaste og
Liget at , nedsætte «. » Graverløn udi Kirken til et
Menneskes Grav, naar Sten aftages og paalægges igen,
at den flittelig forvares, 5 Mk., til et Barn 2 Mk.«
»N a ar et Herrelig nedsættes udi nogen Kirke, gives
efter gammel Sædvane 10 Rigsdaler. Ringedegnen
oppebærer Kirkens Part og straks den til Kirkeværgen leverer, som gør Regnskab derfor.«~)
Kirken var ganske overfyldt med Lig, og paa
den lille Kirkegaard, der laa ned mod Østeraa, var
Forholdet maaske endnu værre. Der var ingen Muligheder for Udvidelser, saa man ofte maatte ty til
Vor Frue- og Hospitalskirkegaardea. Stiftsrevisor
Gleerup ytrer den 15. April 1797 om Budolfi Kirkegaard, at »det ene Lig næppe forraadnes, før det andet Lig maa gives Plads«.
Det bar fra ældgammel Tid været en smuk Skik
paa synlig Maade at hædre de afdøde ved Mindesmærker. l mange Aarhundreder benyttede man flade,
firkantede eller rektangulære Ligsten, der ofte var prydede med Ornamenter og den døde selv i Figur.
Desuden var der udhugget Indskrifter med den dødes
Navn, Vaaben eller Bomærke samt kortfattede Oplysninger om hans Liv og Levned.
I Magistratsvedtægter for Aalborg fra Midten af
') Hofmans Fund, IV., 39.
J ydske Saml., 1., 336.
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det 16. Aarhundrede 1) hedder det om Ligsten: » HYilken Sognemand eller -Kvinde, som vil lade lif.!ge
Marmorsten paa sin Grav i Kirken, skal give 5
Joebimsdaler foruden de 6 i for Begravelse. Men
ville de lade ligge Sten paa deres Grave paa Kirkegaarden, give halvt saa meget. Skal ingen efter-denne
Dag lade ligge Træværk paa deres Grave enten i
Kirken eller paa Kirkegaard en. «
I det 17. Aarhundrede blev Ligstenene sjældnere,
og man ophængte nu Epitafier, d. v. s. Gravskrifter
eller Gravmæler paa Kirkens Væg.
Den døde saas her i fuld Bemaling, og var han
gift, med Ægtefælle og Børn ved sin Side. Disse
Epitafier, der enten er af Marmor eller Træ, pryder
endnu Kirken og flere af dem er pragtfulde Meslerværker af Maler- og Billedhuggerkunst. Ligesom paa
Ligstenen findes korte Inskriptioner, og flere af dem
er paa Latin.
Det vilde føre os alt for vidt at gennemgaa de
gamle Regnskaber for at se, hvilke uhyre Summer,
der i Tidens Løb er skænket til Budolfi Kirke. Men
man havde ogsaa haardt Brug for Penge, thi Kirken
skulde foruden sin egen Bygning ogsaa holde Latinskolen og St. Jørgens Kirke udenfor Byen vedlige og
maatte desuden assistere Vor Frue Kirke, som var
meget fattig . I Øjeblikket udgør Kirkens Kapitaler
over 100,000 Kr. De enkelte Poster ser saaledes ud:
Legatfonden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 23,072.45
Gavefonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,510.18
Afløst Tiende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,785.00
Afløst Kornskyld . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,449.00
En Gave fra Frøknerne Langeland .
20,000.00 2)
----------~----~
lait Kr. 108,816.63
1

2

)

)

Jydske SamL, 2. B., 156-57.
Denne Sum kan anvendes til Kirkens Udsmykning efter
Stiftsprovstens og Kirkeværgens Bestemmelse.
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Kirkens Gæld, der ved Udgangen af Aaret 1840
kun udgjorde 900 Rdl., andrager nu 52,916 Kr .. 16 Ø.
Forøgelsen skyldes hovedsagelig den store Restaurering, der fandt Sted i Aaret 1900, og som kostede ca.
80,000 Kr. Selve Kirken er med fast og løst Inventar assureret for 1,007,000 Kr.
En enkelt Post i de gamle Regnskaber skal dog
kort berøres, da den i vore Øjne synes ganske ufor.enelig med Kirkens Værdighed. Begge Sognekirker
skulde nemlig underholde Byens Tyre. 1637 besluttede Budolfi Kirkes Formyndere, »at eftersom Kirken
hidindtil har haft ikke ringe Skade og Afbræk derudi, at den skulde aarlig underholde tvende Byens
Tyre saavelsom og aarlig udgive en vis Penge til
Tyrenes Underholdning, at saadant nu aldeles skal
afskaffes og aldrig mere komme Kirken til Besværing
.eller Udgift, men Byen selv paa sin egen Bekostning
baade Tyrene saavelsom Hyrden at underholde« 1).
I Frue Kirkes Regnskaber fra 1625 staar: »Annammet for den gamle Tyr, som blev solgt, 7 Daler«,
h vil k et igen er overstreget med Paategning: »Vedkommer ikke Kirkens Regnskab.« 2),
Til Budolfi Kirke hørte fra gammel Tid et lille
Bibliothek. Af et Kongebrev af 1575 fremgaar, at der
tidligere i Hospitalet opbevaredes adskillige gode og
nyttige Bøger, og nu fa ar Hospitalsforstanderen J ens
Severinsen Befaling til »at udlevere til Biskop Jørgen
Borringholm dem, der kunde bruges til det Liberi,
som er begyndt at anrettes i St. Bodils Kirke« 5). I
en af disse Bøger staar: »Denne Bog tilhører Aalborg
1

2

)

)

~)

Jydske Saml., V., 260.
Jydske Saml., 2. R., III. B., 403.
Københavnske Saml., 3. R., 3. B., 424.
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Helligaands Hus og blev købt i Aaret 1476 for 20
danske Mark af de prædikende Brødre sammesteds.«
Lignende Bemærkninger findes ogsaa i andre Bøger.
Denne Bogsamling havde især Betydning for
Præsterne, som den Gang kun ejede ganske faa Bøger. De fleste af Bøgerne var jo ogsaa af theologisk
Indhold. Pontoppidan siger 1): »Ved denne Kirke
(Budolfi) har fra gammel Tid af været en Bogsamling, thi man finder antegnet, at Predbiørn Gyldenstierne 1592 forærede nogle Bøger til det lidet Bibliothek ved St. Budolfi Kirke i Aalborg. Dette Bibliothek bestod mest af Bibeler, Patres, Commentarier
og Luthers Skrifter, hvorover er forfattet en Catalogue,
men Bøgerne er nu mest fordærvede af Utøj og Samlingen af ringe Værd.«
Samlingen bestod af 109 Folianter, 13 Bind i
Kvart og 3 i Oklav og stod nu bag Altret i et fugtigt
Kammer 2 ) som »Føde for Møl og Mus«, indtil Biskop
Frantz Thestrup 1718 atter drog den frem for Dagens
Lys og stillede den i Hospitalsbygningen. Han tilføjede selv en stor Boggave paa 81 Bind.
Denne Bogsamling var Oprindelsen til det store
Aalborg Siiftsbibliothek.
I Krigstider var det meget almindeligt, at Borgerne benyttede deres Sognekirke som Boks for deres
Værdigenstande, fordi man mente, at de var bedre
beskyttede i Guds Hus end i Hjemmene. Aalborg
Raadhus Bog indeholder under 21/s 1633 følgende
interessante Oplysninger herom 3):
»Niels Hansen Raadmand lader stevne Peder J ør') Danske Atlas, V., 135.
det lille Skur, som
) Dette Kammer er formodentligt
endnu findes bag Kirken.
2
) Aalborg Raadhus Bog 1633-35.
2

26
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gensen Seirmester her i Aalb. hid til Raadhuset i Dag
for Dom. N. H. tiltaler hannem for ett Seierverck
som var Velb. Bagge Griiss i Slet, som ban haver
leveret hannem till troer hende !:nogen kort Tid før
Fjenden kom hertil Aalb.:l at ferde, huilched band
icbe igien aff bantiem skal kunne bekomme.
. . . Peder Seiermester var for Retten tilstede
ocb icke benægted at N. H. havde leveret ham samme
Seierværk i hans H u u s at schulle ferde; men bekiende derhos, at band det baade med sit eget och
andre Godtfolkes Gods som band haffde, baffde ført
det op i Set. Bodils Kirke·Taarn her i Aalb. i Foruaring for Fjenderne, ocb først i Ufredstiden, der
Kongens Ryttere korn ber til Aalb. der de pløndret,
brødde Kirkedøren ocb Taarndøren op kom derop,
och da blef han aff baade med samme Seierværk sit
eget oeh andre Godtfolkes Gods som band haffde,
saa band veed aldrig hvor det aff blev och icke det
er kommen hannem til nogen Nytte eller Gaffn i
nogen Maader. Det erholdte han ved sin bøyeste
Helgens Ed og fremlagde band et Tingsvinde af Aalb.
Byting udgangen 1630 d. 12/.! i sin Meening formeldendis Jens JacoLsen och sine Medbrødre - 4 Mænd
.- at have vundet at midlertid Kongens Ryttere var
her i Aalborg, da bleff Set. Bodels Kirketaarndør opbrøl af dennem, ocb de gich op i Tam·net och udtog huis Fatig-deel. Peder Seiermester derudj Fontaring haffde, saavel hans eget som andre Godtfolckis,
Seirværeker och andet ... Villum Marsilliussen vandt
. . . at hnis Seirværker store och smaa, som Peder
Seirmester haffde i sit Huns baade hans egne och
andre Godtfolekis bleff af Kongens Ryttere tagne och
paa Gaden søn derslagen.
·
Afsagt. Efterdi med Tingsvinde bevises baade
Peder Seiermesters eget Gods saa,·el som andre Godtfolekis band haffde, Seirværker oeh andelt i Vfl'edestiden aff K. M. Ryttere alt være hannem frakornmen,
och atf Kirketaarnet nedtagen, buor band det i Foruaring haffde, huilcbert band vid sin højeste Helgens
Ed bekreffter at samme forn Seienærck oeh da bleff
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hannem saaledes fratagen . . . Da effter slig Lejlighed vidstes icke hannem nogen Tiltale for samme
Seierværk at lide, imedens samme Tingsvinde og hans
Benegtelser stander ved fuld Magt.~
Budolfi Kirke er ogsaa engang bleven hjemsøgt
af en farlig Ildebrand, som den 11. August 1663 rasede i den mellemste Bydel. I Gaarden Nr. 5 paa
Gammeltorv boede den Gang en Købmand Weidemand. Da han saa sit Hus omringet af Ilden og den
allerede havde fat i den vestre Ende, tog han sin
Alen og Vægt og gik dermed ud paa Torvet og sagde:
»Har jeg ved Vægt og Maal forureHel nogen Mand,
saa fortære Ilden og mit H u s; har jeg derimod gjort
Ret og Skel, saa bevare Gud mit Hus fra Ildebranden.« Det fortælles, at hans Bøn blev hørt 1), men
Budolfi Kirketaarn derimod blev afbrændt, og en af
Kirkeklokkerne smeltede. Vi læser nu paa den store
Klokke: »Ved Branden jeg slet forsvandt Anno 1663,
straks arnstøbt blev og kom i Stand 11. August ved
Baltzer Melkior.«
Til denne Ildebrand sigter det Vers, som findes
paa den til Muren ved Diskontoban·kens Gaard ud
mod Budolfi Kirke fra den gamle Bygning overførte
Stentavle:
»Thusind Sexhunder Thresindstiv oc Threy
Den XI Augusli O Schræchliger E y l
Da Offuer oc Om mig Ilden Brende
Min Gud Fordærtruelsen Dog Affuende.
Derfor Hann em Altid Bør at Være
Lo f och vViisdom, Thach, Priisz, Krafft o c Ære.« 2)
Kirketaarnet blev atter istandsat, og Købmand
1
)

2

)

D. H. \Vulff : Aalborg før og nu, S. 11.
D. H. Wulff : Aalborg før og nu, S. 12.
26•
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Sal. Christen Hansen Seillægger lod det paa sin· Bekostning tække med Bly 1).
Næppe 100 Aar efter hjemsøgte en ny Naturkatastrofe Kirken, idet de tvende øverste Kamme af
Taarnet faldt ned Natten mellem den 21. og 22 .. December 1759 ved et stort Jordskælv. Kammene hlev

r·

Kirken set fra Vest.

opsatte 1764, men da man var færdig med dette Arbejde, opkom Tanken at forsyne Taarnet med et Spir.
Tvende rige Sødskeude Mad. Elisabeth Kynde og
Købmand Jacob Himmerig gav store Gaver hertil, og
1777-80 rejstes det smukke gennembrudte Barokspir
efter Model af det tidligere Raadhustaarn i København.
1

)

Fra Himmerland og Kjær Herred, 1. B., 263.
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Den 14. August 1779 bleY Fløjen oprejst og Jydske Efterretninger for den 20. s. M. har følgende Beretning herom :
>>Sidst afvigte Løverdag den 14. Aug. om Formiddagen Kl. henad 11 blev Fløien under fuld
Musique og med sædvanlig Høitidelighed opsat paa
det nye opbygte Spiir, hvormed Budolphi Kirkes
Taarn nu er anselig blevet prydet. Taarnmurens
Høide fra Horizonten til der, hvor Spiret tager sin
Begyndelse, er 42 1/2 AI., dets Brede paa den sønder
Side 14 Al. 9 Tom., norder Side 14 Al. 5 Tom.,
øster Side 16 Al. 13 Tom., vester Side 15 AI. Spirets Høide fra M um·ens Overkant til det allerøverste
over Fløien at regne, er ialt 52 AI. 16 Tom. Bygningen er otekantet, og Modellen dertil efter Raadhustaarnet i København. Det underste Stokværk er
- -H --A-l-.,- det-a-ndet--8tek-værk-er- 10 -Al.,.-- det- -t-redie er
8 AI. 4 Tom., og Spidsen, hvorpaa Stangen er fæstet,
er 12 Al.; Jernstangens Længde er 11 AI. 12 Tom.,
dens Tykkelse ved det nederste er 5 3/4 Tom., ved
det øverste, hvor Fløien sidder, 3 1 /1 Tom., og vejer
4 Skpd. 4 Lispd. Den nederste Kugle paa Stangen
er af Kobber stærk forgyldt, holder . i Diameter l AI.,
veier 3 Lispd. 1/D Pd., den anden er ligeledes af Kobber forgyldt, holder i Diameter 8/4 AI. og veier 1
Lispd. 5 1/2 Pd. Fløien, som forestiller en Hane
staaende paa Jorden, er i Høide og Længde l 8 /1 Al.
og vejer 3 Lispd. Paa Spidsen af Stangen over Fløien
er en forgyldt Rose iskruet. Spiiret, hvorved Tømmermester Laurids Lienberg her i Aalborg efter rette
Sldønneres Omdømme har indlagt sig stor Ære, er
n u det andet, han her i Byen har oprejst; til dette
havde sal. Mad. Kynde 1) skienket 4000 Rd., ligesom
') Elisabeth Himmerig (1699-74) gift med Købmand Peder
Nielsen Kynde.
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hendes Broder, sal. Jacob Himmerig 1) havde forhen
fil samme Kirke skienket 10,000 Rdlt-., der ogsaa
skal anvendes til Kirkens udvortes Prydelse. Taarnet var allene forhen med Blye bedækket, som Kiøbmand sal. Christen Hansen Seillæger havde bekostet,
efterat det tilforne er afbrændt den 11. August 1663
ved den farlige Ildebrand, der opkom hos en Bager
i den Gaard, hvor nu Parykmager Sr. Weile 2) bor.<<
Det var ikke uden Grund, at Byens Borgere ,·ar
begejstrede over det henrivende Spir, som nu smykkede den gamle Kirke, og som var en Pryd for Byen.
Det var heller ikke uden Grund, at dets Bygmester
Laurids Lienberg var stolt over sin Bedrift, og hans
Følelser fik Luft i et DigL 3 ), som vi skal citere enkelte Strofer af; !llen han var dog større som Bygmester end som Digter.
s Da j eg pa a d enn e Dag i Herre n
a vn fuld end e r
Del Arbejd , som mi g va r hetroe l under Hæ nd er ,
Saa y der jeg min T a k Lil Gud som hjulp el h a r
At de lle Spiit· her staar for a ll es Øjn klar.
For 12 Aar siden j eg pa a Frue Ta arn opreiste
Det Spiir, h\'orm ed del da la ngl o ver all e kn eis te,
Men see l - h er rei er ig el m ege t løne S piir,
Der paa Budolphi T aar n skøl være Sognet Ziir.

Her staar nu Spiiret reist! - Gud lad dig det behage,
At spare denne Bye for al Slags Landeplage,
Gid dette Herrens Huus og Helligdom maae staae
Til heele Verden skal om kastes og forgaae!
Endnu et Ord, før jeg fra dette Sted nedlræder,
Til Dem, som sig m ed mig ved dette Arbejd glæder,
Jacob Himmerig (1703-73) drev Forretning med •Landets Producter, Specerier og grove Varer• . Var ugift.
') Ejendommen laa vistnok paa Algade, vest for Kirken.
3
) Fra Himmerland og Kj ær Herred, 1. B., 263-66.
1
1
)

BUDOLFI KIRKE

.
trolig

407

O, lad os takke Gud, som stod os
bi,
At hver især er fra Ulykke bleven fri;
Vi ei misunde vil hinanden hvad kan gavne,
Men love Himlens Gud , som lod os ikke savne
Fra først til sidste Tid sin store Miskundhed.
Med Tak jeg derfor nu forlader dette Sted.«
Det smukke, ejendommelige Spir staar endnu
med Hanen paa sin Top og giver Byen sit særegne
Præg.
Kirken har i Tidsrummet 1860-1900 gennemgaaet forskellige gennemgribende Reparationer, hvorved blandt andet Sideskibene har faaet rundbuede
Vinduer. 1860 gennemgik man det indre af Kirken,
og 1873 det udvendige. 1886 maatte nogle Hvælvinger ommures, men fra 1899-1900 blev Kirken
baade indvendig og udvendig gennemgaaet under Ledelse af Bygningsinspektør H. Kampmann. Man fjernede
en Mængde vansirende Pulpiturer, og hele Inventariet
blev restaureret og fik sine oprindelige Farver og
Forgyldning. Nye Stolestader indsattes, og Hovedindgangen, der før var paa Kirkens Nordside, anbragtes mod Syd, ligesom der aabnedes en Indgang
i Taarnets Vestennur. Endelig opførtes en Tilbygning mod Nord med kamtakket Gavl og under hvilken et Varmeapparat er anbragt i Kælderen. Tilbygningen benyttes nu som Konfirmandstue og SkriftestoP).
Inden vi gaar over til at beskrive selve Kirken
og dens Inventar, vil vi fremdrage enkelte Træk af
Gudstjenesterne og Livet indenfor de gamle, ærværdige
Kirkem ure.
Efter Reformationen blev Gudstjenesterne ganske
1
)

Trap: Danmarl< , IV., 344.
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forandrede. Messen afskaffedes, og der indførtes Altergang ved Slutningen af Tjenesterne, der hovedsagelig bestod af Prædiken og Salmesang. Prædiken
blev det centrale, h \'ilket s a as ved den ophøjede Prædikestol i Kirkens Midtskih. I den katolske Tid havde
man kun en flyttelig Forhøjning med Læsepult, hvorfra Præsterne forkyndte Ordet, men allerede 1692
skænkede en gavmild Borger den kostbare Prædikestol, som endnu den Dag i Dag pryder Kirken.
Om denne Stol har Menigheden i Aarhundl·eder siddet og lyttet til Guds Ord.
Der holdtes mange Gudstjenester i ældre Tider, og
man begyndte tidlig paa Dagen. Om Sommeren afløstes Vagten Kl. 4 Slet, og Dagen begyndte. Om
Vinteren kimede Morgenklokken Kl. 5 fra l. November til 7. Januar, »thi Natten et· da lang og mørk«,
tilføjer man i Magistratsvedtægterne 1). For at komme
saa tidlig paa Benene, maatte man gaa til Sengs Kl.
9 om Aftenen. Den første Tjeneste om Søndagen,
-den saakaldte Froprædiken, begyndte om Sommeren
-KL 5 og varede en Time. Derefter kom Højmessen,
hvortil Ringningen begyndte Kl. 7; denne Tjeneste
-var færdig Kl. 10 eller ved den Tid, da Gudstjenesterne nu begynder. Endelig havde man Aftensang
-Kl-. 2-3. Selve Højmessen var selvfølgelig Hovedtjenesten og forreth•des i Regelen af Sognepræsten.
Om Ugedagene var der Froprædiken hver Fredag
Morgen hele Aaret igennem og hver Onsdag i Fasten;
desuden var der Skrifteprædiken eller Lørdag Aftensangsprædiken.
Da flere af disse Gudstjenesler kunde falde paa
en Tid, hvor det endnu var mørkt, var Lysspørgs') Jydske Saml., II ., 157.
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maalet af stor Vigtighed i de Dage, da man kun
havde tarvelige Belysningsmidler. l den katolske Tid
havde man den stedsebrændende Helligdomslampe, men
den gav jo kun et meget sparsomt Lys - dens Bestemmelse var jo ogsaa kun af symbolsk Karakter.
Paa Altrene og enkelte andre Steder havde man Vokslys, der saa at sige fulgte med Christendommen til
Norden. Al Oplysningen af Kirkerummene desuagtet
har været meget mangelfuld kan ses af en lille Episode i Vor Frue Kirke i Aalborg. Præsten Kjeld maatte
den senere Skytspatron for Viborg Stift staa med et Lys i Haanden ved Morgensangen for at
kunne oplæse sin Homilie. En Morgen gik Lyset nd,
men Præsten fortsatte uforstyrret Læsningen, og da
han var færdig, var Lyset atter tændt i hans Hænder1). Saa vidunderligt gik det ikke til alle Steder.
Vokslysene var altsaa de eneste Lysbringere i de
Dage. Efter Reformationen anbragte man dem i
Lysekroner under Loftet, og det var selvfølgeligt et
stort Fremskridl. 2). Budolfi. Kirke fik efterhaanden
4 smukke Kroner, der endnu pryder den. Før denne
Tid var det saa mørkt, at Menigheden ofte ikke
kunde se Salmenumrene paa Tavlen. Ole Jensen
Munchgaard afhjalp dette ved 1692 at give et Hus
paa Søndergade, »hvoraf Lejen skulde gives til Klokkeren for at skrive Salmer paa Tavlen og til Lys ved
samme«.~)

Vokslysene blev lavede her i Byen. I Aalborg
Raadstueprotokol under 12 /12 1662 hedder det: »Rasmus Lauritsen Vrager her ibid. og hans Hustru Ma') Ny kirkehist Saml., I., 533.
) Troels Lund: Dagligt Liv i Norden.
3
) Hofmans Fund, IV., 42.
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ren Poulsdatter blev forundt, at de [som førnævnte
Maren Poulsdatter og hendes Forfædre i mange og
nogle Snese Aar gjort haver] herefter som tilforn skal
gøre Vokslysene til Kirkerne. Og det imedens de
gør dennem forsvarligen og derpaa ingen Klage kommer, hvorfor de som hidindtil skal annamme deres
Betaling af Kirl<eværgerne. «
Der er et stort Spring fra Fortidens tarvelige
Belysningsmidler til Nutidens elektriske Lyshav.
Lysspørgsmaalet blev i nogen Maade løst af de
gamle, derimod saa de sig ikke i Stand til at opvarme det store Kirkerum i den kolde Vintertid.
Enkelte Steder havde man en lldpande, der ophededes
med Kul, men en saadan har næppe været anvendt
i Budoltl Kirke. Man stod ogsaa ret magtesløs overfor den daarlige Luft i Kirken. Den var forpestet af
de talrige Begravelser under Kirkegulvet. I den katolske Tid havde Røgelsen i nogen Maade mættet d~n
daarlige Luft, men den var jo afskaffet. Om Somnieren tyede man til Lunden, en lille Skov Vest for
Byen under Skovbakken, og tog de nyudsprungne
Grene og >>majede« dermed Kirken. Det bragte Frisk·
hed ind under de gamle Hvælvinger, og saa havde
man ved Siden af et »Hovedvandsæg( i Lommen, og
det maatte tit op under de lange Tjenester.
En nødvendig Foranstaltning efter Reformationen
var Anbringelse af faste Siddepladser eller de saakaldte Stolestader, da Menigheden umulig kunde staa
op under de lange Gudstjenester. Vel havde man
før kendt til Stolestader eller maaske rettere til Knæle.skamler, men de maatte ikke mere benyttes, da det
var forbudt at knæle.
De nye Stolestader anbragtes saaledes, at der
blev en bred Gang midt i Kirken. I Stolene sad
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hvert Køn for sig: Mændene paa Sydsiden og Kvinderne paa Nordsiden, og man sad efter Rangforordningens strængeste LoYe. Det gjaldt den Gang om
at komme saa højt op som muligt - ingen vilde
sidde nederst med sin gode Vilje. Øverst snd Byens
Embedsmænd 1), Borgm estre og Raadmænd, derefter
Købmænd og Haandværl<ere, Tyende og Fattigfolk.
Om der var nogen Siddeplads for Samfundets Stedhøm, Skarpretteren og Rakkeren, er maaske tvivlsomt, i alt Fald maatte Rakkeren ikke drikke af
samme Kalk som ærligt Folk, idet han maatte drikke
af Kalkens Fod.
Det var ingenlunde nogen let Sag for Kirkens
Styrelse at sætte Menigheden paa »sit Æressæde«. Der
skulde ikke alene tages Hensyn til Rang og Stand,
men ogsaa til Giftermaal og Alder. Gifte havde Sæde
foran ugifte, og var man ellers lige, gav længst Giftermaal Forrangen. Naar en Ægtefælle døde, maatte
den ledigbleYne Plads ikke besættes, men staa aaben,
indtil den efterlevende giftede sig igen. Giftede Manden sig igen, >>skal den Hustru, Gud igen ham tilføjer, stande i samme Stol« som hans forrige Hustru.
Mistede en Hustru sin Mand og giftede sig paany,
afhang hendes Plads af Mandens Stilling 2).
SelY om Forfremmelseslisteme var i aldrig saa god
Orden, var der dog altid Misfornøjelse med de tagne
1

)

~)

Da Slottet laa i Vor Frue Sogn, hørte Lensmanden til
Frue Kirke. Naar Lensmanden og Frue skulde til Alters, maatte der skaffes bedre Vin end ellers. I Kirkeregnskabet hedder det for 1625-26: ,, For en Planke
rhinsk Vin, da Lensmanden og hans Frue var til Herrens Bord 10 ~ .« (Slotsfruen havde 1681 et Pulpitur
Budolfi Kirke.) Jydske Saml., 2. R., III., 381.
Jydske Saml., V., 251-52.
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Bestemmelser, og da særlig af dem, der paa Grund
af Livets Ugunst . maatte lide den Tort at komme
længere ned i Kirken. End ikke Kirkens og Skolens
Embedsmænd kunde enes om »Rang, Gang og Sæde«
i Kirken. Rektor Wiingaard, en tøjlesløs og drilagtig
Hene, mente at have højere Rang end Sognepræsten
Mag. P. Reenuerg. Sagen gik til Kongen, der bestemte, at Sognepræsten havde højere Rang, og dermed korn den Sag ud af Verden 1 ).
I Stolestaderne - og da særlig paa Spindesiden
- var der evindelig Strid, medens man oppe paa
Pulpiturerne synes at have levet i bedre Forstaaelse
med hverandre. De fleste Pulpiturer var jo desuden
ogsaa saa smaa, at de kun var heregnede for enkelte
Familier. Selv om det i Stolestaderne i Budolfi Kirke
aldrig kom til Overfald eller Haandgribeligheder, som
det engang skete i Frue Kirke, var der ofte Skænden
og Ordstrid om Ærespladserne. Sligt satte ikke graa
Haar paa Kirkestyreisens Hoveder, thi man havde
Loven, der bestemte høje Bøder og hurtig Udpantning
for den Slags Forseelser. Ved Kirkestævne i Budolfi
Kirke 1582 2) fastsattes der, »at hvilken Mand eller
Kvinde, som efter denne Dag kan befindes enten under Prædiken eller før eller siden, som overfalder hinanden enten med onde Ord eller med Skænden eller
Dørlukken og vil hinanden formene Stolen trodselig,
som hertil af nogen sket er, og ikke tale sig til Rette
hos Kirkeværgerne, skal uden al Naade bøde til Kirken 10 .'lf danske, hvilke der straks skal pantes, for
hvis Brøst udi saa Maade findesc.
De fleste Gudstjenester holdtes som før nævnt
1

) J. P. Stenholm: Aalborg Bispedømmes Historie, 105.
') Jydske Saml., V., 253.
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om Søndagen. Den Dag var der Stilhed og Fred
indenfor Byens Volde. Portene maatte ikke aabnes
før efter Aftensang. Ingen Drik, Køb eller Salg
maatte finde Sted. I de gamle Aalborg-Magistratsvedtægter fra Midten af det 16. Aarhundrede var det
forbudt »at staa med Høgeri eller Brændevin paa
Torvet eller andetsteds paa Gaderne om hellige Dage,
naar Prædiken er, enten før eller efter Middag «1).
Enhver, der ikl{e var lovlig forhindret, skulde møde
i sin Sognekirke enten til Froprædiken, Højmesse
eller Aftensang. Selvfølgelig foretrak de fleste Højmessen, der var U gens Hovedgudstjeneste.
Betragter vi en Højmessetjeneste i det 16. og 17.
Aarhundrede, forstaar vi, hvilke mægtige Krav, der
stilledes til Sognepræstens Kræfter. Han skulde il<ke
alene holde Skriftetale og Prædiken samt uddele den
hellige Nadver til de mange Nadvergæster, men ogsaa
indlade [{irlcegangskoner, døbe Børn og vie Brudefolk,
og disse sidste 3 kirkelige Handlinger forekom saa
godt som hver eneste Søndag.
Enhver »ret Danekvindec simide holde sin Kirke·
gang den første Søndag efter de 40 Dage, der var
gaaet siden hendes Nedkomst. Hun fulgtes til Kirken af sine Veninder, og Præsten modtog hende i
Vaabenhuset, hvor han opfordrede hende til at takke
Gud, fordi hun havde født et Barn til Verden og lykkelig var reddet ud af Dødsdybets Farer. Derefter
førte han hende hen til Fonten, der stod ved Kirkens Indgang. Denne Skik holdt sig i Byerne til
omkring 1660. Biskop Jens Bircl1erod i Aalborg
(1693-1708) skriver i sin berømte Dagbog 2): »Nu
1

)

9
)

Jydske Saml., II., 120-21.
Jens Eireherods utrykte Dagbog, S. 2499.
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omstunder er det ganske aflagt i Købstæderne at lade
sig introducere efter sin Barselseng; det hjælper intet, at mange Præster skænde derfor.'
Daaben skulde den Gang foregaa saa hurtig som
muligt, men helst paa en Søndag; den foretoges ikke
som nu efter Gudstjenesten, men før Prædiken. Kirkeprioren ved Budolfi Kirke skulde efter Borgmestres og
Raads Bestemmelse af Aar 1600 »stande ved Døren
til Fonten og Lage Vare paa, om der kommer flere
Faddere end to Karlefaddere og to Kvindefaddere, og
dersom der kommer flere, da skal han dem advare
og paa min de, at de bolder sig tilbage; men dersom
de derudover gange flere end fire Faddere til Fonten,
naar han dem har advaret, da skal han dem opskrive og antvorde Borgmestre og Raad et klart Register derpaa, for hvilken hans Umag, dersom han
dette flittelig udretter, ham aarlig skal gives l Daler
.over Kirkens Regnskab« 1 ).
Ethvert Bryllup skulde efter 1582 holdes i Kirken om Søndagen. Første Halvdel af Tjenesten eller
selve Vielsen foregik før Prædiken »Udenfor Kirkedøren, midt i Kirken eller foran Kordøren«. Derefter lededes Brudefolkene op i Koret og indtog deres
Plads i den saakaldte BrudestoL
Præsten var nu kommen saa langt frem, at han
kunde bestige Prædikestolen og holde sin Prædiken,
og den var som oftest meget lang. Mangen en Prædikant som f. Ek . den v !talende og nidkære Biskop
Broder Brorson maalle mere end een Gang vende
Timeglasset paa Prædil<e Lolen, før han var færdig.
Efter Bønnen ,·ar der en Mængde Rekendtgørel$er at
oplæse; h \'oraf flere bedre hørte hjem m e paa Kirke') Jydske Saml., V., 256.
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stævnerne udenfor end fni Prædikestolen. Søndagen
næst før Bartholomæusdagen 1562 aflyser saaledes
Biskop Jørgen Boringholm fra Budolfi Prædikestol,
»at ingen fattige Folk skal maa gange at tigge i Aalborg uden de, som haver Lov og ha ver Byens Tegn
paa deres Klæder. Findes der nogen andre at tigge,
skal de forvises af Byen efter Kgl. Majestæts Reces'
Lydelse «1).
Under Prædiken var det Skik »at gange med
Tavlen eller Posen« for at skaffe Penge til Kirken og
.de fattige. Forsømte Kirkebetjentene denne Pligt,
maatte de bt'tale Bøde. 1581 bestemtes det, »at hvilken som herefter nogen Søndag eller andre hellige
Dage eller Kristruesse forsømmer at gange med Tavlen, skal uden al Naade give til Kirken, om det er
J(irkens Tavle, der forsøm m es, eller Husarmes Tavle,
der forsømmes, for samme deres Forsømmelse l if
danske« 2).
Denne Bestemmelse maa ikke være bleven overholdt, siden Biskop Foss nogle :.\1aaneder eftrr skrev
til Borgmestre og Raad 3), »at der nu trende Prædikedage [er] sket en stor Disordre udi St. Budolfi Kirke, at
Hospitalens og de fattiges Tavler er forsømmede at
arnbæres i Kirken af dem, som dertil er af Eder
assignerede, hvorudi baade Gud og hans Lemmer
berøves den Almisse, som medlidende Mennesker vilde
dem meddele, saa og Ø\'righedens offenllige Foragt
udvises, Guds Kirke til største Forargelse, og som jeg
er forbunden til begge Delenes nøjagtige Inspektion
udi Onlinansen, Recessen og Kongelige Forordninger,
1

2

)

)
8
)

Jydske Saml., II., 160.
Jydske Saml., V., 252.
Jydskc Saml., 2. R., III. B. , 441.
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saa er jeg af Eder I gode Mænd, venlig begærendes,
~t hvad Sabbatens Misbrug angaar, (her hentydes til
Drik, Køb og Salg samt Lukning af Portene), der
maa dog ordineres ærlige og gudfrygtige Mænd, som
kan have Tilsyn . . . . og hvad Tavlernes Forsømmelse angaar, at de, som haver forsømt dem nu
trende Gange, maa tilholdes foruden en kendelig
Mulkt efter deres eget gode Tykke at refundere de
Fattiges Kiste det, som dem kunde de Tider tilkommet, saa og herefter at forbindes til Tavlerne flitteligen at opvarte.«
Biskop Jens Bircherod omtaler i sin Dagbog en
lille Episode ved at gange med Tavlen: »Midt un-der Højmesseprædiken tildrog sig i St. Budolfi Kirke
-en forargelig Casus, idet en af dem, der gik med
Tavlen, gav en Bondekarl, som af Uagtsomhed stødte
paa hannem, en vældig Ørefigen paa Kirkegulvet, saa
Smækket deraf kunde høres over den hele Kirke, og
gav Præsten paa Prædikestolen en ikke liden Alte.ration.«
Efter endt Prædiken maalte Præsten, hvis der
var Bryllup, holde den saakaldte Brudemesse. Under
-denne skulde der ofres til Pr-æsten, men da der tillige var Kirkegangskone og Faddere, som ogsaa skulde
-ofre, blev disse Offerhandlinger siaaet sammen til een,
-og den foregik ligeledes efter Rangforordningens
-strengeste Regler. Fra 1557(?) har vi en Bestemmelse om: »Hvor Folk ganger at ofre udi Aalborg.«
»N a ar der er Barn at kristne og Brudefolk og Barselkone paa een Dag i Kirkerne, da ofrer den Kone
Jørst med Barnet, som Barnet bærer, saa ofrer Brudgom og Brud, saa ofrer Barselkonen, saa Adelen,
om der er nogen, som ofre ville, saa Bispen, Prior
-og Præsterne, om de er tilstede og ville ofre, saa
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Borgmestre og Raad og andre Mænd og Karle, saa
ofrer Pigerne, saa de 2 Hustruer, som Bruden reder,
saa de andre Hustruer.« 1)
Højmessen slutlede med Nadverljeneslen, og den
tog lang Tid, fordi der altid var mange Kommunil<anter. Afholdt man sig i længere Tid fra Herrens
Bord, kunde man vente Kirkens Bandlysning. Først
blev man hemmelig advaret, og hjalp dette ikke, blev
.ens Navn enten opskrevet eller offentlig nævnt fra
Prædikestolen. To Gange om Aaret skete den egentlige Bandlysning, nemlig Søndagen næst før Jul og
næst før Paaske.
Kirkens Disciplin var streng i de. Dage, og af de
gamle Kirkebøger ses, at flere Præster hyppig anvender den. Mange dømtes til at staa »aabenbar
Skrifte« foi· større eller mindre Forseelse!' - Borgmester Christen v . Ginehel og Kone maatte 1653 lide
denne Forsmædelse medens selve Bandlysningen
ikke forekommer saa ofle. Men i hvert Fald var det
forfærdeligt i Folks Øjne at udstaa Kirkens Disciplin
- det var omtrent ligesaa vanærende som at sættes
i den udenfor Kirl<en staaende Gabestok. Man kendte
ikke til Eftergivenhed i de Tider.
Der var mange Gudstjenester i Ugens Løb, og
det viser sig stadigt, at der er for faa Præster ved
Kirken. Alene de mange Prædikener, der skal holdes, er næsten uoverkommelige for Sognepræsten og
en enkelt Kapellan. Stiftsbefalingsmanden og Biskoppen træffer 1649 den Ordning, at Aalborg Skoles Rektor, Kanrektor og Hørerne skal holde nogle af de
mange Prædikener 2), og 1656 stifter Biskop Anders
1

) Jydske Saml., II., 161.
') Jydske Saml., 2. R., III., 186-93.
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Ringkjøbing et Legat paa 400 Sletdaler, hvoraf Renten skal anvendes til Froprædiken hver Søndag Morgen hele Aaret igennem samt baade Onsdag og Fredag fra Fastelavn og indtil Paaske. Tjenesten skal
udføres af een af Kirkens Kapellaner, af Hospitalspræsten eller af »en anden gudfrygtig eller skikkelig
Person, som af Gud er velbegavet« 1). Doktor Niels
Benzans Hustru Mette Nielsdatter giver 1675 300 Rdl.,
hvoraf Renten henlægges til en Lørdags Skrifteprædiken »tmdtagen de Lørdage, som nogen Fest- eller
Ligprædiken falder ind paa, og ellers paa Juleaften,
i hvad Søgnedage om Ugen det indfald er«. Tjenesten
skal holdes af .en gudfrygtig og dygtig Person, som
enten allerede er ordineret eller har taget sin Embedseksamen, og hvis han forfremmes, skal han skaffe
»en dygtig Karl« til Aarets Udgang 2 ).
Skolemændene faldt snart fra. De fandt, at denne
Forøgelse af deres Arbejde var for besværlig, hvorfor de 1686 indgik til Kongen med en Klage. Denne
gav dem Medhold i et Brev til Biskop Bornemann;
det hedder heri, »at det er Vor allernaadigste Vilje
og Befaling, at bemeldte Rektor og Collegæ i Aalborg
Skole for samme Aftensangsprædiken vorder befriede
og forskuanede «.
Sognepræsten maatte efter den Tid ty til Hospitalet og en Gang imellem til N a bosagnet Vor Frue
for at laane en af dettes Kapellaner.
1
) Hofmans Fund, IV., 13-15.
•) Hofmans Fund, IV., 16-20. Dr. Niels Benzoo (1609-74)
var praktiserende Læge i Aalborg og ejede Gaardene
Bjørnkjær, Mørkegaard, Højris og Korsøgaard ved Hobro
og Vaar ved Nibe. Hans Hustru Mette Nielsdatter var
en Borgmesterdatter fra Randers. Hun døde 1687, 82
Aar gammel og blev begravet i Frue Kirke i Aalborg.
(A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd, 271-74.)
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Vi kan ikke tale om Kirkelivet i gamle Dage
uden at nævne det hemmelige Skriftemaal. Var man
tynget af Synder, gik man til sin Præst og aabenbarede ham alt og fik derefter Afløsning. Hver Præst
havde sin Skriftestol i Kirke11. .Johanne Nielsdatter,
Sal. Søren Andersen Baggers i Aalborg, bestemte i sit
Testamente af 1729 1), at 100 Rdl. efter hendes Død
skulde anvendes til >>en smuk skikkelig Stol i Altret
med Vinduer udi, som bliver stafferet ligesom de andre Skriftestole, hvor den nederste Kapellan, som
ellers ingen Skriftestol haver, kan sidde at skrifte«.
Da den førnævnte Fru Mette Nielsdatter, Sal.
Doktor Niels Benzans Efterleverske, 1675 indstifter
sin Lørdags Skrifteprædiken, tilføjer hun: ) Paa det
fromme Christne, som da kunde være tilstede, at søge
Afløsning udi Skriftestolen, kunde føre dertil den tilbørlige Devotion og fornøden Anger og Ruelse til saadan Sjælen magtpaaliggende Værk og derforuden faa
deres svage Tro ved Guds Ord bestyrket.« 2)
Endelig benyttedes Kirken ogsaa til Skolestue,
idet Degnen gav Børnene en Times Undervisning i
Katekismus og Salmer. Denne Undervisning gik i
Reglen forud for Gudstjenesten. »Saasnart første
Klokke havde ringet, havde Degnen klemtet femten
Klemt til Børnelærdom. « 3) Der blev stiftet flere Legater, »hvoraf Renten nyder den, der katekiserer i
St. Budolfi Kirke«. Den bekendte Skolemand og
Biskop Frants Thestrup indleder sit Testamente")
saaledes: »> det velsignede .Jesu Navn l Til at efterkomme det Løfte, som min fromme Kæreste, Frue
') Hofmans Fund, IV., 47.
) Hofmans Fund, IV., 17.
3
) Troels Lund: Dagligt Liv i Norden VI, 63.
4
) Hofmans Fund, IV., 31.
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Magdalena Bornemann, nu sal. hos Gud, med mig
Frants Thestrup, Biskop over Aalborg Stift, gjorde,
da vi vare i Frygt for fjendtligt Overfald, at om Gud
naadelig ville beskærme os fra vore Fjender, da vi
til Kirken og Skolen her i Aalborg ville legere 300
Slettedaler, som for Dødeligheds Skyld blev optegnet
i min Bog den 27. November 1713.«
Klokker Niels Dalgaard gav 1718 foruden »et
Hus, som altid skal blive en Vaaning og Bolig til
den, som er Klokker til St. Budolfi Kirke«, ogsaa
200 Sletdaler til den, der katekiserer i Kirken 1). Til
samme Formaal gav 1723 Handelsmand Herman
Christian Wirchmester ligeledes 200 Rdl.~)
Ogsaa de voksne fik Undervisning i den kristne
Børnelærdom. Medens Degnen katekiserede med Børnene nede ved Fonten, samlede Præsten de voksne
eller Altergæsterne oppe i Kirkens Kor og prøvede
dem i de 10 Bud, Fadervor og de 3 Trosartikler.
Det ''ar altsaa snarere en Overhøring end en Undervisning, og de, der ikke kunde gøre Rede for disse
elementære Grundsandheder, fik ikke Lov til at gaa
til Herrens Bord.
Efter Reformationen fik Sangen og J(irkemusikken
en fremtrædende Plads ved alle Gudstjenester. Før
lød oppe fra Koret det uforstaaelige Latin, men nu
sang Menigheden af Hjertens Lyst Salmer paa Modersmaalet nede i Kirkestolene baade før og efter
Prædiken. Et nyt Fremskridt var ogsaa Indførelse
af »Orgelværker« i de større Kirker. Budolfi Kirke
fik, saa vidt vi kan se, sit første Orgel 1581 3), og det
1

)

2
3

)
)

Hofmans Fund, IV., 27-30.
Hofmans Fund, IV., 37.
Jydske Saml., V., 252.
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var ikke nogen Enkeltmand, men hele Menigheden,
der bekostede det. Vel fandtes der »enkelte modvillige, som ikke vilde udgive deres Pendinge dertil«,
men. 24 Sognemænd tog Sagen i deres Haand og ud
nævnte 4 Mænd, der skulde pante »de ulydige og
modvillige«. 1629 fik Henning Organist for »det
Værk at betjene og ved Magt holde« 70 Sletdale1 1).
Sangen lededes af Skolemesteren med sine Peblinge.
I Skolen havde de daglig en Bedetjeneste, hvor der
blev sunget og prædiket, og desuden maatte de synge
ved Barsler, Bryllupper, Begravelser og ved Gudstjenesterne. Næsten daglig maatte disse Drenge møde
snart her, snart der for at synge, saa man forbavses
ikke over, at de ikke altid tog deres Opgave lige
alvorlig. Saaledes foregik der »et forargeligt Optrin
ved Johanne Urbansdatters Begravelse i Budolfi Kirke
den 18. December 1683, idet Skolens Disciple opførte
sig paa en usømmelig Maade ved at le paa Kirkegulvet midt under Sangen«. Rektor Wiingaard, der
bar Ansvaret for sine Drenge, blev Dagen efter suspenderel af Biskop Bornemann, dog tilbød Bispen Dagen
efter at hæve Suspensionen, dersom han offentlig paa
Konventhuset vilde gøre en Undskyldning for, hvad
der var foregaaet Da Rektoren ikke vilde indlade
sig herpaa, blev ban indstævnet for en Provsteret den
22. December 1683, hvor han blev anklaget for Opsætsighed, Ulydigbed og Embedsforsømmelse.
Da
hans Stilling i Forvejen stod paa svage Fødder, endte
Sagen med Embedsfortabelse 2).
Foruden Sognepræsten og Kapellanerne havde
Kirken flere Embedsmænd og Kirketjenere. Der var
J

Aalborg Raadhusbog 1629 (' 3/n).
') J. P. Stenholm: Aalborg Bispedømme, 112-14.
1
)
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J(irkeprior og Airkcværge., der var Organist og Degn,
Klokleer og Graver 1).
g naar Kiriten var lukket og
Mørl<et faldt paa, gik den gamle Taarnvægler op i
Taarnet for al vaage over Byen. Han var el fast
Led i den gamle Vægterinstitution, og han havde sin
Plads oppe i Taarnkamret lige under »de blaa Huller«. Kamret havde fire smaarudede Vinduer, et ud
mod hvert Verdenshjørne, og her skulde han holde
Vagt over Byen, fra Sol gik ned, til Sol stod op.
Naar Klokken var siaaet bel, skulde han raabe Klokkeslet og Vindretning ud over Byen, en Gang fra hvert
Vindue. Vindretoingen angaves ''i look af Hensyn
til Byens mange Skippere og de Folk, der havde
Skibe paa Søen.
l Ildebrandstilfælde skulde Taarnvægteren laa
Allarm .
aa soarl han opdagede liden, sintide han
hænge en tændl Lygte ud paa en Krog under det Vindue, der vendte mod Ilde n, aa Folk kunde se, i
hvilket af Byens llre Kvarterer Ilden skulde søges.
Derefter kulde han betjene tormklokken, før L med
almindeHg Jnoaftig Ringning, hvorefter Gadevægleme
tog fat ved at Lrasl<e rundt i Gaderne og lude i dere
Kohorn og raabe Brand. r aar Gadevægterne var i
fuld Aktivitet, gik T~arnvægleren over fra almindelig
Ringning Lil Klemluiog, og saa skulde Klemlningen
angive del Bykvarter, hvor det IH·ændle. Var del i
Byens første Kvarter, sloge enlt elle Slag, for andel
Kvat"ler faldt Slagene to og to for tredie Kvarter lre
og tre og for fjerde Kvarter fire og fire. Der skulde
1

)

I denne Forbindelse skal ogsaa nævnes Enkefru J. Pedersen, der i mange Aar har haft Opsyn i Kirken. Hun
har med Kærlighed og Forstaaelse gaaet og puslet med
de gamle Kirkeskatte, og jeg har med Tak faaet adskillige Vink af hende om Kirkeinventariet
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være saa meget Mellemrum mellem Klemtene, saa
man kunde tælle Slagene, men ellers havde Taarnvægteren ved Klemtningen at angive Brandens Natur.
Flammede det stærkt, faldt Klemtene hurtigt og energisk efter hinanden. Syntes Taarn vægteren fra sit
Vindue, at Brandvæsenet var ved at have Magten
over Ilden, faldt Klemtene med længere Mellemrum;
kunde han ikke mere se Ilden, faldt Slagene med
lange Mellemrum, men han havde ikke Lov til at
indstille Klemtningen før efter Ordre fra Brandmajoren.
Taarnvægteren var i Funktion lige ind i 7Qerne
af forrige Aarhundrede. Da blev Posten inddraget,
men endnu i Begyndelsen af soerne allarmeredes til
Ildebrand med Stormklokken, og det var med den
samme Klemtning og efter de samme Regler som i
Taarnvægterens Tid 1).
Vi har nu i korte Træk gennemgaaet Budolfi
Kit·kes Historie - ogsaa kulturhistorisk. Mange Aarhundreder er draget forbi os, og vi har set, hvorledes
Slægt efter Slægt har fredet og værnet om deres gamle
Sognekirke, deres Helligdom. Vi har set dem sidde
derinde i Glæde og Sorg, hvor de bad deres Bønner,
sang deres Salmer og lyttede til Guds Ord. Naar vi
skal træde over den samme Tæt·skel, da blotter vi
vore Hoveder med Andagt og Ærefrygt. Vi kan fortælle et og andet om det seværdige, der findes under
de hvælvede Buer, men det egentlige skønne og hellige kan kun føles og ses.

1

)

Meddelt af Forfatter P. M. K. Lundsgaard. Paa Aalborg
Museum findes nu den »Raaber«, som Vægterne benyttede.
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BESKRIVELSE AF KIRKEN.
Budolfi Kirke er en gotisk Kirkebygning, der er
opført til forskellig Tid. Den bestaar af Taarn med

Portbuen bagved Koret.

en mindre Tilbygning, der benyttes som Vaabenhus,
et tredelt Skib og Kor ud i et og en Sidefløj mod
Nord. Hele Kirkens Længde med Taarnet er ca. 134
Fod og Taarnets Højde 190 Fod. For at støtte de
gamle tykke Mure er opført flere kraftige Sløltepiller.
Bag Koret findes udvendig en hvælvet Portbue,
over hvilken Biskop Frantz Thestrups Begravelse fin-
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des. Ved Restavreringen 1900 blev gamle Ligsten
udtagne og indsatte i Kirkens M ure. Over disse Sten
har Menigheden vandret i Aarhundreder, saa Skriften
er ulæselig paa flere af dem; nogle kan dog tydes
endnu, men vi skal her kun nævne selve Navnene:
l. Kongelig Postmester 1) og Raadmand Giødert
Schmidt, t 1679, og Hustru Sidsel Didriksdatter, t 1692.
2. Sognepræst Thøger Pedersen, t 1626, og Hustru
Jacobe Bentzen, t 1629.
3. Borger og Handelsmand Christen Pedersen Friis,
t 1761, og Hustru [{aren Sørensdatter, t 1764.
4. Provst og Sognepræst Christen Blgmester, t
1680, og Hustru Ane W and all, t 1732.
5. Købmand Lars Gaarn, t 1816, og Hustru Ane·
Marie Jørgensdatter, t 1796.
Den gamle Kirkegaard omkring Kirken blev nedlagt 1806, og ethvert Spor af den er nu forsvunden.
En lille med smukt Smedejernsgitter indhegnet Plads
Syd og Nord for Kil'ken er beplantet, og vi mærker
os her et Træ, som er bragt herop fra Sønderjylland.
Ved dets Rod staar en Sten med følgende Indskrift:
•AAR 1908 INDFØRTES DETTE VALDNØDTRÆ
FRA SANDBJERG SLOT I SUNDEVED AF STIFTSPROVST JACOBI.•')

TAARNET.
I Taarnet mod Vest findes 2 Døre: en Houedindgangsdør til Taarnrummet og Kirken og en Dør til
l.

') Han v~11· alh t·g første Postmester (1673 - 79).
) Paa samme Sted ~lod et Træ, som Sliflsprov ·t Hans Egede ~ l ahn havd e planlrt. Pna Bagsid en :~ r ~tenen staar:
J<J 'ER NEN LA T T SOi\!i\'IERSTED l t!5fi TR 'EET FLYTTET TIL AALBORG 1859 AF EGEDE GLAHN.

2
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Taarnopgangen;
det nord re Sideskib findes » Pmfes1
~or de Mezas Dør« ) til Orgelopgangen.
Paa selve Taarnbygningens Nordside staar »1779«,
Aaret for Spirets og Fløjens Rejsning. Den berømte
Hane blev 1891 nedtaget til Reparation og Forgyldning og vakte almindelig Beundring for sin smukke
Udførelse. Paa Sydsiden af Taarnet findes en gammel Solskiue. Da Kirken 1867 blev oppudset udvendig, fandt man paa Solskiven følgende Indskrift:

»Ad elevationem poli 57° 3 et declinationem
100 ab ortu ad antrum delineatum est anno
1725.«
D. e. Stedets Beliggenhed er 57° 3' nordlig Bredde,
Retningen af Bygningen, og følgelig af Uhrskiven, er
ikke lige mod Øst, men under en Vinkel af 10° mod
Syd. Afstreget i Aaret 1725.
Allerede 1631 havde Budolfi og Vor Frue Kirker »Sejeruærker«. Det hedder da: »Peder Sejermester skulde have aarligen til Løn for begge Klokkerne her udi Aalborg at stille og forestaa 40 Sletdaler og frit Hus." 2)
Det nuværende Taarnuhr er forfærdiget 1798 af
Bysmed Jens Christensen, kaldet »Smed Jens«, af
Sahl Sogn. Ved Siden af sit egentlige Haandværk
øvede han sig til at begynde med i at lave simple
Stueuhre, de saakaldte Viseværker; men der kom
snart Fart i Tingene, efterat han 1790 havde lavet
-et Gaarduhr til Godsejer Ferslev til Friisholt. Da
der kort Tid efter blev udstedt en Indbydelse til Levering af et nyt Taarnuhr til Budolfi Kirke, opfor1

)

2

)

Af Hensyn til den gamle Tonekunstner og Organist blev
denne Dør indsat ved Restavreringen 1900.
Aalborg Raadhusbog 1629-32.
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drede Ferslev, der nu var bleven Amtmand i Thisted,
Smeden til at give Møde paa Licitationsdagen for at
fa a Arbejdet; han mødte ogsaa og gjorde det laveste
Bud, og da man forlangte Kavtion af ham, blev der
ikke liden Forbavselse over, at denne simple Smed
fra Landet kunde fremlægge Kavtionsbevis fra Amtmanden. Arbejdet blev ham lilslaaet, og det viste
sig ved Afleveringen af Uhret, at Staaldelene var saa
haardt hærdede, at selv den haardeste Fil sløvedes
ved at trækkes over dem. 1)
4 ~mukke Uhrskiver
paa Taarnet vender h ver ud til sit Verdenshjørne.
I Taarnet findes 3 Kirkeklokker, nemlig en Stormklokke, en større og en mindre Klokke.
Stormklokken, der hænger i Taarnets Nordside,
har følgende Inskription med gamle latinske Bogstaver:
l) Foroven paa Klokken staar:
:oDurch das Fewr bin ich geflossen, Rudolph
Melchior hat mic gego~;sen. Anno 1681.«
2) Længere nede staar:

»Conuentus populi noctisque silentia narro
et mortes hominum sed mihi parce pyra
teque focumque tuum domino committe colone
ne tua sit bombis indiga flamma meis.«
D. e.
Menighedens Forsamling og Nattens Stilhed jeg melder,
Dertil Menneskers Død. - Du dog o Flamme mig spar!
Agerdyrker! du Herren betro baade dig og din Arne,
At til min brummende Klang aldrig skal trænge din Ild.')
Den store [{lokke bærer følgende Inskription med
nye latinske Bogstaver:
l) Mod Vest nedad Klokkens Side:
') Jydske Saml., X., 163--64.
2
) Oversat af Overlærer 'Vivel.
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»Ved Branden jeg slet forsvandt Anno 1663
Strax omsløbt blev og kom istand 11. August.
Ved Baltzer lVIelkior.
Af Vaade jeg og tabte Lyd 1686 Septbr. 28.
Og omstøbt blev til fælles Fryd 1687 August 21.
Ved Rudolph Melkior.
Paany en Revne mig paakom af Vaade 12. Februar 1765~
Jeg omstøbt blev ved Kirkens Hjælp og af Guds
Naade 28. Septbr_
V ed Casper Kønig. «
2) Mod Øst nedad Klokkens Side:
»Da samme Skade traf mig end engang
Jeg omstøbt blev og fik paany min Klang 25. November 1892_
Ved B. Løw & Søn, København.
Til Prædiken og Bøn jeg kalder Sognemand
Gud vogte Stad og mig fra Vand og Ildebrand.
Soli Deo Gloria.«
Den mindre f([okke bærer følgende Inskription
med gamle latinske Bogstaver:
l) Rundt om Klokken foroven i 2 Linier:
»Da Daniel Calou undt Henrich de Herurner
wabr Burgemeislere in dem Tausent sex Hundert
drei undt secblzichstem Jahr allhier in Alborg.
dieser Stadt Balizer Melchior diese Stormglock
gegossen hat.«

2) Mod Vest, nedad paa Klokken:
Kongekrone
og derunder

'

F. 3.

3) Mod Øst nedad paa Klokken :
Et Krucifix og paa hver Side et Effigies.
»Gloria in exeels is deo «.
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2. VAABENHUSET.
Vaabenhuset er en Udbygning Yed Taarnets Syd-'
side, og her er den daglige Hovedindgang til Kirken.
I det findes karakteristiske [{alkmalerier fra den sene
Middelalder. I Krydshvælvingernes Kapper har den
gamle Maler fremstillet Cherubim eller de fire levende

Kall{malerier paa Hvælvingskapperne i Vaabenhuset.

Væ ener, der beskrive hos Profeten Ezekiel (l. Kap.):
Mennesket, Løven, Ok.sen og Ørn en. All erede Hiero nymu s tydede dem som S ymboler for de fire E vangelister og lild elle Ma llhæ u Me nu eslw t, Marku s Lø ,·en,
Lukas Oksen og J oh annes Ø rnen, og ban begrund ede
dette paa følgende Maade :
l. Matthæus Mennesket, fordi han i sit Evangelium begynder med Jysu Slægtregister og særlig dvæler ved hans menneskelige Natur.
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2. Markus Løven, fordi hans Evangelium begyn'der med Døberen .Johannes, »Røsten i Ørkenen«, der
var lig en Løves.
3. Lu k as Oksen (Offertegnet eller Præ telegnel),
fordi han Evangelium b gynder med Præ Len Zakaria · og hans fring, hvortil der jo anvendles Okser.
4. Jobannes Ørnen, fordi ban i Begynde! en af
sit EH\ngelium svinger ig op som en Øm til de
himmel l<e Ectne g ser ind i de guddommelige Hemmeligheder.
Andre bar øgl efter nye FoTklari nger: Mennesket betyder Christi Fødsel, Oltsen ban OJferdød,
Løven hans Opstaodcl e og Ørnen hans Himmell'arl.
Paa idevæggen mod Syd frem lilles en af Middelalderens mest ærede Helgener nemlig den hellige
.Jomfru [(alharina af A le. ·andria tier led Martyrdøden
307 . Hun fik som saa mange and1·e Kl'istn Valget
m -Ile m al ofre til de gamle Guder eller lide Døden.
Da hun holdl fasl ' d sin Tro bød Kejseren »at der
hl v gjort 4 Hjul og ælte dem heil omkl'ing med
.J e rnspiger al Jave d t snn at to Hjul gin ge mod andre lo og bnn bød St. Katharina at sættes øYer t

rnellem Hjulene, aa nanr de giDge fasl omkring de
da I<Untle sønderslide hendes Legem c 1) . Legenden
b rell r videre, at .en E ngel fra Himlen sønderbt·ød
Hjulene, og rasende bet·o, er befalede Kej eren al balshugge bencle. Paa Billedel e hun med Suærcl i
højre Ha::md meden · den ven tt·e r stø tlet til clel
sønderln·uclle Hjul. I Norge sagde man , al Helgenens
Allribu l, Hjul l1 a r et Rokkebjul 1 ved hvilkel St.
I~aren spandl Ly evæger til Jnl (hendes Helgendag
Ynr den 25. l ovemb r).
1

)

Ett Forn-svenskt Legendarium, 538.
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St. Katharina var Patronesse for llidenskaben,
fordi hendes sønderbrudte Hjul formentes at afbilde
den paulinske Sandhed: »Stykkevis erkender vi«
(l. Kor. 13,9).
Paa Vestvæggen fremstilles de theologiske Læreres særlige Patroner: Pave Gregor den Store og Kirkefaderen Augustin. St. Gregor sidder med P a ve krone
og St. Peders Hyrdestav og St. Augustin med Bispehue og Krumstav.
Ovenover de tvende Helgener har vi en Afbildning af det danske Rigsvaaben og nedenunder 2 Genlaurer eller Skikkelser, der er halvt Menneske og
halvt Dyr, hvilket skal figurliggøre Lidenskabernes
åg de dyriske Lysters Kamp mod Religionen og dens
Love.
Paa Sidevæggen mod Nord over en Dør, der
fører til det førnævnte Taarnrum, ses en Fremstilling
af Syndefaldet og Isaks Ofring . Paa det første Billede
skildrer Maleren det Øjeblik, da Adam har faaet
overrakt Æblet af Eva, og han ser meget betænkelig
ud ved at holde den forbudne Frugt i sin Haand, og
paa det andet er Abraham i Færd med at lade Offerkniven falde, men en Engel holder den tilbage.
Fra Vaabenhuset er der mod Øst en Indgang til
Kirkens Sydskib og mod Nord fører en Dør til det
med Krydshvælvinger forsynede
Taarnrum.

Vi kan ogsaa komme til Taarnrummet ad Hovedindgangsdøren mod Vest, men denne benyttes sædvanligvis kun ved højtidelige Lejligheder. Paa Dørkarmen udvendig staar Aarstallet MCM, og paa den
indvendige Side er opsat et smukt Træskærerarbejde,
Resterne af et nedtaget Pulpitur, der foroven bærer
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Navnetrækkene: C O, O C H, C R og H G eller
Navnene paa dem, der forhen ejede Pulpituret.
Taarnrummet er forsynet med Panel, der foroven
.bærer følgende Inskriptioner:
l) Mod Nord:
»VÆRER ALTID GLADE · BEDER UDEN AFLADELSE · GIØRER TACKSIGELSE · I · ALE
TING · THI DETE ER GVDS VILlE TIL EDER ·
I CHRISTO JESV · I. THESS. 5. VERS. 16.
HVER DEN STED lEG GIØR MIT NAFNS IHUKOMMELSE.«
2) Mod Syd:

»SlYNGER HANS NAFN LOF · BEREDER VEY
FOR HANNm·I.
SOM FOR SACTMODIGE HAND HEDER HERRE · OC GLEDER EDER EDER FOR HANNEM:
PSALi\1. 68.•

Fra Taarnrummet, der i Krydshvælvingens Midte
'har en smuk J{obberlysekrone, skænket af Gørtler Sørensen og Hustru, fører en bred Stentrappe, afdelt i
3 Partier ved 2 Messinggelændere, ned i selve Kirkeskibet.
Staaende nedenfor denne Stentrappe har vi et
fortrinligt Overblik over Kirken, og dette Syn virker
som en Aabenbaring af Skønhed og Harmoni. Det
-er Gotikkens store Fortrin fremfor alle andre Stilarter, at den virker opadstræbende og løfter Tanken
fra Jorden til Himlen. Stjernehvælvingerne i det høje
Midtskib og Krydshvælvingerne i de noget lavere Sideskibe er Billedet paa selve Himlen, der hvælver sig
over Jorden. Alt stræber opad, selv de rundbuede
Vinduer i Sideskibene - Vinduer, der er en senere
Tids misforstaaede Tilføjelse- virker ikke forstyrrende
paa Helhedsindtrykket. I Hovedskibets Mure over
.Sideskibenes Tag findes en Række smaa spidsbuede
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Vinduer, som forhen spredte Lys ind under Hvælvingerne, de er nu blændede, men i Stedet for er der
anbragt 2 rundbuede oppe ved Orglet. De farverige
Glasmalerier i Korvinduerne fremkalder en forunderlig
Lysvirkning i Koret og i Hovedskibet. Endelig forbavses man over de rige Skulpturarbejder: Altertavle,
Prædikestol og de mange Epitafier. Kirken gemmer
vel ikke Skatte som de, der findes i vore gamle
Domkirker, men den ejer til Gengæld en Mangfoldighed af smukke Enkeltheder, der gør den til en af
Landets skønneste Kirker.
3. SKIBET.
Vi gaar nu ned i HoYedskibet, og det første,
Øjet møder -der, er de gamle

Lysekroner.
Der er ialt 4 Malmlysekroner fra det 17. og 18.
Aarhundrede, to hænger i Skibet og to i Koret.
Den nederste Lysekrone lod Biskop Matthias Foss
(1672-83) ophænge 1682, og han tilføjer i sit Gavebrev1): »Den jeg ønsker at maatte vorde uforvendt
og ufortrykt, saa længe dette Guds Hus stander. (
Biskoppen gav Aaret efter et Legat paa 100 Rdl.,
hvoraf Renten (6 Rdl.) skulde benyttes til »at holde
Lysekronen ren og med Vokslys i alle Armene for-synes, som kan brænde fra Jul til Kyndelmisse incl.
alle Fro- og Aftensange Helligdagene igennem. « Han
heder Kirkens Embedsmænd ~over denne min velmente Gave at holde, som de for Christi retfærdige
Domstol vil være bekendt.«
Kronen bærer Mærket: »M. Foss Ep. Aalb.«,
1

)

Hofmans Fund. IV 20-21.
28
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Bogstaverne E. X. V. Q. T. O. samt Vaabenmærket
en siddende Ræv.
Den anden Lysekrone er skænket af en Borger
ved Navn Christen Lav og Hustru. Den bærer følgende Inskription :
»Anno 1718 GAF · lEG · CHRISTEN · LAV · OG ·
MIN · HUSTRU · DORTI · CORS · DAATER
DENNE · LIVSE · CRONE · TIL · SANTE
BODLFI · KIERCE.•
GVD · GIF · OS · SIN · HELLIGAAND.•

Den tredje Lysekrone gav Handelsmand Anders
Madsen Klestrup og Hustru 1706 til Kirken. Den bærer følgende Indskrift:
»ANNO · 1706 · GUD · TIL · ÆRE · HANS ·
HUUS · TIL · PRYDELSE • GAV · ANDERS · MADSØN · KLESTRUP · BORGER · OG · HANDELS ·
MAND · I · AALBORG · OG · HANS · KIERESTE ·
AGNETE · WIRKMESTER · TIL · BODOLPHI
· KlERKE · SOM · TIL · KIERKEWERGEN ~
BLEF · LEVERET · PENGE • 100 RIXDALER · AF
· DEND · CAPITALS • RENTE · SKAL · KlERKEN · AARLIG · HEREFTER · FORSKAFFE ·
LUS · PAA · DENNE · LIVSE · KRONE · OG ·
HOLDE · DEND · VED · LIGE.•

Den øverste Lysekrone, der er den største og
smukkeste, er givet af 31 Borgere 1679. Den har til
Indskrift:
37

»ANNO 1679 73 AAR HAFVER · EFTER · FØLGENDE · BORGERE · OG · KØBMEND · I · Aalborig · FORERET · DENNE ·LIVS · KRONE · TIL
· S · BODELS · lUERKim · UEYER · 1 S'ffi · 1 L'ffi
; 8 'IR.«

Derefter følger Navnene.
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Lysekrone i Koret.

Kir kestolene.

De gamle berømte Stolestader er nu forlængst
forsvundne, og hvilke Aalborgsnedkere, der i sin Tid
Yar med til at gøre dem, vides ikke. De nuværende Kirkestole stammer fra 1900, og deres Gavle
bærer mod Midtgangen Muslingskal- og Blomsterornamenter med Undlagelse af de 5 øverste Par, der
er ældre og bærer Christian VI.s Navnetræk med
Krone ovenover. Paa to Gavle findes Aarstallet 1739
og 1900 og paa tre Danmarks Rigsvaaben og Aalborg Bys Vaaben med de 3 Taarne, Løven og 3 Aal.

Prædikestolen.
Prædikestolen er ikke skaaren af nogen Mester
fra Aalborg. I denne By fandtes saa mange »Bill ed28*
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sniderec 1595, at de dannede et Lav 1), og den følgende Tid sporedes deres Virksomhed ikke alene i
nærmeste Opland, men ogsaa rundt om i Vendsyssel.
Enkelte af disse Aalborgsnedkere nauede saa højt i
deres Kunst, at de kunde frembringe Værker som
Panelstuerne (1602), der nu findes paa Aalborg Museum, og fremfor alt Aalborg Frue Kirkes rrægtige
Altertavle (1615-19), der desværre blev ødelagt ved
en Brand 1902.
Da Budolfi Kirke skulde ha ve ny Allertavle og
Prædikestol, var de gamle Mestre ikke mere, og der
kom ingen nye, som kunde løfte Arven. Man maatte
da gaa udenfor Byens Grænser, og Valget faldt paa
en Mand, der betegner sig »Lauridtz Jensen, Essenbeck Kloster ved Randers, bilthugger. « Han var Elev
af den bekendte Peder Jensen, Kolding, men naaede dog
aldrig til samme Højde som sin store Mester. Først
skar han Altertavlen 1689 og derefter Prædikestolen
1692. Ved at sammenligne de to Arbejder spores der
ved det sidste et betydeligt Fremskridt i kunstnerisk
Henseende. Begge hører til Sen-Renæssancen og et· paavirket af den fremtrængende Barokstil, hvilket bl. a.
viser sig ved Anvendelsen af de snoede Søjler. Laurits Jensen løste sin store Opgave paa den smukkeste
Maade: Figurerne er skaarne med faste Træk, og en
stille, ophøjet Ro staar at læse i de helliges Aasyn.
Til Prædikestolen hører en Indgangsdør, en Opgang, selve Stolen, der hviler paa en stor Mosesfigur
siddende paa en Stol, og ovenover Prædikestolen
en Lydhimmel.
Det, der særlig gør Indtryk ved at betragte den
prægtige Indgangsdør, er den Enkelthed og Storhed,
1
)

Se Chr. Axel Jensen : Danmarks Snedkere 73 f. og 99.
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hvormed den er opbygget og gennemført: den flade
Dør med den kraftige arkitektoniske Indramning, den
enkelte, røde Farve, de kraftige, snoede Søjler og
den smukke Overbygning. Endelig lægger man Mærke til de ensartede Ornamenter, der smykker Døren

Indgangsdøren til Prædikestolen.

uden at overlæsse den, hvilket sidste ofte forekommer
i Barokken.
Øverst paa Dørkarmen til Indgangsdøren staar 3
Engle med Palmegrene og nedenunder er Jesu Himmelfart udskaaren og følgende Skriftsted malet:
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»Esa. XL. V. 9. Zion Du Prædickerinde stig
dig op paa et høyt Bjerg, Jerusalem du Prædickerinde, ophøy din Røst med macht, ophøye
og frycht icke, sig til Judastærler see der er
eders Gud.«
Paa selve Døren er malet:
»Jerm. 32. V. 29. Er mit ord icke som en
Hammer der kand synder slaa en Klippe etc.«
Nedenunder er malet en Haand med en Hammer, der slaar paa et Hjerte, et smukt Symbol paa
Guds Ords Magt. Derefter læser vi:
»2. Cor. 2. V. 15.
luet for Gud etc.«

Thi vi ere Christi gode

Derunder er malet et Hjerte, der opvarmes paa
Rist; i en opstigende Røgsky ses en Haand med
Røgelse.
Paa den indvendige Side af Dørkarmen staar en
Engel, holdende paa et stort Kors.
Paa den udvendige Side af Opgangen og langs
Prædikestolens øverste Rand læses:

€U

»Philp. 3. V. 8. Jeg agter og alle ting at
være scarn for Jesu Christu min Herrbes Kundscabs ypperlighed. V. 10. at Kiende hannem og
hans opstandeises kraft og hans lidelsers samfund.«
Derunder findes i rundbuede Felter Fremstillingen af Christi Lidelse og hans Opstandelse.:
l. Jesus i Gethsemane.

2.
3.
4.
5.
7.

Jesus forråades.
Jesus for Ypperstepræsten.
Hudstrygningen.
Tornekroningen.
Pilatus vadske1~ sine Hænder.
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7.
8.
9.
10.
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Jesus segner under Korsets Byrde.
Korsfæstelsen.
Gravlægningen.
Opstandelsen.

Pilastrene mellem Felterne prydes med 11 Apostelfigurer:
l. Simon med sit Kendetegn : en Sav.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Thomas:
et Spyd.
Jakob den Yngre:
en Kølle.
Jakob den Ældre:
en Stav.
Philip:
et Kors.
BartholOJncpus:
en Kniv.
Judas Thaddæus:
et Sværd.
Peter:
en Nøgle.
Andreas:
et Skraakors.
Matthæus har rimeligvis staaet med en Økse.
11. Johannes med et Bæger og en Slange.

Paa Prædikestolens Rygpanel er indrammet et
Fløjelsklæde, paa hvilket der findes et Spejlmonogram~
d. v. s. dobbelt slyngede Navnebogstaver i det 18.
Aarhundredes Smag. Det stammer fra 1775 og indeholder Forbogstaverne paa et Ægtepar, der formodentlig har bekostet en ny Staffering af Prædikestolen.
Under Lydhimlen ses Helligaandsduen og .svævende Engle, og ovenpaa staar Engle med Martyrernes Marterredskaber. I de rundbuede Felter ses Gud
Fader med Rigsæblet, Sønnen med et Barn, de fire
Evangelister og Johannes Døberen.
Øverst oppe
staar den opstandne Frelser med Døden og Djævelen
under Fod.
Spørgsmaalet ei· nu: »Hvem har skænket den
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prægtige Prædikestol?« Vi faar Svaret en lille Optegnelse paa Prædikestolens Fod: »Hr. Johannes
Freidenreich og hans kierist Magdalene Calow givet
her til 100 Rdl.« Johannes Friedenreich opnaaede
ikke at se Prædikestolen færdig, idet han døde 1690,
altsaa 2 Aar forinden. Han var en indvandret Holstener, der blev Apotheker i Aalborg 1665, og indrettede Jens Bangs Stenhus til Apothek. Han ægtede
1666 Magdalene Calow, en Datter af Borgmester Daniel Calow (se under Korpa_nelet), og hun døde 1701.
Deres Søn Christoffer blev Sognepræst ved Kirken.
Orglet.

Allerede 1581 havde Kirken som før nævnt »et
Orgelværk«. Næste Gang omtales et nyt Orgel 1749,
-og det prægtige rigt udskaarne og stærkt forgyldte
Orgelhus staar endnu. Paa Topstykket ses i Midten
Frederik V. og Dronning Louises Navnetræk og paa
begge Sider det danske og engelske Vaaben. Oven·over det sidste staar: ~DIEU ET MON D R O I T«
;:>: Gud og min Ret.
Om selve Orglet fra denne Tid
ved vi intet. Det blev ombygget 1850 af Orgelbygger Demant 1), der boede i Nærheden af Odense, og
fik 20 klingende Stemmer paa 2 Manualer og Pedal.
En af Kordrengene iraadle Bælgen, og det var godgammel Skik, at Organisten betænkte ham med et
Sølv-Lommeuhr i Konfirmationsgave.
Orglet blev atter ombygget 1913 og denne Gang
af Orgelbygger Th. Frobenius, København. Det fik
nu 30 Stemmer paa 3 Manualer og Pedal samt pneumatisk Aktion og elektrisk Luftforsyning, og Ombygningen kostede ca. 10,000 Kr.
') Se: Julius Voss: Organist- og Kantor-Embederne.
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Ved Orglet staar to Stole, der stamm-er fra Midien af det 18. Aarhundrede; de har Skuffer under
Sædet og er overtrukne med Gyldenlæder, hvorpaa
slaar Navnene: Gregers Claus Hiibertz og Matthias
Høberg. Den første var Købmand og Raadmand
{1755-75) og den sidste Købmand og døde 1773, 72
Aar gammel.

Pulpiturer ved Orglet.
Selve Orgelpulpituret bærer et smukt udskaaret
Rokokoskjold med Krone, Jyllands Vaaben (en Løve
-og 9 Hjerter) og Aalborg Bys Vaaben. Nedenunder
staar Aarstallet 17 49.
Orgelpulpituret staar i Forbindelse med tvende
Pulpiturer, eet mod Nord og eet mod Syd, og de benyttes nu af Kantoren, Organisten og Sangkoret. Det
nordlige har tilhørt den Benzonske Familie, hvilket
kan ses af de 3 Vaabenskjolde.
l. Benzans Vaaben: en skaktavlet Sparre, der-over en Halvmaane mellem 2 Stjerner og forneden
3 Roser.
2. Kiærulfs Vaaben: 3 Ibskaller - Hjelmen har
:2 Ørneflugter, men skulde være en opspringende Ulv.
3. de ·witles Vaaben: 3 Morianshoveder.
De to Benzon'er, som har benyttet Pulpituret, var:
l. Severin Benzon (1691-1726), Justitsraad, Ejer
:af Visborggaard m. m., og gift med Anne Kiærulf,
Enke efter Kammerraad Svane til Visborggaard.
2. Johannes Benzon (1712-85), Konferensraad,
Ejer af Sohngaardsholm, og gift med Fredericia Sophia
de Witte, en Datter af Stiftamtmand Johan Albrecht
de Witte.
Pulpituret mod Syd har tilhørt Dr. Niels Jespersen,
praktiserende Læge i Aalborg (1668-96) han vil
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senere blive omtalt under Altertavlens Beskrivelse.
Paa en af Skydedørene staar D N J S. [( H D eller
Forbogstaverne af Dr. Jespersens og Hustrus Navne.
Hun hed Kirsten Hansdatter, der var en Datter af Aalborgborgmesteren Hans Sørensen, og var hans første
Hustru.
Under Navnetrækkene staar deres Vaaben: en
Hund snusende til et Pindsvin, og Lammet med
Banneret.
Ved Siden af Orglet mod Syd findes et lille
Værelse, hvis Bagklædning ud mod det sydlige Sideskib bærer Malerier. Paa en Bjælke staar Tallene·
1596 og 167 5, hvis Betydning nu ikke mere kendes.
Der findes ialt 6 Malerier, der uden Tvivl skal udtrykke en enkelt Tanke- maaske, hvorledes vi kommer i Besiddelse af Livsens Krone.
l. Mennesket kan ikke naa Kronen ved egen
Hjælp.
2. Den gode Hyrde leder Faarene gennem en
Bjergkløft og ovenover en Haand udrakt med Kalken.
3. Chrislus skriver sit Navn i Menneskehjertet
4. Christus saar Sæden, Guds Ord, i fire Slag!;
Sædejord (4 Hjerter).
5. Ydmygelsen ved Korsets Fod.
6. Et Brudepar. Naar Christus har faaet Lov
til at udføre sin Gerning med os, opnaar vi Livets
højeste Lykke: at gaa ind i Himlens Brudesal, hvor
Kronen skal sættes paa vore Hoveder.

Epitafier, Mindetauler og Gravsten.
Budolfi Kirkes Vægge er rigt dækkede med pragtfulde Renæssance- og Brusk-Barok-Epitafier. De gamle
Billedsnidere har ikke alene sat de afdøde, men og-
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saa sig selv et smukt Eflermæle ved deres værdifulde Arbejder, der viser, hvor højt den hjemlige
Kunst kunde naa. Desværre kender vi kun et enkelt Navn blandt de mange Mestre, og ban var ingenlunde den største, nemlig Arnt Snediker, der skar en
Tavle til Ære for sin afdøde Hustru.
Højrenæssanceepitafierne fra Tiden ca. 1600 ersikkert aalborgensiske Snedkerarbejder; især d-et største, med Maleri af en talrig Familie, er ganske utvivlsomt gjort af en Aalborg-Snerlker, thi der findes flere
Arbejder af samme Haand i forskellige VendelboKirker. Derimod er Sen-Renæssanceepitafierne, hvoraf eet bærer Aarstallet 1618, mere gaadefulde; adskilligt kunde tyde paa, at deres Mester har rejst
viden om i Jylland, men det udelukker for Resten
ikke, at han har været Aalborgenser 1) .
Om de gamle Billedhuggere, der har skænket
Kirken flere værdifulde Arbejder i Sten og Marmor~
ved vi intet, og det kan næppe engang oplyses, om
de har haft Værksteder i Aalborg eller ej.
Paa disse Epitafier og Monurnenler af Sandsten
og Marmor bar baade velhavende borgerlige og gejstlige ofte anbragt Malerier af sig selv »Gud til Ære~
Kirken til Beprydelse og sig selv til evig Amindelse«.
De staar nu som ærværdige Mindesmærker for en
svunden Tids Tankesæt og Kultur. Vi maa aldrig
glemme, at de gamle tænkte og udtrykte sig ganske
anderledes end Nutidsmennesker. Det faldt naturligt
for dem at bruge stærke Udtryk om deres kære afdøde som »himmelsalige «, »dydædle «, >) dyrebare og
velfornemme «, og det var den største Ros, man kunde
give Peter van Achen, at »han var et ikke uhæder1

)

Meddelt af Hr. l\Iuseumsinspektør Chr. Axel Jensen.
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ligt Medlem i den berømte Stad Aalborg«. Da han
.døde, »betalte han Naturen sin Gæld«, I Klokker
Søren Hassel saa man »en Mand, som Verden sjæl-den ser~. Undertiden svang man sig op til poetisk
Flugt, n a ar det hedrier om Søren Cortsen og H u stru:
,og nu paa Sjælens Vegne med hinanden svæver for
Lammets Trone, til deres Legemer paa Dommens
Dag skal ærefulde opstaa og med Sjælene sammenbundne til evig Glæde indgaa.« Til andre Tider tog
Rimet ganske Magten fra Forfatteren, saa Meningen
bliver dunkel eller uforstaaelig. Om Froprædikenspræst Mogens Dyres Hustru digtes der:
»I Kiøbenhafn er fød
den Dydige Matrone 1661,
i Helsingør og Brød
fich Sara Mea Done. •

Meningen er, at hun fik sit Brød i Helsingør,
-eller at hun levede der under sin Opvækst. Derjmod er det mere gaadefuldt, naar det hedder om
Mogens Dyre selv:
I Fyn i Odensee
Her: Mogens Dyre baaren 1654.
Og Nær hos Liggende
I Assens er Udkaaren 1670.«

Han fødtes altsaa i Odense, men mistede vistnok
tidlig sine Forældre; i alt Fald var han som Barn
hos nogle Slægtninge i København, men da de døde,
kom han atter tilbage til Fyn, og Assens blev udkaaren til hans nye Hjem.
Paa Oluf Hansen Berlins Epitafium staar, at
hans Hustru, der døde den 20. Januar 1763, var »sit
Huses Sol henved 9 AaH, og i fuld Alvor tilføjer
man, at hun var »sit Huses Sorg til 16. November
samme Aar.c Husets Sorg bar han dog som en
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Mand, thi 10 Maaneder efter trøstede han sig med
J om fru T alke.
Derimod er det gribende at betragte den førnævnte Amt Snedikers Epitafium. Arnts Hustru er
død, og nu vil han, Mesteren, opsætte et Minde over
.den, han elskede saa højt. I Uger og Maaneder arbejder han med sin Tavle og sin Sorg, og nu er han
kommen saa langt, at han skal vælge Ordene, der
:Skal skæres. Men h vad skal han s k ri ve? Han ejer
jo intet Ord for sin Kærlighed og for sit smertelige
Tab. Han synes, at han er det fattigste Menneske
paa Jorden, og saa siger han med Tolderen: ,Gud
vær mig Synder n a a dig!« Der er vist næppe sat en
mere ærlig og dybtfølt Overskrift over noget Epitafium.
Vi skal nu gaa over til Inskriptionerne paa de
~nkelte Epitafier i Kirkens Skib.

l.

ARNT SNEDIKERS EPITAFIUM.
(Hovedskibet, Østpillen mod Syd.)

Paa Topstyk k et staar:
»GVD VÆR MIG SINDER NADIG.«

og i en Bue omkring den korsfæstede:
•ESA. 40 HERRENS ORD BLIFVER EVINDELIG.<

Paa Fodstykket:
•Ao 83') · DEN · 24 · SEPTEMB · DØDE · A · ARNT
SNEDIKERS · HVSTRV · SALIG · KARINE · HANS
DATTER · GVD · GIVE · HINDER · THEN · EVIG ·
GLED E. «

Nedenunder staar deres Navnetræk.
1

)

Skal være 1683.
29
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Il.

BISKOP CHRISTEN HANSEN RIBERS
EPITAFIUM.

(l Hovedskibet, den mellemste Pille mod Syd.)

Biskop Riber (1610-42) opsatte dette Epitafium
1631 over sin første Hustru Mette Mathiesen, der døde
den 25. Marts 1630, og over sin Søn, Matthias, der
døde s. A. 8 Aar gammeP).
Paa Billedet ses Biskoppen med Hustru og Søn
i Forgrunden og i Baggrunden Christus paa Pinebænken. Biskop Riber døde 75 Aar gammel den 2.
April 1642 og blev begravet i Budolfi Kirke.
EGO SUM l RESURREC l TID ET VITA l A. ET ø
GRATA DE DILECTA /OR D L ISSIMA VITÆ l
PARS
1E LT1 QVIS COELTCA. TEMPL TE NEN S l MI
DILECTE VIR M, T Ei\U}U BREVE RESTAT OT U A l
SI MEC M IN COE LIS HE! C, UBI . AN TA QVfES l
DIS MA [113 S] MAE S[TA] MA H TA) P[OS IT). 1631.
Jeg er Opstandelsen og Livet. Alfa og Omega.
Du for Gud velbehagelige, elskede Hustru, den yndigste Del af mit Liv, Du forlader mig nu og bebor de himmelske Templer. For mig den elskedes Mand staar der kun
eu kort Tid tilbage, inden Du skal være sammen med mig
i Himlene, hvor Du nu hellig hviler.
Den sørgende Ægtefælle satte de afdøde salige Sjæle
dette Minde').

III.

PETER VAN ACHENS EPITAFIUM.

(Hovedskibet, Vestpillen mod N ord.)
HUC IN SINU MATRIS REQVIESCIT CORPUS RONESTI SPE. l CTABILIS ATQUE OPTIMI VIRI LOCO ET
PARENTrBUS ROSTO l CHII RONESTIS ORIUNDI PETRI
VAN ACHEN QVI INCLUTA[Æ] l HUIVS REIPUBEL
ALBURG DUM VIVERET MEMBRUM ERAT l NON IN1
2

)
)

Marm. danica II 235-36.
De latinske Inskriptioner paa dette og de følgende
Epitafier er oversatte af Hr. Pastor Alex. Rasmussen .
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GLORIUM RUC JUVENIS SE CONTUTIT (CONTULIT) ET
POST ALIQUET (ALIQUOT) l ANNORUM REVOLUTIONES
CONlUGALI VINCULO SIBI COPULAVIT l RONESTAM
JUXTA AC PUDICAM PUILLAM '(PUELLAM) ANNAM
GERHARD! l RONESTI ET IN SUA ARTE PERITISSI.MI
VIRI GERHARD! HERMAN l NI AURIFABRI ET URBIS
HUIUS CIVIS, FILlAM CUM QUA IN MA l TRIMONIO
EXEGIT ANNOS XXI EX EAQUE SUSCEPIT FILIOS l
V TOTIDEMQUE FILIA. DE QUIBUS UNA TRIAS TENELLA l VETAM (VITI\M) CUM MORTE COMMUTAVIT
JOHANNES VAN ACHEN l CUM BIS IV ANNOS CHRISTOPHORDS CUM HORUM DIMIDIUM l ANNA CUM III
MENSES FEREGISSET IDEM NATURÆ DEBITUM l
IPSEMET PRÆNOMINATUS HORUM PATFR EXOLVIT
ANNO A l NATIVITATE CHRISTl MDXCVII ÆTATIS SUÆ
XLVIII POST HUIUS l ABITUM DERELICTA UXOR EJUS
MATRIMONIUM INIVIT SECUNDU l CUM HONESTO
VIRO MARTINO PAPCHE EODEM QUO PRIOR MA l
RITUS LOCO ORIUNDO, CUM QUO DUOS ANNOS CUM
DIMIDIO l SUPERVIXIT. AMBO AUTEM NOVISSIMUM
DIEM SUUM CLAUSERE l ANNO MDCII ILLE ÆTATIS
SUÆ XXVIII ILLA SUÆ XLII ANNO l QUORUM CORPORA HIC REQUIESCUNT IN SPEM GLORIOSÆ l RESURRECTIONIS, QUA DEUS ILLOS CUM OMNIBUS SUlS
ELECTIS l IMPERTIRE DIGNETUR. l PIE DE RESURRECTIONE MORTUORU SENTlENTES HOC MONU l
METUM IN MEMORIAM CHARISS[IMORUM] PARENTUM,
LIBERI l PONI CURAVERUNT ANNO MDCIIII.
EGO SUM RESURRECTIO ET VITA, QUI MIHI l FIDEM
HABEBIT, ETlAMSI MORTUDS FUE l RIT, REVIVISCET,
ET QUISQUIS VIVIT ET MI l HI FIDEM HABET NUNQUAM MORITURUS EST.
JOAN XI.
D. e.:
Her i [J ordens] iliaderskød hviler Legemet af den hæderlige, anselige og udmærkede" Mand
Peter van Achen 1 ),
født i Rostock af hæderlige Forældre, som, medens han
levede, var en ikke uberømt Borger i denne berømte Stad
') Han er født 1550.

Han blev Gildesbroder i Guds Legems
29°
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Aalborg. Som Yngling begav han sig hertil, og efter nogle
Aars Omskiftelser forbandt han sig ved Ægteskabets Baand
med den hæderlige og ærbare Pige Anna Gerhardsdatter,
Datter af den hæderlige og den i sin Kunst meget kyndige
Gert Hermansen, Guldsmed og Borger i denne Stad, med
hvem han levede i Ægteskab 21 Aar, og med hvem han fik
4 Sønner og lige saa mange Døtre. Af disse har den ene
Trediepart i den spæde Alder ombyttet Livet med Døden:
Johannes van Achen maatte, da han var 4 Aar, Christopher,
da han var halvt saa gammel, og Anna 3 Maaneder gammel, betale Naturen sin Gæld. Deres førnævnte Fader betalte den selv Aar efter Christi Fødsel 1597 i sin Alders 48.
Aar. Efter dennes Afgang indgik hans efterladte Hustru et
andet Ægteskab med den hæderlige Mand Martin Papche,
født sammesteds som hendes første Ægtefælle, med hvem
hun derpaa levede 2'/z Aar. Men begge sluttede deres Liv
Aar 1602, han i sin Alders 28. Aar, hun 42 Aar. Deres Legemer hvile her i Haabet om en ærefuld Opstandelse, hvilken Gud af Naade vil tildele dem med alle sine Udvalgte.
Med fromme Følelser om de dødes Opstandelse har
deres Børn til Minde om deres kære Forældre ladet dette
Mindesmærke opstille Aar 1604.
Jeg er Opstandelsen og Livet, hvem der tror paa mig,
om end han er død, skal han dog leve, og hvem der lever
og tror paa mig, skal aldrig dø.
Joh. XI.

IV.

BORGMESTER NIELS IVERSEN SKRIVERS
, EPITAF~UM.
(Hovedskibet, mellemste Pille mod N ord.)

»Stafferet Aar 1766.«
Et malet Billede af Korsfæstelsen og i Forgrunden ses Borgmesteren med sine to Hustruer og 3
Børn; nedenunder staar:
Lavs Gilde 1568 og Borger 1576. Hans Svigerfader Gert
Guldsmed blev Borger 1548 og Broder i samme Gilde
1567. (Se: Fra Himmerland og Kjær Herred, II., S. 349
og 350.)
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Borgmester Niels Iversen
Skrivers Epitafium.

•Aar 1617 D: 23 Decemb. Døde Erlig Viis og Velakt Mand
NIELS IFFVERSEN ·SKRIFFVER Borge l mæster i Aalborg Hans alder 72aar. Hans første Hustrue Erlig Dydig
og Gudfrygtige Quin l de GJERTRVD JVSTDAATTER døde
aar. 1602 D. 22 Augu. Hendes alder 46 aar l Moder til en
Barn, Hans anden Hustrue Erlig Dydig. og ~Gudfrygtige
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Quinde ANNA JENS DAAT l TER døde 1649 D 10 Juli,
Hendes Alders 63 aar Moder til 5 Børn•
Navnetræk
1618

V.

KAPELLAN MOGENS DYRES STENTAVLE.
(Paa Østpillens Sydside.)

Kapellan Mogens Dyres Stentavle.
I Fyn j Odensee Her: Mogens Dyre') baaren 1654 l og

l

I Kiøbenhafn er fød l den
Dydige Matrone 1661 l I

') Kapellan Mogens Dyre og Hustru Sara Mea Donna Jørgensdatter Rabaskovsky. Han var en af de faa Froprædikenspræster, som i en lang Aarrække forblev i
det beskedne Embede. Hans Enke giftede sig med Dyres Eftermand, den ivrige Pietist Peder Hovedstrup, der
senere blev Sognepræst ved Frue Kirke.
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Nær hos Liggende l I Assens
er Udkaaren 1670 l For Tyve
aar Kom hid 1686 l Till Alborg hvor hand nød l Næst
Gud og Jefnlig flid l sit Kald
mens Gud det bød l Og Døde
Den 23 Aprili l 1715 hans
alders 61 aar.
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Helsingør og Brød l fich
Sara Mea Done l det er fult
atten aar 1688 l hun Kom i
Egte-stand l Til Sex børn
moder var l ved sin Gudgivne Mand l Døde d 25 May
1740 l i sit Alders 79 aar.

Der mand et Tusind Skrev
Syv hundred' og Sex aar
Opreyst en Tavle Blev
hvis skrift her huggen staar.

VI.

JENS OG ANNE WAHRES MARMORTAVLE.
(Paa Østpillens Sydside.)
LIGELEEDES HVIILE HER
TVENDE VELGJØRENDE SØDSKENDE

HR. JENS WAHRE l
OG
Mad ANNE WAHRE l
FORDUM HERRE TIL FAD- FØD l AF SAMME FORÆLDERSBØLL OG NØRHAAE- DRE I AALBOG Ao 1694 d.
GAARD I THYE l FØD l AF 25 Sept l GIFT FØRST
RECTOR
Mag= SØREN MED
Hr
PETER
LOWAHRE OG Mad MARGA- RENTZ FRA WEN, PROVST
RETHE ELISA BETH WUR- OVER JERSLEF HERRED l
GER l I AALBORG Ao 1693 OG SOGNE PRÆST FOR
d. 2. Sept l SOM UGIFT DRONNINGLUNDS
MEETESTAMENTEREDE HAN NIGHED l SIDEN MED
FORUDEN PRIVATE GA- MAG= PEDER HOVEDVER l DISSE PUBLIQUE l STRUP l SOGNE PRÆST
TIL
FRUE
KIRKE
I FOR FRUE MEENIGHED I
AALBG 400Rdr, BUTOLPHI AALBORG OG ANNEXER l
KIRKE 200 Rdr l TIL LA- SOM OG TESTAMENTERETINSKE SKOLE 400 Rdr, DE FORUDEN PRIVATE
FATTIGES HUUS I SKOLE- GAVER l DISSE PUBLIQUE
GADEN 200 Rdr l DEN l TIL FRUE KIRKE l AALGEJSTLIGE ENKE CASE BORG 500 Rdr BUTOLPHI
12.000 Rdr MED OVER- KIRKE 300 Rdr / TIL LASKUDDET FRA HANS BOE TINSKE SKOLE 300 Rdr
11.75 Rdr 1M 14 S l OG TIL BEGGE FATTIG HUUSE
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ET REYSE STIPENDIUM
FOR EN STUDIOSO THEOLOGlEE 1500 Rdr l DESUDEN l TIL SKOLE HOLDERENS LØN' I STEENBERGBYENØRHAAEsOGN
100 Rdr l OG TIL DET AF
HAM OPBYGTE
SKOLE
HOUSES
VEDLIGEHOLDELSE 50 Rdr l , SKOLE
HOLDERENS LØN I WORUPØER I
~UNDBORG
SOGN 100 Rdr l NØRHAAE
SOGNS FATTIGE OG FADDERBØLL GODSES FATTIGE 200 Rdr l TIL H r
CANCELLIE RAAD LANGBALLES BEGRAVELSES l
VEDLIGEHOLDELSE I
NØRHAAE KIRKE 50 Rdr
DØDE l l AALBORG Ao
1767. d. 10 Nov

f

800 Rdr l DE 4re SKOLE"
HOLDERE DEN PAA FRUE
KIRKE GAARDEN I TYDSKE SKOLE l DEN VED
BUTOLPHl KIRKE OG DEN
I SKOLEGADEN 800 Rdr l
SOGNE PRÆSTERNE FOR
FRUE MEENlGHED SIN
GAARD TIL RESIDENCE') l
OG ENDELIGEN l TIL LIGE
DEELING FOR DEN GEJSTLIGE ENKE CASSE l OG
EN CASSE FOR FATTIGE
KJØBMANDS
ENKER
l
AALBORGlOVERSKUDDET
AF HENDES BOE DEN
CAPITAL 8000 Rdr l SAMT
WENNEBERG
TØMME~
BYE OG LILD SOGNERS l
KONGE KORN TIENDE l
DØDE l I AALBORG Ao
1773 d. 22 Dec.

HIST BALLELUlA ISTÆM- ~ HER KANO NAVNENE El
MES l GUD DEM SELV BE- GLEMMES l MEDENS ENLØNNE VIL
KER ERE TIL

VII.

HANDELSMAND JACOB HIMMERIGS
MARMORTAVLE.

(I søndre Gang, Østpillen mod Vest.)
TIL ET LIGESAA VARIGT SOM VÆRDIGT ÆREMINDE l ER DETTE MONUMENT OPREYST OVER l EN
FROM OG REDELIG HANDELS MAND l SAL: JACOBUS
HIMMERIG l SOM VAR FØD FOR VOR BYE l OG BLEV
') Denne Gaard laa paa Hjørnet af Algade og Ovesgyde
med Indkørsel fra Nygade. Allerede 1829 blev den paa
Grund af Forfald solgt ved Auktion for 650 Rdl. S. Den
nuværende Præstegaard til Frue Sognekald paa Østerbro erhvervedes 1864.
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Jacob Himmerigs i'.iarmortavle.
FØD HER [ AALBORG l FEBR. 1703 l AF CHRISTEL1GB
FORÆLDRE l H IS IHUKOMMELSE ER TIL VELSIGNELSE l SAL: l ELS llilDSØ1 HIMJ\1ERIG l SAL: MAREN
JACOBS DO'l'TER HOLM l HAN LEVEDE I EENLIG
STAND TIL SI 1 DØD D: 10 AUG 1773 l MEERE FOR AT
GIØRE ANDflE E D ' J
EL VEL l HA
BYG E SIT
NAVN ET PRISELIGT' EFTERMÆLE l VED Sl
RARE
OG TOREGA MILDHED l DER OPHØYER UA S SANDE FORTIENESTER l I ETHVERT KIØN OMT HlERTE
l ENDOG H S DE SILDIGSTE EPTER SLÆGTER l DA
HAN TIL GUDELIG BR G OG ALMINDELIG NYTTE l
HAR B RTSKIÆ KET
ISSE A~ SEELrGE LEGATA l
TIL BUDOLPHI KIRKE HER l A LBORG 10000 Rdr: l
TIL FRUE KIRK E l DET ANDET OGr 500. l TIL BEGGE
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FATTIG HUDSENE HER I BYEN 10250. l TIL TRÆNGENDE AF FAMILIEN, VERDSLIGE l FATTIGE ENKER
SAMT 5 SKOLEHOLDERE I AALB: 10000. l TIL E N
STAAENDE FOND FOR HIELPE CASSEN 4000. l TIL
RAADSTUENS VEDLIGEHOLDELSE 1000. l DE UDEN
HAR HA1 S GAVMILDHED GAVNET FLEERE l JA SKAL
END G GAVNE DE UFØD ES SLÆGTER. l LÆSER l
BYG DIT HUUS PAA DEN FASTE KLIPPE l Æ R GUD I
ALLE SINE VEYE l ARBEYD FOR EVIGHEDEN l SAA
BLIVER DU l DEN RIGESTE I GUD l DEN NYTTIGSTE
FOR VERDEN l DEN LYKKELIGSTE HER l DEN SALIGSTE HISSET. l ESAIÆ. XXXII. V: 17. 18.

VIII.

OLUF HANSEN BERLINS MARMORT AVLE.

(I søndre Gang, Midtpillen mod Vest.)
Herneden Hviler, l Hvad i Abrahams Sltiød ey allerede hviler. l af l Sal: Olaf Ransen Berlin l Fød d: 29 Apr:
1687 og d: 2 Febr: 1735 i Aalborg Død l efter et paa Otten- ·
de Aat· velsignet Ægteskab l med l Mad: Sal: Ide .Tens Dotler Wadnm l Fød i Aalllorg d: 1 Jan: 169S og d: 20 Oct: 1763
Død, l Af Enkestand sat igien d: 19 Jun: 1736 i Ægtestand
l med l Sal: Jens Nielsen Juni, l Der levede 36 Aar og deraf
6 Aar med sin Iiustrue, l f-hris eniste og føt·ste i første Ægteskab 1728 Fødte Søn l Jens Berlin l var, som begge sine
Fædre, Negotiaut i Aalborg l og som sin Moder, tvende
gange i Ægteskab. l Hans første Hustrue l Mad: Sal: Mar.garela Hans Dotter Wi11de l her til Huuse fra d: 24 Sept: l729
li! d: 20 Jan: 1763, l Sit Hunses Soel JJen ved 9 Aar, sit
Hunses Sorg l til d: 16 Nov: s: a:, da l Jomfr Tallee Homeman Friis l igien blev Faders og Hans trende Bør·ns Trøst,
l Hand aflagde del Dødelige her at nedlegges l Aar 1806 d
18 April sin alders 78 Aar l Hun Aar 1777 d: 11 Nov: i
sin alders 38 Aar l Slræb, Læsere l l at Døden llliver dig et
Liv l og Livet cy en Død.

IX.

NIELS SØRENSENS MARMORTAVLE.
(I den søndre Gang, Vestpillen mod Syd.)

1666
d: 18 Octob: er fød paa Læssøe l og 1716 d: 28 Pebr: død
udi Aalborg l Sal. Niels Sørensen l en oprigtig Handels Mand
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l en omhyggelig Huus Fader l For den Dydige l Nu Sal. Mad:
Anna Peders Dotter Cortsen l i dette Ægteskab Moder til 6
Sønner og 4 Døttre l men ved andet Ægteskab d: 18 Jun:
1720 Huus Moder l For Sal. Søren Bertelsen Juul 1 Som For
sine Faderløse en Kierlig Fader. l Saa for sin Rustroe en
Kier Huus Fader l Han her til Huuse fra 7 Mart: 1682 til 26
Jan: 1742, l Hun derimod fra 17 d: Apr: 1680 til 26 Sept:
1759. l Disse æreværdige Forældres værdige Dotter l Mad.
AnnaNielsdotterJuul l med sin Mand, Negotiant i Aalborg,
l Oluf Chrislian Holl l Hun fød Iler 10 Jun : 1710: Han i
Dauberg 12 Jun: 1712 l Prydede Deres Fælles grav med
denne Steen: J Hun døde 1779 d: 16 Junli, Han 1779 d: 22 Juli
l Opsat 1769. l Som et Ære Minde om vores Døde: l Som el
Døds Minde om vores Død. l Læs og Lær, l Du Sløvels Broder l l At Livet er en Vey til Døden l Og Døden Vey til Livet. l
O. C. Holt.
X.

ELISABETH HIMMERIGS MARMORTAVLE.
(l den nordre Gang, Midtpillen mod Vest.)

SOLI DEO GLORIA
DETTE HER OPREYSTE ÆREMINDE l SKAL STAAE
TIL EN HØYFORTIENT IHUKOMMELSE l OVER DEN
HIMMELSALIGE MATRONE l ELISABETH HIMMERIG l
SOM , IMEDENS IIUN LEVEDE BEVISTE DYD I HENDES
TROE. l HUN VAR FØD HER l BYEN DEN 6 DEC: 1699.
l BLEV TIDLIG OG VEL GIFT DEN 6 DEC: 1718. l KOM I
ENKE STAND DEN 6 MART 1746. l DA I-lENDES ÆGTEFÆLLE KIØB OG HANDELS MAND l PEDER NIESEN
KYNDE l FORLOD VERDEN OG HENDE. SOM VED HAM
VAR VELSIGNET l MED 6 SØNNER OG 2 DØTTRE. DER
NU ALLE ERE BORTDØDE l UDEN AT EFTERLADE SIG
AFKOM. l AF DEN HENDE EFTER SIN EENESTE BRODER TILFALDNE ARV l HAR HUN BORTSKIENKET
DISSE ANSEELIGE GAVER l TIL DENNE KlERKES PRYDELSE MED ET S PliR 4000 Ricd: l TIL VOR FRUE RIERRES FORBEDRING 500. l TIL BEGGE FATTIGHOSENES
FORØGELSE 5500. l TIL HOSPITALETS UDVIDELSE 1000.
j TIL ET PLEYE HUUS AT h DRETT • 3000. l TIL DEN
LATINSKE SKOL E 200. l TIL EN STAAENDE FOND FOR
FATTIGE KlØEMÆNDS EN KER 5000. l TIL DEN
ER
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FORESTAAR BYEr S FATTIG ÆSSEN 1000. l DESUDE1
H R DSIULLIGE NY T GODT l AF BENDES MAGELØSE GAV ULD ED. l DE1 NE GUDFRYGTIGE TABITHA
DØDEDEN 5JULY. 1774. l OG NYDER NU lf S GUD DE
UBESMITTEDE BELØNNINGER l HVOR HUN SEER SIT
HAAB PFYLT I EN SALIG EVJGllED. l I SOM FORTÆRES AF ØNSKER l OG FORVILDES ED OMSORG ALLENE FOR LEGEMET 1 TROER DOG l AT DET VIGTIGSTE ØNSKE. DEr NØDVEN'DIGSTE BESTRÆBELSE 1
ER IKKE AT BLIVE RIIG OG LEVE T OVERFLØDIGHED
l MEN AT DØE VEL. l PSALM 'XXVll. V: 37.

XI.

HOSPITALSPRÆST · ANDERS MATTRIESEN
FØRSLEVS MARMORTAVLE.

(l den nordre Gang, Midtpillen mod Nord.)
Marmore digna
Ne cum cineribus tumularetur
· "
Munificentia
Plur: Reverendi et Religiosissimi
· Dr Andreæ Matthiæ Fil:
Qvi egenorurri in Ptochotrophio animas
Cum ab ao 1671 ad aum 16 .'. sacro cibo reereasset vivus
Moriturus consensu dilectissimæ uxoris
Ædiliæ Schytthe Nicolai Fil.
Superstitum sibi ovium et sucessorum Pastoruro
Rellciendis corporibus
Rcliqvias fortunarum lestamento reliqYit
Dum Honnu Stipendium M: Talerontro ImperiaUum
lilarum vero a limenlum M: Simplicium sorte auxH
Tumulalis venet·ationem
Tumulo ,qvietem
Hoc poscit Epitaphium
Positum Ao 1713 cura Episcopi
F. Thestrupii.
Sic, seereta licet, Pietas non lande carebit
Ergo lapis loqvitur, qvod siluere Pii.
Oversættelse:
Værdig til [et Mindesmærke af] Marmor, at den ikke skal
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jordes sammen med Støvet, er den Gavmildhed, som den
højærværdige og gudfrygtige
Dr. Anders Mattbiesen
har udvist. Efter at han i: levende Live fra Aar 1671 til
Aar 16 .. 1) havde vederkvæget de fattiges Sjæle i Hospitalet
med hellig Føde, efterlod han, med Døden for Øje og med
sin allerkæreste Hustrus
Edele Schytthe Nielsdatters
Samtykke, ifølge Testamente, Resterne af sin Formue til at
vederkvæge Legemerne - baade de overlevende Faars
{Menigheden] og Efterfølgerne i Præsteembedet. Disse tildelte han til Lønforhøjelse 1000 Rigsdaler og hine til Bespisning 1000 Sletdaler.
Dette Gravmindesmærke paakalder Ærefrygt for de
Begravede og Fred over deres Grav.
Oprejst Aar 1713 ved Biskop F. Thestrups Omsorg.
Her skal Fromheden -- om end i Stilhed- ikke savne
sin Ros. Altsaa skal Stenen udtale, hvad de Fromme tie med.

XII.

SØREN CORTSENS MARMORT AVLE.

(I den nordre Gang, Østpillen mod Nord.)
Her Under hviler
Den fordum Høyagtbare og velfornemme Borger og
Negotiant her udi Aalborg
nu sal: SØREN SØRENSEN CORTSEN
fød paa Læsøe A"({' 1667 den 30~ Juny
Død her i Aalborg A"({' 1707 den 1~ January
med
sin Elschelige Hustrue Den Dyd- og Gud-elskende
Matrone
nu sal: MAGARETE SØRENS Daatter
fød her i Aalborg A"'if 1664 den 16de Octobr:
Død her sammesteds A"({' 1726 den 23de Decembr:
Efter at de begge hafde lifvet med hin anden her udi et
Kiærligt ægteskab 10 Aar fra A~ 1696 til A"({' 1707
Og nu paa Siælens Vegne
med hin anden svefver for lammets throne, til deres
1

)

Skal vistnok være 1698, thi hans Efterfølger Niels Lanritsen Rhuus af Sæby overtog dette Aar Embedet.
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legemer paa dommens dag skal ærefulde opstaae og
med Siælene sammenbundne til ævig glæde indgaae.
Legeret til St Budolphi Kierke 200 Rixd:
til fattige Eneher 100 Rixd: til de 2de fattige huuse
100 Rixd:
En Slegt hos dem og sover søt
her under disse Steene
Hvis Siæl i Guds haand hviler bløt
til liv for deris beene.

Denne Marmortavle er indsat i en smuk udhugget Sandstensramme, der foroven har følgende Rim:
• Læs her de navne under staae
Som aldrig tiden tære maae
Hvis legemer graven er
Og Sirelene livs Kronen bær.•

Forneden paa Rammen læses følgende ubehjælpsomme Rim:
•Her under hviler de som
ve - - venlen vandret
Ja vandret altid saa, at de sin
vei forandret
Fra verden hen til gud til gud
sin Siæle ven
Hvor for gud fløttet dem til
roe i himmelen.•

XIII.

KLOKKER NIELS DALGAARDS
MARMORTAVLE.

(l den nordre Gang, Østpillen mod Nord.)
Mortalitate Deposita l Ut Immortalitatem Nominis ad
p,osteros transferat l BEATUS IN DOMINO senex l
NICOLAUS DALGAARD laurentii Filius. l Templi hujus
per XXXI. Annos Ædituus Vigilantissimus l Ubi sacris Ædibus vivus indefessa m locasset Opera m l Moriturus fructum
laboris contulit. l Honesto loco natus Thistadii A0 MDCXLII.
l Civitate Academica donatus A0 M.DCLXIV. l Ædituus SBOTULPHI constilntus Ao M.DCLXXXVII. l Denatus
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Ao M.DCCXVIII. l qvod terræ debuit, terræ reddidit l Fortunas pro labore comparatas piis usibus destinavil l Dum
præter sortem CC uncialium studioso in Academia Hafniensi antea dicatam,
TEMPLO. BOTULPHIANO. CC. CORON. l
TEMPLO. DIVÆ. VIRGINIS. CC. CORON. l
Scholæ huic CATHEDRALI. CC. CORON. l
Ptocothrophiis, illi qvidem extra Portarn Urbis occidentalem
fondato CC. CORON l huic vero in platea vulgo scholæ
dicta extructo CC CORON. l Viduæ Pasloris adhuc viventi
CCC CORON. civis autem superstiti CCC Coron. l Post
utriusq mortern communi viduarum usui inservituros. l
Rectori Scholæ Thistadiensis agros hæreditarios Thistadio
adjacentes, l Successaribus suis Templi BOTULPHIANI
Ædituis, l qvas ipse inhabilaverat aedes loco commodissimo sitas. l Facultates deniq residuas, qvæ ad nornerum MDCCC Thalerorum simplicium extenduntur l sublevandis inopum Viduarnm angustiis l legavit, dedit, consecravit. l Mortuo injuriam intentare nolint Vivi. l DEUS
V INDEX! l Pietati et Posteritali sacrum l hoc positu m est
EPITAPHIUM l Anno MDCCXIX. l
Fortunate senex DALGAARD nunc incola cæli, l
Incola qvi Templi qvottidianus eras l Deserta qvamvis
terra super Astra triumphis, l hic tamen orborum dulce
levamen eris. l
Te Schola, te Viduæ, te cunctis Tempia loqvantur. l Annis,
nec sileant, qvod pia lingva silet. l
D. e.:
Efter at have aflagt det Dødelige, for at kunne overgive de kommende Slægter et udødeligt Navn, hviler her
den i Gud salige Olding
Niels Laurentsen Dalgaard,
gennem 31 t\.ar dette Tempels aarvaagne Opsynsmand (Klokker). Der hvor han i levende Live havde lagt sit utrættelige Arbejde - paa de hellige Steder - der nedlagde han
med Døden for Øje sit Arbejdes Frugt. Født paa det hæderlige Sted, (eller: i hæderlig Stand) i Thisted, Aar 1642,
blev han overgivet til den akademiske Stand Aar 1664, ansat som Klokker ved St. Budolfi Kirke Aar 1688. Ved sin
Død Aar 1718 betalte han J orden tilbage, hvad han skyld te
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,den; men den Formue, som han havde erhvervet ved sit
Arbejde, bestemte han til gudelige Formaal, idet han foruden en allerede tidligere skænket Lod paa 200 Daler til
.en Student ved Københavns Universitet - har tildelt Budolfi Kirke 200 Kroner'), Frue Kirke 200 Kr., den herværende Kathedralskole 200 Kr. og til Hospitalerne: det udenfor Byens Vesterport 200, og det paa den saakaldte SkolerPlads 200 Kr.; til en nu levende Præsteenke 300 Kr., til en
Borger, som overlevede ham, 300 Kr. - men efter begge
disses Død skal paagældende Beløb komme den fælles Enkekasse til Gode. Til Rektoren ved Thisted Skole har han
'skænket nogle Marker, som han havde arvet, udenfor Thi.sled, og til sine Efterfølgere som Klokkere ved Budolfi
Kirke den af ham selv beboede meget gunstigt beliggende
Bolig. Den derefter tilbageblevne Formue, som beløber sig
til 1800 Sletdaler, har han skænket, givet og bestemt til Afhjælpning af fattige Enkers Nød.
De Jeven~e maa ;ikke pønse paa Uret mod den Døde!
Saadant vil Gud straffe!
Dette Epitafium, helliget Fromheden og Efterslægten,
er opstillet Aar 1719.
Lykkelig er Du, gamle Dalgaard, nu er Du Indbygger
i Himlen, som Du før var en daglig Gæst her i Templet.
Skønt Du har forladt .Torden, triumferer Du ovenover Stjernerne, men vil dog hernede stedse være en skøn Hjælp
for de· Forladte.
Dig vil Skole, Dig vil Enkerne, Dig vil Kirkerne prise,
medens Aarene gaa, og selv om den fromme Tunge tier,
-skulle de ikke tie.

Bispeb il! eder.
Paa Kirkeski~ets Piller hænger Malerier af føl.gende 7 Biskopper over Aalborg Stift:
l. Dr. theol. P. E. Lind 1875-88.
2. Dr. Henrik Bornemann 1683-93.
3. P. Chr. Kierkegaard 1856-75.
1

)

En Krone blev brugt som dansk Regnings-Enhed fra
1619-1750. 1 Kr.= 1'/• Rigsd.-Species.
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4. V. C. Schousboe 1888-1900.
5. Dr. theol. Fredrik Nielsen 1900-05.
6. S. C. BindesbøH 1851-56.
7. Christen Møller 1905-15.

4. KORET.
Døbefonten.
Vi gaar nu op i Koret, og det første, vi møder;
er Døbefonten, der er et smukt Billedhuggerarbejde i

Døbefonten.

sort og hvidt Marmor. Den har en tresidet Fod, som
bærer en Muslingskal. Paa de tre Sider er i hvidt
Marmor fremstillet Jesu Daab, Nikodemus. hos Jesu&
og Jesus velsigner smaa Børn:. Omkring Muslingso
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skallen findes tre Englehoveder, ligeledes af hvidt Marmor. Sølvbækkenet, der vejer 144 Lod, og er repareret 1850 af Peter Møller, bærer Stiftamtmand Gotfred yon Pentz' Vaaben: En oprejst kronet, rød Løve
i hvidt og paa Hjelmen 4 i Kvadrat lagte Paarjer, og
Maren Grotums Bomærke: Vindruer.
Døbefonten er nemlig skænket af Maren Grotum
- Familierne Grotum og Himmerig har med Ære
indskrevet deres Navne i Aalborg Kirkehistorie. Hun
gav 1727 en Sum af 500 Rdl. til en ny Font, »hvilken den salig Frue endog med større Bekostning har
ladet indrette« 1) . Hun var Stiftamtmand G. von
Pentz' anden Hustru og var en Datter af Købmand
Henrik Grotum og Talke Thomasdatter Mumme. Hun
er født 1660 og død 1736 eller 10 Aar efter sin
Mand. Navnet Grotum - Grotheo - stammer fra
en fornem patricisk Familie fra Hamborg.
Maren Grotum har bevaret sit Navn for Efterverdenen, derimod er Billedhuggerens Navn desværre
ukendt. Sandsynligheden taler for, at Fonten stammer fra Italien, og Kunstneren er en Italiener.

Altertavlen.
Altertavlen er en typisk Søjlealtertavle med udskaarne Figurer og Scener fra det gamle og nye
Testamente; fra den gamle Pagt er dog kun medtaget . to af dens største Mænd, nemlig Moses og J ohannes Døber.
Den har et tredelt Midtparti, der afgrænses ved'
fire snoede Søjler. I Midten staar et stort Krucifix
med et Dødningehoved og korslagte Ben ved Korsets.
') Hofmans Fund, IV., 43.
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Fod. I Baggrunden ses et malet Billede af Jerusalem.
Paa Sidefløjene staar store Figurer af Moses med
Stentavlerne og Staven og Johannes Døber i sin
Skindkappe med Læderbæltet; i højre Haand holder
han en Korsstav med et Skriftbaand, hvorpaa staar:
»ECCE AGNVS DEl QVI TOLLIT (PECCATVM)
MVNDic. D. e.: Se, det Guds Lam, som bærer
Verdens Synd! Til højre og venstre for Søjlerne
staar St. Lukas og St. Markus, medens St. Matthæus
og St. Johannes sidder paa Topstykket.
Topstykket har en Fremstilling af Jesu Gravlægning og øverst oppe den sejrende Chrislus med højre
Haand oprakt til Velsignelse, og i sin venstre holder
han Sejrens Banner.
Paa Fodstykket ses Indstiftelsen af den hellige
Nadver og Dr. Niels Jespersens og Hustru Margrethe
Eriksdatters Navne og Vaaben: en Hund snusende til
et Pindsvin og en Due med et' Olieblad i Næbet samt
Aarstallet 1689 eller det Aar, da de lod Tavlen opsætte. Billedskæreren Laurits Jensens Signatur mangler
derimod.
Dr. Niels Jespersen (1636-96) var en ualmindelig agtet Mand, der levede i de fornemste Kredse.
Fra 1689 fungerede han som Stiftamtmand, 1690
blev han Assessor og 1691 beskikket til Viceamtmand i Aalborg. Han blev senere Kancelliraad og
optaget i Adelsstanden under Navnet de Jesperson.
Han var gift 4 Gange, og Margrethe Eriksdatter var
hans 3. Hustru og døde 1689. Han havde allerede
før vist sin kirkelige Interesse ved adskillige Gange
at have prædiket for sin Svoger Mag. Bendt Hansen
i Hammer. Han døde 1696 og blev begravet i Aalborg Frue Kirke.
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Alter-Redskaber, -Kar og -Klæder.
Paa Altret staar tvende Lysestager, støbte af
Malm i Form af Engle; de er givne 1686 af Jens
Christensen Wefver og Hustro Mette Bering og har
følgende Inskription:

Lysestage paa Altret.
•GUD. TIL ÆRE OC HANS HVS TIL PRYDELSE
GIFVET AF S: JENS CHRISTENSEN WEFVER. OC
METTE CHRISTENS DATR. BERING. ANNO 1686,«

Desuden ejer Kirken 4 andre Lysestager. Vinhandler Jacob Peter Schiinemann og Hustru Marie
født Kjeldberg gav 1852 2 store Sølvarmstager, og
Familien Simoni har for kort Tid siden givet 2 mindre.
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Paa Altret staar ogsaa et stort Sølvkrucifix paa
en Træfod med Maria og Jobannes paa hver Side
samt et Dødningehoved og korslagte Ben ved Korsets
Fod. Nedenunder læses:
•FLORENTINA BLVM 1722. •

Florentine Johansdatter Blum var Enke efter
Købmand Christen Rasmussen Holst, der døde 76
Aar gammel 1720. Hun blev begravet 5. Maj 1722,
53 Aar 4 Maaneder gammel 1).
Paa Bagsiden af Træfoden har Sognepræsten Yed
Budolfi Kirke C. D. Friedenreich skrevet følgende
Digt:
•Den Siel som grøde fick af Davids ædle Rood
Og derfor blomstrende saa deilig altid stood
I Jesu Urtegaard en FLORENTINA BLOM
Ey J esus nogen tiid af hendes Hierte kom
Har dette Crucifix paa Herrens Alter satt
Og saa en Lifsens lugt os hermed efterlatt.
Hvergang du værdig Giest her falder ned paa Knæ
Da paa din Jesum tenck der blev ophengt paa Træ
til l{.ierligheds Minde
og Taknemeligheds Merke
skrevet af
C. D. Friedenreich.•

Af Alterkar findes to Diske af Sølv og forgyldte,
men uden Inskriptioner. Desuden er der to Kalke,
ligeledes af Sølv og forgyldte. Den ældste bærer paa
Ha andfæstet eller Sltaftet Bogstaverne: »> · H · E ·
S · V · S« og paa Foden et Krucifix og: »JØRGEN
KONNING, BARBARA KONNINGS« samt deres Bomærker.
Jørgen Kønig var Borgmester·i Aalborg i 19 Aar
1

)

Meddelt af Arkivsekretær Cand. mag. S. Nygård.
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(1550-69). En Sønnesøn af ham var Aalborgbispen
Mourits Pedersen Kønig (1668-72).
Den yngre Kalk har samme Form som den
ældre og bærer ligeledes paa Skaftet Bogstaverne:
»l · H · E · S · V · S« og paa Foden et Krucifix
og: »SANT. BODELS. KIERKIS. KALCK. AN_Q. 1612.«
Til Brødet findes en Sølvæske med følgende Inskription:
»S. BODILDS. I · H ·· S · KIRCKE
1671.«

Endelig har vi to store Sølvkander:
1) •1576 HAFVER · S · HENRICH · PIPHERING
· OC · B IR GETE · CHRISTENS · DAATER · FORÆRET · DENNE · KANDE · TIL · S · BODELS
KIRCKE · Ao 1661 · OMGIORT · OC · FORBEDRET.«

Ovenover Inskriptionen staar deres Forbogstaver
H P. B C D og Bomærke. Henrich Piphering var fra
Liibeck og blev Borger 1563 i Aalborg. Han døde
1594 og blev begravet i Budolti Kirke 1).
2) »Ao 1900 DEN · 9 · SEPTEMBER · ER
DENNE · KANDE · FORÆRET · TIL · S · BUDOLFI · KIRKE · AF · STIFTSPROVST · JACOBI
· OG • HUSTRU.•

Kirken ejer 4 Alterduge, hvoraf den ældste med
tilhørende Dug til Brød og Vin er skænket 1866 af
en Kreds af Kvinder. Desuden findes et Forhæng
til Altret af dobbelt Brokade, foræret 1760, og et
gammelt Silkeforhæng med Bræmmer og Silkefryndser.
·
Af Alterklæder findes en Kammerdugs Messeskjorte, bekostet 1779, og en rød Messehagel med
~)

Fra Himmerland og Kjær Herred, I., 435.
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Guldgalloner, et Krucifix paa Rygstykket og Aarstallet 1767.
Der er 3 Bispekaaber, 2 Sølvmors og l Guldmors. Den ene Sølvmor · Kaabe blev skænket Biskop
Fr. Theslrup, da han 1731 assi ferede ved Kong Christian VI.s Salving fest i •rederiksborgs Slotsl<irl<e.
Biskoppen forærede denne Kaabe Lil Budolfi Kirke
,og bliver samme til en evig Ihukommelse forvaret
blandt denne Kirkes Ornamenter, at efterkommende
Biskopper kan og dermed prydes, naar de indvie
Guds Tjenere til Præsteembedet. c 1)
Guldmors Bi pekaabetl er foræret af 1Aalborg
Stiftslidende es Udgiverinde Frn Marie Ree (·r 1900).
Paa et forgyldt Sølvkors ståar: , EPISCOPUS ALBURGENSIS."

Biskop Fr. Thestrups Begravelse.
Bag Alteret lod Biskop Fr. Thestrup bekoste en
Begravelse for sig og sine Arvinger. Her henstaar 7
Kister, der alle er stærkt medtagne af Tidens Tand
- de forreste mangler endog Beslag og. andre Prydelser.Navnene paa de Personer, der hviler her, er:
l. Biskop Fr. Thestrup, t 1735.
2. Magdalene f. Bornemann, hans anden Hustru,
t 1715.
3. Christiane Amalie Stampe, hans Datter af første
Ægteskab, t 1735.
4. Rektor Georg Frederik Thestrup, hans Sønnesøn,
t 1778.
5. Else Kirstine Frølund, hans Sønnedatter, t 1784.
6. Anna Elisabeth f. Michaelsen, ovennævnte Rektors Hustru, t 1785.
7. En tom Barnekiste.
') Se Giessing: Jubel-Lærere, I., 472 ff.
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Korpanelet

Korpanelet.
I Koret paa begge Sider af Altret findes et Panel.
Rester af gamle Pulpiturer, med bibelske Billeder og
følgende Navne 1 ):
Nicolaus Bentzon.
DIVI MARC Eques.

Han var som før nævnt Læge i Aalborg (16391674) og ejede det gamle Slot med Enghave og flere
Herregaarde. 1638 fik han i Venedig Ridderordenen
af St. Markus.
M. Jacob Hansen.
Han var Sognepræst ved Budolfi Kirke (se under
Sognepræster).
B. Christopher de Remmer.
Han var Borgmester 1630, døde 1658 og efterlod sig Guld og Perler til Værdi 253 Daler og Sølv
til 729 Daler.
') De følgende Oplysninger er taget af A. H. Nielsens Bog:
Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg.
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Daniel Kalow B.
Han er født paa Slottet Morung i Prøjsen 1614
og døde 1686. Han var Apotheker, blev Raadmand
1647 og siden Borgmester. Hans Datter Magdalene
blev gift med Johannes Friedenreicb, der skænkede
.l{irken Prædikestolen.
Daniel Grauppius Churfiirstlieh Brandenb. Kuehenmeister 1659.
Om denne tyske Bagermester ved vi intet.
B. Hans Nielsen.
Hans Navn findes ikke i Borgmesterrækken;
maaske er det den Hans Nielsen, der var Raadmand
1664 og som saa siden en kort Tid har været Borgrpester.
Hans Sørensen Tolder fordum .
Han var Tolder c. 1625 og døqe 1651.

Christen von Ginekel fordum B.
Han er født 1598 og kom som ungt Menneske i
Købmandslære. Paa en Sørejse til Portugal blev han
opfanget af Sørøvere og maatte løskøbes af sine Forældre. Han blev Borgmester 1643, og som før nævnt
maatte han og Hustru, Sidsel Jørgensdatter, 1653
staa a abenbar Skrifte; nu staar Borgmesterens og
hans strenge Dommer Sognepræsten Mester Jakob
Hansens Navne fredeligt sammen paa samme Korpanel. Han gav 1673 100 Rdl. til Kjrken 1) og siden
nævnes hans Navn ikke. Han ejede »Kong Hans'
Gaardc.
1
)

Hofmans Fund, IV., 16.
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Lauridz Lauridsen R.
Han var Raadmand 1636 og døde 1649. Hans
Søn Laurits var gift med en Datter af Sognepræst
Jacob Hansen.
Thomas Lauridsen R.
Han blev Raadmand 1598 og var endnu
dette
Embede 1604.
Johan Brinck R.
Han kaldes ~Kgl. M. Toldskriver og Borger herstedse og blev Rnadmand 1643. Engang havde vi
her i Byen en Gyde, der kaldtes »Johan Brinckisgyde«. Der findes endnu Efterkommere af ham her
i Byen.
Thøger Christensen R . .
Han var en Søn af Raadmand Christen Madsen
og blev Raadmand 1646 og døde 1654.
Foruden disse 12 Navne findes paa Panelet bibelske Billeder, der gengiver en Række Optrin af J es u
Lidelseshistorie - et Billede af St. Lukas, der slutter Rækken, stammer sikkert fra en anden Haand.
Det er meget interessante Renaissance-Kompositioner,
der viser, at Maleren har været godt hjemme i den
kirkelige Kunst, saaledes som den kendes fra Italien.
Billederne fylder hele Rammen uden at sprænge den,
og Handlingen er stærkt dramatisk udtrykt gennem
Figurernes Bevægelser. Der findes ingen Steder nogen Person, som intet betyder i Handlingen, men
overalt er Figurernes Bevægelser komponerede sammen paa en saadan Maade, at de trods den stærkt
bevægede Handling danner en rolig og harmonisk
Billedflade (se f. Eks. Tempelrensningen, Fodtvætningen og Korsfæstelsen). Der er sprudlende Liv
over de fleste Scener, og Maleren er ikke uden Lune,
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som naar han maler Ypperstepræsten med Heslefod,
Horn i Panden og Klør paa Hænderne.
Oprindelig har Billederne straalet i rene Faner,
stærkt rødt, grønt, gult og violet.
Hele· Rækken bestaar af følgende Billeder:
l. Jesu Indtog.
2. Tempelrensningen.
3. Fodtvætningen.
4. Nadverens Indstiftelse.
5. Getbsemane.
6. J es u s forraades.
7. Jesus for Ypperstepræsten.
8. Jesus for Pilatus.
9. Hudstrygningen.
10. Tornekroningen.
11. Korsfæstelsen.
12. Gravlægningen.
13. Opstandelsen.
14. St. Lukas med Oksen.

Glasmalerier.
I mange Kirker fra Middelalderen fandtes Kalkmalerier over Altret, og man benyttede næsten altid
som Hovedbillede den himmeltronende Christus. At
man ikke valgte dette Motiv til de nye Glasmalerier
i Korvinduerne laa ganske naturligt i, at den sejrende
Christus staar paa Altertavlens Topstykke. Det laa
da nær at vælge Chris/i Genkomst i Herlig/red. Paa
Billedet til venslre støder to Engle i Basuner og det
Jyder som el mægtigt Opraab til Menigbeden at give
Agt paa Tiden : 11 Rejs op dit Hoved al Kristenbed le
Paa Billedet til højre lyder det sidste Opraab i den
kraftige Strofe af samme Salme: »Da gjalder Luren
for sidste Gang.«
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Kirken set fra Orglet.

Paa Midlerbilledet ses en Fremstilling af Her.rens egne Ord: »De skulle se MenneskesøQnen
komme paa Himlens Skyer med Kraft og megen Herlighede (Math. 24,30). Ordene behøver ikke at slnives, thi Billedet taler for sig selv.
Glasmalerierne er udførte af: »KGL. BAYER.
F. X. ZETTLI-::R, MUNCHEN« 1905 og skænket af
l{onsul Carl. Lassen, Hamborg (t 1923).
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Pulpiturer.

I Koret findes tvende Pulpiturer, eet mod Syd og
eet mod Nord, med Indgang gennem Østpillerne.
Kongepulpituret mod Syd - det benyttes af Stiftsøvrigheden -- stammer fra 1766 og bærer Christian
VII.s og Karoline Mathildes Navnetræk samt Danmarks og Englands Vaaben. I 4 Felter
to paa

Kirkeinspektionens Pulpitur.

hver Side af Vaabnene er malet den samme
Kvinde, der har Træk fælles med Dronningen, og
hun staar med Symboler paa Barmhjertighed (Barnet),
Magt {Rigsæblet), Retfærdighed (Vægten) og Sejr (Palmen), eller Symboler paa de Velsignelser, der skal
tilflyde Folket gennem Kongemagten.
Kirkeinspektionens Pulpitur mod Nord bærer foroven »det alseende Øje« og Engle; nedenunder findes
Malerier, der fremstiller Faldet og Frelsen. Til venstre
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staar Adam og Eva ved Kundskabens Træ - Eva
med et Æble i Haanden - derefter s~juler de tvende
sig med Bælter af Figenblade og endelig Faldets Føl·
ger eller den sidste Dom: Med et flammende Sværd
nedstyrter Englen de fordømte. Til højre ser vi

Indgangsdøren til det nordre Pul.J?itur.

Christi Død og Opstandelse samt Høstfolkene, Eng:.
1ene, der redder de troende hjem til Himlen, hvor
-J esns Christus troner ved Faderens højre Iiaand, og
Helligaandsduen svæver ovenover.
Medens man i Middelalderen stræbte efter at
skabe talende Billeder af de ugudeliges Marter og
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Pinsler i Helvede og de frommes salige Tilstand i
Paradiset, bar Maleren, der levede i Slutningen af
18. Aarbundrede, blot her villet sige, at der er Fortabelse for dem, der lever i Synden, men Naade for
-dem, der tror paa den korsfæstede og opstandne
Frelser. Og Han, der har »det alseende Øje«, skal
~fsige den retfærdige Dom.
Disse Barok-Rokokobilleder, der er dygtigt gjort,
·er af større kulturhistorisk end kunstnerisk Interesse.
Fra de tvende Pulpiturer og henimod Kordøren
iindes malede Apostelbilleder fra Tiden omkring Midten af det 18. Aarhundrede; medens Prædikestolen
kun har 11 Apostle, er Mattbias og PauJus taget med
her. Billedernes Farver er brunlig uden egentlig
Kolorit. Et Par af Billederne hæver sig langt over
de andre: St. Matthæus fylder Rammen udmærket
-og har ligesom St. Thomas et interessant Ansigt.
Opgangen til det nordre Pulpitur sker gennem
den østre Pille. Paa den smukke Dør, der er fra
1690 og bærer et Spejlmonogram, staar malet følgen-de Salmevers:
En ting beder ieg aff Herren
det hafde ieg gierne, at ieg måtte
blifve i Herrens huns all min
Liffstid, at skue den skiøne Herrens Gudstieneste oc at besøge
hans Leir. D: Ps: 27, V 4.

'•

Paa Bagklædningen af Pulpituret ses en Række
symbolske Billeder af Fadervor og de 10 Bud. De 7
første Billeder, hvoraf de 3 er saa st.ærkt medtagne,
.at man kun kan skimte Omridsene af enkelte Figurer, fremstiller Fadervor. De store Forgrundsfigurer
med Glorie er de hellige Bønner, og i Baggrunden ses
.Scener, der symboliserer disse Bønner. Derefter føl-
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9 Billeder, der symboliserer Budene, og endelig
-sidst i Rækken den knælende Moses, der modtager
Lovens Stentavler paa Sinai Bjerg.

Første Bud:
Dansen om Guldkalven. I sin Harme over
Israels Frafald kaster Moses Stentavlerne, der ligger
ituslagne paa J orden.
Andet Bud:
En israelitisk Kvindes Søn, som var en ægyptisk
Mands Søn, der bandede sin Gud, stenes. (3. Mos.
:24. 10-16.)
Tredje Bud:
En Gudstjeneste i en Kirke, hvor Præsten staar
paa Prædikestolen.
Fjerde Bud:
Noah ligger drukken og blottet i sin Vingaard,
Cham betragter smilende sin Faders Skam, medens
.Sem og Jafet dækker ham med et Klæde.
Femte Bud:
Kain slaar sin Broder Abel ihjel; Offerscenerne
:Ses i Baggrunden.
Sjette Bud:
Kong David sidder i sit Slotsvindue og betragter
:Batseba, der er i Bad sammen med sine Jomfruer.
Syvende Bud:
Akan tager af det bandlyste Gods i Jeriko og
.gemmer det i sit Telt, hvor der ses et Skrin og Indbrudsværktøj (Josva 7).
31
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Ottende Bud:
En Konge eller Dommer, støttende sig til en Stol
med Løvefødder. og foran ham staar en Mand, der
sværger med oprakte Fingre.
Niende og tiende Bud:
I Forgrunden forgriber en ,M and sig paa Næstens
Faareflok og i Baggrunden paa Næstens Hustru.
Disse Billeder er meget interessante ved deres
Kompositioner, der leder Tanken hen paa tysk og
nederlandsk Renæssance fra Reformationstiden. De
stflar i kunsthistorisk Henseende langt over Pulpiturets Forsidebilleder, og særlig de store Forgrundsfigurer er prægtige ; de smaa i Baggrunden er typiske,
hvor man ser Mennesker og land kabelige Billeder
sammen - Husene er altfor smaa i Forhold til
Menneskene. Stilen er naiv og primitiv, men meget
udtryksfuld, nærmest hvad man nu kalder Expressionisme. Helhedsvirkningen er meget smuk i sine
afblegede Farver.
Panelet er meget ældre end paa Forsiden og udmærker sig ved sin fine, rene Renæssance-Stil.

L

Epitafier.
BISKOP HENRIK BORNEMANNS
MINDET AVLE.

(Paa Nordvæggen lige overfor Altret.)
D. O. M. S.
HENRICUS BORNEMANN S. S. THEOLOG. DOCT.
ET EPISCOPUS l VENSALIÆ, HAFNIA HUC POSTQVAM
SCHOLAM METR l OPOLITANAM HAFNIENSEM ULTRA
VII INTEGROS ANNOS l CEU VICARIDS RECTORIS, CONRECTOR ET RECTOR, FUNCTA l PER BIENNIUM LOGI-
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CES AC METAPHYSICES IN ACADEMIA l REGIA PROFESSIONE FELICITER REXISSET, ET SACRIS POST l EA
HAFNIENSIBUS ULTRA VIIIANNOS CEU PASTOR AD l
TEMPLUM DIVÆ VIRGINIS HAFN. PRIMARIDS ET PRIMUS SELANDIÆ l PRÆPOSITUS CUM FRUCTU PER
DEl GRATlAM PRÆFUISSET PRÆ l TER OMNEM SUAM
EXPECTATIONEM, JUBENTE DEO AC REGE, MIS l SUS
EPISCOPATUM ALBURGENSEM ANNO SECULI LXXXIII.
DIE XXIV l JULII SUSCEPIT QVEM, DEO ADJUVANTE,
ULTRA DECENNIUM CUM IN l SIGNI TEMPLORUM
SCHOLARUMQ, EMOLUMENTO GESSIT, TANDEM NIHIL l
MINUS COGITANS, MIRO DEl REGISQ., CONSILIO Ao.
MDCXCIII l DIE XVI OCTOBR. HAFNIAM REVOCATUS
ET AD METROPOLITANUM l SELANDIÆ EPISCOPATUM
AC FACULT. THEOLOGICÆ ACADEMIA l HAFNIENSI
DECANATUM EVECTUS, POST PROCURATOS EPISCOPIS
VEN l SALIÆ HABITATIONES ET SEDECULAM IN HAC
COLUMNA SIMUL CUM ILLA l QVÆ E REGIONE CERNITUR IN TEMPLI DECUS ADORNATAM, IMO POST l LEGATOS TEMPLO HUIC C C ET TEMPLO DIV. VIRG. TOTIDEM ET SCHOLÆ l ALBURGENSI TOTIDEM PTOCOTROPHIO SUBURBANO TOTIDEM THALEROS l DANICOS,
ABIIT ET PIAM SUl PENES PIOS MEMORIAM RELIQIT. l
JEREM l. V. 7.
D. e.:

Den almægtige Gud helliget.
Henrik Bornemann, Doktor i den hellige Theologi og
Biskop over Vendsyssel, blev - efter at han med Held
havde styret den københavnske Metropolitanskole over 7
fulde Aar - dels som Vikar for Rektoren, dels som Kanrektor og dels som Rektor - og i 2 Aar virket som Professor i Logik og Metafysik ved det kongelige Universitet,
samt dernæst i over 8 Aar med Frugt ved Guds Naade havde forrettet gejstlig Tjeneste i København som første Præst
ved Frue Kirke og Stiftsprovst i Sjælland, - imod al sin
Forventning paa Guds og Kongens Befaling sendt fra København hertil og overtog i Aarhundredets 83. Aar, den 22.
Juli, Bispeembedet i Aalborg, hvilket han med Guds Bistand
røgtede i mere end 10 Aar til største Gavn for Kirker og
Skoler. Endelig blev han - hvad han allermindst havde
31•
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tænkt sig - ved Guds og Kongens forunderlige Beslutning
den 16. Oktober 1693 kaldet tilbage til København og ophøjet paa Hovedstadens og Sjællands Bispestol og til Embedet som Dek:m ved det theologiske Fakultet paa Københavns Universitet. Efter at have forskaffet Biskopperne
over Vendsyssel en Bispebolig samt en Kirkestol i denne
Søjle, smylcket til Kirkens Pryd sammen med den ligeoverfor, og efter at have skænket denne Kirke 200, Frue Kirke
lige saa mange, Aalborg Skole lige saa mange, og Hospitalet udenfor Byen lige saa mange danske Dalere, drog han
bort og efterlod sig hos de fromme et fromt Minde.
Jeremias 1. Kap. 1. Vers.

Il.

KLOKKER SØREN HASSELS MINDETAVLE.

(Paa Nordvæggen over Kirkeinspektionens Pulpitur.)
Thi dertil er Christus oc død oc opstanden oc bleffven
leffuen- l de igen, at band skulde vorde herre offuer døde
oc leffuende. Rom.
Hvad Marmor værdigt er bør mindevarigt Staae l Saa
tænker een Veltænkende l Om een hist under sin Klokkerstoel hviilende l
Sal SØREN HASSEL
Som har givet Gud igien det Guld hans Klokkerembede havde givet ham l Ved efter sin Død 6. Oc;tob 1717, hans Alders 55 Aar, at Bortskænke l Til Fatighuset 20 Rdl. Til
Frue Kirkeskole 2oo Rdl. l Til Skolen ved Budolphi Kirke
100 Rdl. Til Hasseris Skole 200 Rdl. l Til den Gejstlige
Enke Case 100 Rdl. til Byens Fattige 200 Rdl. l Til Klokker
Boeligens Vedligeholdelse 100 Rdl. l Til fornævnte 3de Skoler som Hans indsate Arvinger til resten af hans midler l
Hvoraf hver ved Skifles Slutning tilfaldt 112 Rdl. 4 '!F 6 Sk l
Endskiøndt at Døden vel har røvet os den Lykke, l At see
i dig en Mand som verden sielden seer l Saa skal de Stiftelser Du til dit mindes Smykke l Har efterladt vor Stad
fortælle mer og mer.
En dag er bedre i dine Forgaarde end ellers Tusinde
Jeg udvæller heller l at være hos Dørtærskelen i min Guds
Huus end at boe udi de ugudeliges Pauluner l
Psal 84 c 11 v.
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Sognepræst Thøger Pedersens Epitafium.

III.

SOGNEPRÆST THØGER
EPITAFIUM.

PEDERS~NS

(Paa Østpillen mod Nord.)

Der ses et malet Billede af Christi Gravlægning
og i Forgrunden Sognepræsten og Hustru.
Reverendus & Doctus Vir Teocherus Petreius Ecclesiæ
hujus Pastor Fide l lis postqvam verbum Dei per Anos 27
docuisset in Domino obdormivit l constanter Ao. 1626. die
1. April ætatis Suæ 68. Uxor ejus cariss. Jacobe Ben l zen
Vitam hane caducam & vere ærumnosam cum æterna illa
ae beata commutavit l feliciter Anno 1620 die 30. Aug. Ætatis suæ 44.
D. e.:
Den ærværdige og lærde Mand, denne Kirkes trofaste
Præst Thøger Pedersen hensov, efter at han i 27 Aar havde
forkyndt Guds Ord, standhaftig i Herren den 1. April 1626,

.·
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68 Aar gammel. Hans kære Hustru Jacobe Bentzen omskiftede lykkeligt dette forgængelige og i Sandhed kummerfulde
Liv med det evige og salige Liv, den 30. August 1629, 44 Aar gl.

Biskop Jakob Holms Epitafium.

IV.

BISKOP JAKOB HOLMS EPITAFIUM.
(Paa Østpillen mod Syd.)
Paa Epitafiet ses et malet Billede af Christus,
der prædiker for Skarerne, og i Forgrunden en talrig
Familie paa 14 Personer. Zwergius skriver i sin Bog
om Jubellærere, at han har set et Billede af Biskop
Holm, som havde korte og tynde Haar, men et langt
ogitvekløftet Skæg.
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Mag. Jacobus Johannis Holmius l qvi fuit inclyti Collegii Viburgensium Gymnasiarcha Ca- l nonicus & Eeclesiastes tidelis annis 13. Ecclesiarum Vansa l licarum Superintendens vigilantissimus annis 22. Mortuus l 1609. d. 29.
Maji ætatis 66. Conjux dus prima Elisa Mag. Petri Theocari, Episcopi Viburgensis filia, 9 l Liberorum Mater, obdormivit 1591. Maji 17. ætat. 32. U l xor altera Elisabetlia Petri Hegelund, Con- l sulis & Cananici Ripensis filia
Mater obiit 1641. l Mart. æt. 64.
D. e.:
Magister Jacob Hansen Holm,
som var Rektor ved den navnkundige Viborg Skole, Domherre og tro Præst i 13 Aar, dernæst Vendelbo Stifts aarvaagne Tilsynsmand i 22 Aar, døde 29. Maj 1609, 66 Aar gl.
Hans første Hustru var Else, Datter af Magister Peder Thøgersen, Biskop i Viborg. Hun var Moder til 9 Børn og døde 17. Maj 1591, 32 Aar gl. Hans anden Hustru var Elisabeth, Datter af Peder Hegelund, Borgmester og Domherre
i Ribe. Hun var Moder til .... og døde 1. Marts 1641, 64
Aar gl.

V.

BORGER NIELS NIELSEN OG HUSTRUS
EPITAFIUM.
(Paa Sydvæggen over Stiftsøvrighedens Pulpitur.)

Paa Epitafiet findes et malet Billede af Christi
Himmelfart, og i Forgrunden ses Niels Nielsen og
Hustru med Børn.
Her hviler udi Herren Erlig og Velaet Mand NIELS
NIELSEN Borger udi Aalborg J som hensov Ano 1627 D :
29. Janua: Æl: 82. Med sin 1\.iære Hustru ANNA CHRISTENS l DAATTER. som og Døde Ano 1649 D: 30 Janua:
Æ l: 83 Gud give dem og de l res Kiære Børn en Ærefuld
Opstandelse paa den yderste Dag.

Lysarme.
Foruden de allerede omtalte Lysekroner i Koret
findes tillige 7 billedrige Malm-Lysarme, der bærer
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Krigere og enkelte Dyreskikkeiser som Drager. De
to af dem stammer i alt Fald fra Renæssancetiden,
thi Krigernes Dragter er fra Frederik Il.s Tid.

Mod Øst i det nordlige Sideskib fører en Dør
ind til Præsteværelset, hvor der findes et lille Haandbibliothek samt Skabe til Sølvtøj og Kirkeklæder samt
en gammel 0/jelampe med to Lysarme. Fra samme
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Sideskib er der en Indgang til Sakristiet eller Kirkens Nordfløj.
5. SAKRISTIET.
Denne nordlige Tilbygning opførtes 1899 efter
Tegning af kgl. Bygningsinspektør H. Kampmann.
Ved Udgravningen fandtes Fundamenter, der stammede fra en ældre Bygning, maaske Kapellanboligen,
der maa have ligget der i Nærheden. Nordfløjen har
en kamtakket Gavl, rundbuede Vinduer med blyindfattede Ruder samt en udvendig Trappeopgang, der
er et arkitektonisk Mesterværk. Nedenunder er der
Kælder med Varmeapparat.
Sakristiet danner kun et eneste Rum med Krydshvælvinger, og i Midten hænger en prægtig MessingLysekrone, der er skænket af Frøknerne Langeland
og udført af Kobbersmed Bindslev. Det benyttes
som Skriftestol og Konfirmandværelse.

PRÆSTERÆKKEN 1).
Det er kun mangelfulde Oplysninger, vi har om
Præsterne i den katolske Tid, hvorfor vi vil forbigaa
dem her. Derimod har vi en fuldstændig Fortegnelse over alle Sognepræster efter Reformationen.
A n m. Billedet Side 395 er fra Traps »Danmark•, 3.
Udgave, velvilligst overl adt af G. E. C. Gnds Fo!'lag.
De paa· Side •129, •136, 438, 4-10 ·'"12, 4·1·1, •153, 457, 477 og
485 benyttede Billeder r et'tCJ· Fotografic1· tag ne af Hr. Kr.
Rude, Roskilde; velvilligst overladte af Na tionalmuseet i
København.
Billederne Side 469 og 488 er efter Clicheer fra »Danmark, Land og Folk•, velvilligst udlaante af Gyldendalske
Boghandel, Nordisk Forlag.
') De vigtigste Værker, som er benyttet under Udarbejdelsen, er : Wibergs Præstehistorie, Biografisk Leksikon
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De fleste Sognepræster ved Budolfi Kirke efter
1554 bar tillige været Provster - Benævnelsen Stiftsprovst er næppe ældre end Slutningen af det 17.
Aarhundrede. Før denne T]d var den Herredsprovst,
der boede i Stiftsstaden, nærmest knyttet til Biskoppen og skulde vikariere ved dennes Forfald eller under Vakance. Medens det ellers var en fast Regel, at
Sognepræsten ved Stiftskirken tillige var Stiftsprovst,
har vi det Særsyn her i Aalborg, at 3 af Sognepræsterne ved Frue Kirke har været Indehavere af dette
Embede. Ved enkelte Lejligheder \'ar det uheldigt.
Stiftsprovst, Mag. Sixtus Aspach ved Frue Kirke
maatte saaledes fortrænge Sognepræsten, Mag. Reenberg fra hans Sognekirke ved de store Festligheder,
som holdtes i Budolfi Kirke 1717 i Anledning af Reformationsjubilæet.
Foruden Sognepræsten var der ogsaa efter Reformationen ansat en eller flere Kapellaner, de saakaldte ~Froprædikens-Præster«. For den ældre Tids
Vedkommende har Kapellanrækken mange Huller,
ligesom vi saa godt som intet ved om de enkelte Personer. Fra 1742 udnævntes en residerende Kapellan
og fra 1818 var han tillige Hospitalspræst. 1895 oprettedes et 2. Kapellani - nedlagt 1902-16 og i
denne Tid erstattet af en ordineret Medhjælper.
Efter Reformationen var der baade en Præstegaard, en Kapellanbolig samt en Annekspræstegaard i
Hasseris - uden Tvivl St. Peders Kirkes gamle Præstegaard. Hvor den sidste har ligget, er ukendt, men
Kirl<chl stm·isk Samlinger Samlinge r· til jydsl· Hist. og
Top. og 1 y kgl. Sam ling l[ o 747 a og b. Desuden ·[tyller jeg Pastor
. Lomh olt Pastor Alex. Ras mussen,
Po ·tmester R lilgam·d og \.a nd. mag. C. Behrend Tru<
for værdifu lde p lysn ingcr.
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af dens Jorder laa i alt Fald 2 Agre Østerkæret
Præstegaarden laa vesten til Budolfi Kirke og
havde før været Præstegildets Gaard, den saakaldte
»Calentegaard«. Mester Morten Regelund fik 1539
Kongens Brev paa, at »den herefter skal ligge og
være til St. Bodels Kirke der sammesteds for en Præstegaard og Residens, som den rette Sognepræst eller
Pastor, den, som nu er eller herefter kommendes vorder i forskrevne Sogn, skal have sin Værelse og Vaaning udi«. 1 )
Under Kejserkrigen blev Præstegaarden stærkt
medtaget.
Lensmanden, Biskoppen, Præsterne og
Borgmester og Raad i Aalborg forordnede 1651, at
»Sognepræstens Residens, der var ruineret, og ingen
Middel var der at opbygges igen, maatte sælges, og
Kapellanens Residens at maatte indtages til Kirkegaardens Forøgelse, hvorimod Sognepræsten skulde
nyde Husleje 4 Sletdaler aarlig og Kapellanen 24
Daler. Præsteresidensen er solgt for 450 Sletdaler,
som skulle sættes paa Rente og aarlig i Kirkeregnskabet nedføres«.
I mange Aar var Sognepræsten uden Embedsbolig, men 1922 opførtes den smukke Stiftsprovstegaard ude paa Klostermarken, og l. res. Kapellan
har i flere Aar boet i Hospitalet.
l.

SOGNEPRÆSTER.

1. Hr. Jesper.
Han var den første lutherske Præst ved Budolfi
Kirke, men var her kun »en stakket Tid« og kom
derefter til Vadum.
1

)

Ny kgl. Samling 4 o 747 a og b.
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Mester Morten Mortensen Hegelund.
(? -1565.)
Han havde studeret udenlands, tog 1514 Baccalaurgraden og 1517 Magistergraden i Rostock. Det
er ret rimeligt, at han paa denne Rejse har gjort Bekendtskab med Luther. Efter sin Hjemkomst blev
han Sognepræst i Vorniog, Viborg Stift, og kom derefter 1527 til Aalborg, hvor han tog inig Del i Kampen mod Katholicismen. »Mester Morten« hørte til
de betydelige Reformatorer, der var med ved Religionsforhandlingerne under Herredagen 1530 i København og ved Mødet af evangelisl{_e Prædikanter, der
gjorde Udkast til Kirkeordinansen 1537.
Mærkelig nok blev Begelund ikke Budolfi Kirkes
første Præst. Medens han nød stor Anseelse hos
Kongen, mødte han Modstand her i Aalborg. Christen Slaphensen skriver i sin Dagbog: , Han sled sig
slet op og blev ilde aftakket.« Han døde ca. 1565.
Han har skrevet Salmen: , Det hellige Kors vor
Herre selv bar.«
2.

3. Mester Laurits Kothe (Kolli).
· (Ca. 1565-73.)
Han var Sognepræst i 8 Aar og døde 1573. Han
fik 1567 Kongebrev paa, at hvis han overlevede
Begelunds efterladte Hustru, »da maatte han efter
hendes Død bekomme den Vor og Kronens Gaard i
Hasseris, som Mester Mortens Hustru nu udi Være
har, og den have, nyde, bruge og beholde fri uden
Afgift til saa længe Vi anderledes derom tilsigendes
vorder c.
4. Hr. Christen Staphensen.
(1573-99.)
Han er født i Vare ved Ribe 1532 og blev ordineret 1563; derefter var han Præst i Als, inden han
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1573 kom til Aalborg. Han brækkede · sit venstre
Ben 1594, og siden var han skrøbelig. »Den 5. Au.gust 1599 prædikede han sin sidste Prædiken om den
utro Husfoged og begærede efter Prædiken, at de
·Godtfolk vilde og bede for hannem, at Gud vilde
·enten naadig forloffue hannem herfra eller hjælpe
hannem til sin forrige Førlighed. Efter Prædiken
gik han til Sengs og døde d. 27. August.« Han blev
Jbegravet norden op til Altret i Budolfi Kirke.
I Slapbensens Tid huserede Pesten her i Aal'borg. 1593 døde i St. Bodels Sogn 430 Personer .
.Desuden skrev han i sin Dagbog 1598, at der reg·nede Blod ned i Aalborg og mange andre Steder og
tilføjer derefter: ~Men hvad det vel betyder skal
·Tiden lære os. Gud vær os naadig! <0:
Han har skrevet en Aarbog eller Dagbog, der er
.af betydelig historisk Interesse.
5. Magister Thøger Pedersen ( Løvenbalk).
(1599-1626.)

Han er født 1538 og efter P. Dyrskjøts Mening
·skal Løvenbalkerne »af Kongeblod være udrunden«.
Mag. Thøger var Svoger til Biskop Jacob Holm, som
formodentlig fik ham til Aalborg. 1601 fik han Kongebrev paa en Kronens Gaard i Hasseris, sotil hans
!Formand havde før ham. Han døde 88 Aar gammel
i nimmelugen 1626 og blev begra,•et i Budol:fi Kirke.
Han var en rig Mand, der efterlod sig 181 1/2 Lod
forgyldt Sølv og 84 7 Lod uforgyldt. Hans betydelige
iFormue havde han faaet med sin Hustru Jacobe
Bentzen, som var fra Holland, og som han lærte at
\kende paa sin Udenlandsrejse. Hun blev efter hans
Død gift med Dr. Christen Nielsen Schytte.
Ogsaa i Mag. Thøgers Tid omtales Blodregn.
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d. 25 /s der Mag. Thøger stod paa Prædikestolen og var udi den sidste Part af sin Prædiken
faldt levret Blod ned i St. Bodels Kirke i mange
Stole.«
6. Mag. Niels Poulsen Schandorph.
» 1613

(1626-35.)

Han var Søn af Provst Poul Andersen, Skanderup, og født 1596. Hører i Sorø 1619 og Rektor i
Slagelse 1620. Kort efter rejste han som Hovmester
for Niels Krabbe til Wittenberg og blev ved sin Hjemkomst først Rektor paa Herlufsholm og derefter i
Viborg. Derefter blev ban Sognepræst ved Budolfi
Kirke 1626 og fodlyttedes herfra til Vor Frue Kirke
i København 1635 - et Avancement, som flere af
hans Efterfølgere ogsaa gjorde. 1639 blev han udnævnt til Professor i Theologi ved Universitetet og
døde 1645.
Han skildres som en Mand, der var nidkær for
Guds Ære, samvittighedsfuld i sin Embedsførelse og
af blid Karakter. Han gav 1500 Rd. til de Fattige.
Schandorph betragtedes som Bispeemne, men
Christian IV fandt ham kun »vel begaven paa Prædikestolen«, men var ikke fornøjet med hans Lærdom, hvilket Kongen udtrykte ved at sige, at ,han
spisede underlig Latin for en Doktor at være«.
7. Mag. Jacob Hansen (Brunow).
(1635-75.)

Han blev kaldet til Kapellan ved Budolfi Kirke
1634 og Aaret efter Sognepræst sammesteds. 1637
blev han Magister og 1673 Stiftsprovst.
, Han var elsket og æret for grundig Lærdom og
eksemplarisk Vandel og holdt strengt paa Kirkedisciplin. « Dette sidste vidner de gamle ~irkebøger
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om. Saaledes lod han Byens Borgmester Christen
v. Ginehel og Kone staa aabenbar Skrifte 1653. Han
døde 1675 og blev begravet i Budolfi Kirke.
8. Mag. Christen Blymester.
(1676-80.)
Han er født i Horsens 1644, hvor hans Fader
var Raadmand. Efter Embedseksamen var han først
Konrektor i Ribe, hvor han havde Strid med Rektor
Fog, der maatte bøde 6 Rdl. til Disciplene. Den kgl.
Resol. af 1 % 1667, hvorved han fik Løfte paa Budolfi Sognekald, blev læst paa Aalborg Raadstue for
Borgmestre og Raad 9/1 1668. Embedet som Sognepræst og Stiftsprovst fik han først 1676. Han var
meget nidkær og holdt ivrigt paa Kirkedisciplinen.
Hans Ligsten i Budolfi Kirke, der nu staar udenfor Kirken, Iiar følgende Inskription:
•Aar 1680 d. 22. Januar gick den sal. Guds
Mand M. Christen Elimester Provst og Sognepræst til denne Kiercke ind i sin Heres Glæde
efter ad have født denne Guds Biord 4 Aar,
været en Giest og Fremmet i Verden i 35 Aar
dog udi 8 Aars fornøyelig Egteskab med sin
kiere Hustru Ane Wandell sit Huses velsignede
Fremvæxt udi 5 efterlatte Børn. Herrens vor
Guds Lyst være ofuer hans Siel evindelig.«
Paa Ligstenen er udhugget et Billede af Blymester og Hustru; efter dette at dømme har den
unge Præst været en meget myndig Mand.
9. Mag. Peder Clausen Reenberg.
(1680-1705.)

Han fødtes 1644 i Viborg. Efter Embedseksamen blev han Konrektor i Viborg Skole 1672-75
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og derefter Sognepræst og Stiftsprovst ved Viborg
Domkirke. 1680 kom han til Aalborg som Sognepræst og Stiftsprovst ved Budolfi Kirke. Efter P.
Dyrskjøts Breve at dømme maa han have beskæftiget sig en Del med Historie; han havde i alt Fald
et stort Bibliotek, var lærd og velbegavet. Han døde
1705. Han havde her i Aalborg flere ubehagelige
Safnmenstød med Rektor, Mag. Mogens Wiingaard.
Denne Wiingaard, som vi før har nævnt, var en
tøjlesløs N a tur, og ved idelige Drillerier forskaffede
han Gejstligheden mange Ubehageligheder ved en
Uendelighed af Processer, hvorved han udviste stor
juridisk Skarpsindighed . Han blev tilsidst indstævnet 1683 for en Provsteret, der dømte ham til Embedsfortabelse. Denne Dom blev stadfæstet af Landemodet og Højesteret.

10. Mag. Claus Christian Pedersen Reenberg.
(1705-19.)
Han er født i Viborg 1674 eller 75, Søn af Stiftsprovsten. Han blev Student 1693, Mag. 1700 og var
først Faderens Kapellan ved Budolfi Kirke og 1699
fik han Løfte om at succedere ham. Han blev dog
1705 kun Sognepræst, men- ikke Stiftsprovst, thi hans
berømte Embedsbroder ved Frue Kirke Sixtus Aspach
fik dette Embede og beklædte det til sin Død 1739.
Da det i Virkeligheden ''a~ en Tilsidesættelse for Reenberg som Præst ved Stiftskirken) blev han udnævnt
__til «;_o nsisJ:oria!raad 1714, den samme Titel, som Aspach sad inde med.
Reenberg fik det smukke Eftermæle, at han var
lærd, vis og højt elsket. Han døde 1719.
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11. Mag. Christoff"er Didrik Johansen Friedenreich.
(1719-26.)
Han fødtes 1669 i Aalborg, hvor hans Fader,
den før nævnte Johannes Friedenreich, var Apotheker.
Han er en Descendent af Johan Danielsen, Officer
1529 i østrigsk Tjeneste, der afsendtes med Fredstraktaten til Wien, og Folket raabte jublende: ~Friede
im Reichc; dette gav Anledning til, at Kejseren optog ham i Adelsstanden under dette Navn, der siden
sammendroges til »Friedenreich «, og udnævnte ham
til General.
Christoffer Friedenreich log Magistergraden i Wiltenberg 1692 eller i København 1696. Han blev Sognepræst i Karlslunde 1696, og 1719 kom han til
Aalborg som Sognepræst ved Budolfi Kirke. Hverken han eller hans to Efterfølgere blev Stiftsprovster.
Han døde 1726.
12. Mag. Johan Feddersen Høyer.
(1726-37.)

Han, er født 1681 i Skagen, hvor hans Fader var
Borgmester. Cand. 1705, Feltpræst 1708 og Magister
1710. Aaret efter var han Sognepræst for Graabrødre
Menighed i Viborg og 1726 Sognepræst ved Budolfi
Kirke, hvor han indsattes i sit Embede af Stiftsprovst
Aspach. Han døde 1737.
13. Hr. Peder Hygum.
(1737-38.)

Han er født 1692 i Hygum i Sønderjylland. Som
Student sluttede han Venskab med Brødrene Brorson,
og Venskabet varede for Livet. Cand. 1714, Kapellan i Lintrup 1719 og derefter Sognepræst sammesteds 1730. Til Hygum kom han 1732, og derfra
32
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forflyttedes han som Sognepræst til Frue Kirke i
Aarhus 1736. Allerede Aaret efter fik Biskop Brorson ham til Aalborg som Sognepræst ved Budolfi
Kirke, men næppe var han kommen hertil, førend
han udnævntes til Biskop i Christiania. Han tiltraadte ikke sit nye Embede, idet han straks efter
udnævntes til Biskop over Aarhus Stift, og af Glæde
herover gav han en større Gave til Vor Frue Kirke
i Aarhus, hans gamle Kirke. »Han henfaldt i sin
Alderdorn til en Sovesyge, mod hvilken Lægekunsten
intet Middel kunde finde«, og han døde 1764, faa
Dage efter Biskop H. A. Brors,pn .
Biskop Hygum var en nidkær Tjener og stod i
stor Yndest hos Kong Christian VI. Han har oversat Salmen: »Jesus, din søde Forening at smage.«
14. Mag. Balthazar Jørgensen Sechman.
(1738-46.)

Han er født i Norge 1680 eller 81, Student 1697
og Mag. 1706. Han var 1708 res. Kapellan i Bragernæs, Feltprovst 1710 og Sognepræst i Nyborg 1720.
Han blev 1738 Sognepræst ved Budolfi Kirke og
Aaret efter Stiftsprovst. Han døde 1746.
15. Professor Søren Frederiksen Bloch.
(1746-47.)
Han er født i Ellitshøj Præstegaard 1696. Cand.
1715 og kom derefter paa Valkendorfs Kollegium.
Huslærer paa Lundbæk 1719 og paa Bygholm 1728.
Sognepræst 1730 i Barrit. Han deltog i den reviderede Bibeloversættelse og efter at have skrevet Afhandlingen »Bogstavens og Aaudens Tjeneste«, blev
han theologisk Professor. 1746 blev han Sognepræst
og Stiftsprovst i Aalborg, men allerede Aaret efter
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ud nævntes ha n til Stiftsprovst og Sognepræst ved
Vor Frue i København og døde 1753.
Han var en livlig, begavet Mand og dygtig
Prædikant.

16. Henrik Christoffer Biitzow.
(1747-54.)

Han er født i Kolding 1693 og blev Cand. 1715.
Derefter Feltpræst 1719 og 1720 Sognepræst i Øls,
hvor han gjorde sig fortjent af Skolevæsenet ved bl.
a. at skænke et Hus til Skolebygning. 1741 blev han
Stiftsprovst ved Viborg Domkirke og kom 1747 som
Sognepræst og Stiftsprovst til Aalborg.
Hans Biograf kalder Aalborg ,det lille København «, fordi »dets Indvaanere i Almindelighed har
et meget galant og fornemt Væsen paa sig fremfor
andre Steder og har 'derfor Ord for at være stolte og
indbildske og ser andre over Skulderen, som ikke er
saa galante og fornemme som de selv. «(!) Denne Beskrivelse er sikkert ligesaa lidt rigtig som hans Paastand om, at Stiftsprovsten befandt sig mindre vel i
Aalborg. Tværtimod. Da han ganske uventet 1754
blev kaldet til Stiftsprovst og Sognepræst ved Vor
Frue i København, ,tog han sig det saa nær, at han
gik til Sengs, og der var Fare for hans Liv.· Han
gjorde da straks underdanigst Ansøgning om at blive.
hvor han var, men det blev barn nægtet«.
Den djærve, særprægede Stiftsprovst befandt sig
derimod mindre vel i København, thi han passede
ikke ind i de nye Omgivelser. Desuden blev hans
Stemme saa svag, at han ikke kunde børes i det
store Kirkerum, hvorfor man til Spot kaldte ham
»den uhørlige Præst«. Han døde 1763.
32•
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1602 Hans Olufsen Raffn.
1633 Balthasar Thomsen.
1634 Jacob Hansen Brunow (se under Sognepræster).
1635 Peder Hansen.
1645 Peter Røring.
1647 Søren Poulsen Lam.
1653 og 63 Mads Christensen Holbech.
1668 Jens Sørensen Giessing.
1676 Christian Blymester.
1679 Jens Peter Poulsirup.
1686_:_1715 Mogens Dyre.
1688 Mads Hansen Husum. ·
1690 Johannes Pedersen Grifle.
1694 Otto Georg Stenløse.
1696 Matthias Wogelius.
1699 Andreas Jacob Borchorst.
1701 Abraham iUartin Hvid.
1703 Peder Clementin.
1712 Christian Raffn.
1714 Michael Johannes Budlz.
1716-39 Mag: Peder Olufsen Hovedstrup.
l 722 Knud Schoit.
1724 Roald Peter Agerholm.
1737 Mogens Toft.

3.

FØRSTE RESIDERENDE KAPELLANI.
Nicolp.i Clausen.

(1739-58.)
Han er født paa Trøjborg 1701. Cand. 1727.
Kapellan ved Budolfi Kirke 1739 og Sognepræst ved
Frue Kirke sammesteds 1758. Han døde 1773.
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Ulrik Adolph Jæger.
(1759-61.)
Han er født ca. 1723; Student fra Frederiksborg
1740. Han blev Kapellan ved Budolfi Kirl<e 1759 og
døde 1761.
Peder Pedersen Clementin.
(1762-72.)
Han er født 1711. Cand. 1735 og derefter Katheket i København. 1762 res. Kapellan ved Budolfi
Kirke og døde 1772. »Han efterlod sig et hæderligt
Minde.«
Johan Pedersen Wanda/l.
(177'2-97 .)
Han er født i Vindinge paa Fyn 1731. Cand.
1755. Han kom til Aalborg 1758 som pers. Kapellan
-ved Frue Kirke og blev 1772 res. Kapellan ved Bu·dolfi Kirke. Som før nævnt købte han sammen med
3 andre af Byens Præster Bogtrykkeriet i Aalborg,
og 1772 overtog han det og Eneredaktionen af Bladet
»Nyttige og fornøjelige Jyske Efterretninger<, der var
Byens første og ældste Avis. Han var Redaktør,
indtil han 1795 gammel og aflægs overdrog baade
Blad og Trykkeri til sin Søn Peder Friis Wandall.
Han døde 1797.
Knud Henneberg.
(1797-1832.\
Han er født i Odense 1756. Cand. 1778. Han
blev Kapellan ved Budolfi Kirke 1793 og fra 1818
tillige Hospitalspræst, da dette Embede dette Aar forenedes med det res. Kapellani ved Budolfi Kirke.
Henneberg er Forfatter til følgende Skrifter:
»Blomster-Kransene«, et originalt Syngestykke i een
Akt og skrevet som Prolog for det dramatiske Selskab i Aalborg 28. J an. 1828 (Fr. VI. s Fødselsdag).
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Endvidere »Kantaten ved Reformationsjubilæet i Aalborg 1817«. »En Beskrivelse af Gibraltar, dens Fæstningsværker og Omegn c. "'Hvad er Edda?« en kritisk Undersøgelse over de to fundne Guldhorn (trykt
i Aalborg 1812). Forsvar for Skriftet: »Hvad er
Edda?«
Han var desuden ogsaa en praktisk Mand, der
i Forening med andre Borgere var med til 1824 at
oprette »Aalborg Bys og Omegns Sparekasse«.
Henneberg, der fik det smukke Eftermæle, at
han udmærkede sig ved en sjælden Beskedenhed,
døde 1832.
Peter Tetens Hald.
(1833.)
(Se under Sognepræsterne.)

Jørgen Frederik Boesen.
(1833-47.)
Han er født i Faaborg 1799. Cand. 1825. Han
var først pers. og 1833 res. Kapellan ved Budolfi
Kirke. 1847 blev han Sognepræst i Saltum, tog sin
Afsked 1873 og døde 1876.

Jens Paludan Muller.
(184:7-55.)
Han er født 1813 i Kerteminde, hvor hans Fader den Gang var Sognepræst. Cand. 1837 og holdt
derefter et Semester filosofiske Forelæsninger ved Sorø
Akademi og blev fast ansat Adjunkt 1840. Det var
meget vanskeligt for ham at bryde op fra »Digterreden•, hvor han befandt sig saa godt - der bestod
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et varmt Venskab mellem ham og Ingemann
tnen
han følte sig kaldet til at optage en Præstegerning.
1847 blev han res. Kapellan ved Budolfi Kirke, hvor
han forblev til 1855. Derefter havde han Embeder
i Thisted, Marvede og Snesere. Dr. tbeol. 1879. Han
døde 1899.
Han har skrevet mange fortrinlige theologiske
Skrifter, hvoraf her kun skal nævnes: »Om Martensens kristelige Dogmatik c og »Evangelisk Præstegerning«. Han har ogsaa skrevet lyriske Digte, hvoraf
et er en sand Perle.

Vilhelm Johan Jacob Boethe.
(1855--62.)

Han er født 1811 paa Juellinge. Cand. 1837 og
derefter Lærer i København. 1851 blev han udnævnt
til Katheket i Hjørring og 1855 til Kapellan ved Budolfi Kirke. Han indlagde sig her stor Fortjeneste
af Aalborg Stiftsbibliothek, hvor han var Bibliothekar
fra 1856-62. Han forflyttedes herfra 1862 til M01·sø,
hYor han 1868 blev Provst for Morsø Sønder og
Nørre Herred. Han døde 1878.

Ferdinand Peter Nicolai Nansen.
(1862-73.)

Han er en Søn af Etatsraad Mendel Levin Nathanson, Redaktør af Berlingske Tidende, født den
12. Marts 1825 og døbt i Frederiksberg Kirke den
16. August 1828. Cand. 1848 og de!·efter i mange Aar
Lærer i København. Kapellan ved Garnisonskirken
1858 og ved Budolfi Kirke 1862. Hans Søn Digteren
Peter Nansen fødtes her i Aalborg. 1873 blev han
Sognepræst i Næstyed og døde 1899.
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Sofus Marius Repsdorph.
(1873-89.)
Han er født 1840 i Lægaard Mølle ved Holstebro; hans Fader var Kam merraad, Prokurator og
Branddirektør. Cand. 1864 og derefter 2 Aar Privatlærer i Hjørring. Sognepræst i Kappel 1866 og Kapellan ved Budolfi Kirke 1873. Fra Aalborg kom
han til Stege 1889.
Han samlede den grundtvigske Menighedskreds
-j Aalborg, saa den fra hans Tid fik sit Hjemsted i
Hospitalskirken, og af den Grund har haft den af~øren()e Indflydelse paa Valget af de 3 følgende res.
Kapellaner.

Johan Peter William Clausen.
(1889-97.)
Han er født 1860 i København, hvor hans Fader
-var Varemægler. Efter at være bleven Cand. 1885,
"Var han i Vinteren 1885-86 Lærer ved Grundtvigs
Højskole paa Marielyst; derefter var han i noget
over 3 Aar pers. Kapellan hos Pastor C. J. Brandt
ved Varlov. 1889 blev han udnævnt til res. Kapellan ved Budolfi Kirke. »Jeg mindes denne min Præstetid i Aalborg med megen Glæde og Taknemlighed.« 1897 Valgmenighedspræst for Odense og Sdr.
Næraa Valgmenigheder og 1908 res. Kapellan ved
Helligaandskirken i København. Endelig 1911 blev
han Valgmenighedspræst Fr. Jungersens Efterfølger
som Præst for Københavns Valgmenighed.
Han har været Medlem af Bestyrelsen for »Kirkeligt Samfund af 1898« fra Begyndelsen til 1918 og
Censor i Religion ved Skolelærer-Eksamen fra 1910
til 1918. Her i Aalborg tog han ivrig Del i Forenin-
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'g en :.Aalborg Højskolehjernes Arbejde . .for kirkelig og
folkelig Oplysning i Grundtvigs Aand.
Thomas Larsen Schiøler .
. (1898-1916.)
Han er født 1861 i København, hvor hans Fader var Præst. · Cand. 1884 og derefter en kort Tid
Lærer i København ; inden han 1885 blev pers. Kapellan for Sognepræsten i Høje Taastrup. 1887 Sognepræst i Nørre Snede og 1893 res. Kapellan ved
St. Poulskirken i København. 1898 res. Kapellan
ved Budolfi Kirke. Han Yar Forina'n d for Aalborg
Højskoleforening, for Børnehjemmene og for Asyl"
selskabet. 1916 blev han udnævnt til Biskop over
Aarhus Stift.
. H~n har skrevet »Fadervor og Menneskelivet«
samt en ' Del Artikler i kirkelige Blade.
Nikolaj Lomholt.
(1917.)
Han er født 1872 i N. Broby Sogn, hvor hans
Fader var Lærer. · Cand. 1898 og derefter Lærer ved
Folkehøjskolen i Levring 1898~1900 og ved Folkehøjskolen i Høng 1900-03; Ordineret Medhjælper
·hos Valgmenighedspræst Morten Larsen, Holstebro,
1904-07. Sognepræst i Snedsted 1907-17 og der~
efter Biskop Schiølers Eftermand som l. res. KapelJan ved Budolfi Kirke og Hospitalspræst.
Ligesom sine 3 Forgængere har han udført et
stort Arbejde indenfor den grundtvigske Kreds. Han
er Formand for Højskoleforeningen i Aalborg og beklæder ogsaa andre Tillidshverv. Han har mundtlig
og skriftlig taget Del i . Forhandlingen om de kirkelige Forhold og Love som Forsvarer for det grundt-:.
33
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vigske Syn paa Kirkens Ordning, og skrevet en Del
Artikler af opbyggelig Art samt en Del Anmeldelser
om theologiske og opbyggelige Skrifter.
4.

ANDET RESIDERENDE KAPELLANI.
(Fra 1902-16 ordineret Medhjælper.)

Anton Marius Pedersen.
(1895-1902.)
Han er født 1867 i Taarup, hvor hans Fader var
Gaardejer. Cand. 1893 og 1895 2. res. Kapellan ved
Budolfi Kirke samt tillige Præst ved Tvangsarbejdsanstalten og Fattiggaarden. 1902 blev han Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke i Aalborg og 1910 ved
Vor Frue sammesteds. 1923 forflyttedes han til
Vallekilde.
Han har været en frugtbar Forfatter og bl. a.
skrevet: »Christus vor Ypperstepræst«, »Toner fra
Christi Korse, :.Du, den nye Verdens Skaber« samt
en Mængde større og mindre Skrifter om Dansk forenet Sudanmission, hvis Stifter og Formand han er.
Christian Kragh.
(1902-06.)
Han er født 1876 i Vildbjerg, hvor hans Fader
var Sognepræst. Cand. 1900 og Lærer ved Thestrup
Højskole 1901. Efter en kort Rejse til Italien, blev
han 1902 udnævnt til ordineret Medhjælper ved Budolfi Kirke. 1906 blev han Kaldskapellan til Gerlev,
1910 Sognepræst til Bjerring og 1918 Sognepræst
til Lynge.
Jens Christian Ahrentecht.
(19,0 6-09.)
Han er født 1872 i Asaa, hvor hans Fader var
Lærer. Student 1892 og Cand. 1898. Han var der-

BUDOLFI KIRKE

515

efter Lærer bl. a. i Rudkøbing, inden han blev ordineret Medhjælper ved Budolfi Kirke. l 909 udnævntes han til Sognepræst i Skæve og 1917 til Sognepræst i Ove.
Haukur Gislasoll.
(1909-12.)
Han er født 1878 i det nordlige Island, hvor
hans Fader var Bonde. Han tog Studentereksamen
fra Island og studerede Theologi i København. Cand.
1907 og derefter Lærer ved Nexø Seminarium, ved
Realskolen i Ordrup og .ved Realskolen i Hellerup.
1909 udnævntes han til ordineret Medhjælper ved
Budolfi Kirke, 1912 til Sognepræst i Tvede og 1915
til res. Kapellan ved Holmens Kirke.

Johannes Filhelm Beck.
(1912-22.)
Han er født i Odense 1887 og Søn af Indremissionær Beck. Cand. 1911 og derefter Lærer ved
Haslev Højskole. 1912 blev han ordineret Medhjælper og 1916 2. res. Kapellan ved Budolfi Kirke. 1922
udnævntes han til Sognepræst i Haarby paa Fyn.
Hans Larsen Jespersen.
(1922.)
Han er født 1890 og Cand. 1915. Præsteviet
Medhjælper for Kregome og Vinderød Menigheder
(med Frederiksværk) 1917. Sognepræst for HarteBramdrup ved Kolding 1917-22 og res. Kapellan ved
Budolfi Kirke l 922.
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REDAKTIONSUDVALGET
FOR
HISTORISK SAMFUND FOR
AALI;30RG AMTS AARBOG.
Aarbogen for 1921, Pag. 72, findes en Afhandling
»Minder fra Nørre-Kongerslev« af Undertegnede,
hvori jeg er kommet til at omtale afdøde Lærer N.
C. Lyngby paa en misvisende Maade, saa at Afhand-·
lingen kan have virket krænkende og nedsættende for
hans Minde, hvilket jeg herved beklager. For at
borttage den uheldige Virkning, som min Afhandling
eventuelt han have efterladt hos Læserne af Aarbogen, tillader jeg mig herved at anmode det ærede
Redaktionsudvalg om at optage følgende Uddrag af
en Nekrolog over Niels Christiansen Lyngby i Lærer•
nes. Medlemsblad af 8. April 1895:
»En Lærers Liv er viet til Arbejde, og hvor Skolen er stor, kan dette Arbejde let blive opslidende.
Er Læreren imidlertid en begavet Personlighed, vil
Skolen for ham dog alclrig blive en blot Trædemølle,
men den stadig vekSlende Børneskare vil blive ham
en rig Kilde til Studium og Genstand for Paavirkning.
N. Chr. Lyngby var en rigt begavet Natur, og
han tog sin Gerning op paa en aandfuld Maade.
Han var en Mand med Tanker og ofte dybe Tanker,
der boede en Granskernatur i ham. Andre Forhold
vilde mulig have bragt ham paa højere Lærestole end
en Landsbyskoles Katheder, men nu var ban en Gang
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sat der, og saa virkede han der uden Spor af Misfornøjelse med sin mere beskedne Stilling og søgte at
udnytte sine Evner i den Skole og i den Kreds, hvori
han var sat. Med Opmærksombed lyttede Elevflokken til hans klare, grundige Undervisning, med Kærlighed og Sindighed omgikkes han Børnene. I Kristendommen havde han særlig fæstet sit Øje paa
dette: »Gud er Kærlighed« ; denne Tro var Ledestjernen for ham, og den indpodede han de smaa,
baade i Hjemmet og i Skolen. Ofte rørte han Mund
og Pen om samfundsnyttige Opgaver og i Oplysningsspørgsmaal, og Foretagender af samfundsnyttig
Art blev han derfor tidlig knyttet til.
Lyngby var født i Terndrup d. 7. August 1832,
hvor hans Farfader var Lærer i 50 Aar; han dimitteredes fra Ranum Seminarium 1853 med l. Karakter, blev 2. Lærer i Hals og derefter Enelærer i Terndrup i 7 Aar, kom derfra til Spejlsby paa Møen, forflyttedes 1868 til Herfølge. Ved hans Jubilæum 1893
som Lærer i 25 Aar ved Herfølge Skole viste Autoriteterne og Beboerne ham deres Paaskønnelse paa
forskellig Maade. Han døde d. 4. Marts 1895 og
efterlod 3 Døtre og 7 Sønner, der kom til at indtage
forskellige agtede Stillinger. Flere Lærere og Præster
fulgte den afdøde Hædersmand til hans sidste Hvilested.«

Den 24. August 1923.
Ærbødigsl
PEDER AN DERSEN.

MEDDELELSER
FRA

BESTYRELSE OG REDAKTION
nærværende Aarbog afsluttes 4. Bind af Samlingerne
•Fra Himmerland og Kjær Herred«, til hvilket der
medfølger Titelblad, Indholdsfortegnelse og Register.
Vorl Medlem antal er for Øjeblikket 523; vi gentager
pforddngcn Lil nll vore Medlemmer om at virke for yderligere Tilslulnln n til vor Forening.
Somm crnclilugten, som fandt Sted den 26. Juli og foregik under gun slig
ej1·forhold, fik en betydelig Tilslutning.
Deltagc1·ne samledes før s l i Nibe Kirke, hvor Postmester
C. Klitgaard, Brønderslev, ud fra sit grundige Kendskab til
Nibes Fortid, talte om Kirkens Historie. Dernæst gik Turen til Lundbæk, i hvis skønne Terrassehave Tilhørerne
lejrede sig, medens Pastor Rasmussen, Kongerslev, gennemgik Herregaardens Historie. Til Foredraget sluttede sig en
Forevisning af Hovedbygningen og dens Omgivelser, hvortil Godsejer Andersen velvilligt gav Adgang. Med samme
Velvillie modtoges Mødets Deltagere af Fru Godsejer Svanholm paa Sebberkloster, hvortil Automobilerne nu førte Selskabet. Her holdt Førstelærer Rasmussen, Haverslev, et
Foredrag om det gamle Kloster og det Herresæde, som afløste det efter Reformationen.
Af lokalhistorisk Literatur, som vedrører vort Amt,
har det forløbne Aar ikke frembragt synderligt. Her skal
kun nævnes den Skildring af Herregaarden Rødslet, som
Vilh. Lorenzen har givet i det nu afsluttede Subskriptionsværk »Danske Herregaarde ved 1920«.
Ved Overenskomst med Budolfi Kirkes Bestyrelse har
det været os muligt at udstyre den i nærværende Hæfte
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indeholdte Afhandling af Tandlæge J. P. Stenholm om Budolfi Kirke med smukke og rigelige Illustrationer. Et større
Antal Særtryk af denne Afhandling vil blive erhvervet af
Kirkebestyrelsen og solgt som Vejledning for Besøgende i
Kirken.
Vort Lands historiske Samfund har faaet en interessant og glædelig Tilvækst, idet der nemlig i de 4 sønderjydske Amter er oprettet et Historisk Samfund for Sønderjylland, som, under Redaktion af H. P. Hanssen, Thade
Petersen og Lausten Thomsen, i dette Efteraar har genoptaget Udgivelsen af de ved Krigen 1914 standsede •Sønderjydske Aarbøger•. Vi henleder vore Medlemmers Opmærksomhed paa disse saavei som paa de øvrige Amtsaarbøger
og paa Historisk Fællesforenings Tidsskrift »Fortid og
Nutid•.
Henvendelser i Foreningsanliggender bedes som hidtil
rettede til Samfundets Formand, Tandlæge Stenholm, Aalborg, eller til Kassereren, Regnskabschef Ege-Jørgensen,
Hasseris.

REGISTER TIL IV BIND
(10.-12. AARGANG.)
(De i Vitskøl Klosters Jordebog og Budolfi Kirkes Præsterækker anførte Navne er ikke medtagne her i Registeret.)
v. Achen, Peter, Borger i Aalborg, 450 ff.
Anders, Abbed i Vitskøl, 191 ff.
Bay, kst. Forstander paa Ranum, 50.
Benzon, Johs. til Sohngaardshohn, 445. Niels, Dr. med.,
473. Severin til Visborg-·
gaard, 445.
Bet·g, C. P., Polililter, 47 IT.
Berlin, luf Hansen, Borger
i Aa lbm·g, .J58.
Berthels n, Jørgen, Landsti ngsmand, 13<J, Jf.
Bielefeld, Zebald, Snedker i
Aalborg, 3-16 f.
Billedsnider, Niels Jensen,
335 f.

Bjerrum, Knud, Præst i Farsø, 246 ff.
Blum, Florentina , Kbm. Chr.
Holst · Enke, 1170.
Bor ·h, Simon, Soguepræsl i
F:usø 241.
Bornem a n n, He111·ik, Bisleo p
i Aalbora, •182 IT.
Brin k, JoiHto , Raadmand i
Aalborg, 4-75.
Buchwald, Friderich til Gudumlund, 259 ff. Ida Ilsabe, f. Bassewitz, 258 ff.
Christensen, Peder, Bysmed
i N. Kongerslev, 73 ff.
Cortsen, Søren Sørensen,
Borger i Aalborg, 313, 461 f.

Daa, Herluf Troile til Snedinge, 109 if.
Dalgaard, - Niels, Klokker i
Aalborg, 462 ff.
Durup. Niels Jensen, Præst
i Farsø, 243.
Dyre, Mogens, Kapellan
Aalborg, 454 f.
Foss, Matthias, Biskop i Aalborg, 433.
Fredberg, J ens J en sen til
Fredberggnard, 252.
Frie l nreich , .Johs., Apotek r i a lborg, 442.
Før ·l v, nd t'S Mallbiescn
Hospitalspræst i Aalbot·g,
460.
Galschytt, Thomas Hansen,
Præst i Farsø, .244.
Gandorph, Jens, Degn i Aistrop, 2.
v. Ginchel, Christen, Borgmester i Aalborg, 417, 474.
Grønning, Anders, Præst i
Farsø, 241.
Gundersen, Chr., Skolemester
i Hou, 17.
Handrup, Søren, Degn i V.
Hassing, 8.
Hassel, Søren, Klokker i Aalborg, 484.
Hegelund, Morten, Præst i
Aalborg, 390, 492.
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Herschend, Michel Rasmussen, Kbmd. i Aarhus, 146.
Herskind, Anders, Kbmd. i
Aalborg, 147 ff. Anna, f.
Ravnkilde, 155 ff. Jacob
Holm, Kbmd. i Aalborg,
151 ff. Johanne, f. Schibbye, 147 ff. Marinus, Bogbinder i Aalborg, 154 ff.
Himmerig, Elisabeth, f. Kunde, 405, 459. Jacob, Borger i Aalborg, 456.
Hinge, Laurits Mikkelsen,
Præst i Farsø, 244.
Holm, J ak o b, Biskop i Aalborg, 486 f.
Holst, Thøger Mortensen,
Præst i Farsø, 244.
Hortulan, Laurits, Degn i
V. Hassing, 8.
Ilfarsen, Peder, Borgmester
i Aalborg, 389.
Ingstrup, Politiassistent
Aalborg, 167.
Jakobsen, Niels, Gmd. i Eribølle, 224 ff.
Jelstrup, Kaptajn til Hvemstrop, 251.
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