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KULTURBILLEDER OG TYPER 
FRA NIBES GLANSPERIODE 

I SLUTNINGEN AF DET ATTENDE OG BEGYN

DELSEN AF DET NITTENDE AARHUNDREDE 

AF DAGMAR LARSEN 

(Fortsættelse.) 

FOR Sønnen Søren, der nu skulde i Apotekerlære 
(1834 findes han opført i Nibe Extra-Skal-Lister 

~om 17-aarig Apotekerlærling hos Apoteker Ramsing), 
-og som der nu aarligt skulde betales 100 Rbd. Secl
.ler for, foruden Klæder og » Reelighed «, 170 R bd. aar
Jigt. For Datteren Nielsine, født 20. Januar 1820, 
130 Rbd. Sedler aar·Iigt, ialt 1000 Rbd. Sedler, indtil 
Boets Slutning, begærede hun Pengene anvist. Des
·uden, at der maatte udbetales de Justitsrand Fride
richsen af hendes »Sallig« Mand aniavede 200 Rbd. 
-aarlig for Sønnen Tyge for Tiden til l. Maj 1833 og 
hende selv til hans Klæder og andre Fornødenheder 
100 Rbd., hvorimod ham - nemlig Tyge Færch -
fra 1. Maj 1833 udbetales aarligt til Boets Slutning 
150 Rbd. Sedler, hvormed han maatte sørge for 
sig selv. 

Mad. Færch hævder, at de myndige Sønner har 
faaet deres Opdragelse og Døtrene Udstyr, saa at 
Thøgger, Søren og Nielsine Færch ikke faar noget 
forud for de andre. Sønnen Carl Færch, hvis Op
.dragelse havde kostet mindre, og som nu var uden 
:&Amploie« og lige myndig, tilstod man 100 Rbd. aar
ligt, til Boet sluttede (Carl Færch døde forinden). 
1iøren Færch havde et Aar været i Huset hos Præslen 

l 



2 DAGMAR LARSEN : 

Rehders (Mad. Færchs Brodersøn) i Gerding1) og var 
der blevet forberedt til Konfirmation samt endvidere 
undervist i Sprogene. Ved Skiftemøde 6. Oktober 
1835 begærer Sønnen Søren Siveri Færch at faa Bro
deren Carsten til Kurator under Resten af sin Min
dreaarighed og faar det bevilget. Denne, den yngste 
af Niels Nielsen Færchs Sønner, der under Skiftet 
trods sin Ungdom søger at hjælpe Søsteren Karen 
Maries Mand, viste hele sit Liv en Bjertels Takt, som 
drog de unge i Slægten til den ensomme ugifte Mand. 
Hans Sindelag skal som hans Y d re have været typisk 
foA· Færcherne. I Svogerens, Justitsraad Friderichsens, 
Gravsted paa Frederiksberg Kirkegaard hviler han 
ved sin Moders Side. Paa Marmorpladen over hans 
Grav har de unge i Slægten ladet indridse: »Tak 
for din Godhed.c 

Til den umyndige Nielsine havde Moderen lagt 
Udstyr til Side: 5 Lispund Fyld (hvor mange »for
svarlige« Dyner kunde Bruden ikke faa !), 18 Al. Drejl, 
36 Al. Serviet-Drejl, 36 Al. do., 54 Al. blaastribet 
Bolster, 14 Al. hvidt Hørgarn, 100 Al. Hørlærred og 
19 Al. do. 

Helt tomhændet kom Nielsine altsaa ikke til 
Brudeskam len. 

Ubestikkelig retsindig, som Cathrine Elisabeth 
Rehders er, afleverer hun under Skiftet sin Mands 
2 Guldure, som hun lige har fundet, det ene i Kasse, 
det andet belagt med Emaille og med Signet ved; 
ogsaa de skuide vurderes og Værdien fordeles mellem 
Arvingerne. 

Uden Vaklen forlanger hun Broderlod og Halv-

1
) Se Stamtavlen over Afkom af Inspektør paa Vildmose

gaarden Carsten Rehders, født 5. Januar 1734, død 17. 
Oktober 1799, og Hustru Marie Ncumann, født 1742. 



FRA NIBES GLANSPERIODE 3 

delen . af Boets Beholdning (7700 Rbd. Sedler), 3000 
Rbd. til de umyndige Sønner og 1500 til Datteren. 

I Sagen ctr. Grosserer l. Fæster1) gaar hun imod 
de andre Arvinger og imod Skifteforvalteren og er
klærer, at hun for sin Del af Boet for fuld Betaling 
vil »imodtage« en Forskrivning fra Grosserer Fæster 
og saaledes, som han har foreslaaet, gaa intl paa, at 
han blot udbetaler 2000 Rbd. og udsteder en Veksel 
lydende paa 1000 Rbd. Desværre for Fæster kan han 
ikke mestre sine Pengevanskeligheder, men maa af
hænde sin Forretning til Sønnen, Grosserer W. Fæster. 
Han kan kun byde 500 Rbd. plus en Fordring paa 
270 Rbd. 4 Mark 6 Sk. paa Westergaard, der er 
insolvent. Boet respekterer alligevel den af Niels 
Nielsen Færch mod Grosserer Fæster aftalte Leve
rance af nedlagte Sild2

). 

1
) Kommissionær i København for Nibe Storkøbmænd i 

Begyndelsen af 1800'erne, saa afholdt af Nibinger, at 
Købmand Westergaard efter ham opkaldte sin 2. Søn, 
Jens Fæster \Vestergaard, den første opkaldte han efter 
Carsten Færch, og sin 3. kaldte han Basse efter Justits
raad Bassesen, der havde givet ham mangt et godt ad
varende Raad, f. Eks. overfor Købmand Mørup, som 
.. Westergaard havde laant Penge af, og som mod sit 
Løfte for Pengene gjorde Udlæg i \Vestergaards Gaard, 
mens \Vestergaard var i Marken. (Se Kap. Købmand 
Søren Nielsen: Nytaarsbrev til Grosserer Fæster.) 

2
) Af dem havde Boet: 

Paa Salterboeloftet i Stervbogaarden: 8 Læster Fjerdin
ger, 28 Læster do., 22 Læster danske Heeltønder, 17 
Læster 4 Stk. Halvtønder, 11 Stk. Fjerdinger indeni de 
sidste. 
I •Borgergaarden•s Mellembygning: 35 Læster 10 Stk. 
Heeltønder i svensk Maal. 
Paa Loftet over •Borgergaarden«s Forhus: 3 Læster 5 
Stk. Heeltønder i svensk Maal, 5 Læster halve Tønder, 
8 Læster 4 Stk. Heeltønder i dansk Maal. 
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Cathrine Elisabeth Rehders byder » Borgergaarden « 

og 3 mindre »Steder« ind, ja hele Boets Lager af 
Salt i Nibe og Sebbersund, 683 Tdr. 5 Skæpper, dog 
ikke de 850 Tdr., som »Cathrine Kierstine« var ladet 
med fra St. Ybes. (Skifteforvalteren og Cm·ator bo
norum udregnede, at denne Skonnert, fra den ud
rustedes 1829 indtil 1. April 1834, paa sin stadige 
Rejse mellem Aalborg og Marscille bar haft 4291 Rbd. 
3 M. 11 Sk. i Overskud.) 

Arvingerne ønsker snarest afholdt Auktion over 
alt Indbo og 100 Kataloger over det trykt paa Boets 
Bekostning. Rolig, uden Modsigelse, lader hun det 
ske; men bagefter udtager hun Effekter af Boet til 

I •Borgergaarden•s Salterbod: 51 Læster 9 Stk. Reel
tønder. 
I Tjærehuset ved Søndertoft i Saltpakboden: 6 Læster 
4 Stk. Fjerdinger, 14 Læster 17 Stk. Halvtønder. 
Paa Loftet i Indelukkel: 34 Læster danske Reeltønder. 
Uden for Indelukket: 5 Læster 8 Stk. danske Reeltøn
der, 29 Læster 4 SUe Fjerdinger, 16 Læster 2 Stk. Reel
tønder. 
I Jespers Huus: 19 Læster 2 Stk. danske Reeltønder. 
I Chrislen Ibsens Sted: 10 Læster 6 Stk. danske Reel
tønder. 
I Salterboden ude i Fjorden: 8 Læster 3 Stk. svenske 
Heeltønder. 
Desuden blev •opgivet at henligge, som fortiden ikke 
kunde faaes talte• : 
I Mørups Gaard her i Byen (først Asps, bygget 1803, 
derefter V\Testergaards) 14 Læster Reeltønder i svensk 
M~ al. 
I Sebbersund: lO Læster Reeltønder dansk Maal. 
Taxalian: 6'/• Rd. pr. Læst danske Reeltønder. 

8 svenske 
9 Ralvtønder. 

11 Fjerdinger, udgør 
3075 Rd. 59 Sk. 
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Værdi 3450 Rbd. 3 M. 10 Sk., og Nielsines _Udstyr 
lader hun vurdere. 

Agtpaugivende følger hun alt; der savnes Ad
komst for en og anden Fordring; hun hører det og 
husker, at hendes Mand ofte optegnede i en liden 
Lommebog. Hun helmer ikke, før hun finder den 
og bringer den til Byfoged Lynge inden næste Skifte
møde. 

Som Købmand Søren Nielsen tidlig om Morge
nen den 18. September 1838 (se N. N. F.s Skifte, 
Side 705) vandt·ede i Sh·andkanten, saa han, at der 
i Fjordsiden ud for Niels Nielsen Færchs Gaarrl var 
drevet en gammel Kaagplanke i Land. Den var af 
Bøg og var 18 Al. lang, og ved Siden af den 4 Rul
ler (til at trækl~e Kaage i Land paa), ca. 4 Al. lange. 
De var pauskrevne Mærket NF. Han bøjede sig ned 
og trak Rullerne frem. Det Mærke kendte han. Der 
bredte sig et vemodigt Smil over hans alvorlige Træk. 
En sidste Hilsen fra en højt agtet Medborger af den 
rigtige Nibe-Type; saa ærlig i Handel og Vandel, saa 
storsindet, at det gjorde godt at tænke paa ham, nu 
da Velstanden saa pludseligt afløsles af Knaphed og 
Armod, saa Sindene blev bitre og smaalige. 

Ja, vel var det Niels Nielsen Færchs Bomærke 
- saa uligt hans jævne ligelige Skrifttræk, naar han 
skrev sit Navn under - velsagtens et Bomærke fra 
Faderens eller Oldefaderens Tid. Han slap Rullerne 
og gik lige op i Bassesens Gaard, hvor nu hans gode 
Ven Lynge boede, og meldte ha m sit Fund. Og som 
den Ordensmand, Byfoged Lynge var, lod han den 
forrige Tilsynshavende i Stervbogaarden, Niels Jen
sen Dreyer, hente, og han »godkiendte dem for at 
være dette Stervbo tilhørende«. 
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Paa Knudseje fik Carsten Færchs Børn at for
nemme, at Farmoder var kommet til Huse. Hun 
var ikke saadan en hyggelig Bedstemoder, der kunde 
:sidde en mørk Vinteraften og fortælle Børnebørnene 
Eventyr i K ak kelovnsskær eller M aaneskin. Baade 
)>aa Knudseje og Hals Ladegaard havde Farmor altid 
saa meget for, og det hører til deres mest levende 
Barndomserindringer, at de hver Aften, inden de 
skulde i Seng, maatte stille sig paa Rad til Haand
kys hos Farmor fra Nibe. De største af dem fandt 
det forsmædeligt og nedværdigende. Saadan noget 
var de ikke vant til hos deres egen Moder (som dog 
var adelig født). De andre begreb ikke, hvorfor Bro
deren Conrad, der havde været lige saa oprørt som 
den store Broder Niels, pludseligt gik saa frejdigt til 
det forhadte Haandkys. Men han betroede dem, at 
han havde fundet paa en Udvej til at undgaa Van
ære: han kyssede sin egen Tommel og ikke Farmors 
Haand. 

10 Aar levede hun i Carstens Hjem; hun døde 
pludseligt den 26. September 1842 i København un
der et Besøg hos Datteren M aren Kirstine, der var 
gift med Friderichsen. Hun kom til at hvile i frem
med Jord (Friderichsens Gravsted, Frederiksberg Kir
kegaard) og ikke i del Gravkammer, hun med saa 
megen Omtanke havde indrettet i Nibe. 

Efter Niels Nielsen Færchs Død 1831 gik der en 
Menneskealder, uden at nogen af Slægten Færch igen 
bosatte sig i Nibe. Da kom der i 1866 en ung 
exam. jur. af Slægten og slog sig ned i Niels Ander
sen Færchs G a ard som Sagfører; det var den oven
for omtalte Søn af Carsten Færcb, Conrad Rehders 
Færch, Sønnesøn af Niels Nielsen Færch. 

Han var kun et ungt Blod, da han i 1853 fun-
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gerede som Byfoged (uden Konstitution) i Aalborg. 
Borgmester Johnsen var straks flygtet af Rædsel for 
Koleraen, der rigtig kunde trives i en By som Aal- · 
borg med sine skumle forsømte Aaløb gennem Byen. 
Herredsfuld mægtige n, der var konstitueret Byfoged, 
blev et af Koleraens første Ofre. Derfor maatte den 
22-aarige exam. jur. Færch træde til og gøre Tjene
ste som Byfoged. Han kendte ikke til Frygt, skønt 
hans Gerning fra Morgen til Aften var at vandre 
rundt og syne de døde, for at ingen skulde blive 
jordet skindød. Han, der havde saa meget Tække 
og saa megen mandlig Skønhed, at de unge Piger 
vendte sig efter ham, og ingen tog Anstød af det 
Underbid, han som den slanke, spændstige Skikkelse 
havde fra Færch'erne, han· gik nu der som en pest
befængt i Ordets bogstavelige Forstand. Fra det 
»galante« Konditori »S\·alen« blev der fra Svalegan
gen rakt et Glas Vin ud til ham, n a ar han gik forbi; 
det var en Slags Sjælebod, fordi han lodes alene med 
sit farefulde Pligtarbejde. 

Hans Søskendebarn, Lucie Quist, født 9. Juli 
1837, senere gift Bentzen, Datter af Overkrigskom
missær Quist og Lucie Marie Birgitte de Neergaard, 
født 19. Februar 1807, roste sig engang i senere 
Tider til Conrad Færchs Datter Annette (28. Maj 1891 
gift med sit Søskendebarn, Vejer og Maaler i Nørre
sundby, Købmand Simon Schiøtz) af, at Familien 
Quist var alene om at vise ham Godhed i Kolera
aaret. »For vi lod ham sove i vores Havehus«, 
ironiserede hun. Han overstod Faren, men gemte i 
sit følsomme Sind en Gysen efter de Rædsler, han 
havde været Vidne til i Koleraaaret. 

Conrad Færch ,·ar sig bevidst, hvad han gjorde, 
da han, efter at han havde deltaget i Krigen 1864, 
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brød op fra Aalborg og med Hustru (Frederikke Hen..
riette Iversen, født 16. Juli 1840) og Barn 1866 bo
satte sig som Prokurator i Nibe. Fra Barn havde 
han lyttet til Overleveringen af Slægtens Historie:med 
den Forstaaelse, som Tiltrækningen giver; og hvor 
kunde der være skønnere end i Nibe, hvor hans 

Prokurator Conrad Færcb. 

Slægts Gaarde laa ud mod den friske Fjord-og med 
dejlige Haver bag Gaardenes Salterboder. Han havd~ 
siden 1853 haft Oplevelser, der tog paa Nerveme, og 
til Slut havde han rent ud søgt Lise for al Ve i q~ 

gamle historiske Omgivelser. En Sagførers Ge.rning 
laa saa fjernt som tænkeligt fra haps stemningsrige 
Tankeliv, men Tiderne var ikke til at følge TradHio .. 
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nerne og blot udnytte den juridiske Viden som Ejer 
eller Forpagter af en Gaard. Faderen, Carsten Færch, 
var død som midaldrende (4. Juli 1852) under et Be
søg hos Svigersønnen Walter Schiøtz paa Bjørnkjær. 
Da var af hans 8 Børn 4 ukonfirmerede og den yng
ste kun 6 Aar, saa der var ikke just Rigdom at hælde 
sit Hoved til. 

Bedstefaderens, Niels Nielsen Færchs Gaard i 
Nibe var dengang solgt til Købmand Matthias Las
sen, men Tipoldefaderens Bosted, Niels Andersen 
Færchs Gaard, stod ledig, saa i den slog han sig ned 
med Hustru og Barn. Det var ham ikke let at kræve, 
hvad rimeligt var, for de Sager, han førte; det var 
ham saa pinligt, og han havde saavist siaaet Streg 
over alt, hvad der hed Salarium, hvis han ikke havde 
været Familiefader. Han fortalte Annette, sit eneste 
Barn1), Slægtshistorien; hun syntes, det var rene 
Eventyr, og naar Faderen var paa Fjordjagt, sad hun 
i Hjørnevinduet ud mod ~østerland«, hvor i sin Tid 
Kongens; senere hendes Oldefaders Salterbod havde 
ligget paa den lille Holm, der ved Lavvande var 
landfast, og fandt de forunderligste Skikkelser i 
Skyerne over Fjorden. 

Men nde paa Fjorden var Faderen en vældig 
Nimrod; i den styrkende Fjordluft levede han som 
aldrig, naar han sad bøjet over de trivielle Affatnin
ger af Indlæg og Klager og Dokumenter. Han nød 
selv Kraften i sit Auretag og sin Sikkerhed til at 
sætte en Kugle, hvor han vilde. Han havde saa 

') Opkaldt efter hans Moder, Annette Joachimine de Neer
gaard, som igen var opkaldt efter Anna Joachimine 
Quistgaard, født 1750 og gift med Johan Thomas Neer
gaard til Tølløse, Søgaard, Meerløsegaard, Ringsted
kloster, født 1745. 
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godt som aldrig nødigt at gi ve en Svane Bekomst; 
han harmedes, naar nogen skarnskød Vildtet, og 
havde han selv skudt saa slet, skulde han snart have 
opgivet Jagten, for han taalte ikke at tilføje noget 
Væsen Lidelse1

). Fjorden var hans Rige. Den bar 
ham i lange og korte Rytmer, alt efter Stemning og 
Bølgeslag, hvad enten han formede sin Moders sarte 
Træk i Rylrne eller det var det nationale, der tændte 
hans Tanke. 

I nedenstaaende Digt mærkes den Harme, der 
skyder op i den unge Mand, der nylig havde vovet 
Li v og Blod for sit Land: 

EN DRØM. 
(Skrevet i 1HG5, mens Prøjsen og Østerrig underhandlede 

om Byttets Deling.) 

Han tog sig en Hvile en Midnatsstund 
paa H eden ved Istedskoven, 

han vuggedes ind i et sagte Blund, 
mens Drømme ham sendtes fra oven. 

I Luften hørte han hæse Skrig 
fra en mægtig Rovfugleskare, 

dens Bannermærke var Falskhed og Svig, 
to kronede Ravne det bare. 

En prægtig Ørn var Høvernes Maal, 
dens Rede vilde de øde; 

den vil il\ke Trældom bære med Taal, 
og derfor sl,al den nu bløde. 

1) Han kunde lade Haanden glide hen over Brystet af en 
nedlagt Svane og glæde sig ved at tænke paa, at det 
fine hvide Dundække skulde hans lille Pige bære, naar 
hun voksede op og blev Jomfru. 27. September 1889 
bar hun det ved en Bryllupsfest i Slægten - som en 
Arv fra Nibe. 
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Ej skræmmedes Ørnen af Røvernes Skraal, 
men kjækt den værged' sin Rede, 

den slog til de Fjender med Kløernes Staal, 
saa mange i Græsset sig vrede. 

Dog snart den segned' for Fjendernes Tal 
og blødende sank den i Støvet, 

mens Røverne hakked' dens Pandeskal 
og Slagfjer og Hale den røve d'. 

Nu skulde der skiftes og deles, jo jo! 
det røvede skulde man dele, 

men Skiftet blev holdt af de kronede to, 
begribelig tog de det hele. 

De kronede sloge de skarpe Kløer 
i hver sin Side af Reden, 

nu lød ej Talen saa høflig som før, 
man fordred' helt ubeskeden. 

Den ene fordrede alt for sig, 
det Røvertog var jo hans Foster, 

saa vilde han slutte et gyldent Forlig, 
betale merl røvede Koster. 

Den anden haanligt afvisende lo, 
den gammel Uret vil hævne. 

Omsider de skifted' med Næb og Klo 
og sloges af bedste Evne. 

Dog, medens der gøres paa Byttet Bud, 
og mens der om Delingen fægtes, 

saa voksede Ørnens Fjedre ud 
og Saarene heltes og lægtes. 

Da svang den sig op til sit gamle Bo, 
til den kjærc dyrtkjøbte Rede, 

der bygged' den atter i Fred og Ro, 
den kunde vel Arnen frede. 

Saa var hans Drøm en Midnatsstund 
paa Isted blodvædede Hede. 

En Hilsen fra dem, som til Dødens Blund 
forsvared' den ældgamle Rede. 

11 
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18. September 1869 er Kong Christian 9. nær
\'ærende ved Indvielsen af den nye Længdebane til 
Aalborg. Den Dag bringer Aalborg Stiftstidende et 
Digt af Conrad Færch: 

Konge! hvor Du monne bede 
Paa den jydske Mark og Hede, 
Folket jubler Dig i Møde. 
Og den Mægtige, den Ringe 
Lige Offer Dig vil bringe: 
Hjertets Førstegrøde. 

Konge! Du har delt vor Trængsel, 
Og Du deler Folkets Længsel: 
Haab om Sejr engang. 
Om vor Frihed har Du fredet 
Og fra huslig Arne spredet 
Lys i Dannevang. 

Kærligheds og Friheds Pagt 
Skærme som en sikker Vagt 
Danmarks Konge huld! 
Konge! stol paa Folket trolig, 
Det vil rejse Dig en Bolig 
Af sit Hjertes Guld. 

Berlingske Tidende bragte 23. December 1891 ~ 

ET JULEØNSKE TIL DROT OG FOLK. 
Den Stamme, som har værnet om 
Sit Hjems og Hjertets Helligdom 

Til Fryd for Sekler sene, 
Den hilses nu med Julechor 
Fra Øst. fra Syd og Nord 

Af Stammens ædle Grene. 

Og vi, som bo ved Stammens Rod, 
Og saae, hvor støt og fast den stod, 

Mens Ufreds Lurer tone1 

Vi ønske hver en Julegjæst 
l\Iaa fejre Fredens Julefest 

I Ly af Stammens Krone. 
-d. -h. (Conrad F æ rch.) 
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Niels Nielsen Færchs Arv til Mændene efter sig 
i Trofasthed mod Hustruen havde Conrad Færch i 
fuldeste Maal. Hans Hustru havde allerede fra de 
unge Aar Udbrud af Sindssyge, maaske vanskeligere 
at bære over med i Begyndelsen, før det var erkendt 
som Sindssyge, end i de senere Aar, da hun en Tid 
havde Ophold paa St. Hans Hospital, men alligevel 
ikke kunde blive et Par fejle Forestillinger ln·it. Alle 
andre kunde tabe Taalmodigheden med hendes Mis
<>pfattelse, men han aldrig1). 

Under sit Ophold i Nibe sluttede Conrad Færch 
Venskab med Cancellisekrelær Nielsen, Søn af Køb
mand Søren Nielsen. De to havde fælles Interesse 
af at drøfte Minderne fra Nibes Stortid og fra de to 
gamle Slægter, som de tilhørte. 

Sidst i 1870'erne drog Conrad Færch bort fra 
Slægtens gamle Hjemsted til København. 1909 døde 
han i Nørresundby. Han var den sidste, der ''idste 
<>m det Sted i Salterboden, hvor Pladen med Ind
skrift om de ældste Færch'er i Nibe var indmuret2). 

1
) Til Belysning af Færcl1'ernes psykiske Ejendommelig

hed: Annette var i sidste Øjeblik kommet med paa en 
Køretur til Aalborg, fordi en lille Pige i den Familie, 
der havde inviteret hendes Moder med, blev syg, og 
Annette kunde være med i Stedet. Moderen vilde, at 
Annette skulde give den syge Veninde et Dukketestel, 
som de købte i Aalborg. :Men da de om Aftenen kom 
hjem til Nibe, vilde Annette ikke af med Stellet. Modc
ren spurgte hende, om det ikke var Synd, at hun vilde 
tage Stellet fra den lille Pige, som baade var syg og 
gik Glip af Aalborgturcn, og som var meget mindre end 
hun. Annette gik i Seng med Stellet, men sov ikke den 
Nat, og tidligt næste Morgen gik hun op til den lille 
Pige og gav hende Stellet. 

2) En Plade, der gik til Grunde, da N. A. Færchs Gaard 
blev omkalfatret, Salterboden nedrevet og Størsteparten 
af den smukke Have raseret. 
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Endnu findes der Mennesker, der under de skif
tende Tider har bevaret Traditionerne fra Nibes Stor
tid. Deres Øjne lyser ved Tjærelugt og ved Synet af 
de maleriske Ruser i Sildebundgarnene paa Bøde
pladserne; for de Sanseindtryk er uløseligt knyttet 
til den Tids Minder, der staar som prentede i deres 
Hukommelse og kaldes frem ved Sanseassociationen. 
De Mennesker kalder i deres Skildringer hver fra sit 
Synspunkt og sit Niveau Fortiden til Live. Af Køb
mand Søren Nielsens Døtre, Fru Schytte og Frøken 
Hansine Nielsen, si<;)der navnlig sidstnævnte (født 29. 
Januar 1830) inde med et Fond af kulturhistorisk 
Materiale, der staar sin Prøve overfor Skifter og an
dre Arkivalier, og en Fremstillingsevne, der godtgør, 
at Dorre Kjeslins Fortællekunst i hendes Barndoms 
Ammestue er gaaet hende i Blodet. (Se Kap. Søren 
Nielsen.) 

En ikke mindre frodig Opfattelse af Stortiden og 
dens Begivenheder, men i en anden Genre, sidder 
Kæmner N. C. Jensen inde med som Overlevering 
fra Faderen, Snedkermester og Borgerrepræsentant 
Jens Jensen, hvis Hustru og Svigerinde gennem 
mange Aar har været knyttet til Familien Færch. 

Men der er ogsaa unge Skud af gamle Nibeslæg
ter, hvis Livsbane ubevidst bestemmes af Traditioner 
fra Medgangstiden: Der er den ungpigeagtige Kvinde, 
der i mange Aar sad Enke efter en Nibe-Skipper og 
forgangen Aar giftede sig med en stout Søfarer af 
gammel Nibe-Æt; det ses paa det alt andet end dag
ligdags Par, at de to har arvet Sansen for den Duft 
af salte Søer, fordampede i Hampen af Tovværk og 
Takkelage, som i Nibes Stortid kappedes med Atmo
sfæren af Fiskergarn. Der er Fiskere, som vanskeligt 
kan tage fat paa anden Livsgerning end Fiskeriet, en 
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vegeterende Type i Fortsættelse af Fortidens Lødder
karl og Lønkarl - uden Initiativ til Fiskeriudred
ning, men med det nedarvede flegmatiske Velvære 
ved Søen og ved ureflekteret Udøvelse af Fiskeri. 

Købmand Søren Nielsen. 

1779 blev Købmand Søren Nielsen af Nibe født 
i Sebbersund, et af Danmarks skønneste Fiskerlejer, 
som ældste Søn af Fiskeriudreder Niels Sørensen, 
født 28. Maj 1751, Husfæster under Sebberkloster 
(fra 26. Februar 1813 Selvejer), og Hustru Cæcilie 
J ustdatter, født 29. August 17 491

). 

Som Fiskeriudreder og Købmand havde han ikke 
valgt Livsstilling efter nogen fremmed. Omtrent paa 
det Sted, hvor nu Dæmningen til den i 1883 anlagte 
Sebber-Bro udgaar fra Sebbersund, havde Faderen 
indrettet sig saare fornuftigt med sin dobbelte Be
drift; han havde opført Udhusene i sin Ejendom 
omkring en lille Fjordarm, der virkede som en Dam 
i Gam·den; saa praktisk var denne Beliggenhed, at 
Fiskerkarlene ikke behøvede at bære eller paa anden 
Maade at fragte Silden, noget, der af erfarne paa 
Fiskeriets Omraade betragtedes som skadeligt for Sil
dens Velsmag (se Kap. om Fiskeriet og om Bassesen), 

1
) Niels Sørensen var Søn af Søren Christensen, Valsted, 

født 1715, død 8. August 1753 under en Epidemi, som 
ogsaa bortrev 2 af hans Børn, og Hustru Ane Niels
datter. Søren Christensens Slægtskab med Lauritz Chri
stensen Stistrup, Stifter af Bibel- og Skolelegaterne (født 
1692) og Slægten Sandborg eller Sanderborg er endnu 
ikke undersøgt, da Sebber Sogns Ministerialbøger kun 
forefindes fra Midten af 1700'crne og Undersøgelsen 
rimeligvis kun kan foretages gennem Skøder og Skifter. 
Overleveringens Familienavne svarer til Forbogstaverne 
paa det gamle Sølvtøj. 
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men kunde ro den ind i Gaarden og tømme den ind 
i det Rum, hYor der skulde gælles og saltes 1) . 

For Kundernes Ind· og Udkørsel var der ganske 
bestemte Regler. Omkring »Dammen« maatte de 
først køre til det Udhus, hvor de Landbrugsproduk
ter, de vilde afhænde, blev læsset af, og derefter til 
Salterboden og det Udhus, hvor de kunde faa Veder
lag i saltede og tørrede Sild og andre Varer. I de 
første Aar af Krigen med England provianterede Niels 
Sørensen Kaperbaade. Det ses af Nibe Jus1itsproto
kol, at han i Opgangsperioden for Sildefiskeriet stadig 

1
) 28. Januar 1822 udsteder Niels Sørensen en Obligation 

til Sønnen, Købmand Søren Nielsen af Nibe for 800 
Rbd. og giver Sikkerhed i sit •iboende Huus i Sebber
sund Bye, Sebber Sogn, Sleth Herred, med tilhørende 
Jordejendomme af Hartkorn 2 Skpr., contribuabelt Jord, 
saaledes som det til enhver Tid maatte befindes og med 
samme Rettigheder som det, iblandt flere Ejendomme, 
er mig tilskjødet af Cammerraad Svanholm til Sebber
kloster under 26. Februar 1813•, hvilket Skøde er ting
læst paa Aars og Sleth Herreders Ret den 23. Decem
ber 1818. Desuden Sikkerhed i: 
10 Stader, 3--12 paa 5. Lænke »væsten Pøttenn•. 
l, 2, 3, 4, 5, 6 fra Grunden paa 3. Lænl<e væslen Pøtten. 
Nr. l paa Søndre Møllelænke. 
Nr. 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 paa Nørre Mølle Lænke. 
1'\r. 7 og 13 fra Grunden paa gamle Sjette Lænke østen 
Pøtlen. 
20 fra Grunden paa 2. Lænke østen Pøtten. 
30 paa Nedergaards Lænke. 
14, 15 og 16 paa 3. Lænke østen Pøtten. 
Østerland: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
foruden de Stader, der her blev givet Pant i, raadedc 
han som Udreder over mange flere. Et senere Skøde 
oplyser, at Kammerraad Svanholm 26. Januar 1813 solgte 
ham Fiskestadet Heslei'Ønet og Stade Nr. 7 paa Sønder
draglænke. 
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udvider sin Bedrift og erhveryer flere og flere Stader 
()g skaffer sig større Driftskapital ved Laan i Sta
derne og i sine Ejendomme i Nibe, Nr. 82 paa Alll
gaden og Nr. 200. (Købesum for Nr. 200 Rbd. 1500; 
dat. 16. Juni 1812.)1). 

En myndig Mand var Niels Sørensen, aarvaagen 
over, at ingen kom hans Rettigheder for nær2); deri 
et Sideslykke til de myndigste af Pæreh'erne paa 
Nibesiden, og han taalte ikke en Kende mere af Ni
binger end Kammerraad Svanholm, da han senere 
fog Roret paa Sebbersundsiden. 

10. August 1807 er det Nibingers Strygglibe
Fiskeri, der er kommet ham for nær; atter klager 
ban gennem Sebberkloster, som saa udsteder Bekendt
gørelse om, at >>Eierne af Sebber-Kloster have tilladt 
deres Fæstere i Sebbersund og Waldsted at anlægge 
Aalegaarde m. v. for (ud for) deres Grunde i Sebber
laae og Bredningen (godt at være Fæster under Seb
berklo~ter i de Tider!), og at Nibe Strygglibe-Selska
ber advares at holde sig fra at bruge Strygglibe paa 
samme Steder« (dat. 21. Juli 1807)3

). 

') 4. September 1802 læst Skøde fra »Justilsraad Ole Tøn
der Lange til Braiskov, Oxholm, Aastrup til Niels Søren
sen, Niels Kiær og Laurs Pedersen i Sebbersund paa 54 
Stk. Bundgarnsstader i Liimfjorden•; dat. 31. Aug. 1802. 

11
) 3. Oktober 1801 >producerer Md. Svint, Sebberkloster, 

ved sin Fuldmægtig Kold sammesteds Stævning ctr. 3de 
af hendes Huus-Fæstere i Sebbersund, nemlig Niels 
Sørensen, Niels Kiær og Laurs Pedersen angaaende 
nogle Aale Ruuser, som de sidste skal have sat, den 
første til Fornærmelse udi hendes Eiendeels-Fiskerie, 
Lille-Lykkedyb·'· (Se Nibe Justitsprotokol.) Ikke svært 
at se, at det er ham, der har følt sin Ret krænket og 
ført Besværing over det. 

~) Paa Retsdagen i Nibe 5. December 1807 bcgære1· Niels 
Sørensen afholdt Syn og Taksation o\·er sin Ejendom, 

2 
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Under den Medbør og Velstand, Silden bragte
7 

blev mangen Fiskeriudreder i Nibe, Sebbersund og 
Valsted ør og sorgløs og ødslede ikke mindre end 
Krigsaarenes Pengematadorer i 1900'erne. Overleve
ringen skildrer Boliger i Sebbersund med Krystal
ruder i Vinduerne og lyserødt lakere~e Lafter og' Døre,. 
kostbare blanke Messing-Dørgreb og nymodens Bo
have. For ikke at tale om kostbar Klædedragt1). 

Nr. 82 paa Ahlgade, beboet af Søren Schiønning; øn
sker at vide, hvad den »efter nærværende Tiders Priser
paa Huuse og Gaarde i Nibe kan være af Værdi i Kiøb
og Salg alt efter deres (Tillidsmændenes) Samvittighed 
og bedste Overbeviisning, saaledes, at. de redelig kan 
af(giøre) samme her inden Retten næste Tægtedag, hvor
ved ikke maae tages Hensyn til, enten hvad den kan 
have kostet at bygge, eller hvad den enten i Brand
kassen eller ved anden Leilighed kan være taxeret for•. 
En fyndigt og klart affattet Fordring. 

Mellem forskellige Omskrivninger af Laan i 1813 
3. Juli - de Omskrivninger, der sammen med andre 
uheldige Vedtægter paa Finansvæsenets Omraade fik 
Christian Calbjørnsen til at udbryde: »Gud forlade H s. 
højgrevelige Excellence! (Grev Schimmelmann.) Han er 
en stor Synder. Han synes dog at være veltilfreds. 
Gid den gode Konge og hans Undersaatter kunde være 
det samme,« mens Schimmelmann fortvivlet udbrød: 
•Der maa hurtigt hjælpes! thi Lyset brænder i begge 
Ender!« - er der 3, der kommer Niels Sørensen til 
Gode; imellem dem en, tinglæst 3. Juli 1813 paa 1000 
Rd. Laan hos •Petrea sall Asp•, dat. 27. August 1812, 
og allerede 3. Juli Aaret efter (ved Udregning efter den 
lovbefalede Omskrivningsmaade) reduceret til 35 Rbdl. 

1
) Christian den 7. havde dog en Snes Aar tilbage i et 

kongeligtRescript formanet til Nøjsomhed i Klædedragt. 
Efter Indledningen: »Vor synderlige Bevaagenhed til
forn. Da det ved Vores under 17. Martij sidstleden ud
gangne allernaadigste Forordning ang. Overdaadigheds 
Indskrænkning i Bonde-Standen, iblandt andet er Bøn-
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Den Slags huskede Folk, da Rigdommen atter 
var borte. Naar Christen Wandrup (se Kap. om 
Fiskeriet), i Glansperioden Valsteds rigeste Fiskeri
udreder (ved Folketælling 1801 Købmand i St. Grøn
negade, Nibe, · 190-203), i 1830'erne saas vankende 
besiddelsesløs paa Nibe Gader, kunde pludselig det 
Udbrud undslippe en lille nyfigen Barnepige fra hans 
Egn, idet hun kiggede ned ad Gaden og fik Øje paa 
ham: »Men, Christen Wandrup! hvor er nu dine 
Silkestrømper med Kvaster paa ?« 1) 

der forbudet og Almuesfolk paa Landet forbudet at bære 
Silketørklæder, Trøier eller Skiørler med videre j men 
os nu af adskillige indkomne Forestillinger er bleven 
foredraget, at det paa nogle Aar er bleven almindeligt 
at anskaffe sig Kaaber af Silke Tøij og Kyser af Fløijel 
samt andre Silke og Klædes Klæder og Mængden deraf 
er saa stor, at det ville være almuen til støre udgivt 
end til fordeel, om de nu straks skulle afskaffes j saa 
give vi dig hermed til kiende, at vi i saadan andleed
ning allernaadigst have fundet forgot, at det maae være 
landalmuen tilladt at bære deres før End forberørte 
Fordn. af 12. Martij forr. Aar udkom sig anskaffede 
Silke Klæder og andre Klæder, samt Fløiels Kyse udi 
trende Aar fra samme Forordnings Dato, dog uden 
imidlertid at forberørte Slags, som er forbudet, at lade 
sig giøre nogen nye, men iøvrigt skal det i alt have sit 
forblivende med Forordningen j Dærefter Du dig aller
underdanigst have at rette og saavel Amtmanden i det 
dig anbetroede Stift som alle andre vedkommende sligt 
til Efterretning at tilkiendegive samt os ellers at ind
berette at du denne vores Ordre haver bekommet. Be
falende dig Gud. Skrevet paa vort Slot Fredensborg 
den 22. October 1783. Under vor Kongelige Haand og 
Signet. Christian Rex. 

Schack Rathlou. Luxdorph. P. Aagaard.• 
1

) Retsprotokollen supplerer under 6. April 1811 Overleve
ringens Beretning om Christen Wandrups Hang til 

2* 
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Niels Sørensen lod sig ikke blænde af Glansen 
eller rive med af den Rus, som Rigdommen hensatte 
hele Fiskerlejet i. Fra sin Moders Fortællinger 
kendte han Lykkens Omskiftelser i sin Slægts Hi
storie; han havde hørt saa tid t om Slægtens Hjem, 
hans Forfædre havde forskcrtset Besiddelsen Hf, sHa 
at Slægten forarmet ha \'de maattet søge over Sun
dene fra Thy ned til Valsted og Sebbersund, der 
netop paa den Tid, da Slægten blev hjemløs paa Thy, 
havde Ry for rigt Fiskeri. Han, der som toaarig 
havde mistet sin Fader, kendte nok Livets Alvor og 
vidste, at før eller senere vilde Skæbnen vise sin 
nbiide Side; han k unde ikke som de andre fæste 
Lid til, al den gyldne Tid vilde vare ved; nej, han 
vilde bevare sit alvorlige Syn paa Livet som en lang 
Arbejdsdag og ikke søge Lykken i Vellevned. Han 
k unde saa udmærket godt befinde sig vel i sin til· 
vante Vaaning. Der var ganske vist saa lavt til Lof
tet, at de gamle Slægtsmalerier ikke ret Yel kunde 
rummes under Bjælkerne paa Væggen i Storstuen til 
højre for Forstuen, men havde rnaattet anbringes 
staaen~de langs Væggen overfor Vinduerne, og alt 
hans Bobave var Slægtens gammeldags Egemøbler, 
Kister og Ørke, indmurede Skatolier med ældgam
melt Sølvtøj, Laagkrus og Sølvstobe, Skeer af gam
melt hvidt Sølv, en stor Bøsse med Indskrift, vog 16 

Luksus: Til en omvankende Person, der som mistænkt 
for Plattenslageri er i Forhør, havde han solgt sit Ur, 
der havde 2 Sølvkasser og Sølvkæde samt Sølv-Nøgle 
og et lidet Sølv-Signet. Men Overleveringens Maalestok 
for Sebbersundfisl<ernes umaadelige Rigdom, at de 
tændte Pibe med Pengesedler, n1ister sin Paalidelighed, 
hvis man klarer sig, at Pengesedlerne, der her var Tale 
om, var dem, Krisen havde berøvet deres Værdi. 
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Lod, en Sølvglødetang; tunge Stole og Borde hvid
kalkede Stuer. 

Byggede han, var det til U d videise af Bedriften, 
aldrig til U nytte; hans Stuer havde altid kunnet 
rumme dem, han bød til Julegilde og Barnedaab; 
der skulde ikke bygges højere til Bryllup heller, naar 
Døtrene var giftefærdige. Børnene (3 Sønner og 3 
Døtre) fik Lov at udfylde deres P ligler; der taaltes 
ikke noget udenom; men Tonen i det daglige var 
kærlig og munter. Dog ikke for mange Ord, de tog 
Tiden og kedede. Søren Nielsen, den ældste Dreng, 
vidste saa grant, at han selv maatte ordne, hvad der 
var i Vejen for ham; det nyttede aldrig at klage til 
Forældrene over Haardhed eller Forurettelse fra Kam
meraterne. Han havde klaret sig i baade det ene og 
det andet Livtag med Drenge og skulde ogsaa nok 
klare sig, naar ban kom i Skole. Værre var det 
med en af de Mænd deroppe i Storstuen. Han havde 
ondt i Sinde, saadan som han stirrede paa Søren, 
hver Gang han fulgte med Moderen op i Storstuen. 
Søren stirrede igen. Han ltendte ham godt; ogsaa 
naar han om Aflenen laa i Sengen med lukkede Øjne, 
kunde han se ham og hans hvide Krave ligesom 
Præstens og hans haarde Trøje af Jern eller hvad 
det var, og hans Sværd ved Siden. Moderen saa en 
Dag hans Rædsel; for at hjælpe ham af med den, 
forklarede hun, at den Mand var en af deres Slægt. 
Det hjalp ikke. Søren følte, at de bistre Øjne var 
ham for stærke; og n a ar han la a vaagen i Halv
mørket, havde han hele Tiden de Øjne over sig og 
maatte være paa Vagt overfor Skyggerne, der rørte 
sig omkring det store Ur, at Manden ikke skulde 
komme ud derfra. Saa kunde han med eet blive 
trøstet og styrket, naar Moderen lukkede Døren til 
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Dagligstuen op og han saa Lyset i Messingstagen ''ed 
Siden af Faderen, der skrev ved den nedsiaaede Ska
tolklap. Men selv om Skrækken var jaget paa Flugt 
for den Aften, var den der næste Aften. Han for
stod, at han maatte gøre noget for at blive Øjnene 
h•it, og en Dag, da han igen var med Moderen i 
Storstuen, og Øjnene var værre end ellers, syntes 
han, at nu maatte det være, og gik løs paa ham med 
sin Lommekniv, mens hans lille Barnesterorne skreg: 
»Du skal ikke se saadan paa mig.« Først nu gik 
det op for Moderen, at hun ikke havde hjulpet ham 
nok forleden, da han var bange. Hun vendte Male
riet og viste ham, at der ikke var nogen Mand bag
ved, og at det blot var et Billede. Han følte paa det 
og saa, at Moderen havde Ret. Da faldt der en Sten 
fra hans Hjerte, og han syntes, at alt var langt skøn
nere end før. Vandet var saa blaat og Maagernes 
Bryst saa. hvidt og smukt. Kaagen gyngede let paa 
Bølgerne - og se Halkjær og Kyø Skove l det var 
længe siden, han havde set paa alt det. Han havde 
jo ikke kunnet for de hvasse Øjne. Der trillede et 
Par Taarer ned ad hans Kinder. Hvordan mon det 
kunde være? Han stod jo blot og saa paa Bakkerne 
bag Priorboderne; de gik saa stejlt ned mod Fjor
den, en hel Række Skrænter bag hinanden, beklædt 
med Lyng og Tyttebær og Blaabærris. Han kunde 
aldrig blive færdig med at se paa dem, og der var 
endda ingen Skov paa dem. Jamen det var jo netop 
derfor, han kunde se dem saa tydeligt, saa pæne, 
som de var. Han fik pludselig saa travlt med at 
komme op paa Sebber Bjerg, som Moderen sagde var 
Dan Mikillatis Gravhøj; han løb saa hastigt, at han 
var ganske forpustet, da han naaede helt op; men 
han var saa forhippet paa at se, om der var lige saa 
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godt deroppe som før, nu da han ikke behøvede at 
tænke paa de Øjne. Jo, der var næsten bedre endnu; 
han kunde tyd_eligt se de hvide Skorstene paa Siraa
tagene i Nibe 1

). Hans Fader sagde, at der var værd 
at bo, for ingen Steder fiskede de saa meget som paa 
Nørlaae (d. e. Nibe Laa). Men Nibe var ikke nær 
:Saa pæn med Skove omkring som Sebbersund, for 
Lundbæk Skov var lige overfor Sundet (saadan kald
tes ofte Sebbersund), men over en Fjerdingvej fra 
Nibe. Det kunde klæde Nibe, om der var Skov paa 
-den lange Bakke med den høje Skrænt nord for 
Byen2)1 Han kom lige saa hurtigt ned ad Bjerget 
.Som før op, for han skulde se, om det var en af 
-deres Folk, der lagde ud med en Kaag. Nej, den 
Gang naaede han ikke at komme med; men hjemme 
i Dagligstuen duftede Moders Rose, den, han heller 
ikke havde haft Sans for at tænke paa under Skræk
kens Tegn. Han saa og saa paa Rosens tætsvøbte 
Blade og holdt Haanden om den som til Kærtegn 3). 

For en ung Mand, der vilde sætte Bo, var der 
.omkring Aar 1800 ingen Boplads bedre end Nibe. 

') Rescript af 21. Juni 1799 giver Bestemmelser om, at et 
Hus bør bære •Steen-Tag•, hvis det er stærkt nok til 
det. De Nibinger faar straks saa travlt med at lade 
Retlen udmelde Mænd, der kan tage Skøn over Byg
ningers Soliditet og helst skønne, at de kun kan bære 
Straatag. Se Købmand Otto Stræts Begæring til Retten 
16. August 1806. 

~) Den Bakke, Søren Nielsen som Købmand udskilte fra 
sin Mark og beplantede. 

11
) Rosen, en Provencerose, havde Cæcilie Justdatter, hans 

Moder, ledet ind i Stuen fra en Busk udenfor. Den 
Rose og Malerierne var Seværdigheder, som prentede 
sig ind i Sindene af næste Generation, Søren Nielsens 
Qg hans Søskendes Børn. 
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Der blomstrede Byens navnkundige Fiskeri saa rigt 
som nogensinde. Søren Nielsen ha v de længe tænkt, 
al der kunde han lide al fæste Bo. Naar han som 
Voksen var med Folkene ude at røgte Garn paa Seb
berlaa, søgte hans Øjne altid derover. Som 23aarig 
var han mandig og sat af Væsen, og da tog han en 
skønne Dag en rask Beslutning og virkeliggjorde det, 
hans Hu længe havde staaet til, og som han al-vor
ligt havde gennemtænkt : at faa som sin egen en Be
drift i Nibe som Faderens i Sebbersund eller Færch'
ernes i Nibe. Allerede før Foraarsfiskeriet 1803 be
gyndte, var han i Byen for at tale med Byfoged Basse
sen om at overtage en af hans Ejendomme. 7. Maj 
1803 underskrev han Købekontrakt for en af Færch'
ernes (tilhørende Anders Færchs Svigersøn Byfoged 
Bassesen) gamle Gaarde paa Hjørnet af Ahlgade og 
Sønderportsgade (som hans Efterslægt endnu ejer). 
Købesummen, 560 Rd., havde han ikke Besvær med 
at udrede; men han skulde købe Stader og have 
Midler til Driften; derfor optog han samme Dag, 
Købet fandt Sted, et OverformynderiJaan paa 220 Rd. 
5 M. 71/2 Sk. og 14. Juni 1806 1000 Rd. Laan hos 
Jens Nielsen Knie, Lundbæk Salterbod1), og efter Køl> 
af Stader faar han, som Skik var, ordnet Laan i dem. 
Af de mange Stader, Købmand Søren Nielsen købte 
i sin første Nibetid, sidder hans Arvinger endnu inde 
med 67; deraf er de ældste tinglæst 1806. Fra det 
Tidspunkt har han altsaa købt Stader, som han ikke 
ønskede at afhænde senere - - ellers var Staderne 
idelig Genstand for Køb og Salg. Hvert Aar afholdt 
Byfogeden paa Raadhuset Auktion over de Stader, 

1
) 30. August 1806 nævnes Lars Nielsen Rimmer som Inde

haver af Lundbæk Salterbod. 
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der skulde borllejes for Fisketiderne. (Sebberkloster 
tog imod Sild som Lejeafgift. Se Kap. om Fiskeriet.) 

Det var høje Summer, de »giYLigste« af Staderne 
betaltes med. Mellem de kostbareste \·ar 2 Draug
stader, han købte 21. Juni 1806 af Niels Andersen 
Færch for 3936 R d. (tinglæst 19. .J u ni 1809). Der 
siges, at han, inden han bestemte sig for Staderne~ 
overvejede, om han hellere skulde købe Panduro 
Gaard og Gods, der var til Salg for ca. 3000 Rd.; 
han valgte Draugstaderne, det renlableste, og 6. Juni 
1817 købte han sammen med Svigerfaderen, Rasmus 
Willadsen, af N. A. Færch 5 Draugstader for 7500 
Rbd. (Niels Nielsen Færchs Broder, Søren Færch. 
købte Pandum 1806.) 

Skødet af 7. Maj 1803 for~æller om Gaar.dens 
Omfang: 

a. Et Forhus til Algaden, bestaar af 18 Fag. 
b. Et Forhus til Sønderportsgade, bestaar af 16 

Fag, begge Dele indrettet dels til Værelser, dels til 
Salterbod og Pakbod. 

c. Et Hus i Gaarden til Stald og Tørvehus paa 
6 Fag. Bemeldte Bygninger kun l Etage, straatækte 
og Bindingsværk. Gaardspladsen tilligemed Haugen 
(som i alle Datidens Købmandsgaarde beliggende bag 
.Gaarden, hvorfor Havelaagen først naaedes, naar man 
var kommet ud gennem Nederporten) følger Gaardens 
Bygninger, alt saaledes som enhver Del befindes, 
Hangen indbegnet baade til Gaarden og Lil Ignatius 
Uhmanns1

) Hauge, men »de tvende i Værelserne 

') I Retsmøde 14. Marts 1801 oplyses, at I. U. var taget til 
Borger i Nibe 1790, men at hans tyske Rejse-Pas ml
viser, at han er en Livegen fra den Lautmaritzeske 
Kreds i Kongeriget Bøhmen. Passet, dateret 1788, gav 
ham kun Tilladelse til at være fraværende eet Aar 
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siaaende Jernbilægger-Ovne, som var lejede til Anders 
Rasmussen og Cornelius Hurtigkarl (indtil 1803 Lejet·e 
af Gaarden) undtages fra Kjøbet og kan af Eieren~ 

Sr. Niels Andersen Færch, borttages, naar han finder 
for godt, tilligemed alt, hvad der tilhører Leierne_ 
Af Gaardens og Hangens Grund er hidtil svaret aar
lig Jordsl<yld 3 Rd. 32 ~' nemlig 14 'tf til Kjøbmand 
Hr. Niels Nielsen Færch i Nibe, der fordum bar 
~lagh til Oxholms Hovedgaard, og l Rd. til under
tegnede Sælger af Gaarden, der fordum har •lagte til: 
Lundbæk Hovedgaard, men derfra er kiøbt af af
gangne Niels Andersen Færch (født 1709) her af Byen~ 
efter ham arvet af hans Søn, afgangne Anders Færcb,. 
og efter ham igjen arvet af mig undertegnede som 
hans Svigersøn. (Bassesen.) Leien, som er forfalden 
til denne Flyttetid af Leierne i Gaarden, Cornelius. 
H. og Anders R., samt Leien af Byens Sprøitehuus,. 
som og er i Gaarden og forfalden sidste Paaske, hæ
ver jeg; men da bemeldte Leiere ikke er lovet Bopæl 
deri længer end til denne Flyttetid, saa antages Gaard 
og Hauge straks til fri Raadighed for Kjøberen, und
tagen for saa vidt det Rum angaar, hvori Sprøiten 
staar, hvilket Rum forbeholdes til Byen, imod at han 
deraf faar sæd vanlig Leie indtil næste Mikkelsdag c. 

Slag i Slag gaar det med Købmand Søren Niel
sens Stadekøb, og hans Bedrift tager Fart, kræver 
Agtpaagivenhed og lægger Beslag paa hans Tid. Men 
saa snart han tør tillade sig en ringe Fritid, styrer 
han ned mod den »liden Haugec med Indhegning. 

hvorfor han kun kunde betragtes som en Rømnings
mand, men man lod Naade gaa for Ret, da han •nu i 
11 Aar i ald Fred og Rolighed havde besiddet denne 
Borger-Ret<. Ved :Mandtal 1834 bosiddende i Skomager
gade. 
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mod Gaarden og mod Ignatius Uhmanns Hauge. Han 
elsker Have og Blomster og Plantning; han har lagt 
sig efter at pode og glæder sig, hver Gang en Pod
ning ,slaar an«. 

Men ved Siden af Haven laa der en Gaard med 
Have op imod det ves l re Plankeværk; den tilhørte 
Fiskeriudreder Rasmus Willadsen (boede 180 l i Sko
magergade). Han havde en Datter, purung og skær 
med en forunderlig bleg mat Lød til de graa Øjne 
med de lange mørke Vipper og det fyldige mørke 
Ha ar; hun var spinkel og sart af Skikkelse, saa 
rørende sart, at Søren Nielsen umuligt kunde fna 
sine Øjne fra hende, naar hun var i Gaarden eller 
Haven, som han havde frit Indblik i. To Aar efter 
hans Ejendomskøb blev hun hans Hustru. Hun var 
da 19 Aar, men han 26. 

I dette Ægteskab fødles Cæcilie Marie, 3. August 
1806, Rasmus, 1807, Christine, 11. Marts 1810, Niels, 
26. Februar 1812, Christen, 10. Marts 1815. 

(Det ses, at Opkaldelsesreglerne er nøje fulgt.) 
Hans unge Hustru var hans Øjnes Lyst, men 

hun var skrøbelig af Helbred og evnede ikke at op
drive den Energi, der i de Tider krævedes af en Hus
moder i et stort Hjem og overfor de mange Døm; 
hun følte sig slap og forsagt allerede efter de første 
Børns Fødsel, og da hun, .nogle Maaneder før det 
yngste Barn, Christen, blev født, kom til Skade paa 
Hjemvejen fra Aalborg, fordi Kusken mistede Maglen 
Qver Hestene paa den ujævne Vej ved Skinberg Hule, 
saa at Vognen væltede, fik hun saa varigt Men deraf, 
at hun efter den Tid som oftest var uklar. Hun 
slæbte sig igennem Tilværelsen i 6 Aar, indtil Døden 
den 14. Juni 1821 lukkede hendes trætte Øjne. Og 
da hendes afsjælede Legeme laa der i Kislen, havde 
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det hele sit tidligere Skær af Ungdom og sart Skøn
hed. Kvinderne blandt Slægt og Kendinge hviskede 
efter hendes Jordefærd til hinanden, at hun var ikke 
død, om ogsaa hun la a der saa kold og ubevægelig; 
de ængstedes for, at hun var jordet som skindød. 

I de Aar, da Hustruens Sygdom lagde Tryk over 
Hjemmet og Børnene, blev Husbondens Syn paa 
Livet alvorligere og dybere. Han var gaaet ind i sit 
Ægteskab med de lyseste Forhaabninger om Lykke; 
han bar sin unge Hustru paa Hænder og gjorde, 
hvad han kunde, for at lette hende Byrden, naar han 
saa, at hendes Evne ikke slog til. Selv var han saa 
rig paa Energi, at end ikke Hjemmets tunge Kaar 
kunde hemme hans Virketrang; men Livets Alvor 
øgede hans Religiøsitet og gjorde den persouligere 
end de flestes. Han sluttede sig til Herrnhutismen, 
og til en af Brødremenigheden i Christiansfeld sendte 
han sin Søn Christen, for at han i den By, der havde 
saa stort Ry for den gode Aand, der herskede der~ 

kunde faa en omhyggelig Opdragelse samtidig med, 
at han blev behandlet for en Talelidelse, han fra 
ganske lille havde haft; en Stammen, der under 
Moderens Sygdom stadig forværredes. Brødrene af 
Herrnhutermenigheden var altid sikre paa at finde 
venlig Modtagelse i det gæstfri Nielsen'ske Hjem i 
Nibe. Men først og sidst gav Købmand Søren Niel
sens Religiøsitet sig Udslag i Hjælpsomhed overfor 
dem, der trængte til Støtte. (Se følgende Sider af Kap.) 1

) 

') Flittig Kirkegænger var Købmand Søren Nielsen. Hver 
Søndag sad han paa sin tilvante Pulpiturplads, den 
Slægten indtil Lejens Ophævelse ved Grevskabet Lin
denborgs Overdragelse af Kirken til Nibe By har siddet 
inde med i over 100 Aar (Pulpiturplads Nr. 1). Han har 
ment, at man ikke tidligt nok kunde vænne Børn til 
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Aar efter Anne Marie Willadsens Død skrev hen
des Husbond en Aften, han - som det var hans 
Sædvane - efter endt Dagsgerning sad ved sit Ska
tol og saa tilbage og samlede sine Tanker og ned
skrev om sin Ungdoms Hustru: » •.•• den ubrøde
lige Troskab og Hengivenhed, hun ydede mig ... « 

Han huskede ikke længer den Kvide, det havde voldt 
ham at se hende saa raadløs overfor de Forhold, han 
ved deres Ægteskab havde stillet hende i. Ingen kan 
lægge en Alen til sin Vækst, hun he.ller ikke; men 
han, der ejede det stærke Sind og havde de 7 Aars 
Erfaring forud for hende, bar Skylden for, at hun 
var kommet ind i en Tilværelse, der krævede mere, 
end hun kunde give. Han tænkte om og om -
han saa hende for sig, ung og rørende skøn, som 
han i sin Tid havde set hende ved Havegærdet. 
Havde han dengang tænkt, at hun skulde blive stærlc 
nok til at følge ham i alt det, han vilde? Tænk t! 
1\K neJ, nYor navac nan Kunnet lænKe uen Gang! -
blot føle, at ban længtes imod hende, saa Længslen 
ikke var til at modstaa. 

Naar han saadan havde siddet i Tanker om de 
Tider, der svandt, kunde han paa eengang rejse sig 
og ryste det heil' af sig og med større Kraft end 
nogen Sinde give sig i Lag med sine Opgaver, som 
havde han spændt et usynligt Styrkebælte: Stadekøb 
-og -salg, Drift af Fiskeriet, Eksport af Silden, og 
Købmandshandel, men ogsaa Landvæsen. I Nibe 
Justitsprotokol antegnes 15. Februar 1817, at han 

Kirkens Pli, for overfor For:oetdrenes højryggede Chri
stian den 4'des Stole har han ladet opsætte en fast 
Bænk, hvor der kunde sidde 3 Børn og, ln-is de var 
meget smaa, 4. 
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8. November 1816 har faaet Skøde paa en Parcel af 
Hartkorn ·4 Skpr. 3/4 Alb., erhvervet for 2730 Rbd 
18. August 1821 tinglæses Auktionsrettens Skøde til 
ham paa tvende Jordparceller paa Nibe Mark; den 
ene af Hartkorn 6 Skpr. l 1/2 Fdk., den andenl2 Skpr. 
2 Fdk. l 1/2 Alb., dat. 12. Juli 1821. Købesum 251 
Rbd. Sølv (deraf sælger han allererle samme 12. Juli 
en Jordlod til Kolds Svoger, Byens Kæmner P. L. 
Holm, for 100 Rbd. Sølv. 1836 køber han Parcel 
Nr. l paa Nibe Mark af Niels Nielsen Færchs Svi· 
gersøn Kyllesbech for 400 Rbd. plus Renter og Om
kostninger (se N. N. Færchs Skifte). 

Stadig skaffer han sig større Plads, enten han 
nu bygger eller køber. 6. Juni 1812 læses der Skøde 
til ham fra Jens Hinnerup paa Nr. 59 i Nordre Nibe 
Kildegade. 1812 bygger han til sit Forhus paa 
151/2Xl1 1

/2 Al. et Stykke paa 6X5 Al. 1818 ejer 
han sammen med Svigerfaderen Nr. 85, forhen Nr. 
79; og 1818 opfører han i sin Gaard Nr. 80 (den 
iboende), nu Nr. 86, et nyt Hus, hvoraf et Stykke, 
som er 5 Alen langt og l1 1/2 Alen bredt, bruges til 
Pakhus; Resten til Sildesalteri. (Se Nibe Købstads 
Regnskaber.) 

Arbejdet var ham en Leg; men han sagde sig 
selv, at der var eet Punkt, hvor han trods sine Kræf
ter kom til kort, og det var i Omsorgen for Børnene. 
Under Moderens Sygdom såvnede Børnene Tilsyn, og 
nu bagefter ogsaa, for Pigerne strakte ikke til over
for dem, lige saa lidt som han selv. Han talte med 
sin Moder om det en Dag, han var hjemme i Seb
bersund. Hun forstod, at han trængte til en, der 
kunde og vilde styre Huset og være en kærlig Op
drager for Børnene. Hun spurgte sig selv, om den 
eller den, hun kendte, var Stillingen voksen, og sva-

3 
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rede sig selv, at de alle var for dagligdags til saadan 
en ansvarsfuld Stilling. Da kom hun i Tanker om 
Bødker Hans Andersen Wævers Datter fra Valsted, 
der havde Plads paa Sebberkloster - hvor hendes 
Broder var Skriver - under Frøken Sine Svanholms 
dygtige Husstyrelse (Broderdatter af Sebberklosters 
Ejer, Amtsforvalter, Kammerraad Svanholm). Hun 
bad Sønnen snarest tage til »Klosteret« (ca. tl/2 Mil 
fra Nibe og ca. 1/2 Mil fra Sundet) og foreslaa Karen 
Marie Hansdatter Wæver (saadan hed den unge Pige) 
at tage Styret i hans Hus. Men hun rystede tviv
lende paa Hovedet, da hun kom i Tanker om, at de 
paa »Klosteretc mente, at FrøkenSvanholm ønskede 
den kloge og dygtige unge Pige gift med en af 
Brødrene Svanholm. Søren Nielsen indsaa nok, det 
var tvivlsomt, at ban fik Ja; men han tog dog over 
til Sebberkloster og fik baade Frøken Svanholm og 
Karen Marie Hansdatter i Tale og kom frem med sit 
Ærinde. Frøken Svanholm roste Karen Marie, »saa 
nem som hun var til alting«, og hun sagde ærligt, 
at hun helst beholdt hende paa Sebberkloster. Den 
unge Pige bad, som rimeligt var, om Betænknings
tid; men det varede ikke mange Dage, inden hun 
havde bestemt sig for det ærefulde Tilbud fra den 
kendte Nibe-Købmand, som hun havde hørt saa me
get om. (Endnu den Dag i Dag lever der i Sundet 
og Valsted Overlevering om Kbmd. Søren Nielsen.) 

Og da hun først kom i Huset, blev Tingene ført 
i en anden Gænge, for hun forstod at bruge sine 
Hænder, og hendes kloge, gode, mørkeblaa Øjne saa 
straks, hvor der trængtes til en hjælpende Haand. 
Og frisk og munter var hun, saa der blev lyst i Hu· 
set ved det, og Børnene følte sig draget af det muntre~ 
varme, omsorgsfulde i hendes Maade at tage dem paa. 
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Med Omtanke raadede hun Bod paa de smaa Afvi
gelser fra Artighed og Pligtopfyldelse, som Børnene 
havde vænnet sig til i den Tid, de skøttede sig selv. 
Hun gjorde det i Stilhed, for at Faderen ikke skulde 
besværes af de smaa Fortrædeligheder, han sikkert 
havde haft alt for mange af, mens han selv var baade 
Fader og Moder for dem. Der var nu Rasmus. Kom 
han ikke uden videre løbende hjem fra Navigations
skolen i Aalborg, da han ikke kunde holde det ud 
for Længsel. En skønne Dag meldte en af Pigerne, 
der havde været nede i Baggaarden med Æde til 
Kyllingerne: »Rasmus han sidder og sie' te' hans 
Duer.« Ja sandelig, der sad han ved Dueslaget, en 
stor køn Knøs, men alt for egenraadig. Hun fik ham 
»snakket fore, tog ham med ind og gav ham Mad 
- ikke Æbleskiver eller Pandekager, for det var Øje
blikket ikke til. Han følte blot, at hun sørgede for 
ham, som hun plejede. Hun skændte ikke, men der 
var over hendes Venlighed en Alvor, der gjorde, at 
da han sagde Tak for Mad, og hun svarede: »Vel
bekom dig, Rasmus l - ja, Kusk-Christen har jo 
ikke Tid at køre dig, men han har opspurgt Lejlig
hed for dig til Aalborg,« fandt Rasmus det aldeles 
rimeligt og det ene rigtige; han tog ud til sit Ar
bejde og trøstede sig med Udsigten til Hjemturene, 
naar han havde fri. Da Faderen kom hjem, var alt 
ordnet, og hun talte ikke om det. 

Huset var velordnet, og Pigerne gik glade til 
deres Arbejde, fordi de syntes, det var ret og rigtigt 
alt sammen. Den, der forlangte Arbejdet af dem, tog 
Gang paa Gang fat og viste dem, at hun vidste, hvad 
hun forlangte; det nyttede ikke, at Husbond ind
prentede hende, at ikke hun, men Pigerne, skulde 
udføre Arbejdet og hun blot ordne og lede. Hun 

3* 
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svarede, at det var sundt at bruge sine Kræfter; det 
gjorde en glad. Ja, glad! hele Huset var præget af 
det. Folkene saa saa mildt til hendes lille vævre 
Skikkelse; og som de srnaa Fødder kunde hære 
hende, lige saa let henover det ujævne Bryggersgulv 
som over de glatte Stuegulve. 

Søren Nielsen var hende taknemlig for al den 
Glæde, hun bredte over Hjemmet, og fordi hun uden 
Ord forstod, hvad han tænkte og kunde ønske ud
rettet. Den Evne fik hun, eftersom hun kom til at 
holde af ham. Og hvor kunde hun lade være at 
holde af ham, saa god og trofast, som han var, han, 
der tænkte paa alle andre førend paa sig selv. Han, 
der ledede sin Bedrift saa klogt og dygtigt, at andre 
ærede ham for det, og enkelte misundte ham, mens 
han uanfægtet af alt blot var sig selv, støt og mandig. 

Den Dag, Søren Nielsen blev vaer, at han elskede 
hende, blev han urolig og begyndte en haard Kamp 
med sig selv, fordi han syntes, det var Mangel paa 
Trofasthed mod hans Hustru, der havde givet ham 
saa megen Lykke i de første Aar af deres Samliv, at 
give nogen anden den Plads, hun havde haft. Han 
blev saa blød om Hjertet for sin lille rørende skrø
belige Hustru, at han fik Taarer i Øjnene. Han var 
vel Mand for at slaa den Slags Tanker hen, snart 
44 Aar, det var blot unge, der fik den Slags Griller ; 
han havde andet at tænke paa. Han greb sin Hat, 
kom, hurtigere end han plejede, ned gennem Gaar
den, lwor den 12aarige Røgterdreng, Laust Mousten 1) 

stod og koblede Køerne sammen, som han skulde paa 
Marken med. Han maabede efter »Hosbond«, som 
han forsvandt ud gennem Nederporten uden at se 

1
) Et sjælden trofast Tjenestetyende, der fra sit 12. Aar 

62 Aar tjente Søren Nielsen og hans Børn. 
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Laust eller »Høvedernec. »Popham«, der i Modsæt
ning til Lænkehunden »Nero« oppe i Baggaarden 
færdedes frit paa Tømmerpladsen, var ogsaa skuffet 
af sin Herre, der viste den af, da den glad gøende 
sprang op ad ham. Søren Nielsen havde ingen Tid 
at spilde for at naa ned paa Broen (se Kap. N. A. F.), 
inden hans Kaage lagde ud. De var alle klare. Han 
fik lige Tid at minde Lødderkarlen Morten Mand, der 
i sin Kaag havde Bundgarn og Rader til at »sætte« i 
et hidtil ubenyttet Stade, om at bruge Juster-Alen til 
at maale med, inden han satte Raderne, og ikke med 
Halm-Sime som dengang, da de havde den Udstand 
med Christen Jacobsen1). Morten Mand lovede denne 
Gang at maale ret og rigtigt, og saa gled Kaagene 
under kraftige Aareslag ud paa Fjorden. Søren Niel
sen fulgte med Øjnene Baadene paa deres Fart helt 
ud til de Stader, hvor de røgtede Garn. Hans Blik 
var endnu mere alvorligt end vanligt; men Smil 
maatte der blive i de store blaa Øjne, naar de fulgte 
Baadene. Hvor liflig var Udsigten i den gryende 
Sommermorgen over det blaa Vand og de Holme og 
Bredder. Gølbjerg sejlede snurrigt som altid paa 
Bredningen, Øland laa der lokkende med sin Stor
skov og sit Økloster (Oxholm), Vesterhavets Brusen 

1
) Fisker Christen Jacobsen, der sad inde med det Stade 

paa Michels Lænke, •næst sønden< et af Søren Niel
sens Stader paa Nedergaards Lænke, brugte Skældsord, 
fordi Lødderkarlen Morten Mand ved Opmaaling af 
Stadet havde brugt en udstrækkelig Sime, snoet af Halm, 
og derved udstrakt Garnsætningen over den Plads, der 
tilkom hans Husbond. Som Skik og Brug var, endte 
Trætten i Retten, hvorhen Søren Nielsen stævnede Chri
sten Jacobsen for Skældsordene, som Byfoged Bassesen 
mente ikke var ment saa slemt, som de lød. (Nibe 
Retsprotokol 4. November 1815.) 
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børtes efter Stormen i Gaar hag Hanherreds kløftede 
Bakke CAisbjerg nær Kokkedal); og lifligst og nær
mest laa Lundbæk i Syd med Vesterskavskrænten 
mod Fjorden; og Sebber laa lavt paa den flade 
Strand med Baggrund af Bjerget i Vest. Det er til 
at blive hængende ved. Med en rask Beslutning ven
der han sig og gaar med den Sikkerhed, Øvelse gi
ver, op ad Broens Kamp og Strandens :.sigec Bund, 
bøjer fra Strandgyde (nn -gade) med Priorgaarden1

) 

ad Priorgade forbi Juslitsraad Bassesens herligt an
lagte Have, som det er ham en Fryd at se ind i i 
denne tidlige Sommermorgen. Gennem Nederporten 
gaar ban ind paa Gaardspladsen, kigger ind i Salter
boden, hvor Sildekrybberne (der i gamle Gaarde er
stattedes af Older - udhulede Træstammer paa Ben) 
staar parate, naar Gællekonerne kommer, og Fisker
karlene bringer Fangsten hjem fra Fjorden. Han ser 
efter, om Saltgruberne i Gulvet mangler Salt; han 
kaster et interesseret Blik gennem Salterbodsvindu
erne ud i Haven, hvor Frugttræerne, som han selv 

') En prægtig gammel 1 Stokværks Bygning, der i Mun
ketiden er opført til Bopæl for Prioren paa Sebberklo
ster, naar han i Fiskeriets Medfør opholdt sig i Nibe. 
Sommeren 1919 blev denne Gaard ombygget og Hoved
bygningen befriet for den Kalkpuds, som tidligere Ejere 
langt tilbage i Tiden har overtrukket Fladerne med, 
idet de aabenbart har manglet Sans for det oprindelige 
Murværks Skønhed og har efterlignet en nyere Tids 
Smag, beklagelig lirlet passende til den gamle kønne 
Bygning. Desværre endte Istandsættelsen 1919, ved hvil
ken de store smukke røde Sten afdækkedes, der under 
Vinduesrækken var lagt med Bredsiden ud 3 og 3 i 
skiftende Række paa skraa, med, at de røde Mursten 
paa ny gemtes under Puds. 
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har plantet og podet, staar med lovende Frugt paa 
alle Grene i de stive franske Bede med Lavendel
hække om, og forføjer sig saa over i Pakboden, h\·or 
Købmandskarlen maaler Tjære til en Køber. Uden 
et Ord gaar han igen og tager Vejen ud ad Over
porten, gennem Byens Hovedgade, der har svulmen
de Rendestene og midt paa en Sti af store fladslidte 
Sten til Bekvemmelighed for Fodgængerne; han gaar 
ad Grystedbomsgade ud gennem Akdsebommen1

) ad 
Markvejen op til sin Jord nord for Byen. Han kaster 
kun et Blik til højre for at visse sig om, at Køer og 
Heste er fors·varligt tøjrede; saa vandrer han hen ad 
den lange Bakkeskrænt, der fra hans Mark fører ned 
mod Stranden; her har han atter en herlig Udsigt 
over Fjorden over mod Øland, der i Dag ligger saa 
tydeligt, at man kan skelne hver Gaard derovre og 
Skovens Kroner - et Forbud om kommende 3 Dages 
Storm med Drøn fra Vesterhavet og skummende Bøl
ger. Paa Skrænten er hans Plantning. Der har han 
anlagt 4 »Lysthusec, 3 i Række øverst oppe paa 
Skrænten med den skønne vide Udsigt og l nederst 
''ed Plantningens Syd-Skel, plantet af Poppel og Ask 
og Ahorn (Æren er Skovens fejreste Træ!). Her er 
hans Hjerte, han elsker Plantning2). Haven der
hjemme havde han tilplantet med Frugttræer, som 

') I Retsmøde 13. September 1784 siger den tidligere om
talte Kammerraad Preetzmann: • Ligesom og ikke her 
ved Nibe Kjøbstad findes nogen Bom, som ommundet 
(omtalt) er, da Byen er forsynet med 4 stærke Porte.• 

~) Christen Kusk fortalte, at naar han kørte •Hosbond« 
til Aalborg, skulde han altid holde ved Begyndelsen til 
Skovbakken; •saa stod Hosbond aa' aa gik gennem 
Skovbakken«. Han havde stor Glæde af at drøfte Plant
ning med Apoteker Kayerød, der plantede Aalborg 
Skov bakke. 
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Fra Anlægget •Søren Nielsens Minde• . 

han podede, men Plantningen paa det interessante 
Terræn, som den høje Bakkeskrænt var, havde han 
længe syslet med i Tankerne; del var først, da hans 
Bedrift var rigtigt i Gænge, at han kunde afse Tid 



FRA NIBES GLANSPERIODE 43 

fra den til saa stort et Arbejde. Langs Bakkekam
men i Øst lagde han Dige og plantede langs det 
Popler og Ask, som slog udmærket an. Langs Fo
den af Skrænten lagde han ogsaa Dige og plantede 
Tjørn og Pil til Læ. En af Pilene i Læbæltet, der 
var gledet ud fra Gærdet og stod udenfor Rækken, 
er benyttet som Baggrund for et Mindesmærke fra de 
senere Aar. 

Støtte til Plantning var der i de Tider ikke Tale 
om. Hedeselskabet eksisterede ikke. Søren Nielsen 
maatte selv skaffe Planter til Veje. Ingen Institution, 
heller ikke Nibe Kommune, bestred Omkostningerne 
''ed det store Arbejde, der blev gjort. Købmand Sø
ren Nielsen ventede det ej heller; for ban tænkte sig 
Plantningen privat for sine Efterkommere, og · han 
udtalte ofte, at den skulde tilhøre Sønnen Niels, der 
havde hjulpet ham under Arbejdet (og sammen med 
Apoteker Aaby fortsatte det efter Faderens Død). 

Fra en Planteskole ved Kalø Vig, hvor han havde 
Kendinge, hentede han selv, ridende eller paa sin 
Vogn, de Planter, ban bebøyede. Der gik de mest 
haarrejsende Frasagn om Overfald paa vejfarende af 
Røverbander, der i Aarevis havde deres Tilbold i 
Rold Skov1). 

') Forhørsprotokollerne i Røverbandesagen har Forhør 
om Indbrud og Overfald paa enligt boende, om Røver
nes Trusler mod deres bagbundne Ofre om at dræbe 
dem, hvis de ikke røbede, hvor de gemte Penge og 
Gods. I Skal Plantage ved Nibe er •Røverkulerne• 
historisk Stedsbetegnelse fra Røverbandens Dage. l 
1830 boede en af Røverne i den sidste Bande, Skærsli
ber Lassen, paa Grønnegade i Nibe, et Bevis for, at 
Røverne ikke just fjælede sig i tætte Skove. (I Aalborg 
og Omegn var mange af dem bosiddende.) Røverne 
maatte i Forbindelse med Folk, der vilde hæle og af-
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Myndig og djærv, som Søren Nielsen var, havde 
Røverhistorierne ikke anden Virkning paa ham, end 
at ban bar Vaaben. Indtil 1904, da Hovedbygnin
gen i Søren Nielsens Gaard blev ombygget, stod der 
en gammel Ryttersabel i en Pakbod bag Kontoret. 
Det var den, han bar, naar han red gennem de far
lige Egne paa Vej til Kalø Vig, ellet· naar han red til 
Snapsting i Viborg og hentede sine Renter. 

Mænd - rigtige Mænd - bevarer gerne fra 
Drengeaarene en Trang til at komme i Lag med no
get stærkt eller truende, sætte Pelsen i Vove og tjene 
<Jeres Sporer. med Ære. Det Vovemod sad i Blodet 
paa Søren Nielsen, samtidig med, at hans Fm·kærlig
hed for Plantning drev barn til at drage den lange 
Vej - og hvilken Glæde over Naturen har ikke de 
fremmede Egne, og frem for alt Kalø Vig, givet ham! 

Ude i nordre Del af Plantningen stod ban og 
stred med nogle Sten, han vilde sætte der, hvor en 
lille munter Vandstraale fra et Væld i Skrænten 
sprang i Bue ned i det bløde Jordsmon og dannede 
et Vandhul, inden hele Herligheden tabte sig i Græs
set, som Vandet gav en ualmindelig levende Farve. 
(Sønnen Niels Nielsen manglede Sansen for den Ynde, 
det lille Vandløb ejede fra Naturens Haand, og Jod 
mure om det. Senere igen er det drænet bort.) Plud
selig rettede han sig op og gik hjemad. Det var nok 
paa høje Tid at komme til Morgenkaffe, naar Klok
ken allerede var 61/2. Hvordan var den blevet saa 
mange? Hjemvejen tog ham ikke lang Tid. Han 
var et Svip inde i Salterboden og fik Fangsten skre
vet op for i Dag og gav Ordre om Nedpakningen. 

sætte deres Tyvekoster, sagde man; og Nibinger næv
nede hovedrige Aalborgfamilier, der har tjent deres 
Formue ved Hæleri. 
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Vej udenfor Anlægget. 

Der sad Gællekonerne paa Rad og arbejdede, mens 
de snakkede bravt; de tav dog, da de saa ,. Hos
bond«. Den Jordprøve, han havde taget med fra 
Marken, hældte han inde i Kontoret i et Glas Vand, 
saa den kunde opløses og Bestanddelene ses. 
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Saa først gik han ind, og der var alt som blæst. 
Men der var ingen andre end Cæcilie, hans ældste 
Datter, en slank 17aarig Pige med smukke Træk -
havde de blot ikke været skæmmede af Koppear. 
Før hun blev smittet af den frygtelige Sygdom, som 
en Skipper havde ført til Byen, havde hun lignet sin 
Moder; men siden hun havde gennemgaaet al den 
Feber, lignede hun ogsaa paa Faderens Side og vel 
nærmest Faster Ane Schiønning (efter et lOaarigt 
Ægteskab med Schiønning og Enkestand blev hun 
gift med Fiskeriudreder Brøgger i Aggersund og op
levede Guldbryllup med ham). Cæcilie skænkede 
Kaffen for Faderen og fortalte, at Karen Marie var i 
Bryggerset at se til Vaskekonerne (3 paa Rad ''askede 
de 1/s Aars Vask). Saa vidste han, at Gaardskarlen 
maatte af Sted til Nibe Kilde efter Vand til Skylning 
- for i Nibe kunde Linned uden Bleg faa blæn
dende Hvidhed, naar det blev skyllet i Vand fra »Kil
den «. Ja, der rumlede Vognen med Vandtønden 
allerede ud gennem Baggaarden; del var da ogsaa 
paa Tide, naar de havde begyndt Vasken Kl. 2 i Nat. 
Morgenstund har Guld i Mon (Klædebon) l Efter 
Morgenmaaltidet gik han lige over i Kontoret og gav 
sig i Lag med Bøgerne (i de senere Aar havde han 
foruden Kontoret i den nyindrettede Butik et lille 
Konto t· paa Hjørnet ud mod Pri01·gade; men det var 
saa trangt, at der næsten kun var Plads til et Penge
skab). Da Folk vidste, at han paa denne Tid var 
hjemme, fik han ikke Lov at være uforstyrret ret 
længe ad Gangen. Der var Kunder af dem ,fra den 
anden Side af Fjordene, som om Natten havde været 
i Bøndergæsteværelserne i Bygningen mod Sønder
portsgade, der var bestemt til Brug for dem; de kom 
nu og gjorde Afregning, før de tog hjem. Der var 
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Kunder, der foreslog Tuskhandel. Men der kom og
saa dem, der ikke havde andet Ærinde end at appel
lere til hans Godhjertethed og anmode ham om Laan 

Søren Nielsens Mindesmærke i Anlægget. 

til at overstaa den ;værste Nød med, saa de kunde 
betale deres Skat og beholde deres FiskeredseJ og 
andet Værktøj, som Retten truede rmed at gøre Ud· 
læg i, hvis Skalten resterede. De kom i Forvisning 
om den Hjælp, de fik; de vidste dog, at han kun 
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gav til Selvbjælp1
), og at ban kendte deres Kaar og 

vidste, hvad de behøvede. De kendte saa grant hans 
Sindelag og vidste, at han var til at lide paa, og at 
det ikke var for intet, at han kun behøvede at be
kræfte sine Ord med et »min Skam«, naar andre 
satte en Ed paa. Det forbød hans Religiøsilet ham. 

Efter Middagen Kl. 12 var en liden Søvn paa 
sin Plads i Betragtning af den tidlige Opstandelse 
Kl. 4 - og bagefter var der gerne en bel Del, som 
Udlevering af Tømmer og andet Handelen vedrørende, 
der lagde Beslag paa hans Tid, saa det var først efter 
Aftensmaden, han saa lidt til Børnene den korte 
Stund, inden de skulde i Seng. Derefter kom saa 
den Tid, da ban læste eller skrev ved sit Skatol i 
Dagligstuen. 

Det var Søren Nielsen en Glæde, at hans Kaar 
i Krisetiden tillod ham at yde sine Svogre, Spring
borg og Brøgger, Hjælp ved Laan eller paa anden 
Maade; og Broderen Just, der 1806 forlod Hjemmet 
i Sebbersund for ligesom senere den yngste Broder 
Christen at drage til Fiskeriets Eldorado, Nibe, for at 
sanke Guld; giver ban Laan (22. Maj 1824 300 Rbd. 
og 22. April 1826 atter 300 Rbd.). De søgte til ham 
som den myndige i Familien, og myndig krævede 
han sit Købmandskabs Redeligbed respekteret. 

1
) Efter Købmand Søren Nielsens Død, da Ruin og andre 

Ulykker stormede ind over hans Enke og Børn, var der 
mange, der mindedes hans Hjælpsomhed i sin Tid, da 
de trange Kaar var over dem; naar de saa, hvor Mod
gangen var haard mod hans efterladte, søgte de at 
trøste Børnene ved at sige dem, hvor god deres Far 
havde været mod dem og andre nødstedte - ja, der 
var endogsaa dem; der tilbød at støtte Hjemmet med 
Kaution for at gengælde godt med godt. 

4 
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Nibe Retsprotokol gengiver 27. September 1823 et bro
get Billede af et Tings,•idne, som paa Foranledning af Køb
mand Søren Nielsen afholdes for at bevise, at 24 halve og 
48 quart Tønder saltede Sild i ham tilhørende Foustager. 
mærket S. N. S., •som i August Maaned sidstleden med 
Skipper Hans Andersen Siaarup er afsendt til Kjøbenhavn 
og af Statsvrageren samme steds antagne for Vaarsild, ere 
Høstsild•. (Forordning af 5. Maj 1683 bød: V aar-Silden skal 
mærkes med saadant et Tegn hos Cirkelen Ø X, at den kan 
kendes fra Høst-Silden.) Til Oplysning ved Tingsvidnets 
Førelse fremlagde Comparenten en Attest af Statsvrageren 
Joh. Fred. Stub, dateret Kjøbenhavn 18'ende August 1823, 
forsynet tillige med Segl, •hvorfor tillige i Retten blev ført 
tilstæde den i Attesten benævnte 1 halv og i quart Tønde, 
som ved Eftersyn i Retten befandtes at have samme Segl 
paatrygt, som der findes under den fremlagte Attest. Til 
at vidne om, at den Sild, som findes· i de sidstnævnte Fon
stager virkelig er Høstsild, og at de 12 halve og 48 quart 
Tdr. Høstsild d. 30. Julij sidstleden bleve i Camparentens 
Salterbod pakkede i disse mindre Fonstager fra hele Tøn
der, hvori de forbeo vare nedsaltede, fremstillede han Sil
desalter Christen Knudsen Møller samt Salterikonerne, som 
i hans Salterbod havde pakket bemeldte Sild, nemlig Else 
Jørgensdatter, Anders Nielsens Kone af Nibe, Maren Chri
stensdatter, Peder Anes Kone sammesteds, og Ane Kathrine 
Mortensen, Niels Ibsens Kone her sammesteds, hvilke alle 
bleve forberedte paa lovlig Maade og aflagde Ed for at 
vidne Sandhed•. Efter at disse Vidner havde erklæret oven
anførte for overensstemmende med Sandheden, fremstille
des Bødkeren Hans Christian Hansen, der aflagde Ed paa, 
at han havde set Kvinderne optage Høstsild af Tønderne 
og pakke dem i Fonstager og vidste, at de var indskibede 
med Hans Andersen Staarup og afsendt til København. 
•2de Fonstager bleve optagne i Retten og viste sig at være 
Høstsild.• Nu var Tingsvidnet sluttet; men •efter Requi
rentens Begæring bleve bemeldte i Retten tilstædeværende 
Faustager forsynet med Nibe Byes Segl paa hver Ende, 
n]ed hvilket Segl det Tingsvidne, som udstædes, tillige for
synes•. 

Ja, Søren Nielsen· sad ved sit Skatol og skrev; 
men tit sank Pennen, og Tankerne kredsede otti et 



FRA NIBES GLANSPERIODE 51 

bestemt Punkt. Den Ære maatte i sin Tid en Mand 
vise sin bortgangne Hustru at lade i det mindste 3 
Aar hengaa efter hendes Død, inden han indgik i nyt 
Ægteskab. I Købmand Søren Nielsens Optegnelser 
i det gamle Egeskatol staar der: »Har været Enke
mand i 3 Aar og 3 Maaneder .... c, saa han havde 
respekteret dette nedarvede Sømmelighedskrav. Og 
Skruplerne over, om han skyldte sin afdøde Hustru 
at hensidde i ugift Stand, svandt overfor hans Vis
hed om, at det, der drog ham til Karen Hansdatter, 
havde evigt Værd. Det var ikke hendes Ydre, hvor 
smukt end andre fandt det; det var hendes gode 
varme Hjerte og hendes faste Karakter; og saa havde 
hun fremfor andre en Evne til at forstaa ham, der 
ikke alene skyldtes hendes Forstand, men sikkert i 
højere Grad hendes Godhjertethed. - Vielsen fandt 
Sted 1824 i Nibe. Trods de 17 Aars Aldersforskel 
(S. N. var 45 og hans Brud 28 Aar), og skønt han 
var dybt alvorlig og hun sprudlende impulsiv, blev 
deres Samliv overordentlig lykkeligt. 16. Januar 1825 
fødtes deres eneste Søn, der efter Søren Nielsens Olde
fader paa mødrene Side opkaldtes Peter (S. N .s Fader 
var allerede opkaldt i Niels af første Ægteskab). 18. 
Maj 1826 fødtes en Datter, som efter Opkaldelses
reglerne ikke kunde tænkes at hedde andet end Anne 
Marie efter Søren Nielsens første afdøde Hustru. 1828 
fødtes Kirstine, som blev opkaldt efter Mormoderen~ 
der døde ung ved et Ulykkestilfælde paa Fjorden. 
Med den næste Datter, født 29. Januar 1830, kom 
Turen til Morfaderen at blive opkaldt, saa hun døb
tes Hansine; 1832 fødtes en lille Pige; da hun døde 
spæd, gik hendes Navn Marthine over paa den næste 
Datter, der fødtes 11. Jannar 1833, og den 27. Fe
bruar 1837 fødtes den yngste Datter Othilia, opkaldt 
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efter en god Ven, Gæstgiver Pedersens Hustru (Bis
pensgade, Aalborg). 

Det, at Søren Nielsen og hans Hustru saa tro
fast overholdt gamle hævdvundne Skikke, som f. Eks. 
Opkaldelsesreglerne, tyder paa, at de opfattede sig 
selv som ganske almindelige Mennesker - hvad de 
i Virkeligheden langtfra var - og deres Forhold som 
ganske jævne. Deres Bohave var fordringsløst og i 
Mode mindst een, maaske to Menneskealdre bagefter 
et Hjem som Købmand Niels Nielsen Færchs, hvor 
der var fuldt op af Mahognimøbler, saa ukendte i 
Nibe, at Vm~deringsmænd frakendte sig Evne til at 
vurdere dem (se Kap. N. N. Færch). Købmand Sø
ren Nielsen havde Iigeso~ Forældrene i Sebbersund 
stadig Slægtens Nedgang efter Rigdomstiden paa Thy 
til de rustificerede Kåar i Minde. Han havde fra 
Hjemmet i Sebbersund gamle Egetræsmøbler, og da 
han behøvede flere, anskaffede han sig, som dengang 
Skik var i Nibe, Birketræsmøbler, og Mahognimøb
lerne kom ikke før i næste Generation. Datidens 
Form for Gæstfrihed stillede heller ikke saadanne 
Krav til Komfort som Nutidens Selskabelighed. Store 
Gæstebud var der kun til Daab, Bryllup og Begra
velse, og da var der indbudt mange Gæster; men 
Anretningen vat·, hvad Huset eller maaske rettere 
Fjorden formaaede. Fru Caroline Sødring af Aalborg, 
Datter af Godsejer Holbech til Albæk paa Nibe-Eg
nen, fortalte i 1899 Udgiveren om, hvor gæstfri Mod
tagelsen i Købmand Søren Nielsens Hjem i Nibe var; 
hun mindedes de store aarlige Børneballer med de 
mange flotte Balka vallerer fra Aalborg, Sønnen Peter 
Nielsens Kammerater fra Latinskolen1) . Musikanterne, 

1
) Man dansede let henover Salsgulvet, - hed det - fordi 

det gav Elasticitet, at der var Kælder under; ja, et 
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Skræder Rasmussen og hans to Børn, spillede Vio
lin, saa Byen havde nu selv MusicP). Fru Sødring 
skildrede den Gæstfrihed, der vistes Kunderne. Mar
kedsdage var der for Herregaardsfolkene dækket et 
Frokostbord, der bugnede af Fjordens Rigdomme: 
Spegede Aal, krogstegte Aal (fyldte med Timian og 
stegt hele i Form som et S), Rulleaal i Gele (Gaard
aal, store og fede som Slanger. Pigerne skurede 
reverenter Aaleskindene med Sand og Halmvisk, fordi 
de kogtes med). Der var stegt Fjordsild og tamt 
Fjerkræ med hele syltede Hyben og Gele'er formede 
i smaa Geleskaale og pynteligt stillet med bestemte 
Mellemrum langs Midten af Bordet. Der var afskaa
ret røget Faarelaar og Gaasebryst, og Kager i lange 
Baner: Kartoffelkage og Risengrynskage (rørt med 
Snese af Æg), Flødevafler, Goderaad og Krumkager. 

En ung Husmoder, der endnu ikke havde Hus
jomfru, maatte selv »føre Pigerne ane ved Brygning 
og Bagning; og J oleaftensdag vidste Børnene, at M o-

sandt Mørkekammer af en Kælder, større end Salen og 
med to skumle Nedgange ad utilhugne Kampestens
trapper var der underneden. Men trods Uhyggen med 
de fra Krogene voksende Spøgelseskikkeiser saare inter
essant for Børn, naar Oversvømmelsen kom og Grund
vandet trængte ind i Kælderen og fyldte den med Vand. 
Da •sejlede« de omkring i den i Bærekar, mens de sta
gede sig frem med Kosteskafter i Lyset fra Kælder
halsen. 

') Et Fremskridt siden 1745, da det i det ovenfor anførte 
•Allerunderdanigste Penge Regenschab for Wisse og 
U-Wisse Intrader• hedder om Nr. 113: Skatten mode
reret til Rdlr ..... formaaer ei mere. Lars Musican
ter, Sven, Boer i et leie Huus, ernærer sig ved Musicken 
Og er her i Byen SODl en Sven af dend Priviligeret 
Musikanter i Wiborg, under hvis District Byen ligger. 
Ingen tiæneste folch•. 
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der selv lagde Gæssene i den store trefodede Kobber
pande med Laag. De \'ar ikke til at drive fra Køk
kenet, før det Øjeblik var overstaaet. De nød Hyg
gen af Ilden, der lyste paa det aabne Ildsted og 
kastede Skær over de blanke Kobbergryder og Forme. 
Risengrøden boblede og smaakogte, og bagefter kom 
Æbleskivebagningen, vidste de. Men Juletræ var ikke 
i Brug i de gamle Hjem i Nibe, ikke som en hvert 
Aar tilbagevendende Juleskik - og før midt i 1840'
erne saas ikke det første J u l e træ ved et Børnebal. 

Drengene, men ikke Pigerne havde Lov at komme 
i Folkestuen. Der sad Laust Mousten mellem de an
dre Karle og gav Partiet med sine haarrejsende Spø
gelsehistorier, som han selv troede mere og mere 
paa, jo oftere han fortalte dem - med Pavser, der 
gjorde mægtig Virkning og øgede den Gru, der kom 
over Tilhørerne. Han foredrog dem, alt imens han 
syslede med sit Aftensmaaltid, de navnkundige tør
rede Nibe-Sild. Med Tollekniven skar han med Øvel
sens Færdighed Bugen bort og trak Skindet af; sin
digt stak han Kniven ind for at fjerne »Ravne eller 
~Mælkenc og da endelig ,sjælen« (den sølvglinsende 
Svømmeblære), for spiste rnan den, »fæk jen Kold
brand,« sagde han. Nu var Forberedelseme til Side 
og selve Akten begyndte. Med Tollekniven skar han 
Silden med samt Ryghvirvler, Ribben og Biribben i 
tynde Skiver og tyggede dem med Rugsmørrebrød til. 
Saadan er det ret, og saalunde bør det sig en Nibing 
at »fortærec Nibe-Sild. Ja, og saadan har vel vore 
Forfædre nydt dem - for selv Ludvig den 14. fandt 
en Gaffel kuriøs og overflødig. 

Kom , Hosbond « ned i Folkestuen, mens Lausts 
Spøgerier stod paa, blev der tyst, for han havde 
mere end een Gang opklaret saadan en uhyggelig 
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Historie for en eller anden, der troede paa Spøgelser 
og Varsler - og kom den yngste Søn derned, gjorde 
han syndige Løjer med Laust's Skræk. Men Laust 
forsikrede: »De' ka' orrenlig hjørm' i jen, næ' jen 
tinker po' ec: (det kan ligefrem gyse i en, naar man 
tænker paa det). 

Smaapigerne maatte holde sig til »Ammestuenc, 
men Tjenestepigerne CLaust's Hustru tjente inden sit 
Giftermaal hos Søren Nielsens, men •kunc i en Snes 
Aar, hedder det, NB.! en Pige regnedes ikke for rig
tig giftefærdig, før hun havde tjent saa længe, at hun 
havde samlet Dun og Fjer til en forsvarlig Dyne) 
kunde ogsaa nok der give mere nervepirrende Beret
ninger, end Meningen var, at de maatte. Der blev 
fortalt om den ganske unge Pige Sørine Sophie Færch, 
født 1820 (Datter af den i Kap. N. N. Færch omtalte 
Søren Færch til Pandum og Hustru (2.) Marie Thielle
sen), at hun under en Sygdom havde ligget skindød 
i flere Dage; alle hendes Slægtninge troede, at hun 
var død, og hun var lagt i Kiste. Da kom der en 
udenbys Slægtning, der bad om at se hende til Af
sked; det slog ham straks, at hun ikke saå ud som 
død; han spurgte, om de havde prøvet at holde et 
Spejl hen for hendes Ansigt; hvis det blev dugget, 
var det fra hendes Aan.dedrag, og da levede hun 
endnu. De prøvede med et Spejl, og det blev dug
get. Da løftede de hende op af den sorte Kiste og 
lagde hende i Sengen, og lidt efter lidt kom hun sig, 
men var saa forfærdet over, hvad der havde truet 
hende, at hun tog det Løfte af sine nærmeste at lade 
hende ligge Lig længe, naar hun døde, til Forvisning 
om, at hnn ikke var skindød1). Pigerne vidste ogsaa 

1
) Og saa vilde dog Skæbnen, at hun i Huset hos N. A. 

Færchs Enke i Aalborg blev Bytte for Koleraen 1853 
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ganske bestemt om Genboens, Bager Geertsens, aands
svage Dreng, at han var blevet forbyttet i Vuggen. 
Marie Geertsen sagde, at det var sket den Aften, da 
hun var gaaet fra Barnet uden at sætte Stoppenaal i 
Puden; da der intet Staal var til at ave de lede 
Trolde, korn de og forbyttede Barnet; og den aands
svage Dreng, der nu gik omkring derude i Bagbyg. 
ningerne, han var et Troldebarn. Marie Geertsen 
havde baade den ene og den anden Gang hørt Ting. 
hun dog aldrig vilde lukke sin Mund op om. Men 
hun havde da alligevel halvhøjt fortalt om den Aften, 
da hun hørte saadan en underlig Støj ude i Brygger
set, saa hun maatte styrte derud og spørge, hvad det 
var; saa var der nogen, der raabte: »Hilsen A te, te 
(at) Wate æ dø'.« Det var en af de smaa, for Stem
men var baade tynd og spæd og kom saa langt nede 
fra som fra et Barn. Den bragte Bud til en af de 
smaa, som usynligt befolkede deres Hus. Hun spi
lede Øjnene op for at se den lille, men der var mørkt 
som en Brand i det store Bryggers. 

Naar Pigerne fordybede sig i Roldskovens Røver
bandebe~rifter, blev det svært for de blaa Barneøjne 
at falde til, naar Aftenbønnen var bedt og Lyset 
slukket. 

Men naar Dorre Kirstine fra Valsted, et Bysbarn 
af deres Moder, kom, da fik de Eventyr; de stod 
eller sad om hende med spillende Øjne og hørte, saa 
længe hun kunde holde ud at fortælle. Hun fortalte 
mange af de Eventyr, som senere blev trykt i Svend 
Grundtvigs Samling. Hun forstod at fortælle, saa der 

og blev jordet netop et Par Timer efter, at Døden var 
indtraadt. Hendes Dødsdag var 20. August og 4 Dage 
efter, 24. August, døde Cæcilie Marie Færch, f. Lund. 
(Se Budolfi Sogns Kirkebog.) 
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blev Tid til at udmale sig det, hun skildrede, og hun 
kunde spænde Forventningen ved et pludseligt loven
de Tonefald ved et Vendepunkt i Fortællingen. ~Men 

saa kom Prinsen .... ,« kunde hun sige, saa Hjertet 
hoppede i Livet paa dem. Børnene saa ikke gerne, 
at hun gik paa Besøg hos sine Venner i Nyrup (ved 
Nibe), deroppe plejede hun at l'aa Uld til at spinde 
om Vinteren, og de vidste, at hun blev der et Par 
Dage, men kendte fra tidligere Aar, at hun paa Til
bagevejen blev hos dem i nogle Dage, og det glæ
dede de sig til. - Dorre Kirstine havde i sin Ung
dom haft en Hjertesorg, der gjorde hende svag og 
uskikket til legemligt Arbejde. Men hun har været 
et af de gudbenaadede Mennesker, der har faaet Be
gavelse til at fortælle, saa at Skildringen faar Farve. 

Købmand Søren Nielsens SØn af 2. Ægteskab 
blev sat i Skole i Aalborg og red i Begyndelsen Vejen 
derud paa sin lille Nordbagge, men kom snart til at 
bo derude. Døtrene gik i Skole paa , Kold s Mindee, 
der laa et Kvarters Gang , fra Hjemmet. (Den ældste 
Datter fik hos Byskriver Vedels Datter Timer i Kla
verspil til 4 Skilling Timen.) Købmand Kold, siden 
1832 Agent, holdt Huslærer, Borch; han underviste 
sammen med Kolds egne Børn Købmand Søren Niel
sens, Krigsassessor Arntzens, Købmand Bygoms og 
en Tid Oliemøller Petersens fra Nibe Vejr-Mølle. 

For Børnenes Omgang var der sørget paa bedste Maade, 
for det maa være trygt for Forældre at se deres Børn pleje 
Venskab med Børnene af dem, som de selv i deres Ung
dom har følt sig knyttet til. En mangeaarig Ven af Søren 
Nielsen, Proprietær Niels Laugesen til Gunderstedgaard, gift 
med Elisabeth Schougaard, Datter af Prokurator Schou
gaard paa Halkjær, havde Børn jævnaldrende med Søren 
Nielsens; de to Miles Afstand havde ikke noget at sige i de 
Tider, da man holdt Køretøj for at kunne tilbagelægge Af-
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standen mellem sig og sine Kendinge, saa der var livligt 
Samkvem mellem Ungdommen af 2. Generation, og i 3. 
Generation mellem Søren Nielsens Børnebørn og Børnl'ne 
af Proprietær Laugesens 3 Døtre, der var gift lngerslev, 
Wegener og Bering, indbyrdes beslægtede, og den fjerde, 
gift Beck. 

En anden Ungdomsven af Søren Nielsen, Kaptajn (un
der S-Aars Krigen Oberst) Fritz Lorenzen, Søn af Regiments
kirurg, Distriktslæge David Lorenzen i Nibe (død 1828), 
havde en Søn, Vilhelm, cand. theol., og to Døtre, Frede
rikke, gift Biilow, og Emilie, gift Deichmann, jævnaldrende 
med Søren Nielsens Børn. Forældrenes Venskab fortsattes 
ogsaa her gennem Børnene. Emilie og Rikke fandt det gule 
Gæstekammer med den statelige Edderkopseng (Himmelseng 
med Baldakin af Form som Kroppen af en Edderkop, med 
buede Ben ud fra ned til Hovedgærde og Fodende og med 
Omhæng) og med sin Bilægger langt mere hyggeligt end 
det blaa Gæstekammer med en dagligdags Himmelseng og 
uden Kakkelovn, saa at Klamheden maatte tages af Dynerne 
ved at Pigerne jog et Glødebækken paa en lang Stang op 
og ned i den opredte Seng. Men de forstod ikke, at man 
i denne mærkelige Gaard i den Grad troede paa Frodefred, 
.at Dørene ikke blev laasede, men det hele overladt til 
•Nero•s Vagtsomhed. Inden de gik i Seng, maatte de lyse 
under Sengene; for sæt der la a Røvere under dem, den 
Skræk kunde pludselig gøre Ende paa Stemningen efter 
Rikkes Sang til Guitar1

). 

Et Hjem, hvor Købmand Søren Nielsens Børn meget 
gerne kom, var Pastor Blichers i Sønderholm, 1 Mil fra 
Nibe. Søren Nielsen havdl' paa Tiendekornets Vegne kendt 
Præsten, allerede mens han havde Embede i Vilsted ved 
Løgstør. Ungdommen i de Familier, Pastor Blichers kendte, 
.samledes ofte i Sønderholm Præstegaard. I Modsætning til 
Fætterens, St. Steensen Blichers Hjem, hvor Husmoderen 

1
) Walter Schiøtz til Bjørnkjær (f. 16. Marts 1824) fortalte 

fra sine Barneaar, at naar han kom paa Besøg hos 
Søskendebørnene paa Lundbæk (af Slægten Juul, Lilje
Juul'erne), laa Børnene i Søskendeseng, saa Kulturen 
kan paa Nibeegnen ikke have naaet sit Overdrev for 
100 Aar siden. 
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havde Renlighedsraptus, havde Hjemmet i Sønderholm den 
Hygge, som kendetegner et Aaudens Hjem, hvor det dag
lige Liv ikke tynges af nogen Pertentlighed eller Hængen i 
Klokkestreng. (Pedanter fortæller, hvorledes den gæstfri 
Husmoder et Par Uger savnede sin Tepotte, der omsider 
genfandtes under en Sofa i Salen, hvor den lille yngste 
Nanna (Oberstinde Christiane Bierberg) havde stillet den.) 

Selskabeligheden i den gammeldags Præstegaard havde 
''ekslende Præg. Snart kom hele Familier (se Kap. Slægten 
Færch) kørende og besøgte Præstegaarden i flere Dage, 
snart samledes Ungdommen fra Omegnens Præstegaarde, 
Herregaarde og Købstæder, naar de studerende Sønner 
~som Døtrene Trine - gift Jacobsen og Moder til Fru 
Sophie Rostrup - og Laura - gift Wesenberg -, holdt 
Hus for i København) og Døtrene kom hjem. Til andre 
Tider læstes der højt i en snævrere Kreds. Frøken Hån
sine Nielsen, Datter af Købmand S. N., fortæller om en 
Oplæsning af Oehlenschlagers •Hyrdedrengen•. Derimod 
læstes ikke St. Steensen Blichers Noveller; for, siger Frø
ken Hansine Nielsen, man satte ikke Pris paa Skildringer 
fra et Niveau som det, Blichers Noveller er hentet fra. 
Omtalte Dame læser i sin høje Alderdom (f. 29. Januar 1830) 
Blicher og gouterer ham nu. - Dog var man i Sønderholm 
Præstegaard stolt af Blichers Begavelse. Snart tog 
Blichers selv ud paa Besøg. Den gamle Kusk, Willum, 
spændte for Kurvevognen med de to Lædersæder foruden 
Kuskesædet; Familien kunde mageligt rummes i den, 3 i 
hvert Sæde og 2 hos Kusken, selv om en Tur f. Eks. til 
gamle Venner i Vilstedegnen spændte over 5-6 Mil. Frø
ken Christophine Nyholm fortalte i sin Tid om saadan et 
Besøg, som Blichers aflagde i hendes Hjem paa Bjørnsholm 
(det gamle Vitskølkloster ved Løgstør). Blichers agtede sig 
in pleno til Vilsted, men om nu Willum har fundet det for 
-strengt for Hestene at fortsætte Turen ved Midnatstid, nok 
-er det: inden Blichers ventede det, standsede Vognen. •Er 
vi der?• lød det. •Nej, men no vell Bæstern ett længer.• 
Blichers stod af og saa, at de befandt sig paa kendt og ven
-skabelig Grund, nemlig paa Bjørnsholms Gaardsplads. Sluk
ket var der, men saa vist ikke lukket. Det var en let Sag at 
finde ind til Nyholms og banke dem op. Skønt søvndrukne 
gav de den afholdte Præsterarnilie en gæstmild Modtagelse. 
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Sønderholmpræsten, der var en saa ivrig Jæger, at 
han om Aftenen fra Vinduerne i sit Studereværelse skød 
Harerne, der gjorde sig til Gode i Kaalhaven, forstod saa. 
godt St. St. Blichers Passion og fortalte med Lune, hvor
ledes Digteren en Søndag Morgen, da han skulde træde ind 
ad Kirkedøren. opdngede en herlig Seksenders Hjort. Den 
maatte han bede! Hvad andet havde han at gøre, end at 
paalægge Degnen nt synge den længste Salme, der var at 
opdrive, »den paa 14 Vers•, og synge den saa langsomt som 
muligt. Det naaedes! Hjorten laa der, da Salmen var ude. 
Og Blicher kunde i Tide (!) ryste Friluftsmennesket af sig 
og iføre sig Præstekjolen. 

St. St. Blicher kom ofte paa Nibeegnen, il<ke blot i 
Sønderholm Præstegaard, men i selve Nibe, hvor en Tid 
hans Datter Malvine, gift med en Landmand Berg, boede 
efter Salg af deres Gaard (Binderup Mølle) i Nibeegnen. I 
Huset hos Malvine var den yngste Søster Kirstine Marie og 
stiftede her Bekendtskab med en Nabo, Guldsmed Lauritz 
Koch, som hun blev forlovet, men aldrig gift med, fordi 
hun tidligt døde af Brystsyge. Den unge, ualmindeligt be· 
gavede Guldsmed Koch (Søn af den i Kap. N. A. F. omtalte 
Kaperkaptajn Christen Koch og Sønnesøn af den over hele 
Vendsyssel bekendte Urmager Koch) følte alle sine bedste
Evner vaagne til Liv i Forlovelsestiden, da ban som op
taget i den Blicher'ske Familie kom ikke alene i Malvine 
Blichers Hjem i •Godtbaab• i Nibe, men ogsaa i det ejen
dommelige, tiltrækkende Hjem i Sønderholm. Men da hans 
Fæstemø døde, og Malvine ikke længer boede i Nibe, mens 
Pastor Blichers sidste Saarige Sygdom gav Livet i Sønder· 
holm Præstegaard et helt andel Præg end hidtil, tabte han,. 
der nu var udestængt fra alt det Lys, han saa gerne levede 
i, sin Livsglæde. Han knyttede aldrig nogen ny Forbin
delse, men døde ugift i Viborg Hospital. 

I Børnene af Byfoged Lynge (afløste i 1831 Byfoged 
Kofoed) og Distriktslæge Gliemann havde Søren Nielsens 
Børn Livet igennem trofaste Venner. 

Til Sildesaltning og Tjæring købte Købmand 
Søren Nielsen 8 Fag af Købmand Engelbert Giel
strups, 1822 af Søren Winkel i Aalborg udiagte Gaard 
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()g dertil hørende Have og Gaardsplads, ialt 195 D 
Alen, som han lagde ud til Tømmerplads (Grunden 
havde G. 1808 købt af Peder Lundsgaard). Resten 
af Købmand Gielstrups Gaard er senere købt af Sø
ren Nielsens Svigersøn, Købmand Anthon Johannes 



62 DAGMAR LARSEN : 

Larsen. 1825 hedder det i Nibe Købstads Regnska
ber om Købmand Søren Nielsens Gaard: Nr. 86 er 
nu forsikret for 2710 Rd. Sølv. Forhuset har erholdt 
en Tilbygning, som er indrettet til Handelsbutik, blev 
opmaalt og var 51/s Alen lang og 8 Alen bred, ialt 
44 D Alen 1

). I dette lille Rum var det, Købmand 
Søren Nielsen 1825 begyndte en moderne Købmands
forretning. Ved Siden af gammeldags Købmands
handel, som den blev drevet rra den Art Pakboder, 
der er beskrevet i ~slægten Færch«, havde han nu 
begyndt den Slags Handel, som Nibingerne kendte 
fra Aalborg, hvorfra de tidligere havde skaffet sig de 
senere saakaldte Kolonialvarer (se Søren Nielsens 
Brev- og Kopibog). Aalborg Stiftstidende havde en 
Artikel i Anledning af Nedrivningen og Ombygningen 
af flen ældgamle Bindingsværksbygning, der var For
hus i Søren Nielsens Gaard, der i 1904 havde været 
i samme Slægts Eje i over 100 Aar; deri stod blandt 
andet, at Kunderne kun fra Mad. Nielsens Specerie
skab i Spisekammeret kunde erhverve Krydderier. 
Det maa være refereret fra Tiden før 1825 og passer 
for saa vidt2

). 

1
) Samme Aars Regnskaber: Gaarde.n Nr. 43 tilhører nu 

Kbm. J. & F. Jespersens Fallitboe og er brandassure
ret for 940 Rbd. Sølv. Forhuset har erholdt en Tilbyg-· 
ning, indrettet til Handelsboutique, som blev opmaalt 
og var 5 Alen lang og 91

/• Alen bred, eller 471
/• D Alen 

. . . . . Altsaa havde Nibe en nymodens •Handelsbou
tique• foruden Søren Nielsens. 

2
) I det Indhug eller Hjørne, der fremkom ved, at den 

ene af Købmand Søren Nielsens Ejendomme paa østre 
Side af Ahlgade lige overfor Gaard,_ens Forhus med Bu
tikken gik et Par Alen længere frem i Gaden end den 
anden, som den dog var sammenbygget med, var der i 
Fortovet under et dertil afpasset Halvtag nedrammet to 
store Tjæretønder, som Købmandskarlene bekvemt 
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Fornuftigt af en Nibe Storkøbmand al slaa om 
Tide, inden Silden helt ''ar forsvundet og Ekspor

ten af den en Saga. Den nye Gren af hans Handel 
blomstrede saa hurtigt op, at han ikke længe kunde 
nøjes med Leonhard Abel som eneste Købmandskarl 
(Handelsbetjent)l). 

11. Maj 1825 erhvervede Søren Nielsen sammen 
med Brødrene Just og Christen Nielsen Holmen Røn 
i Limfjorden for 100 Rbd. Sedler af Prokurator 
Sprechelsen (som 26. April havde købt den for 10 Rbd.). 

12. August 1831 :Nr. 69 i Nibe Kildegade. 
12. Januar 1832 tinglæstes Skøde fra Købmand 

Westergaard paa den Toft i Store Grønnegade, som 
senere de kommunale Skoler er bygget paa. 

kunde udmaale Tjære fra. Et smukt Gadeinteriør, men 
betegnende for Nibes Historie. 

') En Brodersøn af Leonhard Abel havde sidst i 1890"· 
erne Plads i en af Nibes Forretninger. Han gentog 
interesseret, hvad Farbroderen havde fortalt om Stor
købmandshandel i Nibes Stortid. - Smed Peter Lyng
bye, Søn af Smed Rasmus Lyngbye, Nibe, og Sønnesøn 
af Kapellan i Skivum, Lauritz Rasmussen Lyngbye (død 
1796), denne igen Søn af Ejeren af Testruplund ved 
Viborg, Rasmus Lyngbye, blev aldrig træt af at fortælle 
om Købmand Søren Nielsens og hans Hustrus Hjælp
somhed til under Krisen at meddele andre af deres Vel
stand. Karakteristisk for en Familie som den Lyng
bye'ske, der har været bosat i Nibe i Glansperioden og 
overleveret om den til de følgende Slægtled, er en Ud
talelse af Vildtbandler Lars Lyngbye, Nibe, født 11. 
Januar 1847 (Brodersøn af Smed Peter Lyngbye, gift 
med Ane Kathrine Petersdatter fra Valsted, født 1845, 
paa sin Guldbryllupsdag den 22. December 1919: at han 
havde ventet, at nogle af Købmændene var kommet for 
at lykønske. Det var Købmændene, han gennem sin 
Slægts Erfaringer vidste, var de toneangivende og dem, 
man ventede høvisk Færd af. 
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15. Maj 1834 tinglæstes Skøde paa de Grunde 
og »Haugepladser«, hvorpaa forrige Anders Slots 
Gaard laa. 

Af Kapitlet om Fiskeriet ses, hvilken Energi 
Søren Nielsen udfoldede for ved Fiskeri andre Ste
der i Landet at benytte den Rigdomskilde, som Ni
'binger kendte saa grant. »Stadig satte Silden ham 
Spekulation i Hovedet«, skrev han i sin Brevbog, 
naar han i Wandalis Avis læste om dens Komme til 
andre Egne. Men da det var gh·et, at Fjordens over
daadige Gave var taget tilbage fra Byen, samlede han 
sin Energi pau, ved Siden af Handelen i sin Butik at 
fortsælte Storhandelen i en anden Form, end da Sil
den var der i Overflod. Han skabte sig et mægtigt 
Opland i Byer og Landsbyer, i Gaarde og Præste
gaarde langs Limfjordskysterne vest for Nibe. Søren 
Nielsens Brev- og Kopi-Bog· for 1831-35 indeholdt 
Svar paa Henvendelser fra Præster1) og fra Herre
gaardsforvaltere eller . forpagtere2). 

Kunder i Oplandet3) bestiller Varer, som losses 
fra Søren Nielsens Pramme, der »fører det opkiø
bende Korn«, og køres til Bestemmelsesstedet. 

') I Farstrup, Aars, Smorup, Blære, Barmer, Torup, 
Hessel, Giettrup, Kiettrup, Hvidbjerg (Tyholm), Broust, 
Synderup o. s. v. - Til en af Præsterne skriver han 
10. Juli 1831, at Bøndernes Tønde Korn af dette Aar 
falder smaa i Kærnerne og at han haaber, at Præste
gaardens er større og bedre renset. 

"') Paa Strynøe (pr. Svendborg), Krastrup, Haunøe, Bjørns
holm, Hald, Kokkedal, Gunderstedgaard, Aa~aard, Lund
gaard, Højrup Mølle, Poulholm, Børglumgaard, Restrup, 
Kyhe (Kyø), Kaløe, Walbye, Kalsh up Mølle, Forpagter 
Rye ved Grenaa, Torstedluod, Ridernanns Mølle o. s. v. 

ll) Jegcrum, Ryberg, Livøe, Nautrup, Selde, Beistrup, Aa
sted, Moostrup, •Fuhr•, Ballinge, Tonderung, Sønderøe, 
Østerhinds, Østerlill, Tuttrup, Hurup, Hjerk. 
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Paa Forespørgsel fra det fjerntliggende Bessel 
svarer han, at der vist kan afsættes gunstigere i Ny
købing, men faar dog Kornet derfra ligesom fra 
Kiettrup, skønt han indvender, at det vistnok er 
-»klitteh og urent. 

Fra Sønderøxe faar han jævnligt 50 Tdr. Ærter 
o() g skriver 29. August 1833 dertil: »J eg skal møde 
med Pram og Penge ved Ølands Draug Fredag.« 

l O. December fortæller han i et Brev til Hjerk 
(Salling): »Jeg er ifærd med at bygge en Pram til at 
fare paa Harresund.c Og i Brev 21. December 1831 
til Baadsgaard, Løgstør, som har ønsket al føre denne 
Pram, erklærer han: » ••. ieg vilde have bygget en 
sto·r Pram af de Materialier, ieg havde liggende, men 
ieg fik det Raad at giøre den til en Jagt, da Mate
rialierne ere saa gode«. Han havde tænkt at lade 
Jacob Springborg, Svogeren i Sebbersund, fare med 
den i Fjorden for det første, men vilde ikke bestem
me sig, før hans ældste Søn, Rasmus, kom hjem fra 
Norgesrejsen med hans Svigersøn Terkel Nielsen. 
Gennem Brevbogen kan man nu følge Byggeriet af 
Fartøjet. Der gives Ordre til, at der fra Kiersgaard 
i Aalborg skal leveres Hamp til Sejldug til Forar
bejdning hos Sejlmager Fibæch, Aalborg; Kættingen 
kommer fra Helsingør, Toug fra København, Blokke 
fra Aalborg; Mast og Bom bringer Terkel Nielsen 
med hjem fra Laurvig. Forafiret 1832 er Fartøjet 
bygget, og 12 Commeree-Læster drægtig stikker Jag
ten i Søen for at fare paa Harresund. 

· Men Januar 1834 lader dette til Ud- og Indsej
ling over Nibe Red og til Fjordfart saa ypperligt eg
nede Fartøj, denne fladbundede ~Fjordbo-Jagh, som 
:Søren Nielsen kalder den, til Losning i Aarhus, Hor-

5 
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sens, Vejle, Odense og tager i alle disse Byer nye 
Varer ind. 

Vel skriver Købmand Søren Nielsen 12. Januar 
1834 til Skipper Christoffer Sand: »Du ved, at jeg 
ikke har nogen Lyst til at være Skibseier eller Re
der~, i Anledning af, at han sætter Penge i Sands 
Skude, som ellers var hjemfalden til Kreditorerne. 
Dog synes det, at han mod sin Villie er Reder, ikke 
blot af Fjordbo-Jagten, Sands Skib, det Skib, Søn
nen Rasmus sejlede med, det, Terkel Nielsen førte7 

men desuden nævnes i Skifte efter Søren Nielsen 
1839: Halvparten i en Pram i Kolds Havn, :.Fælles
haabet« kaldet. (Den havde saavist ikke Søren Niel
sen, men hans Medejer Kold, døbt.) Han bandler 
paa Tønsberg, Laurvig (til Oplandene sejler stadig 
Terkel Nielsen), Drammen, Bergen, Stavanger, Bjørn
boe, Barøen, Østerrisør, Oxefjorden, Risør, Østerli,. 
Dyrhaugstaden, losser Korn, især Byg, og lader Tøm
mer og Jern. Af tyske Byer handler han paa Siet
tin, Liibeck, Hamborg, Iosser Sild, Gaardaal, Uld,. 
Voks, Smør, og lader Kaffe, Vin (fra Montpellier) osv.1) 

Af indenlandske Byer handlede han først og sidst 
med København og med Helsingør, »Schiælschiør«, 
"Naschou«, Nykøbing, Flensborg, Christiansfeld, Tøn
dern, Assens, Wiborg, Randers (udførte dertil 2 Gange 
om Ugen røgede Sild), Ebeltoft, Hobroe, Skive, Løg
stør o. s. v. 

I disse ulykkelige Tider var det et Særsyn i 
Nibe, at en Mand, der havde tjent Formue paa Fiske
riet, pludselig kunde klare sig, hvad der var at gøre,. 
og beslutsom begynde en nøjsommere Levevej; og 

') Ved Søren Nielsens Død indrykker Skifteretten Pro
klama i •Altona'er Mercurius• for at indkalde mulige 
Kreditorer. 
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endnu mere undrede det, at Omslaget lykkedes for 
ham, og Butikshandelen trivedes og udvidedes, saa 
at der maatte ansættes et Par Købmandskarle til, og 
at han ved Siden af drev den udenbys StorhandeL 
Og saa var det ham, der rundt omkring lod opkøbe 
de Sild, der endnu var at opdrive, og lagde dem ned 
og sendte dem bort. Længe havde alt det vakt en 
passiv Undren; men 1828 tog selve Fiskeriudreder, 
Købmand Peder Kold med flere, Ben i Næsen og 
anklagede Købmand Søren Nielsen for, at han havde 
drevet sin Handel efter en større Maalestok, end hans 
Borgerskab tillod det. Skæbnen vilde, at skønt et af 
Vidnerne erklærede, at han for ikke længe siden 
havde set Søren Nielsens Borgerskab, var det ikke 
til at finde; det var som forsvundet fra Jordens 
Overflade - et ganske mærkeligt Tilfælde. Ankla
gerne triumferede. Men da Dommen faldt (se Politi
protokollen for Nibe Købstad 1821-32, Blad 126, 
26. Marts 1828), lød den paa Bekræftelse af Køb
mand Søren Nielsens Borgerskab, hvis Eksistens be
vistes ved en Paategning af afdøde Justitsraad Basse
sen; og hvad mere var: Dommen lød paa, at da 
Søren Nielsens Borgerskab skrev sig fra længe før 
Reseriplet af 15. April 1820, maatte Reseriplet af 10. 
April 1761 give ham Ret til al borgerlig Næring. 
Hvorfor skulde han have vaigt det mindre, naar han 
havde Ret til det større? Det er fremkaldt af denne 
Klage, at Baron Juul til Lundbæk har givet Søren 
Nielsen følgende Attest: 

»Efter Anmodning af Hr. Kiøbmand Søren Niel
sen i Nibe kan jeg med Sandhed bevidne: 

At jeg igiennem en lang Række af Aar haver 
kiendt bemeldte Kiøbmand Søren Nielsen som boesat 
Kiøbmand i Nibe; og uagtet jeg ikke selv har han d-
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let med ham, veed jeg dog med fuldkommen Wis
hed, at fleere af mine Bønder har til ham afsadt 
deres Vare, til Priiser, som ikke af Byens andre 
Handlende har været at erholde; tillige er det over
eensstemmende med Sandheden, at Høije og Lave, 
med hvem Hr. Nielsen har handlet, giver ham det 
eenstemmige Vidnesbyrd, at han er lige saa reel Han
delsmand, som punktlig og nøijagtig Betaeler; han 
har endog det forud for mange af sine Medhandlende, 
at han i disse pengetrange Tiider har gavnet mange 
saavel Jorddyrkere som Fiskere ved i længere Tiid 
at give Kredit paa fornødenheds Vare, som Salt, 
Tiære, Hamp, Tømmer etc., saae det vilde være me
gen Skade for Omegnen, om Hr. Søren Nielsen skulle 
se sig nødsaget til at nedlægge sin hidtil med saa 
megen Retskaffenhed føerte Handel. 

Lundbæk, d. 14de Marts 1828. Juul.4: 

Føre Klage over en Kollega af Nid over hans 
Velstand l Ja, Sindene havde allerede taget Skade af 
Skuffelserne Aar ud og Aar ind i Forventning om 
Rigdommens Tilbagevenden. Det er dobbelt svært 
at holde sig klar af Bitterhed og Misundelse, naar 
man har sat sin Lid til det, der ikke er evigt. 

Naar Øerne er smaa og Søerne er smaa, da bli
ver ogsaa Sindet smaat. 

Det var ikke altid en lempelig Maade, Søren 
Nielsen behandlede sine Kunder paa -ikke just den 
Varsomhed, en Handelsmand udviser nutildags. 

I hans Brevbog findes bl. a. følgende: 

Hr. Jens Nielsen, Selde. 
Jeg var meget misfornøjet, at du ved min Handelsbe

tient forandrede den Accord, der imellem os var sluttet, 
nemlig at Betalings Tiden for det fulde Beløb skulle ske i 
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denne Maaned, som nu blev udsat med det halve til 11te 
December og Resten til Foraaret. Du veed, at Salt, Hamp, 
Jern, Urtekramvarer betales strax efter Modtagelsen, da 
disse giver kuns en lille Fordeel og ikke kan taale at have 
den lange Henstand, der af mig ikke havde skeet, om jeg 
selv havde været tilstede; men da du nu, som jeg formo
der, lader din Søn begynde at handle, maae du søge ved 
prompte Betalingserlæggelse til rette Tid at vinde Sælgernes 
Tiltro for din Søn, thi ifald du udebliver over Bestemmel
sestiden med Betalingen, er ieg nødt til at søge det ind
drevet, og da er alt hans Kredit svækket, som derimod ved 
prompte Betaling vil blive forlænget og forstørret ved Vare 
Partie næste Gang. 

Anders Smed i Nautrup. 
Det var slemt, at Du ei betalte min Svigersøn efter 

dit Løfte det halve Beløb af tilsendte Vare, som ieg i Tiden 
trænger til, men ikke desmindre har jeg nu givet dig en 
Maaneds Henstand med Betaling af 100 Rbd. og 3 Maane
ders Henstand med Resten 93 Rbd., hvorfor jeg har skrevet 
2de Beviser, som Morten Smed bringer at undertegnes af 
dig og betales, naar de ere forfaldne; naar prompte Beta
ling da sker, kan erholdes, hvad Varer Du ønsker til nye 
Regning. Det er mig ligemeget enten Betalingen sker med 
Penge eller Varer til Gangbar Priis. 

Nibe, d. 27. December 1832. Søren Nielsen. 

Af et Brev til Morten Smed paa Fuhr . 
. . . . . ieg maae derfor bede dig vise mig den Tjeneste 

i Halvhelligdagene at rejse op til Anders Smed og bede 
ham underskrive disse 2de Beviser til Udbetaling for Pen
ge, han skylder mig efter den ham tilsendte Regning; naar 
Beviserne af Anders Smed ere underskrevne, vilde Du og 
underskrive dit eget Navn som Vitterlighedsvidne ..... , da 
Giælden er rigtig og (dette) skeer alene for at oplyse vort 
Mellemværende i Liv og Død . 

. . . . . Dine Udgifter paa Rejsen og din Ulejlighed der
med skal jeg skyldig betale, "men jeg ønsker, at Du ei vil 
tale med nogen om din Rejses Hensigt, der mulig kunde 
skade Mandens Kredit og ikke gavne mig ..... Nibe, den 
27. December 1832. 
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Til en Mand fra Volstrnp, der piskende paa 
Hestene kom jagende ind i Søren Nielsens Gaard, og 
idel han steg af, pralede med, at han paa saa og saa 
kort Tid havde tilbagelagt Vejen, sagde Søren Niel· 
sen: »Ja, hvis du selv havde løbet ved Siden af Vog
nen, kunde du have pralet.« (Overleveret gennem 
Kæmner N. C. Jensen, Nibe.) 

Til en Ven i Helsingør (i hine Tider i Nibe altid ud
talt Helsenør) skriver han 10. Juni 1832, om han ikke kan 
skaffe en Karl (J ens B.) Tjeneste der som Bryggerkarl eller 
andet, for han er ked af at være i en Egn, hvor saa megen 
Mistillid er hans Lod. (Karlen har altsaa paa en eller an
den Maade forset sig.) 

- Sin Medfølelse med sine Bysbørn udtrykker han i 
et :{Jrev til forhenværende By- og Herredsfoged Kofoed, 
Nibe, nu Hjørring: •Justitsraaden slap heldig nok fra dette 
ulykkelige Nibe, hvor næsten hver Mands faste Ejendom 
bliver udlagt for Skatter, og hvor dette ikke skeer, bliver 
Bohavet kiørt op til Raadstuen i samme Øjemed - her 
Øjnes ingen Udsigt til Noget Bedre. 4000 Rd. Commune
skat bliver aarlig begiæret, saa at de faae, der endnu l~ar 

Brødet, m a ae falde. • 

11. December 1832 falder den Ytring i et Brev 
(til Clemmen Nielsen, Beistrup): »Men da vi ere saa 
svage til at indse i Fremtiden, (maae vi jo lade det 
beroe paa, hvad Vending den begyndte Krig vil tage).« 
Begyndelsen har Klang af Bibelen. Men var Søren 
Nielsen religiøs og alvorlig, hvad hans Vandel viser, 
var han dog intet Hængehoved. Ellers kunde han 
ikke til Vennen i Helsingør, som hans Datter Chri
stine (af første Ægteskab) er i Huset hos, skrive l. 
Oktober 1834: ~Vi manglede i Aftes ved Dansen din 
Søster og hendes Datter, og min Datter ved vort 
Høstgilde.« Han slutter: »Vær alJe venlig hilset fra 
en Familie, hvis Tanke ved min Datters Bliven i 
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Eders Kreds vil knytte et fastere Venskabsbaand 
mellem os og Eder.« 

Til Grosserer l. Fæster, København (se Kap. N. 
N. Færch), lyder det helt opmuntrende i Nytaarsbrev 
29. December 1831: »Ligesom jeg ønsker, at den al
mægtige Gud vil med det kommende Aar skiænke 
Dem Mod og Kraft til at fortsætte Deres hafte Be
stilling og (De) kan sikkert stole paa, at jeg paa De
res Sted ingen anden ønsker eller tør betroe de faa 
Forretninger, ieg maatte have til Udførelse end til 
min saa ofte redebond hjælpende Fæster, ieg stedse 
vil søge at være hengiven. S. N.~ 

12. Juni 1832 udtaler han i Brev (til Grosserer 
Anders Nielsen, København, gift med Cæcilie Kielle
rup, Datter af Etatsraad Kiellerup, Aalborg), at 
med den Kaution, Grosserer Holmblad tilbyder, maa 
Fæster kunne fortsætte. Men deri tager han fejl. Gros
serer I. Fæster maa afstaa sin Forretning til sin Søn. 

Opmuntrende lyder ogsaa en Hilsen, han sender 
gennem Hvistendahl, Tønsberg: » •••• ieg beder hil
set Hr. Joh. Johansen. Naar han faar tjent dygtig 
Penge med sin Fart ind i Beltet, kunde det inter
essere mig at se ham derved muntret her i Fiorden 
igen.« 

Meddelelse af 28. Marts 1834 til Birkedommer 
Gierløv, Aalborg, om Tiendekornet for Ejdrup Kirke 
slutter: »Da jeg ved, De holder af Tobakken ligesaa 
vel som ieg, medgives l Pund Tobak, der bedes ikke 
forsmaael.« 

Men først og sidst er det Bibelens Ord om at 
hjælpe de skrøbelige, der er hans Rettesnor. Da 
Christen Dokkedal, Aalborg, tidligere Nibe, opsiger 
Penge, han har tilgode hos Søren Nielsen, giver han 
det Svar: , Du kan fa a dine 300 R d. ogsaa uden Op-
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sigelse, men ieg har deraf betalt din Søn til at komme 
i Næring for; ved mit Komme til Aalborg denne eller 
næste Uge skal ieg tale med dig og ønsker, at Retten 
kan forebygges, da ieg holder mest af Venskab.« 

Til det Kgl. Kancelli indgiver Købmand Søren 
Nielsen 1832 Ansøgning om at erhverve Ret til al 
anlægge en Oplagsplads »af grove Vare« og disse 
mig solgt ved Auktion paa Tyholm. Han udtaler i 
Brev af 27. Oktober 1832 til Grosserer Anders Niel
sen, som han beder tale sin Sag i Kancelliet, at han 
ved, han har Lov uden Privilegium at sælge :.grove 
Vare«, men at Stiftamtmanden i Thisted sikkert vil 
komme med Erklæringer til Befordring af sine Juris
diktionshandlende; »og ieg har hørt, at den Apote
ker, der boer paa Tyholm, har Kancelliets Tilladelse 
at have Udsalg af Urtekramvarer m. m. til Egnens 
Forbrug, men af grove Vare især Tømmer, Bord og 
Lægter har han intet at faldholde «. Det synes, at 
Søren Nielsens Ønske først er gaaet i Opfyldelse med 
Svigersønnens, Terkel Nielsens, Opnaaelse af Han
delsprivilegium i Agger, som han saa ofte havde kred
set om paa sine Sejladser gennem »Kanalen« og un
der sine Forsøg med Sildefiskeri og Saltning. For
aaret 1839 flyttede Terkel Nielsen (gift med Søren 
Nielsens ældste Barn Cæcilie Marie) til Agger og op
rettede en Købmandshandel med Eneret til Handel i 
5 Miles Omkreds efter gammeldags Mønster og med 
SkiBsproviantering som vigtigste Gren. (Han forsy
nede endogsaa Skibene med Brød fra et Bageri, som 
han lod en Tysker, Fehrmann, anlægge og drive.) 

Denne Købmandshandel gav saa stort et Udbytte, at 
Terkel Nielsen paa faa Aar blev en hovedrig Mand. Køb
af Strandingsgods, som Folk tilvendte sig som en Gave fra 
Havet, og som stemplede flere af Aggeregnens Pengemænd, 
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undgik han det første Aar ved en Paamindelse fra sin 
Hustru, der en Dag i Kontoret saa ham forhandle med 
nogle Agger- og Todbølboere, der almindeligt betegnedes 
som Strandrøvere: , Husker du, Terkel, at min Fader paa
lagde dig at holde dig fra Handel med Strandingsgods.• 
Men senere, da hans Hustru var bukket under for Sinds
syge (ligesom Moderen, Søren Nielsens første Hustru), me
ner man, at Terkel Nielsen er bukket under for Fristelsen 
og har været Medvider i sin Kompagnon, F ..... g's Køb af 
Strandingsgods, og at det var Kompagnonens Trusel om at 
røbe det, der gjorde, at han efterhaanden kunde berøve
Terkel Nielsen hele hans Formue, saa at han døde i Fat
tigdom. Men mange Aar efter skrev Proprietær P. Aagaard, 
Landlyst, (Søn af Amtsforvalter Aagaard), Thisted, der var 
gift med Terkel Nielsens eneste Barn, Karoline (født 4. Juni 
1831), til F ..... g og foreholdt ham Bedragerierne mod 
Terkel Nielsen. Han vedgik dem ved at tilstaa Fru Karo
line Aagaard en Aarpenge, saa længe hun levede. 

12. Februar 1836 hjemførte Søren Nielsens æld
ste Søn, Rasmus (den bedst begavede af Børnene i: 
første Ægteskab), sit Søskendebarn, Cathrine Just
datter (Datter af Fiskeriudreder Just Nielsen, Nibe)r 
som Brud fra Ringelmosehuset (se Ministerialbog for 
Bregnet Sogn, Østerlisbjerg Herred) ved Kaløe. Ni
bingerne gav, for at hædre Købmand Søren Nielsen, 
de nygifte en pompøs Modtagelse. Ikke alene var 
alle Vinduer illuminerede (med Tællelys), men der 
blev skudt saa bravt med Kanoner fra Kaperkrigen1), 

at Brudgommens 6aarige Søster, Frøken Hansine 
Nielsen, blev syg af Skræk og maatte lægges i Seng2). 

') Ved Grundlovsfest i Nibe kanoneres der endnu med 
Kanoner fra Englænderkrigen, skænket til Byen af 
Buntmager Nielsen som Svigersøn af Lars Rimroer 
Binderup, der havde haft dem paa sin Kaperbaad. 

2
) Ved Illumination var det Skik at forherlige Bryllup i 

de Tider. En i Bogen her ikke omtalt Nibe Borger, 
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Inden Søren Nielsen døde, mistede han denne 
kække Søn ved Forlis i Nordsøen udfor Altona. Ca
·thrine Justdatter, der var overmaade smuk og vel 
ikke manglede Bejlere, sad Enke Resten af sit Liv. 

Ligesom Ribe har »fra Arrild« Nibe været udsat 
for hyppige Oversvømmelser. Fjorden var kun skilt 
fra de langs med den opførte Gaarde ved den smalle 
.Strandgyde (eller -gade) og bredte sig med Storm og 
Højvande op gennem Gaderne og slog mange Steder 
Murstensfyldingerne i Bindingsværket ind. Var det 
-rigtig slemt med Oversvømmelsen, banede Vandet sig 
Vej ind i Husene og steg der ofte saa højt, at Møb
lerne flød og maatte føres bort. Men i Strandgader
,ne kunde man kun færdes i Kaage, der stagedes frem. 

Først i Februar 1839 var Oversvømmelsen saa 
voldsom, at den naaede midt op i Byen. I Søren 
Nielsens nederste Gaard omgav den Tjærehuset og 
Bræddestablerne paa Tømmerpladsen og naaede helt 
op til Nederporten ud mod Priorgade i den øverste 
·Gaard, ja, i den stod Vandet endog i den vestligste 
Del af Baggaarden. Under al denne Uhygge sad 
·Cæcilie (mens hendes Mand ordnede sig i Agger) 
alene hjemme med sin lille Pige i en Bygning, hen-

der ved ret smaaligt drevet Butikshandel erhvervede 
stor Formue, men ikke nød videre Agtelse og nu i al 
Hemmelighed for sin Husholderske, der, bedraget af 
ham, sad hjemme med et Barn, holdt Bryllup i en 
Naboby, blev ved sin Hjemkomst kun fejret med Illu
mination af eet Lys, skønt hele Byen vidste om hans 
Bryllup. 

Nibe kan dengang ikke have været helt smaasin~ 
det; det kan ikke et Samfund være, som staar paa den 
forurettedes Side og som aabent og ærligt som her 
giver sin Mening Udslag. 
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des Fader ejede (i Flugt med Major Gluds) ud mod 
Fjorden i Nordre Strandgade. Bohavet drev omkring 
i de oversvømmede Stuer og Kamre. Søren Nielsen, 
der aldrig tænkte paa at hylle sit eget Skind, paa
drog sig en stærk Forkølelse ved at lede Arbejdet 
med at bringe Møblerne i Sikkerhed. At dømme 
efter Beretningerne har det været en Betændelse i 
Underlivet. Familiens Læge, Dr. Lumholdt, kunde 
ikke faa Bugt med den, og da den var paa sit høje
ste, rejste han bort, saa at man maatte hente Fysikus 
i Aalborg; heller ikke han kunde udrette noget, og 
19. Marts 1839 udaandede den Mand, der i Byens 
trange Tider havde været en Støtte for andre; skønt 
-endnu i sin Manddomskraft et Offer for en Forkølel
sessygdom, som Datidens Læger ikke forstod at 
raade Bod paa. 

I Aalborg Stiftstidende for 21. Marts 1839 be
kendtgør hans ·Hustru Dødsfaldet: 

»I Dag Kl. 12 henslumrede ved en rolig Død 
:min elskede virksomme Mand, Kiøbmand og Borger
repræsentant Søren Nielsen efter 6 Ugers Sygeleje i 
·sit 60. Aar. Dybt nedbøjet af Skiebnens tunge Slag 
staaer jeg tilligemed 11, tildeels uforsørgede, Børn 
ved den elskedes Baare og skuer en sørgelig Fremtid 
imøde. Denne for mig og mine sørgelige Tilskik
•kelse bekendtgiøres herved for fra '"ærende Familie og 
Venner. 

Nibe, den 19. Marts 1839. · 
K. sal. Nielsen.« 

Hvem kunde optage Ledelsen af den omfattende 
Bedrift af Fiskeri, Storhandel, Butikshandel og Land
væsen. Den 27aarige Søn, Niels Nielsen, der siden 
1835 tilligemed Peder Klitgaard (Søn af Købmand 
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Lars Klitgaard) havde haft Borgerskab som Medinde
haver af Handelen, havde tjent saa godt, at de to 
ønskede at sætte noget i Gang for sig selv. Niels 
Nielsen købte straks efter Faderens ·Død1) Niels Niel· 
sen Færchs Gaard og skulde, naar den var istandsat~ 

Niels Nielsen. 

efter at den længe havde staaet tildels ubeboet, flytte 
ind i den som nygift (gift med Jomfru Marie Schou. 

1
) Frøken Hansine Nielsen gemmer en Barndomserindring 

fra en Dansetime i Salen i den gamle Gaard, der en 
Tid var udlejet til Danselærer Behrend (Stamfader til en 
bekendt Aalborgfamilie). Som den mindste af Eleverne 
(Barnepigen bar hende derned) skulde hun under Ind
øvelse af Kompliment holde sig ved hans lange Fletning. 
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egentlig Schoucal, fra Helsingør, Søsterdatter og Pleje
datter af Søren Nielsens mangeaarige Ven, ·N .. Chr. 
Jensen, Skriver i Helsingør). 

Da maatte Søren Nielsens Enke som Bestyrer af 
Driften antage Købmand Søren Klitgaard (Broder til 
den bekendte Købmand Klitgaard i Blokhus og Far
broder til Nibes Historieskriver, Postmester C. Klit
gaard). Saaledes gik det i 2 A ar; men det var gan
ske uoverkommeligt med den mangeartede store Be
drift. Havde hun fulgt Mad. Færchs Eksempel og 
realiseret alt, havde hun sparet sig og sine Børn for 
megen Lidelse. Men i Stedet fulgte hun den Tids 
Skik og Brug for Enker, der var stillet som hun, og 
lagde sin Skæbne i Hænderne paa en ung Mand, 
som Familien havde lært at kende gennem Apoteker 
Kayerød i Aalborg, en Farmaceut H. C. Kragh, der 
meldte sig som Bejler til hendes Rigdom. I den 
skildrede Periode havde man i Nibe som overalt 
kendt unge Mænds materielle Valg af Hustru. Det 
var, som om unge Piger næsten kun havde Udsigt 
til at ægte gamle Mænd, som de kunde pleje i deres 
Alderdom. Havde Søren Nielsens Enke set rigtigt 
paa, hvorledes den Slags Forbindelser var løbet af 
paa Niheegnen, vilde hun have set, at den rige Enke 
aldrig kunde klare sig i det nye Ægteskab; uden hvor 
hun som de stridbare Furier, Nibe i sin Tid var be
kendt for, havde taget Magten, som i et Nibehjem, 
hvor et Ark Papir paa Gulvet foran Pulten betegnede 
det lille Omraade, hvor Ægtemanden maatte træde, 
naar der var vasket Gulv. Saadan en Strenghed 
passede ikke til hendes milde Smil, saa hun var 
vaabenløs. Hvorledes var det ikke gaaet Lars Rim
mers Enke i Binderup, da hun havde ægtet Bager
mester Wesche i Nibe l Hvad havde han ikke sat 
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overstyr; og saadan var det i sin Tid gaaet paa 
Sebberkloster, hvor Fru Marie Gleerup, Enke efter 
Over- og Underretsprokurator Peder Lund til Skive
hus, Kyø og Sebberkloster, trods Indskriften paa 
hendes Ægtefælles Gravsten ,der nu deler Enkestan
dens Kummer med sin endnu levende Fru Moder«, 
2 Aar efter sin dygtige, men strenge og heftige Ægte
mands Død 1) havde giftet sig med sine Børns Hus
lærer, Caspar Peter Svint, som hun allerede 4 Aar 
efter maatte skilles fra, fordi han solgte Kyø og an-: 
det og i det hele forringede hendes Kaar, saa at hun 
for enhver Pris maatte skilles fra ham. Hornskov
gaard var den Pris, han forlangte for at slippe Seb
berkloster med det rige Fiskeri. - Slægten Abildgaard 
(hvortil Kunstneren Abildgaard hører) fortæller om, 
hvorledes et af disse 1-ornuftægteskaber knuste en 
ung Piges Hjerte: l\l~te Kirstine, Datter af Fiskeri
udreder Abildgaard, var trolovet med Niels Steen 
Mørup, født 1804, men del hed, at han desuagtet gik 
paa Frierfødder til den rige Enke efter Mølleejer 
Rirnmer i Lundbækhuse. En Dag blev Mette Kir
stine indbudt til Rimmers, hvor der var to tiltalende 
Døtre. Madam Rimmer førte den unge Pige rundt 
i Huset og viste hende alle Herlighederne, lukkede 
Skuffer og Skabe op og viste hende, som det den
gang var Skik paa Landet, sine kostbare Kisteklæder, 
Dækketøj, Duge, Lagener og Hørgarn, Sølvtøj o. s. v. 
Mette Kirstine slog Hænderne sammen i Undren. 

1
) Peder Lund var saa agtpaagivende og streng, at hans 

Folk troede, han paa een Gang kunde overse sine 
Gaarde, og saa heftig, at han faldt om paa Trappen og 
tog sin Død over Budskabet om, at Naboens Kreaturer 
græssede paa Kyø Mark. (Se Fru C. Svanholms Bog 
om Sebberkloster.) 
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Men da sagde Møllerenken: »Hvad siger du nu, hvis 
jeg tager Mørup fra dig?c Mette Kirstine havde 
Graad i Stemmen, da hun endelig fik sagt: »H vad 
skal jeg sige, jeg er jo kuns en fattig Pige !c 19. 
Maj 1830 viedes Ungkarl, Sildesalter Niels Steen Mø
rup, 26 Aar, til Enkemadame Marie Kirstine Rimmer 
af Lundbæk Huse, 35 Aar, staar der i Bislev Sogns 
Ministerialbog. Det var ikke som i Paludan-Miillers Pe
riode en Mani hos unge Mænd for at fatte Tilbøjelig
hed for langt ældre Kvinder, men rent ud Spekula
tion i andres Midler. - Søren Nielsens Enke nærede 
ingen Illusioner om personlig Lykke i nyt Ægteskab, 
Hun var længe tvivlraadig og raadførte sig med sin 
eneste Søn, Studenten; han kunde kun svare, at i 
det Spørgs.maal kunde han ikke raade. :.Det maa 
Moder selv om,« og da han ikke havde bedt hende 
lade være, maatte hun selv se at tage en Beslutning. 
Efter megen Vaklen gik hun ind paa Kraghs Forslag, 
og over hende og hendes kære kom de samme Ulyk
ker som over Fru Marie Gleerup og de andre, og Sor
gen over, at hun ved sit Giftermaal havde været 
Skyld i Ulykken, lagde hende tidligt i Graven. 

Det var 2 Aar efter Søren Nielsens Død, Maj 
1841, at Brylluppet blev holdt. (Hendes mørke, for
dringsløse Dragt af svært violet Silkestof og det lille 
hvide Silke Kniplings Langsjal, som endnu eksisterer, 
vidner om, at hun kun bar, hvad der kunde sømme 
sig for Købmand Søren Nielsens Enke og ikke nogen 
Klædning eller Farve, der kunde passe for Ungdom
men.) 

Til at begynde med saa det ud, som om Kragh 
befandt sig vel i den nye Kreds. Han var stolt af 
de velbegavede Stedbørn og havde Planer om, at den 
næstældste (Frøken Hansine Nielsen) skulde have sin 
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store Stemme uddannet, og den yngre (Fru Schytte), 
der var saa let og gratiøs, vilde han have til Ballet
ten. Othilie (Fru Thomsen) var for lille til, at han 
kunde fastslaa hendes ualmindelige Kærlighed til 
Blomster (en Arv fra Faderen) og til Poesi og Musik. 
Den ældste Datter Marie, senere gift med Købmand 
Anthon Johannes Larsen, indførte han i sine Bedste
forældres, gamle Provst Ramsings Hjem i Haarlev 
Præstegaard og præsenterede hende der. Hun fandt 
de gamle Præstefolk tiltalende og Præstegaarden inter
essant hyggelig. Men i Haarlev Præstegaard gjorde 
hun ogsaa Bekendtskab med sin Stedfaders Forældre, 
forhenværende Proprietær Kraghs til Sohngaardsholm 
ved Aalborg. Pengenøden i Krisetiden havde tvunget 
Faderen til 1826 at opgive Sohngaardsholm som Op
budsbo, senere ogsaa Kaistrup Mølle og var blevet 
nødt til at ty til Svigerfaderen Provst Ramsing1). 

Naar Søren Nielsens Enke havde haabet, at 
Kragh, som han havde givet Løfte om, vilde lede 
hendes Mands efterladte Bedrift, blev hun dybt skuf
fet, for han overlod den stadig til Søren Klitgaards 
Styrelse. Den eneste Grund for ham til at bekymre 
sig for den var Ønsket om at fastslaa, hvor stor en 
Sum han paa en given Tid kunde trække paa den; 
ikke alene for sin egen Skyld, men ogsaa for at 
hjælpe sine Brødre og Søstre, trak han saa mange 
Veksler paa sit nye Hjem og iværksatte en Udplynd-

1
) Det var en gammel Skik, at gifte Præstedøtre, naar de 

gik fra Hus og Hjem, med Ægtefælle og Børn vendte 
hjem til den fædrene Rede i Præstegaarden, hvor der 
saa gerne blev opført en Tilbygning for at skaffe Plads. 
Et siaaende Eksempel paa det er de mange Tilbygnin
ger til Moseby Præstegaard paa Falster til den Ejer
ringske Families Medlemmer. 
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1.·ing, ikke mindre end Svint paa Sebberkloster. Jo 
bedre det gik Kraghs paarørende, særlig Broderen 
Theodor Kragh, som byggede en Gaard og etablerede 
·Købmandshandel i Søndergade, jo mere gik det til: 
'bage for Søren Nielsens Enke og Børn. Kragh solgte 
-og pantsatte det ene efter det andet, saa det fyldte 
Slægt og Venner af Huset med Rædsel. Selv red 
.eller kørte han idelig paa Besøg og til Spillepartier 
paa Omegnens Gaarde; en Nat væltede han paa 
Hjemvejen fra Pandum og brækkede et Ben, saa at 
han i længere Tid laa syg. Hans Søster vår halve 
Aar ad Gangen paa Besøg til Ulempe for Husmode
ren, som havde saa stort Hus at styre. 

Børnenes Lærer kunde ikke undervise i Fransk, 
men skønt Moderen havde aftalt med en anden om 
.at give Franskundervisning, forbød han det, fordi 
.det medførte Udgift, og Børnene tillod han si~ at 
:tugte uden Berettigelse og _uden Evne til at gøre det. 
En Dag, der ''ar fremmede, og Moderen vilde under
'holde dem med at lade Datteren Hansine spille, og Sø
steren Marthine stod ved Spinettet og i Kaadhed for
·styrrede hende et Par Gange, gav han hende uden 
Forstaaelse af hendes livlige Sind en Ørefigen uden 
:at tage Hensyn til, at der var fremmede. Moderen, 
-der saa Virkningen af Tugtelsen, bebrejdede ham 
.den, da de blev alene, og sagde ham sa~tidigt, at 
hun følte det saa bittert ikke· at kunne give ud af 
·sine egne Midler til Børnenes Undervisning. 

29. Juni 1842 havde hun den Sorg at miste sin 
næstældste Datter Kirstine, 14 Aar gammel - en let, 
\lys Skikkelse med Munterhed over sig. Hun havde 
·skrantet det sidste Aar, siden hun en Morgen paa 
Skolevejen ned til »Kolds Minde« - om Sommeren 
,g i k Børnene til Skole, om Vinteren spændte Christen 

G 
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Kusk for og kørte dem - havde stødt sig paa Brønd
vippen paa Færgernanns Eng, idet hun flygtede for 
et Ungnød. Lægen erklærede, at Sygdommen skyld
tes en Blodsamling ved Hjertet, men vidste intet 
Raad. Natten til 23. Juli 1842 laa den syge og 
kastede sig med høj Feber hvileløs frem og tilbage 
paa Lejet. Moderen vaagede bekymret over hende. 
Da brød kort efter Midnat med eet heftige Klokke
klemt løs over Byen. De indsovede Nibinger vaag~ 

nede og viste sig paa Gaden, og lidt erter blev der 
trommet og pebet og raabt »Brand!« Ja, der var 
Ildebrand, hele Nibe Sønderbomsgade brændte. Hur
tigt kom hele Byen paa Benene, og nu blev der et 
grumme Spektakel, for alle de, der løb forbi, gjorde 
»Anskrig~. Nu rullede Christen Kusk ud ad Neder
porten med Vandtønder paa Vognen ad Nibe Kilde 
til for at fylde dem der paa Vej til Brandstedet. De, 
der ikke havde Heste, bar selv Vand til Slukning i 
Brandspande, og der kom Sprøjterne raslende. Der 
var en Larm som ellers aldrig - end ikke paa Mar
kedsdage. Den syge fo'r forskrækket op fra sit Leje; 
da saa hun det stærke Skær af Brand og Luerne, der 
nærmede sig. Med et Angstraab styrtede hun sig i 
Moderens Arme og var ikke at formaa til at lægge 
sig igen. Hele Natten sad hun paa Moderens Skød 
med Armene om hendes Hals i Rædsel for Luerne 
og rystede af Feber. Og da Solen stod op, og dens 
Straaler optog Kampen med de røde Ildsluer, da sagt
nede Kirstines Aandedrag og blev svagere, og Mode
ren sad der, inden hun kunde tænke det, med det 
afsjælede Legeme i sine Arme. Hun tænkte ikke paa 
Faren for, at Branden kunde naa hendes Hjem. Hrin 
bøjede Hovedet mod sit Barn i dyb Smerte og i For
udfølelse af de Ulykker, der vilde storme ind over 
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hendes Børn i højere Grad end hidtil, og det som 
Følge af den ulyksalige Forbindelse, hun havde knyt
tet, og som Kragh ikke var til at formaa til at løse 
trods hendes Bøn om det1). 

1
) I Nibe med dens rige Overlevering troede man i den 

skildrede Periode ikke blot paa Spøgeri og Forbytning 
med Smaatrolde, men ogsaa paa Varsler og noget saa 
mystisk som usynlige Ligtog over Gaderne ved Kirken, 
særlig i Voldborggyde, saadan at de intetanende Men
nesker, der krydsede disse Ligtog, maatte falde og 
brække Ben eller Arme eller komme til Skade paa an
den Maade. Tro det, hvem der vil, naar han har set 
Nibes Brolægning! 

Ikke saa kort Tid før den Brand, 23. Juli 1842, var 
der synske Folk, baade Mænd og Kvinder, der fornam 
Varsel om den; saa tydeligt endda, at de endog vidste 
Datoen og Stedet, hvor Branden vilde opstaa. Saa
danne Brande havde Nibe ikke saa sjældent, fordi Be
boerne var saa langsomme til at efterkomme Forord
ningen om at lægge Tegltag i Stedet for Straatag -
Straa fænger jo let! - roen siden Branden i 1806, der 
lagde Tinghuset og de mange Bygninger i Melgade og 
Skomagergade i Aske, havde Nibe ikke set en saa om
fangsrig Brand som Søndergades. Trods Varslerne om 
Brande begik Byfogeden mærkværdigt nok ofte den 
Uforsigtighed at fjerne sig ret langt ud i Jurisdiktionen, 
netop paa de Dage, der var varslet om, saa at alt var 
nedbrændt, naar han kom til Stede. 

Om Branden den 23. Juli 1842 beretter Politiproto
kollen for Nibe Købstad Vidneudsagnene, først tidligere 
Købmand i Nibe, Christen Westergaards Forklaring 
om, hvorledes han Aftenen før Branden, som saa ofte 
før, havde gæstet Købmand Hedegaard, i hvis Gaard, 
næstyderst i Søndergadc, Branden opstod. Klokken var 
da 9'/•. Hedegaards Nabo, en Fisker, var der, men gik 
straks, da Westergaard kom; denne sad '/• Times Tid 
og talte om ligegyldige Ting. Paa Forespørgsel af For
hørsdommeren svarede Westergaard, at han den •om
forklarede« Aften ikke havde mærket noget mistænke-
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Sommeren 1844 klagede Moderen sin Nød til 
Sønnen, da han var hjemme i Ferien, og sagde ham, 

ligt og heller ikke •havde erfaret andet, end at der i 
Hedegaards Hus stedse omgaaedes forsigtig med Ild og 
Lys•. 

25. Juli s. A. blev en Brandret sat paa Raadhuset i 
Nibe i Anledning af den Ildsvaade, der overgik Bygnin
ger, tilhørende Købmand Hedegaard, Agentinde Kold, 
Jens Pedersen Møllerkarl, Christen Dreiers Enke, Køb
mand Lyngbye, Morten Toldboe, Rebslager Erichsen, 
Niels Ibsen og Peder Nielsen Hjorth. 

Under denne Brandret afhørtes under Forhørene 
fra 25. Juli til 4. November s. A. vel et halvt Hundrede 
Vidner. Købmand Hedegaard forklarer, at et Barn kal
der paa ham om Natten, og da han gaar hen til Vin
duet, ser han i Gaarden Genskin af Ilden i Røghuset, 
kalder paa sin Kone og bringer Børnene ind til Naboen, 
Rasmus Færgemann. Hans voksne Datter var paa Be
søg hos Kierulffs paa Hornskovgaard, men de 3 yngre 
var hjemme. Og af Tjenestefolk havde han ingen. Køb
mand Christoffer Hedegaards Hustru, Caroline Maren
sine, var ogsaa tilsagt at give Møde, men hun und
skyldte sig, fordi hun fik Mavekrampe. Ved Forhørel 
25. Juli bemærker Byfoged Lynge, at Aarsagen, hvorfor 
denne Brandret ikke tidligere er sat, er fordi han den 
23. ds. havde den ordinære Ret at holde, som vedva
rede til hen paa Eftermiddagen, og han i Gaar havde 
adskillige Foranstaltninger at træffe med Hensyn til 
Brandstedernes forsigtige Rydning, »i hvilke det endnu 
flere Steder brændte i Grunden, hvilken Rydning der
for kun med stor Varlighed kunde foregaa, fordi det 
blæste meget stærkt fra Sydvest, hvilken Blæst bar paa 
Byen, hvorfor Rydningen endnu ikke er aldeles tilende
bragt•. Endvidere bemærkede Byfoged Lynge, at han 
Natten til den 23. ds. blev vækket ved en Støj paa Ga
den, og at han ved at aabne et Vindue til denne erfa
rede af forbiilende Folk, at der var Ildløs i Sønder
bomsgade, hvisaarsag han efter at have iført sig nogle 
Rlæder og have sendt Bud til Brandinspektør Hovalt, 
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at saadan kunde det ikke blive ved. Det vilde ende 
med fuldstændig Ruin. hvis der nu ikke kunde sættes 

straks ilede til Brandstedet, hvortil Brandsprøjter øje
blikkelig derefter ankom. 

Købmand Hedegaards Sted stod i lys Lue, »Overet• 
var tildels faldet, og Resten deraf faldt kort efter; til 
samme Tid saas, at Straatagene i et Par Huse paa deri 
anden Side af Gaden lige over for Hedegaards Sted var 
i Brand, og bredte Ilden sig i nogle faa Minutter til de 
øvrige paa denne, nemlig østre Side af Gaden belig
gende, alle, paa Købmand Lyngbyes Sted nær, straa
tækte Huse, hvilke samtlige afbrændte, fordi Gaden var 
saa smal, at man umuligt kunde trænge ind mellem de 
paa begge Sider af Gaden brændende Bygninger og 
navnlig med nogen Sprøjte paa Grund af den stærke 
og uudholdelige Hede, og fordi Husene paa østre Side 
ligger umiddelbart under en stejl Bakke, fra hvis Ryg 
de brændende Huse ikke vilde kunne være naaede (!) 
med Straalen af nogen Brandsprøjte, og •endog fordi 
de samme Huse vare ibygte hinanden• med Undtagelse 
af Købmand Lyngbyes Sted Ol! Morten Toldboes Sted, 
mellem hvilke var en Aabning af omtrent 10 Alen, hvor
hos samtlige Huse var af maadelige Materialier. 

Der var saaledes ikke at tænke paa at redde noget 
af dis:;e Huse eller Købmand Hedegaards Sted, der var 
saa aldeles og i saa kort Tid bespændte af Ild alle 
Vegne, hvorimod der alene kunde tænkes paa at standse 
Ildens videre Udbredelse, hvilket ogsaa lykkedes ved at 
anvende tvende Sprøjter paa Ane Foldagers Sted og 
dets Gavlvæg og Krejler Peder Lundbyes omtrent 5 
Alen derfra beliggende Sted og dettes Gavlvæg, hvilke 
tvende Steders Gavle vare af Træ; endvidere ved at 
anvende den tredie Sprøjte paa Købmand Lyngbyes 
sønderste Udbygning af hans Gaard, hvilken Bygning 
var begyndt at antændes i Løsholterne af Ilden fra 
Købmand Hedegaards Sted, hvilken Udbygning saaledes 
blev reddet, og endelig ved at lade Fisker Hans Studs
gaards Sted, som ligger sønden for det sønderste af de 
afbrændte Huse paa østre Side af Gaden, uophørlig 
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en Stopper for Kraghs egenmægtige Dispositioner. 
Sønnen forstod, at nu var det ikke længer nok med 
Ripostering i de Fægtninger, han stadig havde med 
Kragh i Ferierne. Han grublede over en Udvej, blev 
alvorlig og næppe til at kende igen, det smukke, 
bjertensgode Menneske, der var hele Byens Yndling, 
fordi ban var Søren Nielsens Søn, og dens Stoltbed 
for hans store Begavelse, som der allerede i Skole
tiden i Aalborg gik Frasagn om, naar Kammeraterne 
var Gæster i den gamle Købmandsgaard. Han mødte 
mangt et deltagende og forsiaaende Blik, for alle gode 
Mennesker i den lille vidende By harmedes over Ud
plyndringen. Han holdt Raad med Moderen og hen
des Svoger, Mølleejer Ivar Jensen, Lundbæks Mølle 

overøses med Vand paa den Side, som vendte mod 
Branden, hvorfra Huset var fjernet i en Afstand af 12 Al. 

Købmand Hedegaards afbrændte Sted laa paa vestre 
Side af Gaden. Det blæste ikke, men luftede ganske 
lidt fra Sydvest. Kl. henad 4 om Morgenen var Faren 
for Ildens videre Udbredelse forsvunden, men derefter 
vedbleves med Slukning af de brændende Rudera, og 
kunde Ilden i Grunden først slukkes i Gaar hen paa 
Eftermiddagen, fordi der mellem Rudera (Ruinerne) var 
en betydelig Mængde af Husejerne indsamlede Tørv, i 
hvilke Ilden længe vedligeholdt sig. 

Anm. For de hyppige Nibe-Brande blev der paa 
en følelig Maade sat en Stopper, da Købmand Garben, 
gift med Frøken Kamilla Arntzen, lod sig friste ved den 
lempelige Maade, Forhørsdommerne i Nibe havde ved 
Brandforhør. Han blev afhørt og maatte lide sin Straf. 
Skade, at dette begavede Menneske lod sig forlede til 
sligt! Han havde i Kompagni med Marcus Beck i Aar
hus oprettet to Kradsuldsmøller ved Binderup Aa ved 
Nibe. Da han forsvandt fra Nibe, gik Købmand J. Chr. 
Wibroe ind i hans Bedrift, der var saa udmærket til
rettelagt, at der kunde tjenes en Formue paa den, uden 
at der behøvedes ringeste Forandring. 
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(tidligere af Gudsgift eller Hule Mølle), der var Søstre
nes Værge1

), mens Mørup var hans, og en Dag be
stemtes det, at han skulde henvende sig til Prokura
tor Bentzen i Aalborg, en Bekendt fra Skoletiden. 
Hos ham fik ban den Oplysning, at da Loven tilstod 
.en Mand fri Raadighed over, hvad han havde giftet 
sig til, var der ingen anden Udvej end Skilsmisse. 
Det talte han længe med Moderen om. En Skils
misse, ja en bristet Forlovelse regnedes den Gang for 
en Plet (»Du er et fortabt Menneske,« udbrød en Ven 
til Søren Kierkegaard, da han havde hævet sin For
lovelse), men der var ikke andet at gøre. Det var 
gaaet saa vidt med Kragh, at han hos Grosserer Cohn 
i Aalborg ha,•de stiftet en Gæld, som han vilde dække 
ved at sælge Jorden, der hørte til Gaarden, ved en 
Auktion, som Dagen var fastsat for. Som en Løbe
ild bredte Rygtet om Begivenheden sig over hele Byen 
og naaede Familiens trofaste Venner. Pastor Blicher 
kom kørende fra Sønderholm for at tale med Mad. 
Kragh om, at det Salg maatte forhindres, for at Gaar
den ikke skulde blive helt blottet, nu Staderne ikke 
gav Udbytte. Hvad skulde gøres? Hun vidste ingen 
Udvej. Da aabnede den sig for hende fra en uanet 
Kant. Naboen, Farver Andersen, viste sig at høre til 
de faa trofaste Mennesker, der ikke glemmer mod
tagne Tjenester. Han kunde ikke taale at tænke paa, 
at Børnene af den Mand, der havde vist ham og 
mange andre Medborgere Tjenester, skulde behandles 
saa himmelraabende uretfærdigt. Han stillede som 

') 1. April 1826 tinglæst Skøde fra Carsten Færch til Kam
merraad Svanholm, Sebberkloster, paa Herlighedsret til 
Gudsgiftmølle med Jordskyld 4 Tdr. 7 Skp. 3 Fdk. 2 
Alb. og Mølleskyld 8 Tdr. 4 Skp. i Voxlev Sogn. Købe
sum 200 Rbd. Sølv. Dat. 10. Oktober 1825. 
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Belingeise for sit Indskud af Kapitalen i Gaarden, at 
Værgen, Ivar Jensen, ogsaa skulde indskyde en Sum. 
Og den unge Student, som netop 23. Marts 1844-
havde faaet læst Afkald paa sin Fædrenearv, indskød· 
den og desuden Assurancesummen for den Part 
(Aktie) i den forulykkede Broders Skib, som Faderen 
havde givet ham til at bestride Studeretiden med,. 
men som han i Skoletiden ikke havde behøvet at op
tage af, fordi Gæstgiver Pedersen (Hotel Dania) i Aal
borg, som Faderen havde tinget ham i Kost hos, lige 
saa lidt som Farver Andersen kunde glemme deo 
Støtte, han i Nibetiden havde haft hos Søren Nielsen~ 
og derfor ikke vilde modtage Vederlag af Sønnen. 

Saa var Faren drevet over for denne Gang (og 
Bagermester Tyhring og Møller Petersen, som i For
staaelse med Mørup (!) skulde sikre sig den veldrevne 
Jord og i Forvejen allerede havde ordnet sig saadanT 
at Mørup overtog Tybrings Jord, var ikke lidt skuf
fede). Men nu maatte der saa handles, inden Kragh 
foretog flere Salg. Prokurator Bentzen sendte Bud 
om, naar han vilde komme og drøfte og fastslaaT 
hvad der skulde gøres. Det var den Dag, de unge 
var indbudt til Bal i Sønderholm Præstegaard, det 
Sted, hvor de elskede at komme. Men det rørte ikke 
den unge Mand; han lod Søstrene tage af Sted alene. 
Under Raadslagningen blev det bestemt, at Prokura
tor Bentzen paa den ulykkelige Hustrus Vegne skulde 
rette en Begæring til Kragh om Skilsmisse. 

Omsider - efter mange pinefulde Forhandlinger 
- gik han ind paa Skilsmisse, og Akten blev under
skrevet 15. December 1846. Men det var ikke ube
tydelige Værdier, Kragh betingede sig for at indvilge 

Skilsmissen. Hovedbetingelserne var: 
a. De 6 Fiskestader, som han antog gav mest 
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(senere suppleret af 2 andre i Kontinuation af Skils
misseakten, fordi det oplystes, at Søren Nielsen havde
ejet 2 af de 6 i Fællesskab med Kiellerup, Birkum- . 
gaard). Efter den Tids Priser, da de var købt, vur
deret til 18__:.20,000 Rdlr. 

b. 4 Bundgarn med tilhørende Rader til Værdi 
2880 Rdlr. (se Kap. Kold), Steg og Sten. Et Par
Fiskestøvler og et Skødskind (!) med Ret til at ud
tage RedseJ blandt samtlige Boet tilhørende Fiske
redskaber. 

c. 2 Sengs Klæder, nemlig l til ham selv, be-
staaende af 3 forsvarlige Dyner, 4 Puder, 2 Pudevaar 
og 2 Par Lagener, samt en Folkeseng, bestaaende af 
kun 2 Dyner, 2 Puder og et Par Blaagarns Lagener, 
samt det Sengested i Gæstekammeret, hvori Kragh 
hidtil havde ligget. 

d. Halvdelen af Stolene i Salen, den grønne Sofa 
fra den liJie Stue, Skrivepult, Ridetøj, Gangklæder, l 
Kuffert samt nogle til hans personlige Forbrug hen
hørende Smaating. 

e. Handelsbøger med Regningskrav. 
f. Den Boet tilhørende Krejlerpram med Ankere 

og øvrige tilhørende staaende og gaaende Redskaber. 
g. 1000 Rbd. Sedler at betale 11. Dec. s. A. og 

11. Juni n. A. mod Sikkerhed i Boets Gaarde Nr. 
85 og 87. 

h. Karen Marie Kragh betaler Regningskrav og_ 
overtager Prioritetsgæld. 

i. Karen Marie Kragh betaler desuden en Kau
tionsgæld, der, hvis den overstiger 200 Rbd., dog skal 
betales af Kragb. 

Efter mange -~maalige Krav i de følgende Para
graffer hedder det: 

Bestridelse af Opdragelse af Karen Marie Kraghs 
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Børn af første Ægteskab bliver Kragh uvedkom
mende. 

Og saa kommer tilsidst den Paragraf, som har 
taget Søren Nielsens Hustru paa det ømmeste Sted: 

Det bemærkes, at Kragh har gjort Tilbud til 
Nibe Bys Kommunalbestyrelse om Overdragelse af 
Plantagen 'b Søren Nielsens Minde« (samt: at der er 
indgaaet Mageskiftekontrakt med Kbm. Jensbye her 
i Byen angaaende nogle af Boets faste Ejendele), hvil
ket Tilbud og Accord Karen Marie Kragh maa re
spektere. 

Respektere, at Kragh paa Falderebet tillod sig at 
-sælge 'Købmand Søren Nielsens Hjertebarn, hans 
Plantning, hans Fritids-Beskæftigelse1

), det Anlæg, 
som Søren Nielsen havde givet til Sønnen Niels, der 
saa troligt allerede som Dreng havde hjulpet ham, 
mens han plantede »Lysthusene« og den nederste 
Gang, men som ved Søren Nielsens pludselige Død 
ikl~e var ham lovformeligt tilskødet - ellers havde 
Kragh ikke ved sin Afsked kunnet udslynge dette 
væ vietis over det hærgede Hjem 2

). 

1
) Kragh har muligvis misundt Søren Nielsen den Ros, 

han fra saa mange Sider nød for sin Dygtighed i Plant
ning, især af Nibe Anlæg. For i Haven, hvor Søren 
Nielsen havde plantet og podet Træerne, plantede ogsaa 
Kragh et Træ, som aldrig har været velset af Søren 
Nielsens Børn. 

"~~) Indlil Begyndelsen af 1900'erne stod der i Nibe Anlæg 
et fordringsløst Mindesmærke for Søren Nielsen. En 
Solskive med snørklede Prydelser paa Standerne og 
under Skiven en Kobberplade med et i smukke gotiske 
Bogstaver fint graveret •Søren Nielsens Minde•, som er 
det Navn, Anlægget gaar under i Retsdokumenter og 
Protokoller. Omtrent i 20 Aar har dette beskedne 
Minde henligget defekt. Mærkværdigt nok er det for et 
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Karen Marie Kragh havde næsten tænkt sig, at 
Bægeret var bredfyldt, da Kragh Aaret i Forvejen 
23. August 1845 for ved Kaution at opnaa en Sum 
rede Penge havde pantsat: 

»1. En Toft med Stendige om i Grønnegade. 
2. Et 4 Fags Sted paa Nibe Kildegade (forsikret 

under Nr. 69). 
3. Tjærehuset (under Nr. 84). 
4. Halv Ejendomsret til de Grunde med tillig

gende Haugepladser, hvor forrige Anders Sloths Gaard 
Nr. 73 paa Nordre Nibe Kildegade og Stederne Nr. 
92 og 93 paa Naboløsgaden i Nibe havde staaet, men 
nu ere nedbrudte. 

5. Halv Ejendomsret til Nr. 67 paa Hjørnet af 
Farvergaden og Nordre Kildegade. 

6. En »mig tilhørende« Kreiler Pram af ca. 3 
danske Comm. Læsters Drægtighed, med Seil, Ankere, 
Touge og øvrigt Tilbehør. 

7. Alle »mine« Fiskeriredskaber af Kaage, Bund
garn, Rader, Steg, Aaleruser etc. Intet i nogen Maade 
undtaget. 

Alt med Prioritet næst efter de i disse Ejendele 
for Tiden indestaaende Forhæftelser (til Stedbørnene). 
Under Pantsætningen skal være medindbefattet ikke 
alene Assurancesummen for de ovennævnte Bygnin
ger, hvis Muur- og nagelfaste Appartinentier ligeledes 
skulle tjene Kreditor til Sikkerhed, - men ogsaa Af
grøden af de omhandlede Hauger og Tofter, samt 
iøvrigt alle af Ejendommen gaaende og løbende Leje, 
Afgifter, Reven u er og Interesser i navnlige Maader. « 

Par Aar siden blevet rejst igen, men med en saare for
gængelig sort- og hvidmalet Træplade i Stedet for Kob
berpladen med det smukke Stik. 
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Ja, Karen Marie Kragh vidste, at disse Paragraf
fer, der kunde underkaste Underskriveren den hur
tige Retspleje, var som et Sværd over Hovedet paa 
hende og hendes. Men intet kunde sammenlignes. 
med Sorgen over Tabet af »Søren Nielsens Mindec. 
Det kunde hverken hun eller Børnene taale at 
tænke paa. 

Endnu i 1920, da det - efter hele Landets Del
tagelse i Dyrehavens Naturfredning - ubegribelige 
skete, at nogle af de smukkeste og kraftigste Træer 
i Anlæggets indtil da saa smukke østlige Bryn ud 
mod Markvejen blev fældet, gjorde det et dybt Ind
tryk paa de to Døtre af Søren Nielsen, som endnu 
lever i Nibe, og som trods deres høje Alder har vaa
gen Interesse og megen Glæde af Mindet om de Ti
der, der svandtt). 

For Moder og Børn var det en Lettelse, da det 
daglige Tryk af Kraghs Nærværelse var hævet. Men 
Hjemmet var hærget, og Moderen kunde ikke komme 
over sine Nag, kunde ikke tilgive sig selv sit Livs 
store Fejlgreb. Børnene, som i Ulykkesaarene havde 
sluttet sig saa inderligt til hende, saa med Bekymring, 

1) Selv om man ikke ser paa Nedhugningen af Købmand 
Søren Nielsens Træer fra samme Side som Søren Niel
sens Døtre, kan man ikke lade være at undres over, at 
en forholdsvis træfattig Egn kan have Raad til at fælde 
et smukt Bryn, hvor hvert Træ af populus canadensis. 
var prægtigt, mens det skovrige Sjælland i Kastelsgra
vens Anlæg lige ved Siden af Skulpturen af Sindiogs 
Valkyrie (ved Langelinie) freder om et langt mindre 
kraftigt Eksemplar af netop samme populus caoadensis, 
som i Udspringstiden staar der med sine herlige røde 
Rakler til sin mørke, dybt furede l!ark. 

Hedeselskabet fralægger sig som Svar paa Fore
spørgsel i Skrivelse af 10. Januar 1921 Ansvaret for 
Hugsten af Poplerne i Brynet. 



FRA NIBES GLANSPERIODE 93 

3t ·hun ikke kunde bære Synet af de nu saa »fm·ha
vede« og forsømte Ejendomme, og at det saarede 
hende at se, hvor Købmand Søren Klitgaard som 
Lejer af hendes Ejendom stadig gik frem i Velstand, 
medens hendes Kaar var saa forandrede, at hun ikke 
evnede at give Børnene som før, endsige lindre Nø
den for andre. Og det pinte hende at have Lejerens 
ukultiverede Hustru saa nær ind paa sig, at hun til 
hende havde maattet afst~a Halvdelen af Gaardens 
Beboelse, som hun i de mange Aar havde været ene 
om. H u n sygnede og gik til Sengs, og den 2. Maj 
1847, kun 8 Maaneder efter, at Skilsmissen var lov
formeligt vedtaget, udaandede hun. Af Børnene var 
kun de tre yngste hjemme. Marie, den ældste Dat
ter, havde for at lette Hjemmets Forhold taget en 
Lærerindeplads, som Stedsøsteren i Agger havde skaf
fet hende hos Bekendte, Proprietær Jessens paa Lyng
holm paa Thy. Hun skulde just Liltræde sin nye 
Stilling, da Budskabet om Moderens Død blev sendt 
hende fra den ældste 17aarige derhjemme. Hun gav 
sig straks paa den langvarige Rejse hjemad med 
Heste og Vogn over Thisted og Aggersund - i stor 
Spænding for, om hun naaede hjem til Moderens 
Jordefærd. Hun drog et Lettelsens Suk, da »Om
drejningen« (ved Nibe) var naaet, og Nibe laa der 
foran hende ved den blaa Fjord og med Faderens 
Plantning bagved. Nu var der kun tilbage at holde 
ved Acciseboden. Vognen standsede til Visitering. 
Var den Toldbetjent dog ikke snart færdig l Da dir
rede i det samme Luften af Klokkeklang, først den 
enes, og saa faldt den andens ind. Det lød saa tungt, 
det yar Begravelsesklokker. Det var hendes egen 
milde, varmhjertede Moder, der blev jordfæstet, og 
hun selv var ikke hos de smaa. 
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Den 17aarige Søster og Mosteren fra Lundbæk 
Mølle havde opsat .Jordefærden saa længe det var 
muligt. Kisten var ført ned i Gaardens store sten~ 

satte Kælder, men da Broderen med Skib var naaet 
hjem den lange Vej fra København, tænkte ingen 
paa, at det kunde tage længere Tid for Søsteren at 
naa hjem fra Thy. 

Nu da Moderen ikke længer kunde værne, ryk
kede Kampen for Opretholdelsen, eller rettere Gen~ 

erhvervelsen, af. det gamle Hjem ind paa Børnene. 
Marie opgav sin Lærerindeplads for med sine 21 Aar 
at bringe Rede paa Forholdene. Paa Skifteretsmø
derne drøftedes det ofte, om det vilde være rigtigst 
at sælge Gaarden. Skifteforvalter, Byfoged Lynge 
fandt, at med det Baand, Kragh i 1846 havde lagt 
paa Gaarden, ved at udleje Handelen uopsigeligt fra 
Ejerens Side i 9 Aar til Søren Klitgaard (for 450 Rbd. 
aarligt), vilde ingen anden end Klitgaard ønske at 
købe Gaarden og han altsaa faa den langt under 
Prisen. Den burde saa meget mindre sælges, sagde 
han, som »den ældste af Døtrene, Marie Nielsen, med 
den største Samvittighedsfuldhed og med særdeles 
Forstand besørger sine yngre Søstres Opdragelse og 
Husholdning«. Og saaledes blev det. Men da Halv
søsteren i Agger blev sindssyg, afløste hun Søsteren 
Hansine Nielsen som Husmoder i det store Køb
mandshjem i Agger - hvor Othilia var med hende 
--, indtil hun 5. Maj 1854 ægtede Købmand Anthon 
Johannes Larsen, der overtog Gaarden og Gælden til 
Søren Nielsens Arvinger. (Han var Søn af Gartner 
Jens Larsen, Hals, der var opdraget i Huset hos den 
andetsteds i Bogen skildrede Proprietær Frantz Hvass 
til Randrup.) Hos dette unge Ægtepar samledes nu 
Broderen og Søstrene. Intet Sted var de saa gerne 
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som i Barndomshjemmet i Nibe, og Søsteren Marie 
tog sig med moderlig Omhu af dem. Hendes tro
faste Sind lukkede dem aldrig ude. Selv nu, da hun 
havde begyndt sit eget Liv med dets Glæder og Sor
ger, havde hun og hendes godhjertede Ægtefælle altid 
Plads ved deres Arne til hendes Søskende, som hun 
følte saa varmt for, fordi de havde lidt saa ufor
skyldt. Sig selv tænkte hun aldrig paa, end ikke da 
hun i sit Livs sidste Aar maatte friste Tiden som syg 
og afhængig af sine arnværende Plejersker. Det Stor
sind og den Beherskelse, hun viste under Lidelsen, 
prægede til sidste Stund hendes Træk og hendes Be
''ægelser med Ynde. Hendes Smil lyste over hele 
Huset, hendes Ansigt ældedes aldrig af Rynker, og i 
hendes høje Alderdom havde hun friske Farver som 
i Ungdomsaarene. Hende var det, der til sit sidste 
Aandedrag bestod Prøven som en værdig Datter af 
Søren Nielsen - ligesom han retsindig, trofast og i 
sin Omtanke for andre selvfornægtende. 

I et Brev til Søsteren Marie skriver Broderen 
1846 fra Regensen, at han har sat sig det Maal at 
blive Faderen en værdig Søn. Ja, sandelig har han 
gjort sin Faders Slægtskultur Ære. Lige fra Ung
dorosaarene tog han sine Eksaminer med Glans, men 
var dog ingen forbenet Læsehest1). Han red, dan~ 

sede og skøjtede og var meget afholdt af alle. (Det 
klæder hans Ungdom saa pudsigt i et Brev til Marie 
at gengælde en ung Piges Hilsen 1il ham med et i 
Tidens Stil holdt: »Til Frøken Sophie L. maa jeg. 
bede dig formelde min Tak for hendes Hilsen tillige~ 

med min ærbødige Gencompliment.«) I et andet af 

1
) I Aalborg Latinskole~ Protokol læses i Anmærknings

rubrikken for ham et gentaget ironisk •hoster meget!« 
eller rent ud •snakker•. 
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·hans mange Breve til Søsteren Marie, dateret 27. No
vember 1847, e1· der en Skildring af Intluenza'ens 
første Tilsynekomst i København og dens Angreb paa 
Regensianerne. 

Som ung Regensianer maatte han »informerec: 
for at undgaa at blotte Hjemmet i Nibe, hvor hans 
Midler stod. Han blev Lærer for svensk-norsk Ge
neralkonsul Everløfs Sønner og som Ven optaget i 
Familiens Omgang -- skønt opvokset i en Provinsby 
i Nedgang beundret for sin elegante Fremtræden og 
sin Aandfuldhed. Som Brug var i de Tider, stude
Tede han Theologi og tog sin Attestats Aar .... 1). 
Til Skuffelse for Rasmus Nielsen, som endelig ''ilde, 
at han skulde tage Doktorgraden i Theologi, gik han 
over til Juraen og tog Eksamen i Slesvigsk Ret (blev 
·eksamineret paa Tysk) og fik straks Embede som 
Sekretær ved Appellalionsretten i Flensborg. 

I Flensborg blev han optaget i en Kreds af 
dansksindede, fædrelandstro Mænd (Kollegerne ved 
Retten: Præsidenten Kammerherre, Dr. jur. C. L. E. 
v. Stemann og Kammerjunker Wøldike. Advokaterne 
·Og Aktuarerne, især Aktuaren i den sydlige Del af 
Gottorp Amt, Premierløjtnant C. F. Boesen, der boede 
i Byen Slesvig, Overpræsident i Flensborg By, Kam
merherre S. A. G. C. v. Rosen, Amtmand over Flens
borg, Baron W . F. '\\Tedell Wedellsborg, Grosserer 
Nissen (Bucka & Nissen), Kammerherre C. v. Krag, 
der var Overlandevejsinspektør, eller som der staar 
trykt paa de Visitkort, han saa ofte benyttede til at 

') Inden han gik op, sendte han Søsteren Marie et Da
guerrotypi uf sig, for at hun skulde se ham med det 
mørke Fuldskæg, som nu skulde af, fordi ·det var upas
sende at møde med Fuldskæg til theologisk Embeds
eksamen. 
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skrive Te-Indbydelse paa til Cancelli Sekretær P. 
Nielsen: Ober-Landweg-Inspector, Lyksborg. Hans 
Rang skaffede ham ofte Tilsigelse til Taffel hos Fre-

Sekretær i Overappellationsretten 
i Flensborg P. Nielsen. 

derik VII paa Lyksborg Slot. Engang glemte Lakajen 
at tilsige ham, og Grevinde Danner troede, at han 
udeblev, fordi han ringeagtede hende; han havde 
nemlig ved foregaaende Taffel undsiaaet sig, da den 

7 
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jourhavende Kammerherre bragte ham Bud om, at 
Grevinden ønskede, han skulde sidde til Højbords. 
ved Siden af hende og Berling. Sekretær Nielsen 
motiverede sin Vægring med, at han ikke paa nogen 
Maade vilde indtage en Plads højere oppe end det 
tilkom hans Rang og Ungdom. Da Kammerherren 
atter trængte ind paa ham, afskar han med, at ban 
vilde forskaane sig selv for under Taffelet at blive 
vist længere ned, og indtog saa sin vante Plads. Men 
Lakajen tvang han til at underrette Grevinden om, 
at det var ham, der havde glemt at aflevere Tilsigel
sen. For Sekretær Nielsen ønskede dog ikke at falde 
i Unaade ved Hove1

). 1860 fik Svogeren J. C. A. 
Schytte (der tidligere havde studeret Farmaci og haft 
Plads paa Nibe Apotek) efter Lærereksamen ved Blaa
gaard Seminarium, hvor han bl. a. læste sammen 
med Gustav Johannsen, sit første Embede i Tvedskov 
ved Flensborgfjord. Med sine musikalske Venner 
gæstede han ofte Søsterens Hjem og nød dets Hygge. 
Om hans Fremtræden fortalte (Sommeren 1907) Frø
ken Frida Krag, yngste Datter af Kammerherre Krag 
i Lyksborg: »Han var ualmindelig afholdt og velset 
alle Vegne og tiltalende af Væsen. Dengang var 
Herrerne stive, men han var utvungen, som Herrerne 
er nu. Snart tog han Plads paa en Taburet og kon
verserede og sluttede paa Fransk »enfin«, som han 
altid gjorde. Saa flyttede han over paa en Sofa og 
underholdt en anden Dame, nu helt paa Fransk.« 

Under de politiske Kampe i København om Ej-

1
) Gæsterne paa Lyksborg havde en Rettesnor for, paa 

hvilket Tidspunkt de skulde tage Afsked; hvis H s. Maje
stæt ønskede, at de skulde gaa lige efter Taflet, blev 
Kaffen serveret ved Bordet; men i Kabinettern~, hvis 
det kunde tilstedes dem at blive længer. 
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derpolitik eller ikke, nærede han stærke Bekymringer 
for Sønderjyllands Fremtid og havde frem for alt 
ikke Tillid til Monrads Dispositioner. 

Den ulykkessvangre Dag, da Preusserne efter 
Dannevirkes Fald holdt deres Indtog i Flensborg, saa 
han til sin store Harme, da han kom hjem fra Sam
raad med de dansksindede, at hans Værelser (i Se
nator Holsts Hus, Ralhausstrasse 4) var illuminerede; 
det var Pigen, der af Frygt for Preussernes Stenkast 
mod de mørke Ruder havde gjort det. Han tordnede 
løs i sin Vrede og fik øjeblikkelig slukket. 

Efter Kampene paa Dybbøl Skanser og Als, dem, 
som den tyske Kunstner paa det ene Basrelief af det 
Sejrsmonument, Tyskerne efter 1864 rejste ved Dyb
bøl Mølle, har betegnet saa siaaende ved at stille 
Løjtnant Anker - den høje, skønne Skikkelse med 
de idealiserede Træk --, fulgt af kun een Kampfælle, 
overfor den preussiske Overvægt af 5 Pikkelhuer, 
havde Embedsmændene enten at sværge Preusser
vælden Troskab eller fortrække. En dansk Lærer 
som Schytte satte de ingen Pris paa at beholde, 
skønt han talte Tysk. Derimod tragtede de efter 
Støtte i Administrationen af Juristerne. Sekretær 
Nielsen fandt det givet, at han ikke kunde aflægge 
den Ed, Preusserne forlangte. Som 39aarig var han 
fordreven Slesviger og tog atter fat paa Studeringerne 
for at supplere sin paa Tysk absolverede Eksamen 
med en Tillægseksamen, der berettigede ham til at 
søge Dommerembede i det Danmark, som Tyskerne 
havde levnet os. Men netop paa det Tidspunkt blev 
der tilføjet ham et Saar, som han aldrig forvandt. 
Hvad hjælper det en Mand med de mange Pigebjer
ter, der ligger ham for Fode, uaar han ikke kan faa 
det eneste, han skøtter om! Sekretær Nielsen blev 

7• 
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mod Slutningen af sin Flensborgtid forlovet med en 
ung Pige af hans Kreds. Der skete et Brud, men af 
hvilken Grund vides ikke, fordi han altid var tavs i 
sin Sorg. U n der sit Studium tyngedes han af et 
ulideligt Tungsind, saa han syntes, han maatte skyde 
sig en Kugle for Panden. Lægen tilskrev den Me
lankoli, han aldrig før havde lidt af, et Uheld ved 
Styrtebad. 

Efter Eksamen søgte han hjem til Søsteren Marie 
og troede, at hendes Omhu skulde læge hans Saar. 
Men aldrig blev han det Tryk kvit, der hvilede saa 
uhjælpeligt over Sindet og betog ham alt Livsmod. 
Vennerne skrev og vilde kalde ham tilbage, under
tiden med Fare for at synes paatrængende. (Til en 
af dem undskylder han i et Svar, at han har for
sømt at bede ham besøge sig paa Fædrenegaarden. 
»Kom naar Høstmanøvrerne er forbi; der skal være 
et Par raske Heste til at føre os rundt i den smukke 
Omegn l«) Alt var som knust for ham. Men i sit 
Studereværelse tog han altid en lille Saftians Lomme
bog med Perlestingsindlæg frem, som Fru Othilia v. 
Holstein, født Lund, havde broderet til ham. Deri 
laa et Billede af en ung Kvinde, meget smuk. Det 
var det, han saa paa til den Dag, han drog sit sidste 
Suk. Men imellem faldt der ud af Lommebogen et 
beskrevet Blad, som Fru v. Halstein havde lagt i den, 
da hun gav ham den. Hun havde paa Bladet citeret 
et Par Linier, der oprindeligt ''ar skrevet om Conrad 
v. Bliicher-Altona. De forekom hende at passe paa 
Papas og Mamas Ven, Sekretær Nielsen: 

•So klug im Rath 
Wie kiihn in That -
Ein ·Staatsmann und ein Ritter.• 
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Agent Kold. 

Ved Siden af de to foran skildrede Typer, der 
hører Nibe og Nibeegnen til, er Agent Kold den frem
mede, der drager til Nibe, fristet af de eventyrlige 
Beretninger om, hvad der kunde tjenes ved Fiskeri 
der, og hans Udbytte af Forsøget med at slaa sig 
ned i den for sit Sildefiskeri historisk berømte Lim
fjordsby stod ikke tilbage for vor Tids Krigs-Speku
lanters, om han end ikke efterlod sig en Tønde Guld, 
saactan som Rygtet sagde. 

Paa Forsatsbladet i et gammelt Testamente (efter 
den Aar 1647 udgangne Udgave) har Kold nedskrevet 
sit og sin Slægts Liv. Det lyder saalunde: 

(Il) Min Fader Jep Kolds første Giftermaal Elisa
beth Foss, er født den 3. Februar 1769, død den 18. 
Januar 1822. 

Deres (andre) Børn: 
Ane Margrethe, født 2. Juli 1770, død samme Aar. 
Jeg, Peder Kold, født 16. Oktober 1771 i Løgstør. 
Else Johanne Wigtorine Bii, født 25. Februar 

1774, død 18. Oktober 1775. 
Else Johanne Bi i, født 3. Januar 1777, død samme 

Aar 18. Maj. 
Jens Kold, født 26. August 1778, død 1826. 

I andet Giftermaal: 
Else Kristine Kjær er født 1781 Closter Markets Dag. 
Karen Marie Koldbæk, født 17. Juni 1788. 

Foss'es Børn nævnt: 
Else Kathrine, født den 26. November 1802. 
Marie, fd. 19. Apl. 1805. 

1
) De oplysende Tilføjelser i Parenthes skyldes Udgiveren. 



102 DAGMAR LARSEN: 

Peter er fd. 24. Novbr. 1812. 
Min Kone Ane Christensdatler, f. 15. August 1765, 

Nørklit, død 14. Maj 1826 Kl. 3 Eftermiddag. 
Ane Schmidt fd. 15. Mai 18161). 

Første Mand Mads Svenningsen, fd. l. Marts 1769, 
Nør·kiit, døde .... 

Min anden Kone Mælte J(athrine Holm, fd. i Agers
borg 22. December 1804 og gift med mig 22. Sept. 
1826 efter at hun har været vores Plejedatter i 13 Aar. 

Marie Klitgaard er døbt 3. Søndag efter Trinitatis 
1791, gift 16. Marts 1811. 

22. Februar 1827 Kl. 3 Eftermiddag nedkom min 
Kone, Mætte Kathrine Holm med en Søn, som den 
24. ds. blev døbt Annas Peter. 

24. Marts 1828 nedkom min Kone atter med 
tvende Pigebørn Kl. 41/2 og Kl. 5 Formiddag, den 
første blev i Daaben Nævnet Karoline og den anden 
Christine. 

8. August 1829 nedkom min Kone med en Dat
ter, som blev nævnet Jepbine Andrea. 

6. Januar 1831 nedkorn min Kone med en død
født Søn. 

4. April 1832 Kl. 9 Aften nedkom min Kone, 
Mætte Kathrine Holm med en Søn, som den 26. April 
blev døbt og nævnet Leohnard Julius Kold, han døde 
samme Aar 18. Maj, blev altsaa her kun 6 Uger 
gammel. 

Karoline døde 5. Maj 1830, blev altsaa her 2 Aar 
l Maaned 12 Dage gammel. 

30. Maj 1834 nedkom min Kone født Holm med 
en Datter Kl. 9 Formiddag, som blev 15. Aug. i 
Daaben kaldet Juliane Karoline. 

1) Rimeligvis et af Foss' Børn 
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Kold siger i en Skrivelse til Kongen af 1823 (R. 
K. Rigsarkivet), at han i 23 Aar har været Fiskeri
udreder og Sildesalter i Nibe. Altsaa var han 29 Aar 
gammel, da han begyndte sin egen Bedrift. (Niels 
Nielsen Færch var 20, Søren Nielsen 24, da de fik 
Fod under eget Bord.) 

Født i Løgstør 16. Oktober 1771 som tredie Barn 
af Fisker Jep Kold var han hjemmevant paa Fjor
den, før han kom til Nibe som Købmands-Karl (Han-
delsbetjent)l). . 

Kolds Børnebørn fortæller, at da han begyndte 
for egen Regning, havde han kun 3 Mark i Lommen, 
og at han ved en Brand mistede alt. Da gifter han 
sig efter den Tids Skik Gaard og Gods til i Ægteskab 
med en ældre Enke. Det er den i Optegnelserne 
nævnte Ane Christensdatter (Kjørup) fra Nørklit. Hen
des afdøde Mand nævnes i en senere Rubrik Mads 
Svenningsen Nørklit. l Skifteanmeldelse af 14. Maj 
1826 omtales, at der er oprettet Testamente mellem 
Ane Christensdatter Kjørup og Kold af 31. Au
gust 1802. 

At Kold ikke alene ved sit Giftermaal, men og
saa ved Familieforbindelser gennem sin Kone er kom
men i Besiddelse af Driftskapital, derom vidner f. 
Eks. en Tinglæsning i Nibe Retsprotokol, 24. Februar 
1816, paa en Panteobligation fra Købmand Kold i 
Nibe til Maren Christensdatter i Kiørup paa Hanis i 
Vester-Hanherred for Capital 1000 Rbd. Sølv Værdie, 

1
) En Købmands-Karls Arbejde i de Tider var noget helt 

andet end vor Tids. Det var i Hovedsagen at rode i 
de Bunker og Lag af Varer, der laa i de gamle mørke 
Pakhuse, indtil han fandt det forønskede (se Kap. om 
Niels Nielsen Færch), eller at tappe Tjære og maale 
den ud. 
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dat. 22. Februar 1816. Det er Laan fra hans Kones 
Søster. 

1806 er der atter overgaaet ham Ildsvaade som 
Ejer af Nr. 109 paa Melgade, sandsynligvis ved den 
tidligere omtalte Brand (i Kap. Færch under Bassesen), 
der lagde Tinghuset og 9 Gaarde og , Sted en i Sko
magergade og Melgade i Aske. I Nibe Bys Regn
skaber for 1806 er Kolds Assurancesum opgivet til 
650 Rd. for Gaarden Nr. 109 i Mellemgade. Men 
desuden meddeler samme Aars Regnskaber, at i Nibe 
Kildegade er der opført en ny Bygning under Nr. 232. 
Den tilhører Peder Kold og er forsikret for 900 Rd. 
Men da den alene bruges til Sildesalteri samt til al 
tjære og gemme Fiskergarn i, er den fri for Skat. 

Og 1807 meddeler Rodemestrene: , I Nibe Kilde 
Gade er opført en nye Bygning 2 Etager, eies af 
Kiøbmand Peder Kold, givet Nr. 260, forsikret i 
Brandkassen for 2600 Rd., bestaaende af 13 Fag, der 
er indrettet til Beboelse. 1ste Etage i Længden 32· 
Al. og Brede 121/s Al. = 400 kv. Al. a 11

/4 sk. Skal 
svare 5 rd. og 20 Skilling. I 2den Etage er indret
tet et Stykke til Beboelse, 15 Alen lang og 121/2 Al. 
bred, men de vare endnu ikke færdige til Beboelse. 
Det øvrige af 2den Etage er heller ikke færdigt, er 
uden Indretning, men blev angivet at skulle bruges 
allene til Kornloft eller Korn Magasin, dets Længde· 
er 17 Alen og Brede 121/2 Alen, beregnes ei heller til 
Afgift.« 

Kold kom med Forventningens Energi og naaede 
fremad mod sit Maal. Han boede først ved Nibe 
Kilde i Mørups Toft - maaske er den Lade, det~ 

staar der endnu ved Svenske Lars' Hus, hans Pak
hus; den ejedes i de senere Aar af Købmand Peter 
Christensen, gift med Kold s Datterdatter. - » Mørups 
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Toft« solgte Fru Kold en Gang hun var i Forlegen
lwd, vilde senere købe den igen, men da vilde Mørup 
ikke sælge den. 

Sin nye Gaard bygger Kold ude i selve Fjorden. 
I den sydlige Del af Sønderbakkes Vestskrænt ud 
mod Fjorden er der store Indhug efter Grusgrave, 
som er blevet tU, ved at Kold i lange Tider har ladet 
køre Fyld derfra ud i Fjorden og der lagt Grund til 
sin nye Gaard. Hans Slægtninge bevarer en Over
levering om hans Udsagn forud for Byggeriet, at nu 
vilde han bygge »trods Lundbæk« (det Herresæde 1/4 

Mil Syd for Nibe, hvor Lilie-Juulerne residerede). 
Aarsagen til dette Forsæt er vel, at Kold har følt sig 
tilsidesat af Baronen (i Nibe som andre Steder i de 
Tider nød de adelige stor Anseelse) og villet vise, at 
hans Rigdom, selv om han kun var Fiskersøn, kunde 
give ham samme Glans, som Baronen havde gennem 
Fødsel og Arv - for Tiden paa Grund af vel flotte 
Dispositioner og ved Tidernes Ugunst ikke glimrende 
ved Rigdom. 

Baronen »kendte« Kold s samtidige Kolleger og 
Embedsmænd - Konsumtionsinspektør Arntzen var 
hans Svoger -, men Kold var saa at sige Luft for 
ham, naar han kom kørende gennem Byen med 4 
for. Nu vilde Kold vise, hvad han kunde tillade sig, 
og bygge maatte han, for det laa i Luften med den 
Trang. Havde ikke Niels Andersen Færch 1806 op
ført sit mægtige Bygningskompleks i Strandgade, Mel
lemgade og St. Tranegade. Justitsraad Bassesen var 
i Færd med at bygge Nr. 93 paa Ahlgade, Byskriver 
Vedel havde 22. August 1807 af Købmand Søren 
Færch til Paudum købt den Brandtomt efter Færchs 
.-.Ladehuus« med Gaardsplads (tinglæst 25. Juni 1808, 
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100 Rbd.) og var allerede naaet langt frem med Op· 
førelsen af sin Gaard 1

). 

Prokurator Asp, som 1803 ved Siden af sin egen 
Gaard, Priorgaarden, havde bygget en Gaard til Søn
nen Mathias, bar atter bygget; denne Gang U dbusene 
i Priorgaarden (blandt andet 3 Fag til »Høns Huns «). 
Kun Søren Nielsen og Niels Nielsen Færcb byggede 
ikke, men Niels Nielsen Færcb boede jo ogsaa i 
Kgl. Majestæts gamle Gaard. 

Sammenligner man Hovedbygningen paa »Kolds 
Minde«, som ban døbte sin nye Gaard, og »Lund
bæk «s, er det iøjnefaldende, at Kolds Minde rent ud 
.er bygget efter Lundbæk, boldt i dens Empire, med 
dens Frontespice over Hovedindgangen i Midtaksen 
og ved dens Empiregavle. (Alle de nyopførte Gaarde 
i Nibe var i Empire, en Smagsytring, der lige saa 
sikkert som Dokumenterne attesterer, paa hvilket 
Tidspunkt Guldstrømmen fandt Vej til Nibe. Store 
Restrups Renaissancestil viser dens ældre Oprindelse.) 

Som Færcb'erne satte ban Hovedindgangen til 
Stadsstuerne mi d t paa Fa~aden. Indgangen til Kon
toret er paa Gavlen; paa Døren er Nibe Vaaben, Sil
dene, udskaaret. Fra Indgangen førte Fløjdøre til 
højre til Gæstestuen, ved Siden deraf atter en dob
belt Dør med bred, imponerende Trappeopgang til 
2 Sale, en mindre og en større. Nedenunder kom 
man fra Gæstestuen ind i ,Blaastuen« (blaa Vægge); 
begge laa til »Gaden«. 

I Gæstestuen var Malerier af Børnene: Peter i 
grønt med Sølvknapper, Bine og Stine yndige i hvide 

1
) Nibe Købstads Regnskab for 1807: Vedel: nyt Stuehus, 

13 Fag, 32X 13 Alen, Sidebygning, 8 Fag, 6'/•X11 8/<. Alen, 
indrettet til 2de Værelser, Tørvehus, Stald; Skomager
gade. 
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Kjoler. Det var næsten det smukkeste Værelse, syn
tes de, der kom til Familien. Ud til Gaden vendte 
endvidere Sovekammer og Butik; til Gaarden laa en 
meget stor Dagligstue, Skabkammer o. s. v. 

Paa venstre Side af Indgangen var Gæsteværel
ser, Skolestuen med Indgang fra Folkestuen, Værel
ser til Huslærer og Husjomfru. 

Et Maleri (se lll.) har foreviget Kolds nu for
længst nedrevne Gaard og samler hans Velstands
kilder omkring hans Hjem, Husstand og Slægtninge, 
saa Rigdommen bliver øjensynlig. 

I Døren ses Husets Frue i hvidt, der tager imod 
sin hjemvendende Mand, Agenten. Paa Grønsværet 
leger Børnene. Den høje Huslærer, Borch, som havde 
Garn og Part i Sildestader, iler efter de to Fiskere, 
der bærer Fangsten ind. I Havnen flager Skibene. 
Den svære Herre, Købmand Lars Klitgaard, Kolds 
Svigersøn, og Skriveren paa Byfogedkontoret er paa 
Vej til »Kolds Mindec. Paa Engen er Sidsel Kokke
pige og Kusken, begge gamle i Gaarde, i Arbejde, og 
ned ad Vasen kører Agentens Kurvevogn, forspændt 
med fede, velnærede Heste, sendt til Næsborg for at 
hente Slægtninge i Besøg: Degnefamilien Schmidt. 
I Baggrunden ses Lundbæk, som han havde kopieret, 
bygget »Kolds Minde« Lundbæk til Trods. 

Nibingerne kendte, lige saa vel som Slægten, 
Kolds Stræben, men de maatte indrømme, at han paa 
en beundringsværdig Maade gennemførte, hvad den 
Kommission, der blev nedsat efter Niels Nielsen 
Færchs flere Gange gentagne Ansøgning til Kongen 
om Lempelser i Tolrlklarering og -afgift, havde paa
peget, at Sildesalterier for »Sildens g a v n lige mindre 
Omtumling« helst burde bygges paa Pæle ud i 
Fjorden. 
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Niels Nielsen Færch havde fra gammel Tid Sal
terbod paa Pæle. Prokurator Asp havde 1806 opført 
en udenfor Byen, og Kold kombinerede sa!l Princip
perne for Opførelsen af sin nye Gaard: Forhus »trods 
Lundbæk« med Rentekammerkommissionens Raaq. 

Paa Strandkanten af den opfyldte Grund lod han 
opføre Sildeboder. Efter Røgtningen af Garnene lagde 
Baadene til lige ved Sildeboderne, saa nær, at Gar
nene tørntes ind i Boderne i de saakaldte Sildekryh
ber, altsaa lige saa praktisk som i Niels Sørensens 
Gaard i Sebbersund. 

Senere anlagde han en Havn udenfor Sildebo
derne, saa at hans Skibe kunde lægge til der, naar 
de lossede og ladede. (Dette Bolværk staar endnu i 
Baronesse Juni-Rysensteens Park.) 

Fra Kolds Haand foreligger følgende (i Rigsar
kivet): 

»Nøyagtig Beregning over Silde Bundgarns-Fiske
riets og Sildesalteriers gang og tilstande ved Nibe og 
omliggende fiskerleyer i Efteraarsfiskeriet 1822 og i 
Foraarsfiskeriet 1823 som følger: 

l 's te. fra nye af kostede en Fisker Kog med 12 
Stk. Bund Garn og til samme hørende Rader og Steg 
saaledes: 

a. l Kog med Segl og jndventarium . . . . Rbd. 160 
b. 12 Stg. Silde Bundgarn med behørige 

Rader dels Dybe og dels Grunner (m. 
lav Vandstand paa Grundene), medta
ger i Gennemsnit pr. Garn med sin 
Rad 14 Lp Hamp, som koster med 
Spinde- og Bindeløn Rebslager og Skod-
løn pr. Garn med Rad a 60 Rbd.. . . . 720 

Overføres. . . Rbd. 880 
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Overført. . . Rbd. 880 
c. 12 Tønder Tiære a 9 rbd. . . . . . . . . . . 108 

Tiæreløn af samme . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
det anmærkes, at saadan nytt Redsel 
drikker Tiære som Sva.mp og Skal 
tiæres 2'de Gange for at modstaae 
Fiordgræssets og Vandets Forraadnel-
se. 24 Tylt Stæg til at binde Garnene 
og Raderne med a 51/ 2 rbd. 1000 Stk. 
indstroppet Garnsteen . . . . . . . . . . . . . . . 142 

Summa første Udredning af l Kog... Rbd. 1134 

2'det. Saadan en Kog, hvortil i Almindelighed 
bruges 14 Stk. Silde-Bundgarn, har kostet da Tid 
Aarlig at vedligeholde Som følger: 

a. 1 nytt Garns tillæg med Rad, hvor til 
som om meldt l4 Lp Hamp med Spin-
de- og Bindeløn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rbd. 60 

b. 20 Lp Hamp til Bøde og Skiødegarn, 
Touværk og Steen Tvind med Spinde-

_og Bindeløn a 4 1/<~ Rbd............... 85 
c. Bøde og Skiødeløn til Bødefolkene . . . . 50 
d. Stæg spielder afhielping 4 Tylter a 

51/2 rbd...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
f. Kogleije (Leje) eller sarurnes Vedligehol-

delse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
g. 18 Tønder Tiære a 9 rbd. . . . . . . . . . . . 162 

Det andmærkes, at Garne og Raderne 
Skal Tiæres til hver Fiskerie, er 2'de 
Gange Aarlig - ved denne Conservation 
kan Reddet vedligeholdes i 14 Aar, som 
ellers paa l Aar ville forraadne. 

h. Stade leije begge Fiskerierne, efter gien-
nemsnits Pris beregnet pr. Kog . . . . . . . 100 
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i. Lødder Karlene (den der faar 1/s Lod af 
U d byttet) Kost og Brændevin . . . . . . . . . Rbd. 40 
2'de Lønkarles Kost og Løn med Bræn-
devin a 54 rbd. . . . .. . . .. .. .. . .. .. . .. 108 
Den andmærkes, at Lødderkarlen løn-
nes med Lod eller Part af Fiskeriet. 

Saaledes efter denne nøijagtigste Bereg
ning sees at en Kogs Fiskeriets Vedligehol-
delse Kost Aarlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 

Herimod har Fiskeriet Renderet samme Efter 
Aar 1822 og foraar 18:.!3, beregnet efter Giennemsnits 
Fiskeri og Pris af alle Koge: 
= 1200 woll Høst Sild a 16 sk. er ...... Rbd. 200 
= 4000 woll woor Sild a 3 sk. er....... 125 

Rbd. 325 
her af lønnes Lodderkarlen med 1/s part ca. 40 

saa at udbyttet blev kuns ............... Rbd. 285 

Her blev saaledes Tabt pr. Kog, Disse 2'de Fiske
rier Rbd. 386. 

Naar Mand Nu bemærker, at ved Nibe og .om
liggende Fiskerlejjer er Fiskeriet allerede fra over 
200'de til 112 Koge, som fisker med Bundgarn i 
Sebberlaae, Nørlaa og paa Oxholms Grund (nogle faa 
smaa Koge uberegnet, som bruger enkelte Ruser og 
Garn), saa sees dog at være Tabt seneste efter og 
foraars fiskerier eller l Aar ved Disse Enu paa be
meldte Steder Existerende 112 Koges fiskeredskaber 
den Capital Rb. 43.232 rb. 

og Bliver da som forsiaaende Beregning viser, 
forbrugt Aarlig til bemeldte fiskerie = 2016 Tønder 
Tiære og 190 Skpund 8 Lpund Hamp. 

. Dette bedrøvelige Tab hidrører ikke fra Mængde 
aftagelse i Andtal af Silden; thi Sildene kan fiskes i 
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Ligesaa stor Mangfoldighed som i foregaaende Aarin
ger, (som ieg kan bevidne i Særdeleshed af ærfahren
hed, ijmedens ieg her i Nibe har været Fiskeriudre
der og Sildesalter i 23 Aar) Mens det hidrører fra 
den lave Pris paa de færske Sild hvilke Exislerer, 
Fordi Salteriernes nærværende Conjucture; Ja ikke 
engang med se! ve Disse; formedelst at Silde-Salterne 
maatte som efterstaaende Beregning Viser Andvende 
i Efter aars Fiskeriet for Mattrialier, med derpaa hvi
lende og gaaende Byrder Rbd 35, 78 sk for at Kon
servere de danske Sild pr. læst Danske Tønder, som 
af saadan Aårsag kuns blev betalt med Rbd. 25 
og i for aaret maatte andvendes Rbd. 36, 4 M. 2 Sk. 
for at Conservere de færske Sild pr. læst som des 
aarsag kuns blev betalt med Rbd. 6, 5 M. 4 Sk. 
pr. læst. 

Bemeldte 2'de Salterier Continnerede saaledes 
nemlig - i Efter Aaret 1822 blev Betalt for l Læst 
Silde Fonstager som alm. om efter ooren bruges 1/s 
hele 1/s halve og 1/s quart Tder. 

Deraf fordres Justerpænge Rbd. 13, 5 M. 10 Sk. 
og der til Brugtes 
150 woll færske Sild Giænnemsnits Tal og Pris af 
hele Fiskeriet a 16 Sk. 25 -
33/4 Tønder Salt pr. læst Giennemsnits Mool og Pris 

beregnet i hele Salteriet .. 16 Rbd. 5 M. 4 Sk. 
Giælpenge, nedligning, og Pak

ning, forlægning, med ar
beids Pænge og Pramleije 
til ombord . . . . . . . . . . . . . . 3 

Bødkerløn og Baand . . . . . . . . . l 
Vragerløn... . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Summa pr. læst i Dansk Fon-

stag, udlagde Pænge . . . . . . . 60 

6 -
lO 

4 - 14 
8 



114 DAGMAR LARSEN! 

Naa1· Mand Nu nøije Giennem Regner de Priser 
samme fra Salterierne ere udbragte tilsidst saa bliver 
giennemsnits Prisen Netto Provenu pr. læst Rbd. 60. 

Her af ærfahres at Salterie jntet fortiente af det 
Fiskerne Tabte; mens Salterne maatte endog lide Tab, 

i Dette for oors Fiskerie 1823 blev i Alm. be\alt 
for l Læst Sild-Foustagiers Danskmaal i heele Tøn
der da mand Sielden bruger Smaa træe om for 
om·et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rbd. 3 M. 
der af fordres J usterpænge 3 12 S k. 
der til brugtes 
220 wolle for oors Silde, be

regnet efter Giennemsnits tal, 
mool og Pris hele Fiskeriet 
a 3 Sk.... . ........ .. .... . 6 s - 4 

33/t Tønder Salt pr. læst Gien-
nemsnitsmool og Pris bereg-
net hele Salteriet a 51/2 Rbd. 20 

Giælpænge, med Saltningspæn
ge, og Pakningspænge, for
lægning med Arbeijdspænge 
og Pramleije til ombord. . . . 4 

Bødkerløn og Baand . . . . . . . . . l 
Vragerløn .................. . 
Summa pr. læst i Danske Tøn-

der . . . . . .. .. . ............. 43 

3 - 12 

5 - 10 

3 - 6 
det andmærkes, at de fleste for oors Sild ere Saltede 
i Svenske hele Tønder, hvor til med Gaaer af alle 
Dele 1/4 part mere end til danske og altsaa kommer 
pr. læst til at koste Salterierne 54 Rbd. l M. 11 Sk. 

Med denne nedsaltning i delte for oor seer det 
yderst farlig ud for Salterier, fordi de norske woor 
Sild ere fangde og føres til Alle ostersøes Havne og 
fleere steder i Saadan en stor mængde, at Priserne af 
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de norske nedsættes til saa lav Pris, at del allerede 
har vist og temmelig tydelig Viser vedvarende, at de 
jyske Saltere taber og vil komme til at tabe 14 Rbd. 
pr. læst paa de, som er afgaaet og her efter vil 
komme til at forsendes til Østersøen. 

Heraf sees, at det er en stor Velgærning, at 
Hans Majestæt, vores allernaadigste Konge l af lands
faderlig Godhed allerede har lettet nogle Byrder for 
Salterie og fiskeri, som er Skeede ved at afskaffe den 
Tvungnes Vragning, som 
a. var pr. læst i Danske Tøn-

der, Circa. . . . . . . . . . . . . . . . 5 M. 10 Sk. 
b. Toldens Got giørelse af Sta-

ve til samme, Circa. . . . . . . 2 Rbd. 4 
c. udgaaende Told pr. læst Sild 2 
d. Toldens Gott Giørelse af 9 

Skieper Salt pr. Læst . . . . . 4 10 
Rigtig nok bruges for 33/<1 

Tønder Salt pr. læst i Danske 
Fonstager bliver saaledes pr. 
læst i da ns k træ e . . . . . . . . . . . . 4 8 
og 1/4 part meere af Sild i Svensk træe. 

Men dog sees den bedrøvelige Stadfæstelse, at 
Salterierne ikke kan ophøije færsk Silde Priserne, 
men maae lide ligesom Fiskerierne et meget Stort 
Tab l som ieg' ikke kan beregne for øije Bliket - -
og vel næppe siden. 

Det vilde være jnderlig at ønske, om Hans Maje
stæt allernaadigst af sin Landsfaderliggodhed og til 
fleere Tusinder· fa milliers Rædning, som Skulle Drage 
Deres næring af denne jndostrie Green, End Videre 
ville lindre med Toldens Gotgiørelse af alt det Salt, 
som forbruges til Sildesaltning, og om Muelig Tolden 
af Tiære, Hamp og Stægene, som Bruges til fiskerierne. 

s• 
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Da ville Fiskerierne, Salterierne og deraf flyden · 
de betydelige Skibsfart for Danmark Muelig komme 
til at florere og Subtinere mod de norske. 

At jndbemeldte ~eregninger er saa nøijagtig be· 
regnede som det er Muelig, at ieg af ærfahrenhed og 
med Sandhed kan beregnes, det forsikrer ieg paa 
Ære og Samvittighed, Tro og love. 

Til 
den Respective Undersøgelses Commission, for 

fiskerierne og Salterierne! 

S. T. Dhrr. Commandeur Henne, 
Justitsraad Lund, 

J. R. Beck, 
fra Kiøbenhavn, Nu i Nibe. 

Peder Kold, 
Fiskeriudreder og Sildesalter i Nibe, d. 7. Julij 1823.« 

Aar hengaar, men da synes det, som Landsfade
rens personlige J n teresse er vakt. 

1832 gæster Kongen Nibe. Randers Amts-A vis 
skildrei· Kongens Besøg saalunde: 

»Denne for Byens Indvaanere saa højtidsfulde 
Dag vil længe med Glæde bevares i kær Erindring. 
Længe forinden var alle Hjerter glade ved Tanken 
om denne Dag, som skulde bringe den Nødlidendes 
Forsørger, Fædrelandets Fader og den høje Prinds 
Frederik iblandt os. 

Om Formiddagen Kl. 10 forkyndtes Majestætens 
allerhøjeste Ankomst hertil ved Kanonsalut, Klokke
ringning og den forsamlede Mængdes glade J u bel. 
Allerhøjstsamme traadte af i Hr. Byefoged Lynges 
Bopæl, hvor Frokost var foranstaltet. 
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· Den ejegode Konges første Handling var at give 
Audiens, og alle, der nød den, kom glade og trøstede 
tilbage. 

Derefter begav Hans Majestæt, Prindsen og hele 
det kongelige Følge sig tilfods op paa Torvet, hvor 
Allerhøjstsamme besaa Sprøiterne; dernæst Raadstuen 
og Fængslerne, Kirken, Fattighusene og Skolen, hvor 
det behagede Hans Majestæt at lade Børnene udføre 
nogle gymnastiske Øvelser, samt Øvelser i Sang og 
at høre Læreren katekisere. 

Ved Skolen saavel som overalt behagede det 
Kongen at ytre sin a Ilerhøjeste Tilfredshed. 

Fra Skolen besteg Hans Majestæt sin Vogn og 
kørte ud til »Kolds Minde«, hvor Allerhøjstsamme 
besteg en meget smukt pyntet Fiskerkaag for at lade 
sig forevise, h vorledes Bundgarns Røgtningen fore
gaar paa Fjorden. Med megen Opmærksomhed og 
Interesse overværede Allerhøjstsamme 5 a 6 Garns 
Røgtning; i nogle af samme var Sild. 

Efter omtrent l Times Ophold paa Fjorden steg 
Hans Majestæt i Land og efter at have beset Hr. 
Kolds Sildesalteri kørte Allerhøjstsamme til Herre
sædet Lundbæk, hvor der holdtes Middag og hvortil 
Nibe Bys Embedsmænd var indbudt. 

Omtrent Kl. 4 toges til Aalborg. Med Vemod 
saa vi den hulde Fader drage bort fra os, som saa 
meget trænge til hans Godhed; men vi trøster os ved 
den Tanke og Overbevisning, al han fra sin Trone 
vil kiærlig og faderlig komme vor Trang ihu.« 

I en af Boderne i Kolds Salteri opbevaredes 
Kongebaaden, hvid indvendig, rød udvendig. Den 
førtes af Morten Mand; ban og flere fjordkendte 
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Mænd, iført hvide Dragter, sejlede med Kongen, da 
han gæstede Byen. Man røgtede Garnene, og Kongen 
spurgte, da han saa en Aalek vabbe blandt Sildene, 
hvad det var for en Fisk. »Det er en Kuj, Hr. 
Kung l« svarede Morten Mand i god Tro baade til 
sin Benævnelse og sin Høflighedsform. 

5. Marts 1842 bekendtgør Kolds Enke hans Død 
i Aalborg Stiftstidende: 

Dybt nedbøjet meddeler jeg herved fraværende 
Slægtninge og deltagende Venner, at det alvise For
syn ved en blid og rolig Død den 3. dennes hjem
kaldte til de lysere Boliger min ædle og elskede 
Mand, Agent, Forligelseskommissær Peder Kold efter 
11 Dages Sygeleje i en Alder af 70 Aar og 4 Maa
neder. I 16 Aar har han for mig været en trofast 
og kjærlighedsfuld Ægtemage og for vore Børn den 
ømmeste Fader. 3 af disse modtager ham i Evig
heden og 4 dele min dybe Sorg. De, som kjendte 
de Baand, hvormed han saa ømt knyttede mig og 
mine til sig, kunne fatte vort smærtefulde Savn og 
dem vil hans Minde stedse være dyrebart og ufor
glemmeligt. Al Condolauce frabedes. 

Nibe, den 5. Marts 1842. 

M. C. Kold, 
født Holm. 

Traditionen blandt de efterlevende betegnede 
Kold som en udmærket Fader og Opdrager og som 
den, der vilde hjælpe de smaa i Samfundet ved at 
give dem Arbejde, blandt andet ved sine Byggefore
tagender. 

Paa hans Gravsten satte de følgende Indskrift: 
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Her hviler Støvet 
af 

En god og trofast Ægtefælle, 
En øm og kjærlig Fader, 

Venners Trøst, 
Den sande Borgers Pryd, 

Menneskehedens Ven, 
Godgjørenheds ædle Hjælper, 
Agent, Forligelsescommissær 

og Kiøbmand 
Peder Kold. 
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AF LÆRER OG KIRKESANGER 
CHRISTEN SØRENSEN BRØGGERS 

OPTEGNELSER 
VED 

PENS. LÆRER J. RASMUSSEN, HAVERSLEV 

(Fortsættelse.) 

DA jeg var 13 Aar gammel, flyttede mine For
ældre til Aggersund. Saa kom jeg ikke mere i 

Skole. Jeg længtes meget efter mine Venner og Slægt
ninge i Sebbersund og Nibe, og da jeg Aaret efter 
skulde konfirmeres, fik jeg Lov til at komme til 
Sebbersund at gaa til Provsten, og jeg blev konfir
meret i Sebber Kirke 1831. 

Provst Spleth var den Gang Præst i Sebber. Han 
var en god Mand, der forstod at faa Børnene til at 
holde af sig. Somme Tider kunde han blive hefl.ig, 
naar Spillopperne eller Dovenskaben gik for vidt, 
men det gik snart over, og det gode i ham fik atter 
Overhaand. Provsten roste mig altid for min Flid, 
og jeg kom til at staa næstøverst Degnens Søn 
skulde jo staa øverst. 

Den Vinter, jeg var i Sebbersund, var jeg nær 
druknet; men vor Herre hjalp mig, og jeg takkede 
ham i barnlig Oprigtighed for min Redning. 

Samme Aar, jeg blev konfirmeret, blev min Mor
broders Datter Kirstine ogsaa konfirmeret. Vi havde 
altid, fra vi var smaa, holdt meget af hinanden, og 
hendes Moder sagde: »Der bliver nok et Par af Stine 
og Christen en Gang.« Om det var Kærlighed, der 
den Gang drog mig til hende; ved jeg ikke, for der-
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om talte vi aldrig, og da jeg nu kom hjem, kom jeg 
ikke saa lidt som før til Nibe. Men naar jeg om 
Julen og ved andre Lejligheder kom der, blev vi altid 
saa glade ved at se hinanden, og i hendes Nærhed 
·vilde jeg helst være. Saa et Par Aar efter, hun var 
konfirmeret, kom en Familie fra Nibe til Aggersund, 
<>g blandt andet nyt fortalte den, at Stine var bleven 
forlovet med en Handelsbetjent Der blev saadan en 
sær Uro oYer mig, og da Moder saa saa vis paa mig, 
maatte jeg ud; og nu gik det op for mig, at jeg havde 
.elsket Stine med hele mit unge Hjerte. Jeg gik en 
'Tid og var noget nedslaaet, men jeg troede, at ingen 
mærkede det, og saa gik det over. Dog havde min 
Moder mærket det, og en Tid efter fortalte hun mig, 
.at hun havde anet min Kærlighed til Stine, derfor 
:Saa hun hen til mig, da hendes Forlovelse blev for
talt. Stines Forlovelse med Handelsbetjenten varede 
ikke længe, for han var nok en daarlig Person. Hun 
kom ud at tjene, og vi saa ikke hinanden i flere Aar. 

Fiskeriet blev ringere med hvert Aar, og skønt 
mine Forældre ikke godt kunde undvære mig, blev 
.det bestemt, at jeg skulde vælge en anden Vej end 
.det daarlige Fiskeri. Til at komme i Haandværker
lære var jeg bleven vel gammel, Søfarten havde jeg 
ingen Lyst til, og da jeg stedse havde haft Lyst til 
.at læse, blev det bestemt, at jeg skulde være Semina· 
'rist, og jeg kom derfor i Forberedelse en Tid om 
Vinteren 1839 hos Lærer Møller i Kjeltrup. 

Da der samme Aar var Tale om, at der skulde 
udskrives mange Søfolk til Krigsflaaden, skrev Fader 
-.til Seminarieforstanderen, om jeg maatte komme til 
:Seminariet og blive· prøvet til Optagelse i Februar, 
for blev jeg saa optaget, mente han, at jeg kunde 
blive fri for at komme til Orlogs, da Seminarister 

9 
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den Gang var fri for at komme i Kongens Tjeneste. 
J eg rejste da til Snedsted og blev optaget til at møde 
i Oktober og behøvede ikke at indstille mig til den 
almindelige Prøveeksamen om Sommeren. At jeg 
blev optaget, var ikke mine Kundskabers Skyld, for 
jeg var meget tynd- i Papirerne; men Seminariefor
standeren havde -en Svoger, et ungt Menneske, som 
tilfældig var i Præstegaarden, og som jeg traf i Gaar
den, da jeg kom. Han kendte mig og mine For
ældre godt og var somme Tider kommen i mine For
ældres Hus. Da jeg fortalte ham mit Ærinde og 
ytrede Frygt for, at det ikke vilde gaa godt, trøstede 
han mig med, at han nok skulde tale min Sag hos 
sin Svoger. Det gjorde han saa godt, at jeg blev 
optaget. Jeg lovede rigtignok Brammer, der sagde 
mig, at jeg kunde for lidt, at jeg skulde stræbe at 
læse, til jeg kom paa Seminariet, for ellers, sa&de 
han, kom jeg til at gaa i 3 Aar. Men jeg holdt det 
ikke, og det var ikke min Skyld, for jeg maatte blive 
hjemme og hjælpe Fader, der ikke havde Raad til at 
holde Karl; da jeg kom paa Seminariet, var jeg den 
daarligste af alle Eleverne og fik den tredie Plads fra 
tiet nederste. 

Den 8. August 1835 rasede en heftig Storm, som 
afslog næsten alt Kornet i Straaet især i den nord
lige og vestlige Del af Jylland, og Kornets Pris steg 
i disse Egne til en forfærdelig Højde. Men til al 
Held havde Stormen ikke raset i den østlige Del af 
·Jylland og paa Øerne, saa man kunde faa Korn der
fra; men det blev alligevel dyrt hele Vinteren, for 
Kommunikationsmidkrne var den Gang ufuldkomne, 
.og det var derfor meget ham·dt for mange at skatTe 
cFøden. Det var en stor Hjælp, at Folk havde be
·gyndt at dyrke Kartofler, der maatte erstatte Brødet. 
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hos mange. 1836 frøs det saa haardt Nytaarsnat, at 
man gik over Fjorden Nytaarsdag, uagtet der havde 
været aabent Vand Dagen før. Samme Nat var vor 
Karl og jeg i Livsfare for at fryse ihjel, men ved 
Guds Naade blev vi reddede. Om Sommeren var jeg 
i København. 

Den 9. og 10. Januar 1839 var der en stor Storm
flod i Limfjorden, saa man sejlede i Gaderne i de 
fleste af Købstæderne, og mange Byer og Huse i 
Landsognene tog stor Skade, thi man byggede den 
Gang næsten alle Husene med Lervægge. Mine For
ældres Hus tog ogsaa stor Skade, da Vandet stod 
saa højt, at det gik ind ad Vinduerne. Der blev 
givet mange Penge til de skadelidte, og de fleste fik 
Skaden erstattet. 

Stine, der i et Par Aar havde tjent i København, 
var den Sommer kommen hjem for at besøge sine 
Forældre, og hun kom ogsaa til Aggersund . Hun var 
den samme gode og venlige Pige som før. Jeg vilde 
bilde mig selv ind, at jeg havde glemt min Kærlig
hed til hende, men da hun begyndte at tale med 
mig, og vi sagde: husker du den Gang og den Gang, 
da vaagnede hele min Kærlighed til hende i fornyet 
Styrke, og det var ikke saa sært, thi nu kunde jeg 
se paa hende, at hun elskede mig. Vi talte saa me., 
get sammen, men aldrig et Ord om vor Kærlighed, 
for vi var ikke alene. Det behøvedes heller ikke, 
for vi forstod godt hinanden, og ved Afskeden tryk
kede hun med Taarer i Øjnene et brændende Kys 
paa mine Læber og bad mig om at skrive snart. 
Det gjorde jeg ogsaa, og hendes Svar var et Ja med 
Løfte om evig Troskab. 

Nu var jeg, syntes jeg, det lykkeligste Menileske 
paa Guds vide Jord. Jeg fortalte mine Forældre om 

9* 
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min Lykke, ogsaa de blev meget glade, saavel som 
hendes Forældre. Og da Tiden kom, rejste jeg til 
Seminariet med et lyst Haab om Fremtiden og Lyst 
til at tage fat paa den Gerning, jeg havde valgt. 

Byen Aggersund bestaar af 2 Gaarde, hvoraf den 
ene er Kro, et Hus paa søndre Side af Fjorden og 
7 Huse paa nordre Side; nu er der en hel By paa 
nordre Side. 1830, da mine Forældre kom dertil, var 
Færgefarten meget ufuldkommen; man væltede Vog
nen saa meget, at Færgen kunde skydes ind under 
Vognen, og saa hang den paa den ene Side af Fær
gen. Kreaturene maatte springe i Færgen. Var Mæn
dene til Hove eller ude at fiske, brugte Kvinderne 
Færgen, og de gjorde det lige saa godt som Mæn
dene, i alt Fald var man da sikker paa, at de ikke 
var fulde eller krævede Brændevin. Her er Limfjor
den smallest, og her er i de gode Fiskeritider fisket 
en stor Mængde Sild. Jeg kan huske, at et Vaad i 
et Dræt tog over tre Tusinde Ol Sild. De ·kostede 
rigtignok kun 6 Skilling pr. Ol, men det var allige
vel et stort Dræt. Her har jeg levet som Dreng og 
ungt Menneske, og da Hanherred laa saa nær, og der 
kom mange Mennesker fra nordre Side af Fjorden, 
var vi bedre kendte med Folkene fra nordre Side af 
Fjorden end med Himmerboerne. 

Den l. Oktober 1839 begyndte jeg at læse til 
Seminarist-Eksamen. Jeg havde selv 100 Rdlr., jeg 
ha v de opsparet. Resten, 100 Rdlr., maatte jeg Jaan e, 
og mine Forældre hjalp mig med Klæder. Men der 
skulde holdes sparsommeligt Hus, naar man skulde 
hjælpe sig med 200 Rdlr. J eg gjorde det. J eg var 
<laarlig forberedt og var en af de ringeste, og det løb 
rundt i Hovedet paa mig, naar jeg hørte, hvor meget 
der skulde læres, og hvor lidt jeg kunde forstaa. Især 
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''ar Grammatik med alle de latinske Benævnelser 
svært for mig at begribe; men jeg var vant til at 
vaage, og naar mine Kammerater, der haYde gaaet til 
Forberedelse i fire Aar, lagde sig til at sove, saa tog 
jeg fat med Lyst, og jeg takkede vor Herre, der havde 
styret det saaledes for mig, at jeg var kommen p::~a 

Seminariet. Henved Jul kunde jeg godt følge med 
og var ved, især i Læsefagene, at vinde forbi flere af 
Eleverne i Klassen, og da vi naaede Foraaret, var jeg 
vis paa at blive færdig i 2 Aar. Min medlogerende, 
P. Nielsen, kunde jeg ikke slutte mig til. Derimod 
blev Steensgaard og jeg snart Venner, og til os slut
tede ogsaa Brødrene P. og D. Jensen samt Meiner 
sig; jo længere vi levede sammen, desto inderiigere 
blev vort Venskab, og vi lovede at ville være Venner 
for hele Livet, og det Løfte har vi alle holdt, ja, 
Steensgaard, Meiner og jeg blev siden Svogre. Det 
tænkte ingen af os paa den Gang. Hvad jeg døjede 
mest med at lære var Sang, for jeg havde, som Læ
rerne saa tidt sagde mig, daarligt »Gehør«, og jeg 
maatte ofre megen Tid paa at lære Koralerne. Men 
saa var der en Vestergaard, som var god til at synge, 
men daarlig til alt andet. Han lærte mig Koralerne, 
og saa hjalp jeg ham med det andet, og jeg fik dem 
da nogenlunde lært. Den første Tid rystede Lærerne 
paa Hovedet, naar jeg skulde frem, men da de saa, 
jeg gjorde mig Umage, vandt jeg deres Yndest, og alt 
gik godt; da vi havde Eksamen det første Aar, blev 
jeg den tredie bedste og blev Nr. 3, da vi kom i 
anden Klasse, og jeg fik Plads mellem mine Venner 
Steensgaard og Jensen. Jeg var glad, kan du tro, 
som læser dette. Nu vilde mine Forældre blive glade, 
og frem for alle vilde min Stine blive glad. Vi 
vekslede ikke ret tidt Breve, for et Brev kostede 32 
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Skilling fra Snedsted til København. Det var mange 
Penge den Gang, og i de sidste 3 Maaneder havde 
jeg ikke hørt fra hende. Men jeg vidste, hun vilde 
flytte til Jylland, og haabede derfor at træffe hende i 
Nibe. Det kan nok være, der blev Glæde i mit Hjem, 
da jeg kom. .Moder klappede og kyssede mig og 
kaldte mig sin kære Dreng, og Fader var stolt af 
mig. Da saa den første Glæde havde lagt sig lidt, 
siger Moder: »Du ved da, at Stine er kommen hjem.« 
Nej, det vidste jeg ikke. »Hun er syg, men nu kom
mer hun sig nok, naar du kommer til hende.« »Er 
hun syg,« sagde jeg, »da rejser jeg til Nibe i Mor
gen;« thi jeg syntes, at hvis jeg var syg, og hun kom 
til mig, kunde det helbrede mig. 

Ikke troede jeg, at hun, for hvem jeg vilde have 
ofret Livet, kunde gøre mig saa ulykkelig. Men saa 
snart mine Øjne mødte hendes, læste jeg min for
færdelige Dom i hendes Øjensyn, og hun sagde med 
næppe hørlig Stemme, for hun var meget syg: »Alt 
er forbi mellem os! Til gi v mig, gode Christen, jeg 
er dig ikke værd og haaber med Guds Hjælp at dø. 
Bed for mig.« Alt er forbi, alt er tabt for mig, 
tænkte jeg, og gik fra min kære Morbroders Hus som 
en drømmende. H vad der bevægede hende til dette 
Skridt, fik jeg aldrig at vide, og hvad jeg tænkte, vil 
jeg ikke skrive. Hun kom sig og blev flere Aar efter 
gift med en Værtshusholder i Nibe. 

Mine Forældre kunde jo straks se uden at spørge, 
hvad jeg fejlede, og trøstede mig saa godt de kunde; 
da de saa, det ikke hjalp, omtaltes hun aldrig siden. 

Min Ven Steensgaard kom til mig i Ferien, og 
vi gjorde en Fodtur sammen til NØl·lund, hvor hans 
Forlovede tjente. Vi opholdt os her nogle Dage, og 
da der ingen Herskab var paa Gaarden (den var den 
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Gang, 1840, nylig købt af Jægerm~sler Schytte}, gik 
jeg omkring i de mange Værelse1·, i Haven og i Sko
ven, og alt det store, her var at se, ·gjorde mig godt. 
Den Gang tænkte jeg ikke paa, at jeg en Gang skulde 
blive Degn i Ravnkilde. Steensgaard blev hos mig i 
Ferien ; vi besøgte vor V en Di tie v J en sen i Torslev 
og fulgtes . ad til Seminariet. 

Da jeg kom der, blev jeg syg; jeg tror, det var 
Tyfus: Jeg havde ikke Raad til at søge Læge; h'·ad 
jo heller ikke var Skik den Gang, og min stærke 
Natur og vor Herres Hjælp gjorde, at jeg efte1· 6 
Ugers Forløb kunde begynde at gaa paa Seminariet. 
Min Sygdom og Fraværelse havde sat mig en Del 
tilbage, og jeg maatte tage stærkt fat for at indhente 
det forsømte. 

Det første Aar, jeg gik paa Seminariet, havde jeg 
en Kammerat, som hed Nielsen. Vi kom ret godt 
ud af det sammen uden dog at være Venner. Han 
var lidt vigtig og noget opblæst, men ellers et skikke
ligt Menneske. Vi boede hos en Gaardmand i Gjors
bøl. Han var gnaven, naar han syntes, vi spiste for 
meget, og mumlede noget om, at det ikke kunde be
tale sig at have »dem Seminarister«, men hans Kone 
''ar meget flink. Til daglig holdt hun lige meget af 
os begge, men naar hun havde en lille Hund i Rebet, 
var jeg hendes bedste Ven og blev saa kaldt ned og 
fik Æbleskiver og Kaffe. DeL sidste Aar var Steens
gaard og jeg sammen hos en Mand i Snedsted. Her 
drak Manden, og somme Tider fik han i Sinde, naat· 
han kom fuld fra Thisted, at slaa Konen, som saa 
kom til vor Dør og raabte: »K a al ! Kom nier! Pier 
,,il slaa mæl« Jeg kunde altid stille Peder tilfreds, 
naar jeg drak en Dram med ham eller: fortalte en· 
eller anden fersk Historie for ham. Vi var saa Perle-
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venner. Jeg fik ham i Seng og fik Kirsten til at 
holde Mund. Til daglig Brug levede de fredeligt nok. 

Forstanderen paa Seminariet var Brammer, som 
siden i mange Aar var Biskop i Aarhus. Han var en 
udmærket dygtig Præst og Lærer, myndig i al sin 
Embedsgerning. Udenfor den v!lr han mild og kær
lig, hvorfor han baade var frygtet og elsket. Tvilste
gaard, der var en meget samvittighedsfuld Lærer, men 
noget tør i sit Foredrag, kunde somme Tider skænde 
lidt paa de dovne, men de flittige var hans Venner, 
og kunde han hjælpe dem ved Eksamensbordet, da 
gjorde han det. Pfaff var livlig og havde vist bedre 
Lærergaver end Tvilstegaard, skændte aldrig, men 
gjorde Grin med Sinkerne; han var et Verdensmen
neske, holdt af smukke Kvinder og var lidt egennyt
tig, altid gemytlig, selv naar han snød os med Bøget· 
og Skrivematerialier, som vi købte hos ham. Der 
var en god Aand paa Seminariet, Smaaspilopper blev 
jo drevne, og nogle maatte holde Lyset ; det kunde 
ikke være anderledes, hvor der var henved 40 unge 
Mennesker sammen, og vi var altid enige om at dølge 
med hinanden, om det somme Tider gik lidt over 
Stregen. Mange kære Minder fra Samlivet med Ele
verne paa Seminariet har jeg og vist de fleste andre 
ogsaa. 

I September 1841 blev jeg og mine Venner samt 
de fleste af dem, der var komne ind med mig, dimit
teret. Steensgaard fik Udmærkelse, jeg en Meget due
lig og Jensen og Meiner ligesaa. Jeg var glad og 
takkede vor Herre for hans store Godhed mod mig. 
Alt havde faaet et bedre Udfald, end jeg i Begyndel
sen havde turdet haabe. Mine Venner var ogsaa 
meget glade. Vi skulde nu skilles og ud at øve 
den Gerning, vi havde valgt; men vi lovede hver
andre stedse at være Venner. 
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Det var den Gang Skik, at naar nogen ønskede 
en Seminarist til Hus- eller Hjælpelærer, skrev Ved
kommende til Seminarieforstanderen, og han valgte· 
da blandt Eleverne. Jeg var en af de første, der blev 
henfæstet og fik Plads som Huslærer paa Abildgaard, 
hvor jeg skulde have 60 Rdlr. og alt frit. (Det var 
den største Løn, nogen fik den Gang.) Jeg skulde 
tiltræde Pladsen til l. November og rejste derfor hjem, 
til jeg modtog min Kondition; der var stor Glæde i 
mit Hjem, da jeg kom. Jeg havde en Maaned at 
hvile i, og den benyttede jeg til at rejse rundt til 
mine Søskende og Venner. Paa mine Vandringer 
kom jeg til Bejstrup og traf paa Kirkegaarden Deg
nen Borregaard, som godt kendte mig, og i hvis Hus 
jeg før havde været. Han bød mig hjem, og da jeg 
godt kendte hans Børn, der var paa lige Alder med: 
mig, tog jeg mod hans venlige Indbydelse. Jeg blev 
lykønsket af Familien, og Bor-regaard regnede ud, at 
hans Børn og jeg var lidt i Familie paa. deres afdøde 
Moders Side, og derved blev Forholdet mellem· dem 
og mig mere hjertelig; ved Afskeden maatte jeg love 
at komme snart igen. Det gjorde jeg ogsaa, for jeg 
havde set, det troede jeg, i hans smukke Datters tro
faste Øjne, at jeg var mer end velkommen, og Enden 
paa mine Besøg blev, at jeg blev forlovet med hans 
Datter Else, og han gav os sit Samtykke glad og 
gerne og tog det Løfte af mig, at jeg, naar jeg havde 
tjent et Aar paa Abildgaard, skulde komme og tjene 
ham som Hjælpelærer og tage Embedet efter ham, 
for han vilde saa gerne, at det skulde blive i Fa
milien, da baade hans Fader og Bedstefader før ham 
havde været Lærere i Bejstrup, og ingen af hans. 
Sønner havde Lyst eller Gaver til Lærergerningen. 
Da jeg den Aften kom hjem, sagde Moder: »Kan du 
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aldrig glemme Stine?« »"Hun er glemt, kære Moder,« 
sagde jeg, »og jeg kommer for at hente mine For
ældres Samtykke og Velsignelse til min Forlovelse 
med Else Petronelle Borregaard.« Den gav de mig 
med Glæde. Jeg havde gjort et godt Valg. Hun var 
den smukkeste Pige, jeg havde set, sædelig og stille 
i hele sin Færd, og hun elskede mig med hele sin 
Sjæl: Siden fortalte hun mig, og hun løj aldrig, at 
hun altid havde syntes saa godt om mig, og især 
siden vi en Gang i Kirkensgaard, da vi var ganske 
unge, var sammen til et Høstgilde; derfor ble\' hun 
saa sær underlig for mig, da jeg kom ind med hen
des Fader, og var bange for, at jeg skulde kunne se 
paa hende, at hun holdt af mig. Da den l. Novem
ber kom, rejste jeg til Abildgaard i Thy for at be
gynde min Skolegeming, rig paa Haab, Livslyst og 
Mod, men fattig paa Klæder og Penge. Jeg havde 
laant 100 Rdlr. (det var den Gang en stor Kapital), 
som jeg med_ en Løn af 60 Rdlr. skulde tilbagebetale. 
Jeg trængte haardt til Klæder, især da jeg kom i et 
fornemt Hus, og at gøre Gæld var jeg ked af. Saa 
børstede og skrabede jeg de gamle Klæder, og saa fik 
det at gaa. 

1842. Her er godt at være. Her kan man ar
bejde med Lyst. Alle er saa gode mod mig frem
mede Menneske, som om jeg hørte til Familien. Tre 
rare Børn faar jeg at læse med. Valeur og hans 
Kone og især hendes gamle Moder, en gammel, kri
stelig og værdig Præsteenke, kommer mig i Møde 
med Venlighed og Agtelse. Jeg kan godt mærke, at 
jeg staar langt tilbage for dem i virkelig Dannelse, 
men det lader de mig aldrig mærke i deres Opførsel 
mod mig, og jeg skal nok stræbe efter at tilegne mig, 
hvad jeg mangler, uden al gøre mig til Abekat. Naar 
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Herskabet tager i Besøg til · de omliggende Herre
gaarde og Præster, bliver jeg altid bedt om at følge 
med, og kommer her fremmede, er jeg betragtet for 
at høre til Familien; de fleste af dem, som kommer 
her, er venlige og forekommende mod mig fattige, 
udannede Huslærer. Den første Tid, jeg var her, 
kunde Tjenestefolkene ikke lide mig; de troede, jeg 
var stolt, og engang, jeg gik igennem Folkestuen, da 
de spiste, tog en af Karlene en Kartoffel og slog efter 
mig, men den ramle Døren. Jeg mærkede det godt; 
da de andre lo højt, kunde jeg høre det ind i Køk
kenet. Nu er de meget venlige mod mig, og Jens 
Vester, der slog Kartoflen efter mig, har hedt mig om 
ikke at være vred paa ham for det. Jeg læser højt 
_for gamle Madam _Munch, der ikke godt kan se ved 
Lys, ellers læser jeg i mit Kammer, og jeg kan faa 
alle de Bøger, jeg ønsker, fra Lejebiblioteket paa 
Valeurs Bekostning; det holder jeg meget af. Jeg 
kan gaa og komme, naar jeg vil, og kan faa en Hest 
at ride paa, om jeg ønsker det, men jeg foretrækker· 
at gaa. Ja, her er godt at være, og jeg takker vor 
Herre for al hans Godhed mod mig. 

Jeg skal endelig hjem i Paasken. Min kære Else, 
mine Forældre og Borregaard har bedt mig derom. 
Jeg tror nok, Valeur gerne vil beholde mig til næste 
Aar, og jeg vil meget gerne blive, men endnu har 
han ikke omtalt det, og kommer jeg hjem uden at 
være fæstet her, slipper jeg ikke for at komme til 
Bejstrup efter Aftale, og jeg kan ikke faa mig 1il at 
spørge, om Valeur vil beholde mig. 

Det gik, som jeg tænkte, da jeg kom hjem. 
Borregaard holdt sig til vor Aftale om at komme til 
ham til November. Han var ogsaa bleven mere svag 
og var nødt til at holde Hjælpelærer. Min Else sagde, 
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jeg skulde gøre, som jeg vilde. Hun stolede paa min 
Kærlighed, enten jeg var her eller der; men jeg vidste 
nok, hvad hun helst vilde. Og da mine Forældre 
ogsaa syntes, det var rart, om jeg kunde komme Lil 
at bo i Bejstrup, blev det afgjort, at jeg skulde tage 
dertil. Valeur og Familien var ved at blive vrede, 
da jeg ikke vilde blive der længere end til November. 
Børnene græd, og jeg var næsten ved at græde ogsaa. 
for jeg var kommen til at holde saa meget af dem 
a Ilesam men. Men da jeg fortalte Familien, hvorfor 
jeg flyttede, og hvorledes Forholdet var, fandt de det 
rimeligt. Det var tungt at sige Farvel til de kære 
Børn, gamle Madam Munch og dem alle. De havde 
jo alle været saa venlige og gode mod mig. Jeg har 
aldrig haft det saa godt i mit Liv og faar det maa
ske næppe siden. Gud lønne dem for al deres God
hed. Jeg lærte meget, hørte meget og saa meget, som 
jeg havde godt at 

1843. Min Else bliver mig hver Dag kærere. 
Borregaard er en flink gammel Mand; vi kommer 
meget godt ud af det, hans lunefulde Kone1

) fornær
mer mig aldrig, jeg tror endog, hun kan lide mig. 

Skolestuen og lm:entarium er i en meget daarlig. 
Forfatning. Borde og Bænke er blot nogle høvlede 
Fjæl, banket fast paa nogle i Jorden nedrammede· 
Pæle. Regnebøger mangler aldeles, ligeledes Læse
bøger. Kingos Salmebog og nogle gamle Aviser maa 
jeg bruge som Læsebøger. Børneantallet er ikke ret 
stort, kun 40 i det hele, men jeg, som kun er vant 
til 3, synes, der var mange. De er ret flinke, og det 
undrer mig, at den gamle med sit svage Helbred un
der disse daarlige Forhold har faaet dem saa vidt. 

') Hun maa have været Borregaards anden Hustru, da 
Børnenes •afdøde Moder• staar nævnt foran. 
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Gamle Pastor Feld er en dygtig Prædikant og en 
meget rar Mand. Beboerne er venlige og forekom
mende mod mig. Jeg tror nok, jeg kommer til at 
holde af Pladsen, og de synes at tage sig meget af 
deres Børns Undervisning i Hjemmet. 

Det er en stor Glæde for mig at være saa nær 
ved mit Hjem. Jeg kan hver Sønrtag komme hjem 
til de kære gamle, og lidt følger min Else med, som 
mine Forældre holder af som en kær Datter. 

Jeg har haft Bispevisitats, og det gik meget godt. 
Pastor F el d roste Skolen, og Biskoppen 1) sagde ja; 
han er for lærd til at forstaa sig paa saa smaa Ting. 

Min Ven Ditlev Jensen er paa Aalegaard. Vi 
følges tidt til hans Broder P. Jensen i Torslev, og 
Tiden gaar saa godt i deres behagelige Selskab. 

Bejstrup er en stor By, beliggende paa begge 
Sider af en lille Sø. Den har en anselig Kirke, der 
har et endnu anseligere Taarn. Den ligger ved søndre 
Ende af Søen, og Skolen ligger tæt op til Kirkegaar
den. Beboerne er Selvejere og staar sig ret godt. Her 
er Gud ske Lov ingen Herregaarde i hele Pastoratet. 
Da Limfjorden ligger saa nær, er nogle af Beboerne 
Søfolk og Fiskere. Hele Sognet danner en Slette med 
gode Muldjorder med Kalkunderlag. 

Nu har jeg haft Provstevisitats. Provst Djørup 
er en Mand, der forstaar at se efter, og han tier ikke 
med Manglerne. Men han kan ogsaa se det gode i 
Skolen. Præsten og Sogneforstanderskabet fik Til
hold om at bygge en hel ny Skole til næste Sommer 
og straks anskaffe Læse- og Regnebøger m. m. til 
Skolen og mulktere Forsømmelser efter Loven. Mod 
mig var han meget flink, og han lovede Borregaard, 

') Nikolaj Fogtmann, Biskop over Aalborg Stift fra 1833 
til sin Død 1851. R e d. 
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at jeg nok skulde blive hans Eftermand, naai han, 
som han sagde, snart søgte sin Afsked. 

Det blev derfo1· besluttet, at Borregaard til Jul 
skulde søge sin Afsked, og jeg og. min Else skulde 
da giftes. Jeg var den Gang 27 Aar, hun 26. Der 
blev jo stor Glæde, for i den Alder vil man jo gerne 
giftes, især naar man hver Dag gaar hos Kæresten. 
Sidst i December' rejste jeg til Provsten med Borre_,. 
gaards Begæring om Afsked og min Ansøgning om 
Embedet. Og Provsten lovede, at alt skulde blive 
ordnet, og at han nok skulde lade mig vide, naar jeg 
kunde hente mit Kaldsbrev. Der blev lyst til· Ægte~ 
skab for mig og min Else, og vi var begge glade. 
Dog gik det anderledes, end vi havde tænkt. Den 
12. Januar døde Borregaard, og nu vilde Provsten 
have Embedet opslaaet,. og saa var det sandsynligt, 
at en ældre Mand vilde søge det. Da Beboerne og 
Præsten hørte det, søgte de om at beholde mig; men 
.Provsten havde en Ven, ban vilde unde det, og jeg 
blev klar over, at en Provst's Løfte kan man ikke 
$1ltid stole paa. 

1844. Hverken Provstens Ven eller .]eg fik Em
det i Bejstrup. Da Præsten mærkede Provstens Be
stem mels e, fik han og Sogneforstanderskabet i Sinde 
at sammenlægge det med Embedet i . Manstrup og 
flytte Skolen ud mellem begge Byer, og saadan blev 
det. Jeg skulde saa blive i Bejstrup og bestyre Em
bedet til Efteraaret, indtil den ny Skole blev færdig. 
Vi blev gift, men U d sigtern e for vor Fremtid var ved 
de tilstødende Omstændigheder bleven forandrede, og 
vi var meget bedrøvede, for vi vilde saa nødig for
Jade det kære Bejstrup, hvor Else var født, og som 
jeg var kommen til at holde meget af. ;Jeg maatte 
se ~mig om efter en anden Plads, pg hen paa Som-
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ineren søgte jeg Embedet i Ræbild -i Hindsted Herred 
og fik det, men kom der ikke, for samtidig døde 
-Lærer Klein i Attrup i Hanherred, og da dette Em
bede var lige saa stort som Embedet i Ræbild, og vi 
helst vilde. blive i Hanherred, søgte jeg d-et og blev 
kaldet i September. Saa kom vi da til Attrup med 
hele -vor Pik pak; og det var ikke meget. Min Svi
germoder gav os en Ko og lidt Køkkentøj, min Kone 
havde selv lavet Sengetøj, og jeg fik 2 Faar og en 
Dyne fra mit Hjem. Det var hele Herligheden; men 
min kære Elses rige og >trofaste Kærlighed erstattede 
mig, hvad jeg manglede. Dertil var hun · meget hus
lig og . sparsommelig og kunde altid, nden at blotte 
,·or Fattigdom, komme ud af det med grumme lidt. 
Det hjalp ogsaa noget, at· Beboerne i Attrup var 
meget fattige, derved saas vor Fattigdom ikke saa 
meget. Her er Skolestuen og Inventariet meget bedre 
end i Bejstrup, men Børnene meget ringere. Min 
Formand, en afdanket Jurist, var ked af at komme 
i Skolen, og naar han var der, gik det med Skælden 
og Prygl. Derfor var baade Forældre og Børn kede 
af Skolen. 

Beboerne har været Fæstere og Hovbønder til 
Kokkedal, som ligger her i Sognet, til i Aar. De 
har nu købt, men da de ikke har noget at betale 
Stederne med, sælger de igen Parceller eller Halv
delen af Gaarden, saa her er kommen en hel Del 
fremmede til Byen. 

Jorderne er meget gode, og naar Folk engang 
kommer efter at ciyrke dem beclre, vil de sikket-t 
blive rige Folk. Husmændene dyrker Hvidkaal og 
Gulerødder. De staar sig bedre end Gaardmændene, 
enkelte af dem er endog rige. Skolelodden er kun 
2 Tdr. Land udmærket Agerjord og !) . Tdr. Land Kær, 
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"langt fra Skolen. Haven er udmærket Jord, men 
1her er ikke plantet det mindste. Bygningen er solid, 
men meget tarvelig, dog stor nok til os to og vort 
:»Habengut«. 

Præsten er ikke rar; jeg tror ikke, jeg forliges 
med ham ret længe. 

Efter en haard Forløsning fødte min Hustru den 
·9. November 1844 en Datter. Gud holde sin Haand 
over dem begge, og lad Barnet blive os til Velsig
>nelse l 

Min kære Else er nu rask igen. Tøsen er en 
sød lille en; hun skal hedde Ane efter min Moder. 
Gud give, hun maa komme til at ligne hende. 

1845. Alt gaar godt. Beboerne er venlige, bjælp
·somme og meget flinke at komme til Rette med. 
Attrup ligger meget smukt under en Bakke tæt ved 
-den kære Fjord. Her er flere historiske Minder især 
fra Grevens Fejde. Ruiner af Alsberg Slot, der tillige
med den store Herregaard Kokkedal er ødelagt af 
·Bønderne, og tillige Ruiner af Skipper Clements Gaard, 
·hvis Ejendom nu hører til Kokkedal. Denne i meget 
.gammel Stil byggede Gaard er beliggende tæt ved 
Fjorden med venlige Omgivelser af Fiskeparker, Grave 
og Plantning. Den ejes af Assessor Hein, der en 
Dag, da jeg var paa Gaarden, overfusede mig med 
Grovheder. Først tog jeg det roligt og søgte at ret
færdiggøre min Adfærd, da jeg var mig bevidst ikke 
at ha ve gjort andet end min Pligt, men da han ble'' 
.mere og mere hidsig og til sidst truede med at smide 
mig ned ad Trappen, kom Blodet i Kog i mig, og 
-da han nærmede sig mig for at udføre sin Trusel, 
1raadte jeg ham i Møde og fortalte, at dersom han 
rørte mig, maatte han selv tilskrive sig Følgerne for, 
hvad der skete. Jeg var vant til at forsvare mit 
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Legeme rnpd Overfald og lod mig ikke behandle som 
hans Dreng, og da han nu traadle lidt tilhage, steg 
Modet hos mig, for jeg kan ikke nægte, at jeg slel 
ikke var sikker paa at kunne magte ham, hvis det 
var kornmen til Haandgribelighed, da han var større 
end jeg og havde Ord for at have Kæmpekræfter. 
Til sidst lagde Uvejret sig hos os begge, han tilbød 
Forlig, og jeg tog mod hans Tilbud med Glæde. 
Siden er Manden meget flink. 

Det er ikke min kære gamle Pastor Feld, jeg 
bar her. Han her er lumsk; jeg rnaa være paa min 
Post. Min Ven Ditlev Jensen kom hjem og døde her 
i Torslev. Han var et rart Menneske, hvis Død be
drøver mig meget. Hans Broder Peter Jensen er det 
bedste Menneske, jeg kender, og tillige smuk og me
.get begavet. Vi kommer sammen hver Søndag i hans 
H u s, og han plejer gerne at kom m e til mig en Dag 
i Ugen. Jeg har købt en Ko for 13 Rdlr. og en Gris 
for l Rdlr. Jeg tror nok, mine smaa Indtægter kan 
forslaa. 

Det var en forfærdelig haard Vinter med Frost 
og Sne. Den begyndte i Fastelavn og varede helt til 
Paaske, saa man kunde køre over Fjorden, hvor man 
·vilde, hele Fasten. 

Provst Spleth i Smorup, der har konfirmeret mig, 
tilbød mig Embedet i Brorstrup, og dertil er jeg nu 
kaldet. .Jeg har solgt alt det Korn, jeg har avlet 
{17 Tdr. efter l Td. Udsæd af Byg, Havren og Rugen 
var ikke saa god); mine Køer og mit Indbo tager 
jeg med. Uagtet jeg kun har været her i Attrup l 
Aar, er jeg dog kommen til at holde af mange af 
Beboerne, der har vist mig megen Velvillie. Jeg vil 
længes mest efter min Ven Jensen og den kære 
Lim fjord. 

lO 
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Farvel da, du kære Hanherred, som jeg altid har 
holdt saa meget af! Jeg er bleven noget betænkelig 
ved at flytte saa langt hen, hvor jeg ikke kender et 
eneste Menneske og især for min Hustrus Skyld. 
Hun siger rigtignok, naar hun taler derom, at naar 
hun blot har mig, saa vil hun ikke savne sine Ven
net· her. Jeg har jo lovet at være hendes Forsørger 
og Beskytter, og saa ved hun, at vor Herre er der 
ligesaa vel som her. Vandet kom dog i Øjnene paa 
os begge, da de gode Venner kom for at sige os det 
sidste Farvel, og jeg er nær ved at fortryde, at jeg 
rejste fra disse gode Mennesker, der modtog os med 
saa stor Venlighed og viste os Velvillie, medens vi 
var blandt dem, og nu sørger \'ed vor Bortrejse, og 
jeg har dog ikke kunnet gøre dem noget godt. Og 
naar jeg rigtig ser til Bunds i Udførelsen af min Ger
ning som Menneske og Kristen, da maa jeg erkende, 
at jeg tidt har fejlet og som Lærer kun gjort min 
Pligt og mange Gange næppe den, som jeg burde. 
Jeg maa sige som Paulus: Villien til det gode hat· 
jeg, men at udrette det, formaar jeg ikke osv. 

Efter en lang og besværlig Rejse kom vi her tH 
Brorstrup ud paa Aftenen den 11. November 1845. 
Vi sejlede fra Attrup den 10., overnattede hos min 
Onkel Springborg i Sebbersund og kom til Halkjær 
om Morgenen efter, hvor der mødte Vogne fra Bror
strup for at afhente os. Det regnede hele Tiden,. 
men vi kom dog hertil uden andet Uheld, end at 
vort Tøj og Møbler blev meget vaade. Den gode
Proprietær Hansen paa Halkjær og Frue kom begge 
ned til Fjorden og bød os op til Gaarden, hvor min· 
Hustru og vort Barn blev varmet og plejet, medens 
Vognene blev læssede. De havde aldrig set eller 
kendt os før, og dog behandlede de os som Venner. 
Gud lønne dem for al deres Godhed! 
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Ikke et Menneske i Brorstrup var til Stede for 
at modtage os. Mændene, der havde kørt os, bar 
Tøjet ind i Huset, og saa kørte dr, og vi stod der 
med vort lille Barn i vort øde Hjem, trætte af Rej
sen og forfrosne. Vi pakkede noget Sengetøj ud og 
lagde os paa Gulvet med vort lille Barn den første 
Nat. Anden Dagen gik jeg over til Provsten for at 
takke ham for Embedet og melde mig til Tjeneste. 
Han og hans Familie modtog mig meget venligt, og 
han forsikrede mig, at han var glad ved, at jeg var 
kommen her, ikke alene, fordi han efter mine Papi
rer saa, at jeg var dygtig, hvad der haardt kunde 
trænges til, da der ikke havde været boldt synderlig 
Skole i de sidste 3 Aar, men ogsaa, fordi jeg var 
stor og stærk, »for Beboerne her,c sagde han, »er en 
Samling af Tyve, Kæltringer, Boerkarle og Drukken
bolte,« og jeg vilde tidt faa nødig at bruge mine 
Kræfter mod Pakket, men tilsagde mig sin Beskyttelse 
i alt, hvad han kunde, dersom jeg blev forulempet. 

Det var en dejlig Efterretning om mine Sogne
beboere, tænkte jeg, gid du aldrig var kommen her. 

Jeg tænkte paa den venlige Afsked i Bejstrup og 
Attrup og den øde og kolde Modtagelse i Brorstrup. 
Den gamle Provst havde da nok ikke sagt saa meget 
ondt om sine Sognebørn, naar det ikke var sandt. 
Jeg var noget forknyt, da jeg kom tilbage, og da jeg 
paa Tilbagevejen traf Ryge, min Nabo, kunde jeg 
ikke lade være at omtale, hvad Provsten havde sagt, 
og spørge mig lidt for om Forholdene og Beboerne. 
Han forsikrede, at Beboerne var meget nemme at 
komme til Rette med i hans Stilling som Sognefoged, 
de var fattige og uvidende som en Følge af det tryk
kende Hoveri og Fæstevæsen, de havde været under
givne. Men nu var de i Aar blevne Selvejere, saa 

to• 
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blev det nok bedre, for de havde købt deres Gaarde 
for godt Køb. Han var Medlem af Sogneforstander
skabet og tilbød at være mig behjælpelig med, hvad 
han kunde, fulgte med over til Skolen for at hilse 
paa min Kone og bød os over til sig om Aftenen. 
Han og hans Kone tog meget venlig mod os. Søn
dagen efter blev jeg indsat i Embedet, og Provsten 
holdt en forfærdelig Tordentale til Menigheden, der 
den Dag var kommen talrig i Kirke, formodentlig for 
at se den ny Degn. Ellers var Besøget i Kirken 
m eget tarveligt. 

Beboelsen her er lille, men stor nok til os. 
Skolestuen er stor, og jeg kan ved Ryges og Prov
stens Hjælp faa, h vad der trænges til; men Børnene 
er meget forsømte, og det er ikke saa sært, for her 
har næsten ikke været boldt Skole i 3 Aar, en Følge 
af, at min Formand ved Højesteretsdom er fradømt 
sit Embede for Drukkenskab. 

1846. Det gaar meget bedre, end Provsten spaa
ede. Ikke et Menneske har fornærmet mig. Flere 
-og flere af Beboerne kommer og tilbyder os Tjene
ster, og vi bliver indbudt til alle Gilder. Den gamle 
Præst var bleven vred paa Beboerne, fordi de holdt 
paa at ville beholde den forrige Degn, der fraregnet 
hans Drukkenskab var en god og hjælpsom Mand. 
Marken er stor og god, men ude af Drift, og det vil 
vare noget, inden jeg faar den i Orden. Haven er 
bevokset med N ælder, Græs og Tidsel. Den skal jeg 
nok faa i Stand, naar vor Herre vil give mig Hel
bred. Værelserne er blevne malede, og alt er bleven 
gjort ret godt i Stand. Min Else er glad ved at have 
faaet det saa pænt. 

Den 27. Juni brændte Smorup Præstegaard. Den 
var ikke bedre værd, den gamle Kasse, men Provsten 
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tager sig det meget nær og er bleven syg derover. 
Værst bliver det for Forpagter Hansen, der skal til
føre rdL til den nye Præstegaard. 

Den 9. Juli fødte min Hustru mig en Søn. Vor 
Herre bolde sin Haand over Moder og Barn! 

Min Hustru er igen rask. Drengen bedder Chri
stian Borregaard. Vi har faaet en Tjenestepige, for 
min Hustru kan ikke komme i Marken til Kreatu
rerne for Børnene. Jeg har avlet ret godt. Græs er 
der nok af til de to Køer, og min Hustru er stolt af, 
at hun kan samle og sælge Smør. 

1847. Jeg tror nok, jeg faar Fornøjelse af min 
Skole. Børnene er flinke, og nogle af Beboerne sy
nes at faa mere Lyst til at bolde dem i Skole. Det 
kniber rigtignok med at faa dem til at anskaffe Tav
ler, Griffel og Skrivepapir, for de kan ikke indse, at 
Børnene kan have Nytte af at lære at skrive, især 
Pigebørnene. Deres Bøger skal de have lært for at 
kunne komme »te«, det vil sige: blive konfirmeret, 
og det kan heller ikke være af Vejen, om de lærer 
at regne noget og at læse Skrift for ikke at blive 
snydt i Handel og Vandel. 

I Førstningen, vi kom her, længtes min Hustru 
tidt efter sine Veninder og Slægtninge i Hanberred, 
da der ingen er her, hun kan tale med, som hun er 
vant til i hendes Hjemstavn. Nu gaar det bedre. 
Jeg længes mest efter Limfjorden og efter at høre 
Vesterhavet en Gang imellem, og hver Gang, jeg rej
ser til Aggersund, gør det altid saa godt og letter 
Humøret, naar jeg kan begynde at se min gamle Ven 
Fjorden. Fisk, som vi var vant til i vort Hjem, faar 
vi meget sjældent, og den er altid daarlig. Jeg kan 
somme Tider fiske en lille Gjedde i Bækken, og ·saa 
faar vi en rigtig lækker Ret. 
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Jeg kan nu holde 3 Køer og en Kalv. Indkom
sterne er smaa, men min kære Else kan godt faa 
dem til at slaa til, og vi anskaffer hvert Aar et og 
andet, som vi trænger haardest til, og hun bliver saa 
glad for hver Gang, vi saaledes kan afhjælpe et Savn. 

Egnen her er ikke smuk. Heden, som vi ikke 
kendte fra vor Hjemegn, bar vi bestandig for Øje, og 
dens øde mørke Farve synes os trist. Her har, da 
Beboerne var Fæstere, været 6 Gaarde og et H ns i 
Brorstrup; i Mejlby var der 13 Gaarde og 11 Huse, 
desuden Gaardene Vejrbøj, Holme og Præstegaarden 
Smorup. Men nu har Beboerne ved Udskiftning for
øget Antallet af Beboelserne meget; der begyndes 
ogsaa at dyrkes op af Hederne og flyttes ud af Byen. 
Til Skolen hører en Hedelod paa 15 Tdr. Land, langt 
borte fra Skolen og daarlig Jord, saa det kan ikke 
betale sig for mig at dyrke den. Vi har i Aar avlet 
godt, og især var min Else glad ved 3 Lispund Hør; 
nu skal det rigtig gaa løs med at spinde. Kornpri
serne var i Aar ualmindelig høje. Jeg har kunnet 
sælge en Del, og det har hjulpet godt. 

1848. En saadan Tummel med Revolution og 
Omvæltning i alle Forhold har ingen N utidsrnenne
sker oplevet. Franskmændene begyndte som sæd
vanlig, det var i Februar, og snart var Revolutionen 
forplantet til de fleste Lande ~ Europa. Her var det 
Tyskerne, der begyndte, saa snart Christian den VIII 
var død. Alle de Soldater, vi havde, blev indkaldt, 
og mange frivillige stillede sig under Fanerne, og 
det var mest frifød te, de andre s k u l d e jo med. Der 
kom en forunderlig Begejstring over alle, enhver vilde 
gøre noget for Fædrelandet, og baade høje og lave, 
fattige og rige gav frivillige Gaver, og de fleste gav 
glad og gerne uden at spørge om, hvor meget Naboen 



CHRISTEN SØRENSEN BRØGGERS OPTEGNELSER 143 

havde givet: Penge, Korn, Heste og Vogne til Kon
gen, som det hed, og Penge og Tøj til de udsendte 
Krigere. Begejstrede Krigssange blev digtede og sungne 
af gamle og unge, og der kom et Liv og en Frisk
hed over Folket, som om det nylig var nagnet efter 
en lang Søvn, hvad det jo ogsaa var. Havde jeg 
ikke været gift, var jeg som saa mange andre gaaet 
med i Krigen; men nu var jeg nødt til at blive 
hjemme. Det første Sammenstød mellem vore Trop
per og Oprørerne skete ved Bov, hvor vi fuldstændig 
slog dem og jog dem paa Flugt. Den første Mand, 
der faldt, bed mærkelig nok Sejer. Dog vil jeg ikke 
her fortælle om Felttoget, det vil bedre blive for-. 
talt af andre, men blot fortælle lidt om, hvad jeg 
selv oplevede i »Slavekrigen«. 

Nu ler vi ad vor egen Dumhed, men den Dag, 
Krigen stod paa, var der ellers ingen, der lo. Den 
30. Marts lidt føt· Aften kom Ryge, som var Sogne
foged, og fortalte med en meget betænkelig Mine, at 
han havde talt med Forpagter Conradsen fra Kyø, 
der var kommen fra Fastruplund ved Viborg, at 
Rendsbarg Slaver, som Oprørerne havde sluppet ud 
af Slaveriet, tilligemed en hel Del Friskarer Dagen 
før havde indtaget Viborg, plyndret og brændt Byen 
og var nu paa Vej til Aalborg. Hvor de kom frem, 
skændte de Kvinderne, dræbte Mændene og brændte 
alt. Jeg blev noget betænkelig ved den Melding, da 
Ryge, som han sagde, kendte Conradsen som en 
ældre, besindig Mand, der fra Fastruplund havde set 
Viborg brænde. Jeg tillod mig dog at ytre Tvivl om 
Sandbeden af Beretningen, da jeg ikke kunde forstaa, 
hvorledes Slaverne kunde være kommet saa langt ind 
i Jylland uden at støde paa Modstand. 

Ikke destomindre mente Ryge, at det paalaa 
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ham at gøre noget som Sognefoged, og vi holdt der
for Krigsraad. Det blev da bestemt, at Beboerne i 
Sognet skulde underrettes om Stillingens Alvor, at 
ingen maatte tænde Lys, alle Hunde skulde lukkes
inde og ingen Støj gøres, for da Viborg Landevej gik 
saa langt Vesten om Sognet, kunde Pakket maaske 
gaa os forbi. Men Vagt skulde der holdes, og saa 
snart der mærkedes Uraad, skulde det meldes til 
Sognefogeden. Jeg kom ikke i Seng og havde min 
Nød med at berolige min Kone, der hver Dag ven
tede sin Nedkomst; men da Dagen begyndte at gry, 
steg Modet, og da det blev riglig lyst, forsikrede jeg 
min Kone, at det var en forbandet Løgn, og vi be
gyndte, da vi havde faaet en Taar Kaffe paa For
skrækkelsen, at le ad Ryges og vor egen Enfoldighed. 
Børnene begyndte at komme i Skole (det var dejlig 
mildt, stille Vejr, og der laa en tæt Foraarstaage over 
Jorden, højere oppe i Luften var ingen Taage), og 
jeg var lige ved at begynde Skolen, da Ryge kom 
løbende i fuld Trav og raabte, saa snart han saa 
mig: , Det er rent galt, Slaverne er i Binder u p, vi 
kan vente dem hvert Øjeblik. Provsten og Hansen 
er flygtet til Aalborg. Min Kone og Børn og jeg ta
ger ogsaa af Sted, og De og Deres Familie maa ende
lig følge med, for min Kone vil ikke lade Deres Kone 
blive tilbage; det kan hun ikke være bekendt, sige•· 
hun, da Deres Kone jo venter sig hver Dag.« Det 
store Mod, jeg havde pustet i mig selv om Morgenen 
med Vished om, at det hele var Løgn, begyndte at 
synke nogle Tommer, men endnu tvivlede jeg. Ende
lig sagde jeg til Ryge: »H ve m har sagt det?« Ha n
sen havde sendt sin Karl Søren til ham med Mel
dingen. »Søren! Ja, men han er jo en stor Løgner!« 
udbrød jeg. »Ja, men Hansen og Provsten og Jorde-
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moderen er rejst, derfor maa De endelig lade Deres 
Kone tage med os til Aalborg.« ~Hør, Ryge,« sagde 
ieg, »Slaverne kan da ikke flyve af Sted. Lad en af · 
Deres Karle ride art Vejen til Binderup og se, hvor
ledes det forholder sig, han kan da sagtens ride fra 
Pakket, og gaa saa hjem og faa spændt for, saa skal 
min Kone komme i Tøjet imens.« Søren Bertelsen, 
der selv havde været Soldat og var et meget sand
færdigt Menneske, kom af Sted som Spejder, og der 
gik ridende Bud ud i hele Sognet, at alle Mand 
skulde møde i Brorstmpgaarden hos Ryge og be
,·æbne sig saa godt de kunde. Uagtet jeg endnu 
tvivlede, fik jeg dog min Kone til at lave sig færdig 
til Rejsen. Den Smule Penge, vi havde, fik hun med. 
Hun havde Familie i Aalborg, og under saadanne 
Omstændigheder vilde de nok modtage hende; skønt 
jeg paa hendes Vegne frygtede meget for hende, fik 
jeg dog hende nogenlunde ved Mod. 

Medens det stod paa, samledes alle Sognets 
Mænd, unge og gamle, hos Ryge, nogle med Forke 
og Grebe, enkelte havde Bøsser og Sabler, en havde en 
Plejl, en anden et Mergelnaur 1), og flere havde Økser. 
Og som vi nu stod og raadslog om, hvad der skulde 
gøres, kom Søren Bertelsen tilbage fra Spejderturen 
(Hesten var hvid af Skum) og raabte, at der var saa 
mange Slaver i Binderup som Sand ved Havet, og at 
Byen brændte paa alle Kanter. »Vil De nu tro det'?« 
sagde Ryge. »Ja, nu er jeg vis- paa, det er sandt, 
skynd Dem at komme af Sted, sørg endelig, saa godt 
De kan, for min stakkels Kone og Børn l« Men nu 

') Apparat til ved Boring i Jorden at undersøge, om Jord-
lagene indeholdt Mergel. R e d. 
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begyndte Smeden og et Par andre Mænd at foreholde 
Ryge det urigtige i, at han som Sognefoged rejste 
bort i saadanne urolige Tider, og Ryge havde selv 
en Fornemmelse af, at det maaske ikke var saa al
deles rigtig, men ban fortalte dem da, at jeg skulde 
være i hans Sted; da jeg ''ar baade yngre og stær
kere end han, mente han, de kunde være tjent med 
Byttet, og saa kørte Ryge. Jeg var noget nedslaaet, 
da jeg sagde Farvel til Kone og Børn, men her maatle 
jo handles, for Slaverne kunde jo ventes hvert Øje
blik, og lade sig slaa ihjel uden Modstand vilde vi 
ikke. Saa snart Ryge var kørt Øster ud af Gaarden, 
samlede jeg mit Mandskab, henved 50, og drog Vester 
paa efter Binderup bevæbnet med en Fork og en 
gammel rusten Sabel. Det gik nu i Stormskridt en 
Tid, og jeg var fast bestemt paa at slaa, saa længe 
jeg kunde. Saa siger Smeden: »Hør, lad os ikke 
saadan løbe. Vi kan jo komme tidlig nok til at blive 
slagtet.« Det fandt de andre var ret sagt af Smeden, 
-og vi begyndte at gaa stille og raadslaa om, hvor
ledes vi skulde gribe Tingene an. Som jeg før har 
sagt, laa der en tæt Taage ved Jorden, saa vi kunde 
ikke se ret langt; det blev derfor besluttet, at Søren 
Klysner skulde gaa op paa Joshøj og se, om han 
kunde øjne Fjenden, imens vi andre raadslog. Saa 
siger Jens Trads med Graaden i Halsen: »Gud naade 
os, at vi skulde miste vor gamle Konge!« »Ja, c 

bandede Smeden, »saadan gaar det, naar vi bar Narre 
til at regere.« Og en b ver gav sit Besyv med. Ende
lig Yar Søren Klysner kommen op paa Højen, hvor 
han kunde se over Taagen, og raabte af fuld Hals, 
.at han kunde se Slaver i Tusindvis paa Binderup
Vejen. Vi blev nu noget betænkelige og fandt, at vi 
var vel faa mod saa mange, for selv om Søren og-
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saa overdrev, saa var vi alligevel kun faa mod de 
andre. Vi besluttede da at trække til højre, som det 
hedder i Militærsproget, op over Smorup Mark for at 
forene os med dem fra Haverslev og Sønderup, som 
sikkert ogsaa var ude at slaa for Fædrelandet og 
Hjemmet. Da vi kom op over Smorup Mark, saa vi 
et Mylder af Mennesker paa Viborgvejen, og det gik 
straks op for os, at det var vore Landsmænd. Saa 
gik det igen i Stormskridt ned over Marken hen til 
dem. Her var flere Hundrede Mennesker, kommen 
fra alle omliggende .Sogne helt nede fra Nibe-Egnen, 
for at slaa de gruelige Slaver. De fortalte mig, at de 
havde haft Bud i Højslev Mølle, men der havde de 
ingen Slaver set, men de skulde nok husere slemt i 
Viborg. Da jeg hørte det, fik jeg en Mand til at ride, 
saa stærkt han kunde, efter Ryge med Ordre til min 
Kone om at komme tilbage, for jeg troede, det hele 
''ar Løgn. Han naaede Ryge i Gravlev, og vi kom 
alle i god Behold hjem lidt over Middag. Saaledes 
endte Slavekrigen her, men den fik et lille Efterspil. 

Da alle vi tapre Mænd var stødt sammen ude 
ved Viborgvejen, blev der holdt Raad om, hvad der 
burde gøres, og vi besluttede da at sende fire ridende 
Mænd til Viborg med en Skrivelse til Amtmanden. 
De kom anden Dagen _tilbage med skriftlig Beroligel
se fra Amtmanden, at der endnu ingen Slaver eller 
andet Utøj havde været i Viborg, men længere Syd 
paa havde der været set Friskarer og Vagabonder i 
stort Tal, og vi fik Ordre til at skaffe os Vaaben og 
holde Vagt om Natten; naar vi mærkede Uraad, 
skulde der ringes med Kirkeklokken for at kalde 
Folk sammen. Nu fik Smedene travlt med at lave 
Vaaben. Et Spyd paa en lang Stage var det almin
deligste. 
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Saa et Par Nætter efter blev der Allarm igen. 
Jeg havde netop gaaet Vagt i Byen til Kl. 12, var 
lige bleven afløst og sad nu og spiste en Bid Brød. 
Saa kom Vagten og raabte, at nu ringede Kirkeklok
kerne i Thisted og Durup, nu var det rent galt. Min 
Kone begyndte at jamre og vilde op. Men jeg var 
nu vis paa, at det hele var blind Allarm, og ved 
Overtalelse fik jeg hende til at blive, hvor hun var. 
medens jeg gik op fOl" at ringe. Det var en smuk, 
stille Foraarsnat, og jeg kunde høre Klokkerne ringe 
rundt omkring. Ryge var ogsaa . kommen op. Han 
sendle Bud efter mig og lod to Karle gaa op for at 
ringe for mig. 

Forpagter Hansen fra Smorup, der var hos Ryges 
om Natten (han turde ikke blive hjemme i disse 
gruelige Tider), sad i Sofaen og bad Ryge rejse saa 
snart som muligt til Aalborg, hvad han ogsaa var 
meget opsat paa. Men Madam Ryge var mere mo
dig. Hun gjorde Indvendinger, og da jeg slog mig. 
paa hendes Parti, blev Rejsen efter megen Modstand 
opgivet indtil det blev Dag. 

Jeg skyndte mig hjem, for vi ventede hver Dag 
en lille fremmed, og en saadan Uro kunde nok frem
skynde Begivenheden. 

Da jeg ikke kunde sove og mente, at der nu var 
ringet nok, gik jeg op paa Kirkegaarden for al stoppe 
Ringningen; de to tapre Ringere blev glad, da jeg 
kom, for de havde set et fælt Spøgelse paa søndre 
Side af Kirkegaarden og var grædefærdige. 

Om Morgenen tidlig blev Mandskabet samlet. 
Vi var alle stolte af vore nye Vaaben (en tre Alens 
Stok med et Jernspyd i Enden) og drog efter Thisted 
for at møde Fjenden. Her fik vi at vide, at hele 
Krigen indskrænkede sig til, at to halvfulde Abekatte 
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havde sværtet sig i Ansigtet og var gaaet ind i en 
Udflyttergaard i Gislum. Folkene i Gaarden havde i 
-det blotte Linned taget Flugten ned til Byen og faaet 
alle purret ud. Krigsomkostningerne var ikke store, 
men da de to Gavtyve ikke havde noget at betale 
med, fik de lidt Vand og Brød paa Amlets Bekost
ning. Saaledes endte den anden Krig. 

Den 5. April fødte min Kone en Søn, som blev 
<>pkaldt efter min Fader og kom til at hedde Chri
sten Brøgger. Gud give, han maa blive os til Glæde 
og Velsign els e ! (Sluttes i næste Aarbog.) 



VIFFERTSHOLM OG DENS EJERE 
AF FR. MØLLER 

GRUNDLAGET for denne Artikel er Foredraget, som 
Forfatteren holdt ved »Historisk Samfund «S 

Møde paa Viffertsholm den 21. Juni 1926. Men da 
Tiden her var noget beskaaret, maatte Foredraget 
selvfølgelig blive ikke saa lidt sammentrængt. I nær
værende vil derimod alt kendt blive medtaget, saa 
Gaardens og Ejernes Historie danner et samlet hele. 

Gammel Viffertsholm, som Gaarden nu alminde
ligt kaldes til Forskel fra Ny Viffertsholm, der blev 
afbygget herfra 1839, er intet egentlig gammelt Herre
sæde i Forhold til mange andre, da det først blev 
oprettet 1570. Gaarden ligger med sine Ejendomme 
i Solbjerg Sogn, haade i Hellum og Hindsted Herre
der, Aalborg Amt, idet Aaen, som løber gennem Ha
ven, her danner Skel mellem Herrederne. 

Men vi kan gaa længere tilbage i Tiden og finde 
de Ejendomme, som Herregaarden er oprettet af. 

Aaret 1343 skødede Anders Pedersen af Grandes
lef Karræthorp og Kan·æthorp Fang til den forrige 
Drost Peder Vendelbo. Siden gik nævnte Ejendom 
over til Valdemar Atterdag, og Arvingerne efter Peder 
Vendelbos Søn, Christian Vendelbo og Hustru Eline 
Bugge, Datter af den bekendte Niels Bugge paa Hald, 
gav 1401 Afkald til Dronning Margrethe paa al deres 
Ret dertil. 
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Et lille Stykke Syd for VifTertsholm ligger Byen 
Korup - ogsaa i Solbjerg Sogn - og ude i et af de 
to Korupgaardes Kær ligger et gammelt Voldsted, der 
viser, at her har ligget en Borg omgiven af Vand og 
godt gemt. Ved Gennemskæring af Volden for en 
Aarrække tilbage fandtes forskellige Ting: en brolagt 
Kørevej, Murstensstumper, Kalkgrus, forkullede Rester 
af Træværk og lignende, som tydede paa, at Borgen 
var afbrændt, nedskudt i en Fejde, muligvis Grevens 
Fejde 1534, da alle Gaarde her omkring gik op i 
Luer, hjemsøgt af Skipper Clements Bande. 

Her har vi sikkert Borgen Karræthorp og Karræ
thorp Fang - Byen Korups Navn heraf. 

Borgen laa paa en ypperlig Plads for den Tid~ 
skjult i en Lavning, helt omgiven af Skov og Sump 
ved Aaen, der den Gang var sejlbar endnu længere 
oppe fra ud i Mariager Fjord. Den er efterhaanden 
svunden ind til en almindelig Rende. Før den naaede 
Borgen, oppe paa Matr. Nr. 15 af Korup Skovhuse~ 
drev Aaen en Kornmølle, som, da Vandmængden blev 
mindre, omdannedes til en Stampemølle. 

Beboerne af denne Ejendom har siden baaret 
S tam penavnet. 

Kornmøllen flyttedes ned og blev til den nuvæ
rende Korup Mølle. 

Dronning Margrethe har rimeligvis, da hun fik 
Hævd paa Kan·æthorp og Karræthorp Fang, skænket 
disse til Viborg Domkirke for Sjælemesser for sine 
Forældre - af slige Sjælemesser stiftede hun adskil
lige rundt om i sit Land. 

Man har et Tingsvidne paa Pergnment med 6 
vedhængende Segl fra Hellum Herred, dat. 1492 d. 
14. Februar, hvoraf ses, at Michael Krab >>indhver
vede« til Viborg Dorn kir h: Kroptved Gaardsted, hele 
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. Solbjerg By, Trommelbolt Gaardsted, Sønder Tved
skov og Nørre Tvedskov Gaarde, det ses tillige, at 
nævnte Gods i Forvejen tilhørte Vor Frue Kloster i 
Aalborg. 

Paa samme Tid hører Bælum - Solbjerg, An
neks til Bælum - dels under Næs (Lindenborg) og 
dels under Randrup. Tingsvidne af 8. Oktbr. 1504 
fra Hellum Herred til »velbyrdige Mand Mogens 
Thomsen til Næs og velbyrdige Svend Jep Andersen 
til Randrup« om Grænser og Markskel herfor. Det 

. hører altsaa under Næs og derved ogsaa under Vi
borg Bispestol, thi vi ved, at Jep Kirt til Næs 1404 
giver denne Gaard og Gods til Bispestolen for Sjæle
messer for sig og sin Familie - at overtage efter 
hans Død, som skete faa Aar efter. 

Alt det nævnte Gods har altsaa været under 
»Krumstaven«, og det har sikkert ogsaa været Tilfæl
det med ,Karrætborp og Ka1-ræthorp Fang. - Efter 
Reformationen 1536 gik Størstedelen af det rige Kirl{e
og Klostergods over til Kronen. Herfra faar Rigs
raad Axel Viffert al den Ejendom, der har hørt un
der Karræthorp, og mere til og opretter deraf Herre
sædet VifTertsholm - kaldet med sit Familienavn -
1570. Af Ladegaarden til KatTætharp er fremstaaet 
de to Korupgaarde Syd for Byen. Det var et stort 
Jordtilliggende, der kom under Viffertsholm, ca. 1500 
Td. Land, mest bevokset med Skov. VifTertsholms 
Skove hørte i sin Tid til de betydeligste i Jylland. 

l Korup Skovhuse f. Eks., hvor der nu ikke fin
. des et Træ, skal der have staaet saa store Bøge i 
Lavningerne, at man døjede med at faa Sav til at 
gennemskære dem med. 

Foruden den nævnte Ejendom erhvervede Axel 
Viffert en større Ejendom, Kyttrup eller Kittrup - op-
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rindelig 4 Bøndergaarde - og lagde den under 
Viffertsholm, der laa paa Karup Bys Mark under 
Matr. Nr. 4 a, men her er ikke Spor af, hvor den har 
ligget, kun en Sig bærer endnu Navnet Kyttrup Sig. 

Slægten Viffert stammer fra Thorstedlund; den 
hørte til Lavadelen, og dens Vaabenmærke var et 
tredelt Skjold med tre Farver. 

Her levede 1560 Jens Madsen Viffert, og vi ken
-der 4 Sønner og l Datter derfra: Holger Viffert, der 
besidder Næs, men dør i en ung Alder. Broderen 
Korfits arver Næs og den afdødes forlovede, Anna 
·Gyldenstjerne, Niels Viffert arver Thorstedlund og 
dør ugift. 

Men vi interesserer os kun for Axel Viffert. 
Han var Rigsraad og havde først været Kongens 
:Lehnsmand i Ribe 1565 og f. Eks. 1574 i Nyborg, 
.og om ved 1579 er han Lehnsmand paa Aalborghus 
:Slot. Det ser ud til, at Slægten har været velhavende 
.og hævet sig over den almindelige Lavadel. Axel 
Vifferts faste Bopæl var dog vist i Skaane, hvor han 
.ejede Alnerup og Axelvold. Den sidste havde han 
oprettet og kaldt efter sit Fornavn, og han skrev sig 
altid til denne Gaard og · hverken til Alnerup eller 
Viffertsholm. Han var to Gange gift; hans første 
Hustru, Anne Lindenow, døde paa Dalby Kloster 
23. Oktober 1565. I dette Ægteskab var tre Døtre: 
·Christence, Lisbeth og Margrethe Viffert. Axel Viffert 
sad nu Enkemand i flere Aar, indtil han 11 Aar ef
ter atter giftede sig med Anne Krabbe, Datter af 
Rigsraad Iver Krabbe til Østergaard i Salling og Hu
~tru Magdalene Banner -. Dalter af Rigsmarsken 
Erik Banner til Asdal, Kokkedal m. fl. - den Mand, 
:som havde Gustav Vasa i Forvaring paa Kalø Slot. 

Foruden det nævnte Gods til Oprettelsen af Vifferls-

11 
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holm besidder Axel Viffert endnu mere: - 10. Juni 
1576 udstedtes der Brev fra Koldinghus, hvorved 
Axel Viffert og hans ægte Arvinger faar Birkeret til 
følgende Gods i Nørrejylland: Hellum Herred, Sol
bjerg Sogn: Hovedgaarden Viffertsholm, som før kald
tes Kyttrup og bestod af 4 Gaarde, Solbjerg By, som 
er 10 Gaarde, 2 Boel og 2 Gadehuse, og Gaardene 
Sønder Tvedskov og Nørre Tved skov. - I »Heden
sted« Herred: Kaarupgaarde og Kaarup By, som er 
4 Gaarde, 2 Boel og l Gadehus. 

De to Gaarde: Sønder- og Nørre Tvedskov, laa 
først i Solbjerg, men flyttedes derfra ud i aabne Mar
ker i Skoven, hvor disse endnu kaldes Tvedskov
marker. 1424 tilhørte de ogsaa Biskop Lage i Viborg. 

4. Marts 1580 fik Axel Vifferts Foged Jørgen 
Knudsen paa sin Husbonds Vegne Tingsvidne fra 
Viffertsholms Birketing, at »de 6 Agre, som ligger til 
S. Tvedskov paa Smidie Mark, bar ligget og været 
brugt fra Arilds Tid til S. Tvedskov, og nu har Axel 
Viffert betalt og fornøjet Kgl. Majestæt samme Jord 
paa Smidie Mark den Tid, han gjorde Mageskifte 
med Kgl. Majestæt.« 

Samme Aar og Dag faar han tillige Tingsvidne 
fra sit Birketing om, at »Gaarden Kropthueds Skov 
og Mark og Nødbon Eng har ligget i mere end 60· 
Aar til Solbjerg By, som ikke har andet Lyng til Fæ
drift end Kropthueds Mark og uden den ikke kunde 
svare sin Landgilde, og at Nødhou Eng kan bære 5· 
Læs Hø og ikke mere«. 

løvrigt maa Axel Viffert jævnlig have ~sande
mandstog«, »gode Mænds Kendelse«, Tingsvidne etc. 
for at faa stadfæstet Grænserne for sine Ejendomme 
og forhandle til »Minde og Rette«, og den nævnte 
Foged er stadig sin Husbonds trofaste Repræsentant.. 
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Axel Viffert døde den 3. Juni 1580 pa~ Malmø 
Slot, hvor han var Befalingsmand, og blev begravet 
i Domkirken i Lund, hvor der findes et Epitafium 
over ham. -

Af hans Døtre blev Margrethe gift l. Gang med 
Enevold Sehested, som døde efter 3 Aars Ægteskab 
8. Juni 1589 i København. 

2. Gang gift med Jørgen Urne fra Brobygaard, 
og hun fik Viffertsholm i Arv. Lisbeth Viffert blev 
gift med Melchior Ulfstand og fik Axelvold. Chri
stence fik til Husbond den bekendte Eske Brock til 
Gammel Estrup og arvede Alnerup. 

I Axel Vifferts 2. Ægteskab med Anne Krabbe 
fødtes en Søn, som døde Aaret efter Faderen. Brode
ren Korfits Viffert til Næs blev beskikket som Værge, 
og 1582 blev foretaget Skiftedeling for Børnene hos 
deres . Stedmoder Anne Krabbe paa hendes afdøde 
Axel Axelsens Vegne og hendes tre Steddøtre. Dette 
Skiftebrev findes i Gl. Estrups Arkiv. 

Efter sin første Hustrus Død sad som nævnt 
Axel Viffert Enkemand i nogle Aar. Hans tre Døtre 
blev opdraget med stor Omhu. Man ved nogen Be
sked med Christences Opdragelse og kan vel deraf 
slutte, at de andres har været lige saa vel. Da Mode
ren døde 1565, var Christence i nogle Aar hos sin 
Faster, Lene Viffert, ,at blive i Gudsfrygt og andre 
kristelige Dyder optugtet«. Hun kom atter til sit 
Hjem, men vi fristes til at tro, at Forholdet til den 
næsten jævnaldrende Stedmoder ikke har været det 
heldigste, og vi tør næsten atter slutte, at Jomfru 
Christence ikke har været af de helt blide og med
gørlige. Hun bliver paany »forsendte til Fru Edel 
Hardenberg, Frants Bildes Hustru paa Hvedholm. 
Her er hun kun et Aar for derefter at »forflyttes« til 
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Cathrine Sehested i Pretz Kloster for at nyde den 
saa højt ansete Klosteropdragelse, der her tillige var 
bekendt for det kunstfærdige kvindelige Haandarbejde, 
der her naaede en Fuldkommenhed som faa andre 
Steder. 

Derefter var Christence Viffert 10 Aar i Dron
ning Sofies »Jomfrukammer« som hendes Hofdame . 
..,-- Man har endnu i den Klevenfeldske Samling Axel 
Vifferts Brev til Fru Inger Oxe, Dronningens Hof
mesterinde, om Christence, som da skulde »udi Fruer
stue«, dat. 18. Juni 1578, Nyborg. 

Har Christence været »lidt for selvstændig«, skul
de hun nok her lære at bøje sig. Den myndige 
Dronning var ikke at spøge med; hun var ikke ban
ge for egenhændigt at tugte sine Hofdamer med 
»en paa Øret«, ja skal endog enkelte Gange have 
svunget Tugtens Ris paa mere kødfulde Steder. 

Det var en stor Ære for en ung, adelig Jomfru 
at blive optaget blandt »Dronningens Jomfruer«. Her 
var desuden Udsigt til at vinde sig en Mand blandt 
Hofjunkerne, og skete dette, gjorde Kongen· deres 
Bryllup, saa det var en meget eftertragtet Stilling. 

Paa den Maade føjede Lykken sig ogsaa for Chri
stence Viffert. Hun blev gift med Eske Bmck til 
Gammel Estrup - et Herresæde, der staar den Dag 
i Dag som et af de skønneste Mindesmærker fra den 
gothiske Renæssanceperiode, vort Land har at op
vise. Det har kun været i 2 Slægters Eje: B rocker
nes og Skeelernes, lige fra Midten af det 14. Aar
hundrede. Ved Køb, Salg og Mageskifte blev han 
en af Landets rigeste Mænd. Men han blev sidste 
Mand af Slægten, idet deres eneste Søn, Lave Brock, 
døde i Paris 1619. Eneste Datter, Jytte Brock, blev 
gift med Jørgen Skeel og arvede det hele. Eske 
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Brock døde i Decbr. 1628. Hustruen var død Aaret 
før. - Eske Brocl~ er en kendt Skikkelse i Adelens 
Historie, rig, myndig, stridbar, sin Konges trofaste 
Selskabsbroder til Dobbel og Drik; Hoflivet under 
Fr. Il og Chr. IV var paa ingen Maade »tørlagt«. 
Eske Brock har selv i sine Dagbøger, der kom for 
Dagens Lys for en Del Aar siden, givet tydelige Bille
der heraf, ja har endog ved liggende, tegnede Kors, 
l, 2 eller 3, angivet Rusens forskellige Stadier. 

Axel Viiierts Enke, Anne Krabbe, blev 15 Anr 
efter sin Mands Død gift med Erik Kaas til Vorgaard, 
Bælum Sogn, 10. August 1595. Han døde tre Aar 
efter og blev begravet i Bælum Kirke. Den ind
murede Ligsten i Sakristiet i Bælum Kirke viser Erik 
Kaas med sine tvende Hustruer: Birgitte Seefeld -kun 
gift i 16 Uger -, Datter af den mægtige Rigsraad Ja
kob Seefeld til Visborggaard -, og Anne Krabbe. 

Fru Anne Krabbe døde Natten mellem 24. og 
25. Novbr. 1609 og blev ført til Aalborg og bisat i Bu
dolfi Kirke (Chr. Stafensens Am·bog). 

Axel Viffert byggede Borggaard paa Viiiertsholm, 
hvor Haven nu er, men han har vist aldrig haft fast 
Bopæl her; det er først med Datteren, Margrethe 
Viffert, og hendes Mand, Enevold Sehested, at Gaar
den faar sit første faste Herskab. - Deres 'Ægteskab 
varede kun i tre Aar, fra 1586 til 1589, og var barn
løst. Enevold Sehested døde i København 8. Juni 
1589 og blev begravet i Solbjerg Kirke. Gravh;apellet 
u n der Alteret er opført i den Anledning - nedlagt 
om ved 1816. 

I Margrethe Viiierts andet Ægteskab med Jørgen 
Urne fra Brobygaard var 2 Sønner og l Datter. Den 
ene Søn, Korfits Urne, ses af Kistepladen i Solbjerg 
Kirke at være død paa Lengsholm i sin fagre Ung-
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dom, kun 20 Aar. Margrethe Viliert døde som Enke 
1622, idet hun paa Kistepladen kaldes: »sal. afgangne 
Jørgen Urnes Efterleverske~. Hun har givet den lille 
Klokke i Solbjerg Kirke. I Støbningen staar: »Mar
grethe Viffert. 1610.« Den ældste Søn, Axel Urne, 
var gift naed Anne Rodsten fra Lengsholm og arvede 
Viffertsbolm. Dette Pars Navne og Vaaben samt Aars
tallet 1622 har staaet paa Sydhimlen over Prædike
stolen i Solbjerg Kirke. 

Axel Urne boede her i kun 11 Aar; saa mage
skiftede han med Svogeren Enevold Seefeld og Hu
stru, Anne Urne, der boede paa Kjeldrup, en nu ned
lagt Gaard ved Viborg, hvorved han fik denne og 
flere mindre Ejendomme, og de fik Viffertsholm. Axel 
Umes og Hustrus Navne knytter sig endnu til for
skellige Ting dernede, ligesom hans personalhistoriske 
Optegnelser værdsættes den Dag i Dag. 

Enevold Seefeld var født paa Refsnæs 6 .. J u ni 1598. 
Hans Forældre var Christoffer Lauridsen Seefeld og 
Hustru Else Nielsdatter Benderap fra Thustrup. Slæg
tens Vaabenskjold var tre Søblade (Aakander) i Tvær
bjælken. Godset forøges i Enevold Seefelds Ejertid. 
26. Jan. 1635 f. Eks. tilskøder Frants Lykke til Over
guard »Ejendomme i Solbierrigh, Hellum Herred«, 
til Enevold Seefeld. Han døde 8. Febr. 1643 i Viborg 
og blev begravet i Solbjerg Kirke. Anne Urne sad 
derefter En k e i 8 Aar og døde 1651. 

Dette Par har sikkert levet et stille, fredeligt Liv 
paa deres Herregaard, idet Enevold Seefelds Navn 
ikke findes hverken i Herreds Tingbøger eller Herre
dags Dombøger i Forbindelse med Stridigheder eller 
Rettens Afgørelse. Anne Urne har dog som Enke ad
skilligt Bryderi med at værne sit Gods til forskellige 
Sider: Sandemænd til at gøre Skel mellem Solbjerg 



VIFFERTSHOLM OG DENS EJERE 159 

Skov og Bælumgaards Skov ved Lille Brøndum ud 
mod Kæret og Vildmosen, d. 24. Aug. 1647. Tre 
Aar efter er det galt med Godsets Grænser paa det 
modsatte Hjørne: Korup mod Thisted Grund under 
Villestrup o. s. v. Paa Aastederne møder navngivne 
Personer for at afgive Vidne for Sandemændene, og 
efter Udførelsen faar Anne Urne Tingsvidne fra Hel
lum Herredsting for Skelforretningens rigtige Udførelse. 

I Fru Anne Urnes Enkestand har hun rimeligvis 
ladet opsætte det Epitafium i Solbjerg Kirke, hvoraf 
Levningerne nu er restaurerede. Det forestiller Ene
vold Seefeld og Hustru, knælende paa h v er sin Side 
af Kristus paa Korset - et meget yndet Motiv til 
Datidens Epitafier. Foruden dette Midlerbillede fin
des paa hver Side Parrets »16 Ahner paa Fædrene«, 
do. paa Mødrene, ialt 64, med de forskellige Vaaben
skjolde dertil, fint udført, og de har ofte været en 
Studiekilde for Heraldikere1

). Saaledes fremtræder det 
nu, som det er ophængt i Kirken, men som Barn 
kan jeg huske, det stod i Vaabenhuset, meget større, 
med udskaarne Englefigurer paa Siderne og de fire 
Evangelister med der.es Symboler i Hjørnerne. Det 
var faldet sammen, og med liden Pietet var Stumper
ne henslængt paa Loft og Hvælvinger. Som voksen 
undersøgte jeg nøje de nævnte Steder, fandt Levnin
gerne tilligemed de forskellige Kisteprydelser og de 
to smukke Krusifikser og fik ved nu afdøde Professor 
Magnus Petersens Hjælp og Nationalmuseets Støtte 
de nævnte Ting restaurerede til en Pryd for Kirken. 

Enevold Seefelds og Anne Urnes Ægteskab var 
barnløst. Efter deres Død arvede Seefelds Brødre 

') H e r a l d i k, :>: historisk Hjælpevidenskab, der særlig 
beskæftiger sig med Vaabenskjolde. 
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Viffertsholm: den bekendte Rigsraad Jørgen Seefeld 
til Næs og Viffert Seefeld til Refsnæs. Den sidste 
urlkøbte Broderen og flyttede til Viffertsholm. Her 
døde han ugift d. 24. Oktober 1662, 74 Aar. 

Da Viffert Seefeld flyttede til Viffertsholm, over
lod han Refsnæs til Søsteren Maren Seefeld~ men 
hun var sindssyg og under Formynderskab af den 
bekendte Ove .Tuel til Villestrup. 

Tiderne var onde i den Periode. Svenskekrigen 
havde virket ødelæggende paa hele Landet, paa alle 
Stænder og alle Stillinger. Før Krigen var der Penge
mangel. For at faa Penge havde Regeringen skredet 
til store Paalæg af ny Skatter, forhøjede Toldafgifter, 
Skat paa levende Kvæg, Stempelpapirsafgift - den 
første her i Landet - o. s. v., opfordret private om 
Pengeforstrækning mod Tilsagn om Udlæg af Kron
gods som Vederlag derfor. Og værre blev Tilstande
ne selvfølgelig efter Krigen: ubetalte Level'ancer og 
Lønninger m. m., Gældsbreve med Renteforpligtelse 
eller Sikkerhed i Krongods. Kongen havde forpligtet 
sig overfor Adelen til at udløse dennes mange Ejen
domme i Sverige, og dette Land søgte heri Vederlag 
for Bornholm. Salg af Kn;mgods begyndte 1661; ind
til 1670 afhændedes omtrent 105,000 Td. Hartkorn. 
Ikke alene var Kronen fra at eje omtrent Halvdelen 
af Jordegodset gaaet ned til kun at have mellem 25 
og 30 pCt., men en stor Del af Danmarks Jord kom 
til at ejes af fremmede, f. Eks. hollandske Købmænd. 

Af langt større Rækkevidde var dog, at kun om
trent 1/6 af det bortsolgte Krongods kom i Hænderne 
paa adelige, Resten gik over paa borgerlige Hænder. 
Med et Slag var der i Løbet af et Tiaar- dannet en 
uadelig Godsbesiddersland. Men Stillingen var for
tvivlet, der maatte skaffes Penge. 1662 udkom Paa-
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budet om den, første Hartkornsskat. De adelige Ho
vedgaarde var blevet skattepligtige. - Bønderne var 

forarmede, mange af Herregaardsejerne blev det. -
Saaledes gik det ogsaa Slægten Seefeld her paa Eg
nen, baade Linjen paa Visborggaard og den refsnæs
ske. »Dansk Magasin c oplyser f. Eks., at den nævnte 
Jørgen Seefeld til Næs ved kgl. Proposition af 20. 
Juni 1663 forpligter sig til at levere paa Aalborghus 
Slot inden Faste næste Aar 200 Td. Rug og 200 Td. 
Byg fra sine Ejendomme Næs og Refsnæs. Lignende 
Omgang fik andre Herremænd. Jørgen Seefeld døde 
i København i største Fattigdom. Han ligger begra
vet i Blenstrup Kirke. - Arvingerne gik fra Arv 
og Gæld. 

Da Søsteren, Maren Seefeld, arvede Viffertsholm, 
var Gælden nok større end Gaardens Værdi, men un
der Ove Juels dygtige Formynderskab holdt han det 
gaaende, saa længe hun levede; hun blev henved 100· 
Aar og døde 1678. Den store Søskendeflok - 10-
fra Refsnæs var uddød, ugifte eller barnløse. 

Hvorledes Viffert Seefelds økonomiske Stilling. 
har været, erfares af hans Søskendebarns - hans 
Fasters Datter- Mette Munks, sal. Niels Harbos, An
søgning til Kongen, dat. VifTersholm d. 29. Oktbr~ 
1662. Hun var Datter af ærlige og velb. Mand Jens 
Munk og Fru Kirsten Seefeld til Haubrogaard ved 
Nibe, hvor hun var født 10. Marts 1576; hun døde 
paa Viiiertsholm 1672, altsaa 96 Aar. Paa hendes 
Kisteplade benævnes hun »Husfrue«, og at hun har væ
ret i Huset hos Fætteren. I nævnte Ansøgning begærer 
hun, at Kommissarier maatte blive beskikkede i Vif
fert Seefelds Dødsbo, da hun selv er hans eneste Ar
ving, >>undtagen en vankundig, fattig, skrøbelig Sø, 
-ster ved Navn Maren, han sig haver efterladt, som 
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aldrig haver Kundskab, Sandhed eller Fornuft til 
noget godt at forrette eller sig selv at regere, da der 
var megen Gæld efter Viffert baade af hans egen og 
i Følge hans »Fm·løfterc for Jørgen, saa det kunde 
befrygtes, at hans Efterladenskab ej vil slaa til.« -
Hun anholder derfor om, at »Kommissarierne maatte 
indkalde Kreditorerne og tilfredsstille dem med Løs
øre og Jordegods.« Og dersom mod Formodning no
gen af dem ej vilde tage det efter Taksation, hun selv 
og hendes Søn, Peder Harbo til Slemstrup, maatte 
tage Gods og Løsøre til sig og sælge det til Gældens 
Afbetaling og intet videre, saa længe Maren Seefeld 
levede, »Samt aarlig gøre Regnskab for Kommissarier
ne og hendes næste Vennel'«. 10. Januar 1663 an
søgte ovennævnte Fru Metle Munks Sønner, Peder 
og Christen Harbo - Christen ejede Holris Hoved
gaard i Bjerregrav, Rinds Herred (Danske Atlas) -som 
Maren Seefelds nærmeste Værger om, at Erik Lonow 
til Viskumgaard og Peder Seefeld til Havnø og Dals
gaard maatte urlnævnes til Kommissarier. Den sidst
nævnte var nærmest den eneste af Visborg-Seefelder
ne, der da var »vederhæftig«, og endda daarligt nok. 
- Paa samme Tid ses at have haft Ophold paa 
Viffertsholm nok en »ærlig og velbyrdig Mand« Jør
gen Harbo Otsen til Rebstrup - en nu nedlagt Gaard 
i Sønderup Sogn -, født den 13. Maj 1599 og død 
paa Viffertsholm 16. Septbr. 1660, antagelig en Slægt
ning af Mette Munks Mand. 

Ved Jomfru Maren Seefelds Død blev Vifferts
bolm med noget Gods udlagt til Peder Hansen paa 
Holbækgaard, men Aaret efter atter indløst af Ove 
J u el for 2234 Rdl. Man finder, at Dr. medicin æ Niels 
Jespersen og Borgmester Jacob Urbansen af Aalborg 
"Sælger og skøder til Ove Juel af Villestrup: Karup-



VIFFERTSHOLI\1 OG DENS EJERE 163 

.gaarde og Gods i Korup, Hindsted Herred, og i Hel
lum Herred Gods i Solbjerg og Bælumgaard, hvilket 
er bleven udlagt dem i Betaling efter afdøde Jomfru 
Maren SeefPld til Refsnæs og Viffertsholm, dat. 28. 
Oktbr. 1679. - Et andet Skøde udstedt Dagen efter, 
hvorved Maren Jespersdatter, Enke efter Borgmester 
Martinus Seemann, Randers, overdrager Gods i Sol
bjerg og Nørre Kongersleff, som er blevet udlagt i Be· 
taling efter afdøde Jomfru Maren Seefeld, til Ove Juel. 

Saaledes faar den dygtige Administrator Vifferts
holms Gods til Dels atter samlet. Men nu bar som 
nævnt andre Tider meldt sig, da Borger og Bonde 
flere Steder rykker ind og tager Plads i Adelens Sæde, 
saaledes ogsaa paa Viffertsholm. Ove J u el sætter 
som Foged eller Forvalter paa Gaarden Laurs eller 
Laurits Morlensen Kjærulff, som siden fik den i For
pagtning og 1680 købte Gaard og Gods for 10,000 
Rdl., men Skødet er dog først udstedt 21. Decbr. 
1688, efter Ove .Juels Død, hvorved Christian Juel, 
Friherre til Ryssensten, Frederik Juel til Villestrup 
<>g Mette Marie Juel til Kragerap sælger og skøder 
til »Laurids Rierulff deres afdøde Faders Gaard 
Viffertsholm med tilliggende Gods i Solbierg, Bellum, 
Skibsted og Thorup Sogne, Hellum Herred, og i Oue, 
Als og Visborg Sogne, Hindsted Herred.• Nogle Aar 
efter tilskøder Frederik Juel 1/2 Gaard i Mundstrup 
<>g et Stykke Ejendom ved Kielsirup Grund til Lau
rits Kjærulff. Viffertsholms Gods naar sit Toppunkt 
under denne Mands Hænder. Laurits Kjærulff og 
Broderen Anders Kjærulff var Sønner af Herredsfo
ged i Kjær Herred Morten Kjærulff og Hustru Anne 
Blok. Foruden Viffertsholm havde Laurits Kjærulff 
Visborggaard i Forpagtning, medens Broderen havde 
Lindenborg og Bjørnsholm - ved Løgstør -- i For-
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paglning og desuden ejede Sødal ved Viborg, Ørn
drop paa Mors, Halkjær og Mølgaard ved Nibe samt 
Øen Fuur foruden andet Smaatteri. Begge var Eg
nens dygtigste Landmænd og samlede sig betydelige 
Formuer, men »ikke altid paa retvis Maade«, siger
Chrislen Sørensen Thestrup i sin »Rinds Herreds. 
Krønike«. De var et Par Procesmagere og Lovtræk
kere, som Forpagtere blev de rige, medens Ejerne· 
gik i Armod. De faar intet godt Skudsmaal af Sam
tiden. 

Medens Seefeldernes Navne sjældent træffes blan
ciet ind i »Iring og Trætte«, er det modsatte Tilfæl
det med Laurits Kjærulffs. Stadig kræver han Ret 
og Dom over sine Bønder: saa lader een Ejendom
men forfalde, saa rømmer Jørgen Holgersen i al sin· 
Armod fra den usle Fæstegaard i Bælum; han mø
der ikke til Forsvar, men dømmes strengt som Røm
ningsmand - 28. April 1691 - osv. osv. Laurits 
Kjærulffs Fuldmægtig, ~ velforstandige Mand Peder 
Blok i Solbjerg«, er ham en trofast Støtte i Forføl
gelsen af Bønderne. Laurits Kjærulffs Midler anslaas 
ved hans Død til 160,000 Rdl., vel svarende til op. 
mod 2 Millioner Kr. i vore Dage. 

Men hans to Svigersønner gav Pengene Fødder 
at gaa paa. Laurits Kjærulff var gift med Karen 
Jacobsdatter Gessmann, Datter af Borgmester J a k obo 
Urbansen i Aalborg. I dette Ægteskab var l Søn og. 
2 Døtre. Den ene Datter blev gift med - senere 
Justitsraad - Jesper Jespersen til Høgholt. Den an
den var første Gang gift med Johannes Svane til Vis
borggaard og anden Gang med den unge Adelsmand,. 
Cancelliraad Severin Benzoo til Havnø; derved blev 
Havnø og Visborggaard forenede under een Ejer. 

Laurits Kjærulff lod sig paa sine gamle Dage,. 
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1724, optage i Adelsstanden, fik adeligt Skjold og 
Mærke, og til Minde herom skænkede Parret forskel
Uge Gaver til Solbjerg Kirke: Det smukkfl Smedejerns 
Gitter for Alterskranken, Allertavlens Oppudsning med 
·Givernes Navne og Aarstal etc. Med slige Gaver til 
Kirken fulgte gerne Retten til efter Døden at blh·e 
nedsat i Gravkapellet. Del var vel ikke saa meget 
den jævne Laurits Kjærulff som de fine Døtre og 
Svigersønner, der Yar Aarsag i Adelskabet, det vakte 
ogsaa en Del Satire i Datiden. 

Sønnen Jakob Kjærulff døde som ung Løjtnant 
'Paa Visborggaard 1721, 23 Aar, og er begravet det·. 
Lysekronen i Visborg Kirke betegner ham som Giver. 

Laurits Kjærulff blev en gammel Mand, han døde 
1728. Bevilling for hans Enke til at sidde i uskiftet 
Bo er dat. 1/s 1729, Bevilling for Nedsættelsen i Grav
kapellet er ~og først dat. 10/a 1730 (J. Register Nr. 24). 
Begge Brødrene Kjærulff døde samme Aar, og deres 
nybagte Adelsskjold blev lagt i Graven med dem, da 
·der ingen Sønner overlevede dem. 

Foruden Gaverne til Kirken oprettede L. Kjær
ulff en fast Skole i Solbjerg med Bygning og Jord
tilliggende og fast Løn til Skoleholderen, og alt skul
·de udredes fra Viffertsholm, - underskrevet 14/a 1725, 
kgl. Konfirm. 2% 1732. (Hofmanns Fundationer.) 

Kjærulff begynder med at sige: »At som Guds
frygt og sand Kundskab er al Visdoms Begyndelse 
·Og al Saligbeds Rod,• saa har han besluttet at op· 
rette et nyt Skolehus i Solbjerg Sogn efter •den aller
:højestes Raad og Tilskyndelse«. Skolen bestod af 6 
Fag Bindingsværk med Straatag, de tre Fag indreHel 
til Skolestue, et Fag til et Kammer og de andre to 
til et Køkkensted. Viffertsholm holder Huset vedlige 
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i alle Maader, og der tillægges det tvende Stykker 
Jord til Sædeland og Kaalhave. 

»Skolemester skal med ren dansk Tungemaal 
lære Børnene at læse i danske Bøger og dertil skrive 
nogenlunde læselig Skrift, og udi Regnekunsten være 
noget kyndig o. s . v. Det tillades ham ikke at hol
de Værtskab eller lystig Forsamling, ejheller at for
handle nogen Vare i Skolehuset. « 

»Han skal nyde l O Læs Træ til Brænde og 40 
Læs forsvarlig SkottørY, som føres barn til Skolebuset. 

Endvidere nyder ban af Viiiertsholms Herskab 
til sin aarlige Løn og Ophold 20 Rdl. udi rede Penge 
saavel som og Korn, 2 Td. Rug og 2 Td. Byg.« 

Foruden det nævnte indebolder Gavebrevet end
nu mange andre Bestemmelser om Skolen, som »Lau
rits Kærulff og hans kær-elskede Frue, Karen Gess
mann til Viiiertsholm haver indrettet og funderet, 
uryggelig igennem Tiderne. Og for at dette ikke skal 
komme i Forglemmelse, skal denne Fundats en Gang 
hvert Aar, nemlig paa den næste Søndag efter Lau
rentii Dag efter Gudstjenesten for al Menigheden op
læses og forkyndes.c 

Fundatsen er medunderskrevet af begge Sviger
sønnerne. Men intet er »uryggeligt« i denne Verden, 
heller ikke Legater, selv om de ~runderes som en 
evig lndstiftning«. 

Det begyndte at gaa stærkt til Agters med Lau
rits Kjærulffs fine Svigersønner, de »pumpede« ham 
stærkt, og efter hans Død lagde deres Kreditorer Be
slag paa Hustruernes tilkommende Arv hos Moderen. 
Der opstod mange Processer, fremkom Underskrifter 
paa Kaution, falske Veksler etc., saa Laurits Kjær
ulffs Midler til sidst smuldrede fuldstændig bort. The-
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strup siger, at man til sidst ikke kunde sige, hvor der 
var en Daler af Laurits Kjærulffs Penge. 

Det gik mest elendigt for Severin Benzons Enke, 
Anne Kjærulff. Hun maatte gøre Opbud, og Herre
sæderne blev stillet til Auktion. Ja, det gik saa vidt, 
at hendes afdøde Mands Broder, Thøger Benzon til 
Sohngaardsholm, vilde have hende arresteret for Gæld, 
men saa flygtede hun til Fredericia, hvor hun tog 
Borgerskab, og da denne By havde jus asyli1), var hun 
i Sikkerhed for videre Forfølgelse i nogle Aar. Pro
cesserne vedblev i flere Aar, saa man til sidst mente, 
at de havde kostet mere, end hendes Fader havde 
ejet. Senere tog hun hjem til Moderen paa Vifferts
holm. - Anne Kjærulff blev 1746 optaget i Estvad
gaards Kloster, som en Slægtning af hendes afdøde 
Mand havde stiftet, og tre Aar efter blev hun udnævnt 
til dets Priorinde. I denne Stilling døde hun 1759. 

Der faldt saaledes megen Sorg og Modgang i 
Fru Karen Jacobsdatters sidste Dage. Hertil sigtes. 
paa hendes Kisteplade i Solbjerg Kirke, naar der bl. a. 
staar: ,Den salig Frue havde henlefvet en høyst 
sørgelig, men meget christelig Enckestand.c End
videre staar der: 

•Her hviler da den salig Frue, 
Hun ey af Verden lod sig Kul'. 
Hun var af Gud velsignet her. 
Hun nu hos hannem frydes der.• 

Hun døde 11. Jan. 1739. Der hengik næsten to
Aar, inden Gaarden blev solgt ved Auktion den 9. 
Novbr. 1740, hvon·ed den senere saa bekendte Slægt 

1
) Asylret. - Fredericia var for hurtigt at faa Byen be

folket tildelt den Ret, at Fallenter og visse Slags For
brydere kunde søge deres Tilflugt der uden at rammes 
af Udpantning og Straf. Red. 
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Thestrup i tre Generationer kom i Besiddelse af 
Gaard og Gods. Nævnte Dag, da Auktionen holdtes 
oppe i Borggaarden, kom en Bonde agende til Vifferts
holm, og da han havde ombyttet sine Træsko med 
et Par Støvler, gik han op i Auktionslokalet, hvor 
-der var samlet Adelsmænd og andre Stm·borgere. 
Man studsede, men Forundring og Indignation blev 
endnu større, da den næsvise Bonde begyndte at by
de med og vedblev dermed. Der blev henstillet til 
Aukti(}narius at give ham Hammerslag, for naar han 
saa ikke kunde stille Kaution, var der Anledning til 
.at vise ham bort. Det skete for 23,080 Rdl. Han 
blev spurgt, om han havde Kaution; paa hans be
nægtende Svar udbrød der Haanlatter, og de forlangte 
Gaarden raabt op paa ny. Men Bondemanden ned
Jagde Protest og sagde roligt paa sit Almuemaal: 
~Kaution er vel unødvendig, naar a haar Skillingerne.« 
Han kaldte ud ad Vinduet paa sin Kusk: »Jens, 
-kom ind med de bette rø Skrin.« Det skele, og han 
betalte Købesum men kontant. Forundringen opløste 
sig i Forbitrelse. Gaarden var gieden til kun Halv
delen af sin Værdi. - Han skal derpaa lunt have 
tilføjet: » Saa maa a val be om at fa a mine Heste i 
Stalden - dette var bleven ham nægtet -; den ler 
bedst, som l~r sidst.« 

Manden var Herredsfogden i Rinds og Gislum 
Herreder, Christen Sørensen Thestrup, som bestandig 
talte og klædte sig som Bonde. Han var født paa 
Thestrupgaard Mikkelsdag 1685 af Bondeæt, var en 
-overordentlig klog, energisk og dygtig Mand med stor 
Interesse for al boglig Kundskab, selv Forfatterbanen 
betraadte han ikke saa lidt, saa enkelte af hans Bø
ger endog betragtes som Kildeskrifter. - Som ung 
Mand for han til Søs og ejede senere selv Skib, var 
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dels hjemme og dels ude, handlede i 7 Aar med 
Stude paa Holland. - 1724 havde han Lerkenfeldt 
i Forpagtning, og 6 Aar efter udnævntes han til 
Herredsfoged. Han tog fast Bopæl paa sin Gaard 
Vesterris i Testrup Sogn, som han var bleven Selv
ejer af. 

Ved Skibsfart, Studehandel, Forpagtning og øko
nomisk Levemaade havde han efterhaanden samlet 
sig Formue, købt Lille Restrup Hovedgaard i Hvam 
Sogn og altsaa 1740 Viffertsholm. Under al sin travle 
Færd havde han ikke haft Tid til at gifte sig og var 
bleven 45 Aar, men 1730 blev han gift med Maren 
Nielsdatter, Datter af Niels Podemester i Aalborg; 
hun havde tjent paa Testrupgaard, men tjente da i 
Brønshøj, i hvis Kirke de blev viede. Med hende 
levede han i et lykkeligt Ægteskab, i hvilket der var 
2 Sønner og 5 Døtre. 

Paa Restrup havde Thestrup i Løbet af 10 Aar, 
1738-1748 opført baade Borge- og Ladegaard, og 
1750 byggede han Borggaarden paa Viffertsholm i 3 
Fløje, 2 Etager, hvoraf den øverste var Bindingsværk 
og den nederste - egentlig en Slags høj Kælder -
Grundmur - paa samme Plads, hvor den nu er gen
opført enfløjet. 

Over Indgangsdøren blev sat en Stentavle med 
Christen Sørensen Thestrups og Maren Nielsdatters 
Navne. Tegningen til Borggaarden havde Christen Sø
rensen selv udført. Den fandtes endnu for ca. 50 Aar 
siden i Borggaarden i Glas og Ramme. Gamle Justits
raad Poulsen, der i henved 55 Aar havde været Gods
forvalter paa Viffertsholm og døde paa Poulsenseje i 
Als Sogn i sit 92. Aar for ca. 30 Aar siden, boede i 
Midlerfløjen af Borggaarden, Sidefløjene var da ned
brændte. Han har fortalt mig adskillige Træk orn 

12 
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denne ejendommelige Mand; disse havde han faaet 
fortalt, da han i sine unge Dage kom til Viffertsholm. 
af tre gamle Mænd, da ca. 80 Aar, to Husmænd paa 
Gaarden og den gamle Podemester Anders Hald, der 
var Gaardens Gartner og boede i Solbjerg. 

Hvad Godsforvaller Poulsen fik ud var, at The
strup var særdeles dygtig og klog, en god og folkelig 
Mand, som Husbond afholdt af sine Bønder og sit 
Tyende, talte ofte med dem, gav dem gode Raad og 
støttede dem i enhver Henseende, naar de fortjente 
det, saa de omtalte ham med den største Velvillie. 
Hans Foretagsomhed gav sig ogsaa U d slag i, at han 
anlagde Vejen gennem Solbjerg Skov og Solbjerg Bir
ker til Hurup - den Thestrupske Vase - og spe
kulerede paa at bygge en større Anløbsbro i Hurup· 
for Udskibning af Tømmer fra hans store Skove og 
~lursten fra Teglværker, han anlagde. Vejen kom og 
har altid været Bælum-Solbjerg Kommunes Smertens
barn, idet næsten intet Vejmateriale har kunnet holde 
over Mosebunden. Anløbsbroen blev ikke til noget, 
skønt mægtigt Egetømmer og Kampesten blev ført 
derud, hvor enkelte Dele deraf endnu findes. 

Hans Tyende troede, at han var i Besiddelse af 
overnaturlige Evner, saa han ved Hjælp af disse kunde 
vide, hvorledes det gik til paa hans Gaarde, naar han 
var borte derfra. Saaledes fortalte de tre Mænd til 
Godsforvalter Poulsen, at da han en Gang kørte fra 
Vesterris eller Restrup til Viffertsholm, gav han sig 
til at le og spurgte saa Kusken, om han kunde gælle, 
hvad han lo af, hvilket denne naturligvis ikke kunde. 
Men saa sagde han, at Kokkepigen paa Viffertsholm 
var gaaet ned i Kælderen for at tappe GodløJ til sin 
Kæreste, men Tappen var falden fra hende, hvorfor 
hun havde sat Fingeren i Hullet og skulde blive sid-
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dende i den Stilling, til han kom hjem, hvilket ogsaa 
forholdt sig saaledes. 

Den 23. Novbr. 1759 fik han efter Ansøgning 
Afsked fra sit Embede som Herredsfoged og udnævn
tes til Cancelliraad, og Sønnen Christen beskikkedes 
i hans Sted. Ved samme Tid overlod han sine to 
Herregaarde til sin Søn Søren og flyttede selv til 
Vesterris, en almindelig ret stor Bondegaard; her 
døde han 2 Aar efter. Hans Hustru skal først være 
død 27. Aug. 1781. Sønnen Søren Thestrup, der fik 
Viffertsholm, var da kun 25 Aar. Han blev Sø- og 
Landkrigskommissær i Aalborg Amt, gift med Mag
dalene Sonne, Datter af Generalfiskal Sonne, Køben
havn; han var en anset og dygtig Mand. Søren 
Thestrup er Stifteren af det »Thestrupske Legatc. -
Legatkapitalen var 1800 Rdl., som Testator udsatte 
paa Rente hos sin yngste Søn, Søren Thestrup, der 
ved Skiftebrev om Mødrenearv bl. a. fik Skøde paa 
Fjeldsø Kirke, og heri indestod Kapitalen saaledes, 
at »han og efterkommende Ejere af bemeldte Kirke 
til Stiftamtmanden og Biskoppen i Viborg Stift ud
steder Panteforskrivning for bemeldte 1800 R dl. og 
derved sætter Kirken med sin Jus Patronatus et 
Vocandil) samt Korn· og Kvægtiende og deres Jorde
gods i Pant med første Prioi"itet, samt svare Rente 
deraf til evig Tid 4 pro Cento aarlig«. Renten be
tales til efterskrevne 6 Sognes fattige, lige meget til 
hver, nemlig: Bælum-Solbjerg, Oue, Hvam, Øster
bølle og Testrup, alle i Viborg Stift, »hvor vi næst 
Gud har haft vort Underhold. Og haver Debitor at 
betale Renten noget før hvert Aars Snapsting til ved
kommende Præster, og hver Sogns Andel skal Præ-

') Kirketienderet og Kalds ret. R e d. 
t2• 
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sierne hver i sit Sogn alene staa for at uddele efter 
bedste Skønnende, dog ikke til andre end de, der 
ellers nyder Sognealmisse .... « 

Alt var i bedste Orden med Legatet. Men der 
var hurtigt gaaet Svind i den gamle Herredsfogeds 
Midler, skønt der var ført et jævnt og økonomisk 
Liv. Sønnesønnen, Søren Thestrup, fik i Arv Lille 
Restrup og Vesterris og, som nævnt, Fjeldsø Kirke, 
i hvilken Kapitalen indestod. Men han dør ugift i 
en yngre Alder, den 23. Juni 1809, og Broderen paa 
Viffertsholm, Christen Michael Thestrup og Søsteren 
Marie, gift med Jens Foss paa Ouegaard, er Arvinger. 
Han dør ugift 1826, 60 Aar gl., og hans Bo er helt 
fallit. Pengekrisens onde Aand var i de foregaaende 
Aar faret over Landet og havde reduceret al Ejendom 
og Kapital til en Brøkdel af, hvad det var i Forvejen. 
Legatet lider ogsaa Tab ved Skatterestancer af Fjeld
sø Kirkes Tiende, en større Istandsættelse af Kirken 
etc. Hvorledes det nu gaar til, Renterne bliver ikke 
uddelt i en Aarrække, for at Kapitalen kan naa sin 
oprindelige Størrelse; de er gaaet ind under Viborg 
Stifts offentlige Midler. 

De første Sogne, hvorfra Kravet om Legatet mel
der sig, er Bælum og Solbjerg 1840. Efter adskillig 
Brevveksling mellem Ministerium, Amtmand og Biskop 
om Oplysninger om Legatet og dets Anvendelse er
fares det, at kun i Bælum og Solbjerg uddeles Legat
renten efter Testators Bestemmelse, medens Pengene 
i de 3 Sogne gaar i >>den fri Fattigkasse( - Hjælpe
kassen - og i Oue Sogn direkte i Kommunekassen. 

Det var Krigskommissær Søren Thestrup, der fik 
Gaarden Nebelundgaard, som hørte under Viffertsholm, 
og hvis Ejendom mest bestod af Skov, udparcelleret 
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i større og mindre Dele og blev til det nuværende 
Korup Hedehuse. 

Paa Testrup Kirkegaard ved Aalestrup St. ligger 
de fleste af Slægten Thestrup begravede; der findes 
ialt 9 Gravsteder, alle dækkede med flade Granitpla
der, forsynede med Inskriptioner. Men i lange Aar
rækker var de ikke holdt vedlige, saa det hele hen
Jaa i en ynkelig Forfatning, sammensunket og over
groet. Saa tog Testrup Sogneraad 1902 det smukke 
Forsæt at faa Begravelsespladsen gjort i Stand, da de 
fandt, at det var en Skam, at den Slægts Grave hen
laa i en saadan Tilstand, da den dog havde skænket 
saa store Gaver. Forslaget derom henstilledes til de 
forskellige Sogne, der var Rentenydere, og vandt al
mindelig Tilslutning. Gravstederne blev gjort i Stand 
og tilplantede, Stenene rensede og lagt til Rette, saa 
Indskrifterne kan læses. Hele Udgiften var 100 Kr. 
Paa Forslag af Provst Jiirgensen, Bælum, blev det 
endvidere bestemt, at for Eftertiden skulde fra hvert 
af de 6 Sogne ydes et bestemt aarligt Bidrag, som 
fradrages Renterne, til Vedligeholdelse. N u bliver 
altsaa denne ansete Slægts Grave fredede med al øn
skelig Omhu og Pietet. 

Paa Viiiertsholm skal oprindelig have været et 
righoldigt Arkiv af gamle Dokumenter, der mesten
dels gik tabt ved Michael Tilestrups Opbuds- og 
Dødsbos Behandling, ligesom et Bibliotek paa flere 
Tusinde Bind, til Dels samlet af den gamle Herreds
foged, blev spredt for alle Vinde. 

Med Arkivaliernes Forsvinden er mange værdi
fulde Oplysninger om Gaarden og dens Ejere gaaet tabt. 

Med Michael Thestrup er altsaa de tre Slægtled 
sluttet som Ejere af Viffertsholm, men endnu findes 
Minder her om denne Slægt. 
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Som nævnt opførte clen gamle Herredsfoged en 
ny Borggaard i tre Fløje 1750. Fra min Barndom 
husker jeg, naar jeg med mine Forældre var i Besøg 
hos Godsforvalter Poulsen, der beboede Midlerfløjen 
af den gamle Borggaarcl, - da var Sidefløjene borte 
-:- mange ejendommelige Ting: Den vældige Trappe 
af Egeplanker med Smedejerns Gitre, der førte op til 
Indgangsdøren, den store Højde, Stuerne havde, Gul
vet lagt af svære, brede Planker, Døre med mægtige 
Messinghaandtag etc. Saaledes slammede det sikkert 
fra Bygherrens Haand, storsiaaet og solidt. Heraf 
har nuværende Ejer, Ho(jægermester Dinesen til Skjør
ringe, opført en særdeles smuk og stilfuld Bindings
værks Bygning i den gamle Stil og over Indgangs
døren igen opsat Stentavlen med Christen Sørensen 
Thestrups og Maren Nielsdatters Navne. 

Hvor Borggaarden fra Axel Vifferls Dage havde 
ligget, lod . Thestrup anlægge Have; den gamle præg
tige Lindealle gennem Haven og Lindene langs Vejen 
stammer fra hans Tid. I denne Herregaardshave 
havde den gamle Podemester Anders Hald sit store 
Virkefelt, skønt det ogsaa strakte sig til de omlig
gende Gaarde, endog til Lindenborg og til Stiftamt
mand Moltkes Have i Aalborg. 

De mægtige, grundmurede LadebygningPr paa 
Viffertsholm bærer Forbogstaverne til Søren The
strups og Hustrus Navne og Aarstallet 1799. Del er 
''ældige Dimensioner, Tømmeret har i disse Lader, 
og Sagnet vil vide, at det stammer direkte fra Norge, 
er tilhugget og tilpasset der oppe, saa det helt kunde 
sættes sammen og opstilles hernede. De ældste Hyg
niuger er imidlertid Nord- og Østfløjen i Ladegaar· 
den - Hestestalden -, her ses endnu de tilmurede 
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Skydeskaar, og her findes Bogstaverne: E. S. W. 1630 
- Ene,•old Seefeld, Viffertsholm. 

Sydfløjen skal skyldes Laurits Kjærulff. Den 
gamle Bindingsværks Bygning - ~Forpagterboligen« 

- længst mod Nord mod Enden af Hovedbygningen 
- har i sin Tid i Vestenden huset Gaardens Vand-
mølle. De en Gang saa mægtige Voldgrave, der om
gav Viffertsholm, er nu uden Vand og tilgroede, men 
i gamle Dage var her rigeligt med Vand rundt om 
til at fylde dem. Langs Landevejen, sorp fører uden 
·Om Gaarden, staar en Række gamle, tykke Bævre
aspe med ulige Mellemrum; disse er fremkomne ved, 
at en vældig Orkan en Nat i November 1865 væl
tede dem. Hvor gamle de er, ved man ikke, men 
.der fortælles, at den Havemand, der plantede dem, 
ønskede at faa fire lignende Træer plantet i hvert 
Hjørne af hans Gravsted paa Solbjerg Kirkegaard. 
Det skete, og ældre Folk kan endnu huske de to 
eller tre af de vældige Kæmper, der stod meget tæt 
:Sammen, ludende stærkt mod Øst. For ca. 25 Aar 
siden blev det sidste ensomme Træ fældet, for at det 
ikke skulde vælte og anrette Ødelæggelse. 

Vi vil her i Overgangen til det 19. Aarhundrede 
standse lidt og kaste et Blik paa forskellige Forhold 
()g Konjunkturer i de bevægede Tider, der nu kom 
()g· blev Aarsag til mange Om kalfatringer. 

Der var gode Tider for Landmændene i de før
ste Aar af det 19. Aarhundrede, omtrent indtil 1810. 
En Periode, der til alle Tider har været Landman
dens bedste, ikke blot var Høsten god, men Korn
priserne ' 'ar paa Grund af Krigen og den store Ud
førsel tillige særdeles bøje. Krigsbegivenhederne vir
kede snarere gavnligt, idet de fremkaldte gode Kon
junkturer og en betydelig Afsætning til Tyskland, 
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navnlig til Armeerne. 1 Td. Rug stod i en Værdi af 
14 Rdl. dansk Kurant, og naar til Sammenligning 
anføres, at en god Hest paa samme Tid kostede 30 
Rdl., en Tri:ekstud 10 Rdl. og eu Ko 7 Rdl., saa frem
gaar det bedst heraf, hvor urimelig høje Kornpri
serne var, f. Eks. l Td. Rug = 2 Køer. Som Følge 
af disse Kornpriser steg Landejendommene ogsaa i 
disse Aar til langt over deres Værdi. At være Ejer
af en Landejendom i de Tider betragtedes som noget 
særligt attraaværdigt, og man finder derfor ogsaa, at 
forskellige Forretningsfolk, f. Eks. i Aalborg, kappe: 
des om at købe Hovedgaarde i en saadan Maalestok, 
at omtrent et halvt Hundrede af Omegnens største 
Landejendom m e kom i deres Besiddelse, saaledes. 
Børglum- og Sebber-Kloster, Oxholm, Vrejlev Kloster, 
Visborggaard, Langholt, Refsnæs, Boller i Taars Sogn 
etc., og det var betydelige Summer, som Byens Bor
gere kunde laane ud til Omegnens Godsejere. 

Men saa kom det uheldige Aar 1813, den sørge
lig berømte Bankerotforordning af 13/1 1813, der be
stemte, at Seddelpengene kun skulde indløses for 1/10· 
af deres oprindelige Værdi, foruden at Ejendomsbe
sidderen ved Rigsbankheftelsen blev berøvet 1/s af 
sin Ejendoms Værdi. Derpaa kom Katastrofen i 
1814, da vi mistede Norge, den blev mere svækkende 
for Aalborg end for nogen anden Købstad, da dens. 
Handel især havde været ført paa Norge, og ved Ta
bet heraf gik Handelen bort. De velstillede Aalborg 
Købmænd gik mere eller mindre i Stykker. 

Aarene efter Statsbankerotten var som bekendt 
meget slemme Tider, og Kaiamileterne gik ikke 
mindst ud over Landmændene, da der nu ogsaa ind
traf Misvækstaar, navnlig som Følge af Tørke. I 
Aarene 1817-19 høstedes mange Steder næppe nok 
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det nødvendige Sæde- og Fødekorn, ligesom Engenes. 
Afgrøde kun var ringe. 

Senere blev Høsten vel i det hele upaaklagelig, 
et enkelt Aar, 1820, endog særlig god. Som Følge af 
disse Forhold sank Landejendommene meget betyde
lig i Værdi, saa mange kunde ikke engang udrede· 
kgl. Skatter, og mange solgtes ved Tvangsauktion. 
Her i Omegnen solgtes paa den Tid f. Eks. Ville
strup med 2 Møller og ca. 350 Tdr. Hartk. Bønder
gods, Tiende af ca. 800 Td. Hartk. for ialt 41,000 Rdl. 
Ouegaard med 2 gode Møller, 190 Td. Hartk. Bønder
gods, ca. 500 Td. tiendeydende Hartk. blev der budt 
13,000 Rdl. for. Pandum, som tre Aar før var købt 
for 16,000 Rdl., solgtes ved 5. Auktion for 2200 RdL 

Som Eksempel paa de triste Ejendomsforhold• 
kan nævnes, at Overkrigskommissær Christensen,. 
Klarupgaard, 1827 tilbød denne Gaard - fri Sæde
gaard med komplet Bøndergods m. v. - i Bytte for 
Embedet som Birkedommer og Skriver ved Linden
borg Birk, der var lønnet med 500 Rdl. og fri Bopæl, 
men Hvass turde ikke gaa ind paa Byttet. · 

Ved Auktionen over Christen Michael Thestrups 
insolvente Dødsbo blev Viffertsholms Gaard og Gods 
købt af Kammerraad, Amtsforvalter Hans Svanholm,. 
Aalborg; han var en af de Aalborg Borgere, der an
bragte sine Midler i Herregaarde - sidst Vifferts
holm. Nu kom en ny Slægt, atter i tre Generationet· 
og atter af Bondeæt, der holdt sit Indtog paa det 
gamle Herresæde. 

Amtsforvalteren var oprindelig begyndt som Svi
nedreng paa Gudumholm, og herfra førte Vejen opad· 
til Amtsforvalterembedet i Aalborg. Slægten stammer 
fra Svanfolk i Skibsted Sogn - deraf Navnet Svan
holm. - Han havde samlet sig stor Rigdom, som 
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han altsaa anbragte i Herregaarde, ejede samtidig for
urlen Viffertsholm, Sebberkloster, Gl. Vraa o. a. Men 
hvorledes havde denne Mand kunnet samle sig en 
betydelig Formue og bevare den igennem denne Skærs
ildstid, der gik over Landet? Svaret maa blive: Ved 
heldig Handel, fornuftig Anbringelse af sine Penge, 
med Overblik over Konjunkturerne og ved sparsomme
lig Levevis. - Men Folketroen og Almuen her paa 
Egnen dannede sig en anden Mening om Sagen, og 
Ryglet var almindeligt, at Rigdommen var samlet 
ved svigagtig Handel med Salg af Statens Tiendekorn 
til England, Kaperi etc. Flere af Aalborgs Storkøb
mænd havde faaet Tilladelse af Regeringen til at 
<!rive Kaperi, nu, da Danmark laa i Krig med Eng
land. Men denne Opfattelse maa vist bestemt afvi
-ses, og hans Transaktioner er nok foregaaet paa lov
lig Maade. 

Tilmed troede Almuen, at han for de nævnte 
Meriter var bleven idømt Tugthusstraf, men var slup
'Pen paa den Maade, at han kun skulde møde visse 
Gange om Aaret i Tugthuset iført Fangedragten i 
.nogle Dage for saa derimellem at varetage sit Embede. 
Enhver kan nok forstaa, hvad en saadan Fortælling 
er værd. 

Amtsfon·alteren viste sig meget hjælpsom og god
,gørende imod sine Bønder, ja endog Velgører i stor 
Stil mod Familien Neergaard. - Her skal have lig
,get et lille Hjerteanliggende bagved. 

Kammerraad Svanholm var ugift, og ved hans 
Død 1839 arvede Slægten hans Midler. En Broder, 
<iaardmand i Svanfolk Laurs Svanholm, almindelig 
kaldt Laust Rytter, fik Viffertsholm, efter at ny 
Viffertsholm var afbygget derfra og J ordtilliggende 
.og Bøndergods derved delt omtrent lige til begge 
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Gaarde. Denne Ejendom fik en Brodersøn Andreas 
S v an holm, medens en Broder til samme, Peter, fik 
Sebberkloster. Som Arving var tillige en Søster til 
de to Brødre - gift med Mikkel Juul i Flamsted. 
løvrigt er Kammerrand Svanholms testamentariske 
Bestemmelser ret skjulte. 

Paa Sydgavlen af Laden paa Gl. Viffertsholm 
ses Bogstaverne: L. S. og M. S. 1842, hvilket skal 
sige: Laurits Svanholm, Maren Svanholm. 1845 op
førtes paa Gl. Viffertsholm en anselig Hovedbygning, 
100 Alen lang, i een Etage med tre anselige Kviste, 
hvoraf den midterste var størst og ført igennem. 
Denne Hovedbygning er af den nu værende Ejer 
skaaret igennem, saa der er dannet en smuk Vej gen
nem Ladegaarden og videre gennem Christen Søren
sen Thestrups prægtige Lindealle op til den istand
satte Bindingsværks Borg. 

Efter Laurits Svanholms Død 1842 sad hans 2. 
Hustru Maren, f. Mikkelsen, Enke i 27 Aar, først 
paa Gl. Viffertsholm. Senere blev Bæl u mgaard op
ført som Enkesæde for Fru Svanholm; det var to 
Fæstegaarde, der blev lagt sammen. En Søn, Jens 
Svanholm, fik Gl. Viffertsholm. Død ugift 1880. Brode
ren, L. Svanholm til Porsgaard, arvede saa Gl. Vifferts
holm, men solgte den 1890 til Jægermester, senere 
Kammerherre Dinesen til Kragerup. Dennes Søn, Hof
jægermester Dinesen til Skjørringe, Kragerup m. fl., 
er nu Ejeren og købte tillige 1899 Ny Viffertsholm. 

Fra Gl. Viffertsholm er afbygget Ravnborg og 
Porsgaard, og fra Ny VifTertsholm Fredenslund, og 
disse Gaarde ejes af Brødrene Svanholm. 

Alt Bøndergods er i Tiden bortsolgt fra begge 
Viffertsholmerne. 
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Jordlilliggendet, der var samlet under Vifferts
holm, fordeler sig nu saaledes: 

Gl. Viffertsholm : 221/s Td. Hartk., 620 Td. Land, deraf 
120 Eng, 200 Skov, Resten Ager. 

Ny Viffertsholm : 14 Td. Hartk., 550 Td. Land, deraf 
100 Eng og Kær, 150 Skov, Resten Ager. 

Fredenslund: 13 Td. Hartk., 470 Td. Land, deraf 17(} 
Eng, 140 Skov, Resten Ager. 

Ravnborg: 12 Td. Hartk., 800 Td. Land, deraf 180 Eng, 
330 Skov, Resten Ager. 

Porsgaard: 10 Td. Hartk., 310 Td. Land, heri indbefat
tet Kær og Plantager. 

Vi ser altsaa, at det er mægtige Arealer, der fra 
Axel Viiierts Dage og lige ned til Nutiden har hørt 
under Viffertsholm. 



FRA STÆNDERTIDEN 
MED SÆRLIGT HENBLIK PAA AALBORG AMT 

AF G. ØSTERGAARD 

(Fortsættelse.) 

STÆNDERFORSAMLINGEN 1838. 

OMTRENT 2 Aar for
løb. Saa blev 

Stænderforsamlingen i 
Viborg igen ind kaldt, 
denne Gang førend 
den i Roskilde. Den 
21. Maj 1838 blev 
.Samlingen aabnet paa • 
lignende Maade som 
-den første. Biskop 
Øllgaard talte i Dorn
kirken, hvorefter A. 
S. Ørsted bød velkom-
men og holdt en Tale 
til de 52 Medlemmer 
.af Forsamlingen, der 
var mødte. Professor 
Schouw blev igen valgt 

til Forsamlingens 
Præsident. 

l~ 
l 

l 

A. S. Ørsted. 
"Folkets og Kongens ~·land."' 

!{gl. Kommissarius vPd Stænderforsamlin
gerne 1836, 1838, 1810, 1R42 og 1844. 

Fra Aalborg Amt mødte i denne Samling paany 
Agent Josef Nielsen, Overkrigskom missær C. Chri
stensen, Klarupgaard, R. Roulund, St. Restrup, og 
Prokurator Jens Petersen, Ovegaard. Amtsforvalter 
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L. C. Brink-Seidelin, Hjørring, som Thorbrøgger var · 
mødt for i sidste Samling, mødte nu selv. I Stedet 
for Laurits Høyer, 3. Landdistrikt, mødte hans Sup
pleant, Landinspektør P. L. Birck, Vadum, og i Ste
det for J. Chr. Spliid i 7. Landdistrikt mødte Sup
pleanten, Gdr. Chr. G. Tvergaarcl, lNæsborg. End-

Professor J. F Schouw. 
Stænderforsunlingens Præsident 

1836, 1838, 1840 og 1848. 

videre mødte som 
kongevalgt Repræsen
tant for Gejstligheden 
Stiftsprovst P. T. Hald, 
Aalborg. End videre 
kan nævnes, at i Ste
det for Prop. P. Tøf
ting, Tandrup, mødte 
Prop. J. C. Nyholm. 
en af de mest kendte 

Stænderdeputerede. 
Men da Nyholm, der 
nok var valgt som 
Stændersuppleant,me
dens han ejede Sohn
gaardsholm, nu havde 
solgt denne Gaard og 
var flyttet til Bagges

vogn i Vendsyssel, 
skal han ikke omtales særligt her. For 4. Købstads
distrikt, hvortil Nibe hørte, mødte Byfoged J. K. 
Rummelhoff, valgt som Deputeret ved et Supplerings
valg den 16. Juni 1838. 

L. C. Brinck-Seidelin. 

L. C. Brinck-Seidelin var født 20. December 1787 
paa Eriksholm ved Holbæk som Søn af H. Brinck
Seidelin. Efter at have taget sin juridiske Embeds-
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eksamen blev han i 1813 Auskultant1) i Rentekamme
ret I 1815 blev han Kammerjunker, og s. A. blev 
han Amtsforvalter i Hjørring. Han nød en stor An
seelse blandt Befolkningen i det store Distrikt, hvori 
han færdedes som Embedsmand, og med Forstaaelse 
saa han paa Arbejdet for at hæve Landbefolkningens 
Kaar. Det blev ham, som paa det kgl. Landbushold~ 
ningsselskabs Vegne ud
arbejdede en Bog om de 
landøkonomiske Forhold 
i Hjørring Amt, et Værk, 
som endnu har megen 
Betydning. Fra 1830 til 
1836 ejede han Hoved
gaarden »Eget« ved Fre
derikshavn, fra 1838 til 
1846 Aggersborggaard. 
Som allerede nævnt var 
han i 1832 Medlem af 
»de oplyste Mænd«s For
samling. Foruden Val
get som Stænderdeputeret 
for Aalborg By blev han 
1834 valgt som Supple

Amtsforvalter L. C. Brinck-Seidelin, 
Hjørring. 

ant i de vendsysselske Købstæders Distrikt, et Valg, 
han frasagde sig. Af Viborg Stænderforsamling var 
han Medlem i 1838 og 1840. Han·havde siden Sæde i 
den grundlovgivende Rigsforsamling og -var en Tid 
Viceformand her. 

I 1845 blev Brinck-Seidelin Generaldecisor for 
det danske Skattevæsen og i 1860 Depar.tementschef 

Finansministeriet. Brinck-Seidelin, der var kendt 

1
) Volontør. 
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-som en meget godgørende Mand, døde i København 
-den 14. Juli 1865. Han efterlod sig bl. a. en stor 
Kobberstiksamling. 

I Stænderforsamlingen børle han til blandt de 
·mest frisindede. I Samlingen 1838 stillede han For
·slag om, at de kongelige Lovudkast maatte blive fore
Jagt de Deputerede førenq deres Indkaldelse til Stæn
-derforsamlingen. Udvalget, hvoraf baade han og 
Raulund var Medlemmer, indstillede Forslaget til Kon
gen, hvilket Forsamlingens Flertal sluttede sig til. 
Et Forslag fra Brinck-Seidelin vedrørende Arvefæste
'breve blev ogsaa vedtaget at skulle tilstilles Kongen, 
.hvorimod hans og Oberst Brocks1) Forslag om Be
·skyttelse for Købstædernes Haandværksbrug ikke blev 
·fremmet. Han var i Udvalget for det i denne Sam
Jing nu fremsatte kongelige Forslag om en ny Matri
: ~el og ligeledes i Udvalget for Jordejendommenes 
Skyldsætning, samt om offentlig Kasse- og Regnskabs
·væsen, om Amtstuernes Oppebørsel m. m. Withs2) 

Forslag om en Forening af de 2 danske Stænder
.forsamlinger, h''orom der blev indgivet Andragende, 
var han en Tilhænger af og var sammen med bl. a. 
P. T. Hald, Aalborg, Medlem af Udvalget. Det · af 
•P. T. Hald fremsatte Forslag om Valgbarhed for Be
kendere af den mosaiske Tro har han sikkert støttet 

.og derved erhvervet sig en smuk Omtale i den be
rømte Stændervise8), forfattet af P. T. Hald og Her
redsfoged J. P. With. 

1
) F. 1774, d. 1853 i Randers, hvor han var Toldinspek

tør. Var Medl. af Viborg Slænderfors. 1836-44. 
2

) J . P . With, f. 1791, d. 1854, Herredsfoged, Medlem af 
Stænderforsamlingen 1836-46. En meget frisindet Mand 
begavet med et glimrende Vid. 

8
) Stændervisen er med Kommentarer offentliggjort i >J. 

Saml.•, V. B., IV. R., af C. Klitgaard. 
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Det bed i Visen: 

• Brinck-Seidelin fra Aalborg By 
min Pris jeg ej vil bringe, 
der gaar af ham saa stort et Ry 
og det er dog for ringe.« 

P. L. Birck. 

185 

Peter Larsen Birck var født 4. 
Decbr. 1787 i Allerup ved Odense 
og fik sin Opdragelse hos Kunst
mæcenen, Gehejmekonferensraad 
Johan Biilow paa Sanderumgaard. 
Der fortælles saa smukt, at da Bii
low ønskede, at Drengen skulde 
have et Familienavn, lod han Dren
gen gaa ud i Gaardens Have og 

-plukke et Blad af et Træ, og Træets Navn skulde 
-saa være Drengens. Saaledes fik han Navnet Birck. 
Drengen blev siden Landinspektør og kom til Aalborg
-egnen, hvor han blev Stiftslandinspektør. I nogle 
Aar ejede han Bjørnkjær i Biersted Sogn, men boede ,n . .___ meste Tid paa Vadumtorp i Vadum Sogn, hvor 

/ han fil. a. anlagde en overordentlig prægtig Have. I 
' -flere Aar var han Landvæsenskommissær; han fik 

·Titel af Justitsraad. I sit Ægteskab med Kristiane 
Birck (død 1866, en Datter af Justitsraatl Arent Has
·sel Rasmussen, død i Biersted), havde han 4 Sønner, 
!>om alle blev Landinspektører. Ogsaa en Datter 
blev gift med en Landinspektør. Endnu er flere af 
.Slægtens Medlemmer i saadanne Stillinger. 

Den 16. Marts 1861 døde Birck paa Vadumtorp. 
Bladene skrev den Gang sjælden Nekrologer, men om 
Birck skrev dog Aalborg Stiftstideude: 

»En særdeles brav og hæderlig Olding, Stiftsland-

13 
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inspektør, Justitsraad P. L. Birck til Vadumtorp, som 
har boet og virket her i Egnen i en lang Aarrække 
og i privat som i offentlig Stilling gerne har været 
til sine Medmenneskers Gavn og har nydt deres 
uskrømtede Agtelse, er i Løverdag blidt hensovet 
en høj Alder.« 

Baade i Samlingen 1838 og 1840 mødte Birck i 
Stænderne som L. Høyers Suppleant. Stændervisen 
siger om ham: 

•Med Birck det var_ en anden Sag, 
han tav indtil det sidste, 
saa vandt han Sejer uden Slag, 
og knap han selv det vidste.• 

Han havde antagelig stemt mod, at Jøderne skul
de have Valgbarhed, hvilket der var fremsat Forslag 
om af Hald, og derved havde han vel paadraget sig 
Viseforfatternes Uvillie. Nogen »tavs« Mand var Birck 
langt fra i Stænderne. Med Dygtighed tog han Del 
i Forhandlingerne og havde Sæde i flere Udvalg, bl. 
a. om Arvefæstebreve paa enkelte Dele af Selvejen
dom og · om Vandafledningsforhold. 

Chr. G. Tvergaard. 

Christen Godiksen Tvergaard var født 14. Novbr. 
1786 i Orøstrup ved Fjerritslev og blev Gaardejer i 
Næsborg Sogn, ejede Næsborggaard, antagelig fra 1817 
til 1854; han afstod den til en Søn. Efter et kort, 
barnløst Ægteskab blev ban i 1818 gift anden Gang 
med Maren Jensdatter af Eskestrup i Lundby Sogn. 
I dette Ægteskab var der 8 Børn. 

I Kirkebogen for Næsborg staar under Dødsfa Id 
30. Jan. 1862: »Kristen Godiksen Tvergaard, Gift, 
Aftægtsmand i Næsborg, f. i Gjøttrup Sogn. - I sin 
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Tid Medlem af den raadgivende Stænderforsamling i 
Viborg.« 

Det var jo ikke meget, men det siger dog, at det 
ikke var glemt, at Tvergaard havde været Medlem af 
Stænderne og havde haft sin Egns Tillid. 

Tvergaard var Medlem af Samlingen baade i 1838 
og 1840 og mødte i Stt>det for Spliid. Han førte en 
stilfærdig Tilværelse og fulgte nærmest Flertallet af 
Landborepræsentanterne. Han synes ikke i nogen 
høj Grad at have haft Stændervisens ikke altid lige 
aandrige Forfatteres Bevaagenhed, hvad det uhøviske 
Vers om ham tyder paa: 

• Hr. Tvergaard griner ofte stygt, 
ad J espe r ved sin Side, 
men sidder paa sin Stol saa trygt, 
som om han skulde sk .... < 

En rædsom Mundfuld og dog ikke Visens kraf
tigste Salut! 

I 1838 stillede Tvergaard Forslag om, at der 
maatte blive afholdt 2 Markeder aarligt i Løgstør, 
hvilket ikke den Gang blev fremmet. Han var en 
af dem, ved hvilken Bønderne til Stænderforsamlin
gen indsendte Andragender om Afløsning af Hoveri. 

P. T. Hald. 

Peter Tetens Hald var født den 
9. Marts 1802 i Oddeose i Salling 
som Søn af Pastor Søren Hald. I 
1821 blev han Student fra Aalborg 
og blev efter at have taget teolo

Jf.Ui• gisk Embedseksamen i 1833 Kapel
lan ved Budolfi Kirke i Aalborg 
og straks derpaa Sognepræst ved 
Frue Kirke. 1836 blev han Dr. 

13• 
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theol. Samtidig med at han blev Provst, blev han 
under 11. Marts 1837 udnævnt til kongevalgt Stænder
deputeret. I 1856 blev han Præst i Kjelby paa Mø'en, 
hvor han døde i Embedet den 31. Oktober 1864. 
Han var en lærd og veltalende, djærv og frisindet Mand. 
Han var Medforfatter af Stændervisen, og ifølge 
Biskop Frederik Nielsens Biografi1) skal denne Om
'stændighed i Forbindelse med, at han som konge
valgt optraadte saa liberalt, have bevirket, at han gik 
»Glip af den Bispestol, til hvilken han mente sig selv
skreven. Heller ikke, da den ny Tid var brudt frem, 
saa han sit Ønske opfyldt; den lærde og begavede 
Mand med de fortrinlige Talegaver maatte vel ogsaa 
siges at være mere paa sin Plads i en Selskabssal 
end i en Kirke.« 

I Stændervisen er der tildelt Hald hele 2 Vers 
_:___ vel forfattede af With; de lyder saaledes: 

•Hvad nytter det den Præstemand, 
at han opløfter Røsten, 
han Jøden dog ej hjælpe kan, 
ej heller dæmpe Lysten. 

Forsamlingens J ustitssergent, 
den tykke Provst derhenne, 
til Kamp parat vi stedse fandt 
for Ven som og for Fjende. « 

I første Vers ·sigtes til hans Forslag om Jødernes 
Valgbarhed, der ikke vandt Flertal, og i det sidste 
til hans andet Forslag om Forebyggelse af Løsagtig
hed, om hvilket Stænderforsamlingen ikke indgav no
gen Petition. 

Han havde Sæde i flere af de om kgl. Forslag 

') Biografisk Leks. VI. 491. 
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nedsatte Udvalg, bl. a. om Landsbylærernes Kaars 
Forbedring, og var Medlem af Udvalget for Brocks 
Forslag om Tallotteriets Ophævelse, hvorom det ved
toges at indsende Andragende til Kongen. Først i 
den første Rigsdagssamling 1850 blev dette Lotteri 
ophævet. Han var med i Udvalget for Withs For
slag om de 2 danske Stænderforsamlingers Forening, 
hvorom der ligeledes indsendtes Andragende. 

Om den Virksomhed, de øvrige Deputerede fra 
Aalborg Amt udfoldede i denne Samling, kan næv
nes, at J. Petersen, Ovegaard, var Medlem af Ud
valget om det kgl. Forslag om Brandassurance for 
Landbygninger; Agent J ose f Nielsen, Aalborg, var 
Medlem af n_ogle Udvalg vedrørende Handels- og Sø
fartsforhold ligesom han stillede 2 Forslag, hvorom 
der ikke blev indsendt noget Andragende, nemlig igen 
om Fyr ved Jyllands Kyst osv. og om Foranstaltnin
ger rettede mod den da kendte SkudehandeL Baade 
han og J. Petersen fik selvfølgelig et Vers i Stænder
visen. Om Petersen hed det: 

»Hr. Petersen ej taler højt, 
men er en grundig Tænker; 
der aldrig kommer noget Pøjt, 
naar os sit Raad han skjænker. 

Om Josef Nielsen lød det: 

»Agenten langsomt rejser sig 
med gravitetisk Mine, 
var Hovedet hans Støvler lig 
- Gud hellig Død og Pine !• 

Til Forklaring af det sidste Vers skal oplyses, at 
Agenten, efter hvad Herredsfoged With (maaske For
fatteren af Verset) skal have fortalt, skulde have haft 
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saa mange Knuder og Ligtorne, at hans Støvler fik 
Buler lig Organer paa en Hjerneskall 1) 

De 2 Godsejerdeputet·ede fra Aalborg Amt, Rou
lund, St. Restrup, og Christensen, Klarupgaard, tog 
ikke særlig fremtrædende Del i Forhandlingerne i 
denne Samling. Christensen stillede Forslag om Vand
afledningsforholdene; Roulund stillede ingen Forslag, 
derimod havde han Sæde i et Par Udvalg. Om Jø
dernes Valgbarhed udtalte Roulnnd sig skart. Han 
fik ogsaa Betaling derfor i Stændervisen : 

•Naar Raulund tutter Munden ud 
og griber sig i Lommen, 
saa vælder der et rædsomt Flud 
af Ondskab ud af Vommen. 

Christensen blev anderledes pænt omtalt: 

• Hr. Christensen, Krigskommissær, 
saa dygtig og beskeden, 
kun en Gang viste sig lidt tvær, 
det var mod Gejstligheden.• 

Den 25. August 1838 sluttede den anden Stænder
forsamling omtrent paa samme Maade som den før
ste. Resultatet var vel ikke saa stort som af den 
første. Det mest opsigtsvækkende i Samlingen havde 
Forslaget om Jødernes Valgbarhed været. 

STÆNDERFORSAMLINGEN 1840. 

Den 14. Oktober 1840 blev den 3die og sidste 
Stænderforsamling i denne Valgperiode sammenkaldt. 
Som de foregaaende aabnedes den med en Tale af 
A. S. Ørsted efter en forudgaaende Gudstjeneste, ved 
hvilken Talen denne Gang holdtes af Stiftsprovst 

1
) C. Klitgaard: Aalborg Handelsstands Historie. 
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L. Schiødte, senere kongevalgt Medlem af Forsam
lingen . 

Fra Aalborg Amt mødte de samme Deputerede· 
som i 1838: den kongevalgte Hald, Brinck-Seidelin, 
Josef Nielsen, L. P. Birck, J. Petersen og K. G. Tver
gaard samt af Godsejerdeputerede Raulund og C. Chri
stensen; foruden dem mødte fra Godsejerdistriktet J .. 
K. Nyholm, hvorimod Tøfting ikke ønsl<ede at møde 
mere. Da Gleerup, Vang, og Thygesen, Randrup, hel
ler ikke ønskede at give Møde, og der ikke var an
dre til det, mødte kun 3 Deputerede for dette Distrikt 
i denne Samling. For det Distrikt, Nibe hørte til~ 

mødte Byfoged Rummelhoff, Nykøhing. 

Den 3. December 1839 havde den landsfaderlige 
Konge, Frederik den VI., Stænderforfatningens Giver, 
lukket sine Øjne. Christian den VHL blev hans
Efterfølger. Til ham satte Tilhængere af en fri For
fatning nu deres Lid og haHbede, at han skulde være 
til at forman til at indføre en Fmfatning herhjemme, 
f. Eks. i Lighed med den, Norge fik i 1814 under 
netop haus Auspicier 1

) . Men Kongens Stilling var af
visende. I Roskilde Stænderforsamling, som nylig: 
var sluttet, var der indbragt Forslag sigtende mod 
en fri Forfatning, og ligeledes blev der her i Viborg. 
Stænderforsamling fremsat Forslag i den Retning. 

Fra 427 af Aalborg Bys 432 Borgere forelagde 
Brinck-Seidelin el Forslag eller Andragende om en. 
Foranelring i Statsforfatningen, overensstemmende med! 
det konstitutionelle Systems Principper. Der udtales, 
at Absolutismens Konger, hvis Personligheder er til
fældige og vekslende, ikke kan yde Folket en sikker
og varig Garanti for: 

1
) Herredømme. 
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at det betragtes, ikke som en Hob uden Rettigheder. 
men som et Samfund af selvstændige Væsener, eller 

at dets Domstole forbliver uafhængige og ubundne 
af Andet end selve Lovene, eller at det selv .erhol
der tilstrækkelig Andel i Lovgivningsmagten, eller 

at det erholder fuldstændig Kundskab om Statens 
Fornødenheder og Ret til at fastsætte dens virke
lige Behov og til at kontrollere Anvendelsen af de 
bevilgede Skatter, eller 

at det maa ytre sig frit over alle offentlige Anlig
gender, eller 

at det maa kunne drage Kongens slette Raadgivere 
til Ansvar. 

Vilde Kongen derimod skænke Folket en for Lan
det passende Konstitution, der fastsætter et Reisforhold1} 

mellem Landets Konge og Landets Borgere, vilde den
ne fjerne alt Ansvar fra Kongen, mildne Udbruddet 
af Lidenskab og være det sikreste Værn mod oprørske 
Bevægelser. 

Samtidig med dette Andragende fremsatte J. C. 
Nyholm el andet Forslag med 878 Underskrifter fra 
30 Landsogne i Aalborg og Hjørring Amter, hvori 
udtaltes Haabet om, »at Kongen vilde indføre en lig
nende Forfatning i Danmark, som han havde indført 
i Norge, og med Glæde skulle vi da ofre vor sidste 
Skilling og vor sidste Blodsdraabe for vort kære 
Fædreland og vor kære Konge.« Dette Andragende 
fik senere i Samlingen Tilslutning fra yderligere 315 
Beboere i Aalborg og Hjørring Amter og snart igen fra 
106 Gaardmænd. Endvidere forelagde Prokurator 
•Petersen et Andragende fra 129 Beboere af Budolfi 

1
) Udhævet i Andragendet. 
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Landsogn samt fra Dal, Nørre- og Sønderiranders 
Sogne om statsretslige Garantier. 

Disse Forslag med flere lignende, ialt 48 Andra
gender, blev behandlet af et Udvalg, hvoraf bl. a. 
Roulund var Medlem. Efter at saa godt som alle de 
Deputerede havde udtalt sig, blev det med 39 Stem
mer mod 10 vedtaget at indsende et Andragende til 
Kongen angaaende Forandringer i Stænderinstitutiorren. 
Til sidst i Andragendet hed det: 

»At Deres Majestæt vil skænke Forsamlingens 
Mening om de for Stænderinstitutionens fremtidige 
Udvikling og Betydning nødvendige Modificationer 
i samme Deres allerhøjeste Opmærksomhed og der
ved allernaadigst tage den i Forholdenes Natur be
grundede, ved historiske Vidnesbyrd godtgjorte, og 
efter Forsamlingens Overbevisning tilværende, Trang 
til en friere U d vikling af vore Samfundsforhold i 
Overvejelse, og i Deres Visdom træffe de Foran
staltninger, som det fælles Vel maatte udkræve.« 

Om Forandringer i den bestaaende Trykkefriheds
tilstand vedtoges det i denne Samling at indsende et 
Andragende. I Udvalget herfor var baade Brinck
SP.idelin og Hald. 

I Udvalget om de kongelige Forslag havde flere 
af de fra Aalborg Amt Sæde, særlig Brinck-Seidelin 
var strerkt taget i Brug i disse ligesom i de andre 
Forslags Udvalg. Agent J. Nielsen indgav igen An
·dragende vedrørende Navigationsskolen i Aalborg, 
-denne Gang støttet med Andragender fra Beboere i 
Nibe og Nykøbing ved Rummelhoff og fra Beboere i 
Løgstør ved Tvergaard. Der indsendtes Andragender 
til Kongen. I et Andragende fra Vendsyssel om en 
Havn ved Hirtshals (som nu først i disse Aar er un-
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der Bygning) og hvorom der indsendtes Andragende, 
havde baade Brinck-Seidelin og Birk sammen med 
Nyholm Sæde i Udvalget. Endvidere forelaa der i 
Samlingen forskellige Forslag fra Deputerede fra Aal
borg Amt, fra C. Christensen om skadeligt Vands Af
ledning, fra Hald om et Tillæg til den autoriserede 
Salmebog, fra Tvergaard om Hoveriophævelse eller 
Erhvervelse af Selvejendom for Fæsterne under Pad
kær, fra J. Nielsen om en Filialbank i Aalborg og 
fra J. Petersen Andragende fra en Del Beboere i 
Aarestrup, Gravlev m. fl. Sogne om Frihed .til at 
brænde Brændevin. 

Den 19. December sluttede denne ret bevægede 
Stænderforsamling, og snart blev der foretaget Valg 
af Stænderdeputerede for anden Gang. 

STÆNDERVALGENE VINTEREN 1840-41. 

Aalborg By. 

Som ved det første Stændervalg indledede Aal
borg By Valgene. Den 11. Januar 1841 blev Valget 
afgjort. Aalborg havde 179 Vælgere, 130 af disse 
mødte og stemte - 14 var sygemeldte. 

Til Deputerede valgtes : 
Bankkasserer Chr. R. Otterstrøm, Aarhus, m. 120 St. 
Overretsprokurator C. M. Jespersen, Viborg, , 101 » 

Suppleanter blev: 
Prokurator Møller, Aalborg, m. 85 St. 
Købmand Poul Pagh, » , 81 » 

Derefter havde endvidere Toldkasserer Thorbrøg
ger 58, Prokurator Jensen 14, Raadmand Bøggild 13, 
Prokurator Baltazar Christensen, København, 8 og 
Garveriejer N. Schmidt, Aalborg, 4. 
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Det nordligste Godsejerdistrikt. 

Valget for dette fandt Sted den 18. Januar. 
Til Deputerede valgles: 

l. 
2. 
3. 
4. 

R. Roulund, St. Restrup, med 13 St. 

l. 
2. 
3. 

J. C. Nyholm, Baggesvogn, 
M. P. Hvass, Randrup, 
C. M. Rottbøll, Børglumkloster, 
Til Suppleanter valgtes: 

J. E. F. Skeel, Birkelse, 
F. V. Weinchenk, Gunderupgaard, 
A. N. Winkel, Dybvad, 

4. A. Plesner, Langesluud, 
Derefter havde Stadelt, Ullerupgaard, 

Villestrup, 6, A. S. Lund, Vrejlevkloster, 4, 
Kølbygaard, 3 og Arenfeldt, Sæbygaard, l. 

Det 3: Landdistrikt. 

» 

» 

)) 

13 » 

13 » 

11 

10 » 

10 » 

8 » 

7 ~ 

7 St., Juul, 
H. Schou, 

Efter Afstemningerne i de 3 Afdelinger: Nr. Sund
by, Aaby og Halvrimmen fandt det afsluttende Valg 
Sted i Nr. Sundby den 25. Januar. Resultatet blev, 
at til Deputeret var valgt: 
Godsforvalter, Arveforpagter A. J. Hjorth, Birk el se, 

med 259 St. 
Til Suppleant valgtes: 

Arveforpagter Baltazar Bøggild, Toftegaard, m. 182 St. 
Derefter havde Stiftslandinspektør L. P. Bircb 

56 St., Godsforvalter Lund, Vorbjerggaard, 59, Møller 
P. A. Lorentzen, Vraa Mølle, 17, Gdr. J. Albrechtsen, 
Gandrupgaard, 9. 

Det 6. Landdistrikt. 

Den 28. Januar foregik Valget i Nibe, den 26. 
paa Lindenborg, og her fandt Afslutningsvalget Sted 
den 30. Januar. 
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Til Deputeret valgtes : 
Prokurator J. Petersen, Ovegaard, med 203 St. 

Til Suppleant: 
Prop. Johs. Fr. Klingenberg, Klitgaard, med 201 St. 

Desuden fik Arveforpagter J. C. Hjorth, Thustrup, 
136 St., Poulsen, Svanholmsminde, 82, Hans Hansen, 
Skeelsminde 80, C. Schmith, Lundbygaard, 33, For
pagter P. Munk, Nørholm Præstegaard, 27, Prop. Jel
strup, Vissegaard, 17, Søren Lund, Postgaard, 14 og 
Verner Lassen, Vejgaard, 12. 

Det 7. Landdistrikt. 

Den 25. Januar fandt Valget Sted i Løgstør, den 
27. paa Mølgaard og den 29. og 30. paa Thorsted
lund. Af 459 Vælgere var der kun 48, der ikke af
gav Stemme. 

Som Deputeret valgtes: 
Gdr. Morten Jensen, Lundgaard, Gammelstrup, med 

178 St. 
Til Suppleant: 

Godsforv., Arveforpagter Wulf, Østergaard, m. 123 St. 
Derefter havde Chr. Eriksen, Tingbæk Mølle, 118 

St., Johs. Fr. Klingenberg, Klitgaard (Suppleant i 6. 
Landdistrikt), 71, Prop. Marcus Kjærulf, Louisedal, 62, 
C. Tvergaard, Næsborg, 61, Gdr. Thomas Lund, Hor
num, 40, Prop. Bang, Tofteberg, 29, Prop. Elle, Hes
selt, 20, og desuden faldt paa endnu 12 Kandidater 
€nkelte Stemmer. 

Del 8. Købstadsdistrikt (heri Nibe). 

Her valgtes den 16. Jan. 1841 Apotheker L. K. 
Dahlrup, Thisted, med 87 St. Suppleant blev Byfoged 
J. K. Rummelhoff, Nykøbing, med 68 St. 

(Slultes i næste Aarbog.) 



HOVEDGAARDEN LANGBOLT 
I KÆR HERRED VED AAR 1744 

VED CHR. PETRESCH CHRISTENSEN 

I AARET 1742 blev Langbolt Hovedgaard med til
hørende Gods af Konferensraad Henrik Bielkes En

ke Dorothea Rodsteen afhændet til Oberstløjtnant Ernst 
Halchuus, der dog synes at have opholdt sig her alle
rede i 1741. Ernst Halchuus' Tid paa Langbolt blev 
imidlertid kun kort, eftersom baade han og hdns Frue, 
Lisbeth Fogh, begge afgik ved Døden i Løbet af Aaret 
1743.1

) De efterlod sig ved deres Død 3 smaa Børn, 
nemlig: Christian Georg, der senere blev Eneejer af 
Langholl2), Ernst3) og Karen Marie<t), hvilke efter de-

1
) E. H., der var født ea. 1683, stod 1712 i Felten i Bra

band som Kornet i engelsk-hollandsk Sold og fulgte i 
Juni 1714 med sit Regiment hjem til Danmark, avan
cerede 1720 til Løjtnant og s. A. til Kaptajnløjtnant, blev 
Ritmester 1725, Maj o r 1736 og tog Aaret derefter sin Af
sked med Titel af Oberstløjtnant. Han og hans Hustru, 
der var født '"/1 1710 og var Datter af Mathias Fogh til 
Jensgaard, blev begge begravet under Koret i Horsens 
Kirke. 

2
) Udkøbte sine Medarvinger 1762, blev Justitsraad, død 

1766, s. A. som hans Hustru Birgitte, f. Komtesse Holck, 
med hvem han havde Børnene Elisabeth (f. 1765) og 
og Schack (f. 1766). Ægteparret blev begravet i Familie
begravelsen i Horsens Kirke. 

8
) Født paa LanghoU 1743, blev 1762 Kornet ved 3. jyske 

Rytterregiment, 1766 Secondløjtnant og 1767 afskediget 
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res Forældre foruden Langbolt arvede 13,000 Rd., en 
anselig Sum paa den Tid. Som Formynder for dem 
blev beskikket deres Morbroder Kancellisekretær Toyer 
Fogh til Jensgaard i Bjerre Herred, som ikke længe 
efter sin Tiltrædelse lod optage et Syn over Gaarden 
med Omgivelser. Denne Synsforretning, der indehol
der adskilligt af Interesse vedrørende Gaardens Byg
ningshistorie, giver navnlig et forholdsvis betydeligt 
Bidrag til Havedyrkningens Historie i Sydvensyssel, til 
hvilken der hidtil kun har foreligget yderst sparsom
me Oplysninger for det 18de Aarhundredes Vedkom
mende. 

Den 10. Juli 1744 mødte saaledes paa Kjær Her
redsting for velædle og velbyrdige Hr. Sekretær Fogh 
til Jensgaard Monsieur Peder Zeuten 1) fra Langbolt 
og fremlagde et af Herredsfogden og 4 »u villige c (:l: 

upartiske) Mænd affattet Syn over Langbolt Gaard, 
Have og Skov, hvilket Syn derefter blev afhjemlet af 
de 4 Synsmænd, som var Engelbreth Jensen i Lind
holm (tidligere Ejer af Attrup)2), Jacob Nielsen Sned
ker sammesteds, Jens Jensen i Tranholm og Niels 
Pedersen i Horsens. De havde den 7. s. M. været 
paa Aastederne og der først taget ~ Borregaarden « i 
Øjesyn. Stuehuseis Længde bestod af 26 Fag Bin
dingsværk med murede Vægge; her var Tømret paa 

med Titel af Ritmester. 1768 blev han Ejer af Hoved
gaarden Aabjerg i Hind Herred og den 16/u 1780 adlet 
med Navnet de Hoffman. Han var g. m . Karen de Hoff
man (f. 1747, d. 1808), D. a. Jens de Hoffman til Kaas og 
Ingeborg Billing, og døde d. 21

/• 1806. 
') Født d. 'h 1741 paa Langholt, den "/• 1762 paa Engels

holm viet til Johan Glud til Kjærgaardsholm i Salling. 
1
) Ridefoged, maaske identisk med en Landfoged paa Læsø 

af samme Navn. 
') Jfr. Nørresundbys Hist. II S. 91 ff. 
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den østre· Side ud til Haven meget gammelt, den 
murede Grund, som var under Huset paa den østre 
Side under de 23 Fag, var nogenledes i Stand, Vin
duerne paa samme Side ud mod Haven, nemlig 2 
enkelte og 13 dobbelte ,, Vindve Karme«, for de sto
res Vedkommende meget »forældede«, mange af Giar
ruderne var i Stykker og Blyet bedærvet. Paa den 
vestre Side fandtes Bygningen og tillige Vinduerne 
»udi alting slet«, og det samme gjaldt Trappen op til 
Døren. Paa den søndre Ende af Bygningen befand
tes Mur og Tømmer i lignende Forfatning som paa 
den østre Side, og paa Fjælgavlen var en Del Fjæl 
forraadnede. Forhusets nordre Ende var overbygget 
med et »Udskud«. Taget overalt paa Stuehuset 
trængte til at repareres »med nogle Tagsten og Skiel
linge1) her og der «. Begge Dørene fra Gaarden til 
Haven behøvede Reparation saa vel som Hængsler 
og Laase. Tralværket2

) for Kælderen og Trappen ned 
til samme Kælder var i nogenledes . Stand, og i Kæl
deren behøvedes ingen stor Reparation uden paa nogle 
Skillerumme, hvor »Ledderne« 3) var forraadnede og 
Væggen nedfalden. I Gangen udenfor det østre Gæste
kammer befandtes nogle Stumper Fjæl i Gulvet og i 
selve Gæstekammeret at mangle nogle røde Gulvsten. 
I »det vesterste Giestekammer nest ved « fattedes ogsaa 
nogle Gulvsten. I den store Stue var Gulvet i god 
Stand, men 3 af Bjælkerne i samme Stue var afraad
nede i den østre Ende (af Stuen). I Gangen mellem 
Gaarden og Haven manglede nogle Fjæl i Gulvet. 
Med Hensyn til Dagligstuen var intet at erindre, uden 
at Fjælgulvet var noget forslidt. I Sovekammeret ud 

') Understrygning. 
' ) Rækværket. 
") Bjælkerne langs Jorden paa Bindingsværkshuse. 
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til Haven kunde GulYet, der var af Fjæl, trænge til 
at omlægges, ligesom de fleste af Gulvstenene om 
Kakkelovnen var i Stykker eller helt borte. I Gæste
kammeret nærmest ved Siden af til Gaarden fandtes 
intet bemærkelsesværdigt. I Svendestuen 1) og et der
ved liggende øster Kammer var Gulvet brøstfældigt 
og tiltrængte at omlægges og med Fjæl og Søm at 
forbedres. Der var ingen Lukkeise paa Døren fra 
Svendestuen ned til Kammeret Østen for, ligesom et 
Vindue i Døren mellem Gæstekammeret og Svende
·stueh var ~øde«. Gulvet i Bagstuen fatledes intet, 
men i Gangen ind til Køkkenet var GulYet noget brøst
fældigt. 

Dernæst besaa Synsmændene den søndre Fløj, der 
·var opført af Mur og Bindingsværk i 7· Fag og ind
rettet til Fogedkammer2

) og Borgestue. Vinduet i G:m
gen til bemeldte Fogedkammer og Borgestue var i 
:Stykker og skulde repareres, ligesom de i Fogedkam
orene værende Vinduskarme med Rammer, Glas og 
:Bly. I Gulvet i det ene af Fogedkamrene manglede 
.der nogle Gulvsten; det andet havde Lergulv, medens 
.der i Borgestuen var pikket Gulv med Kampesten. 
Her trængte de to Vinduer ogsaa Hl Reparation, den 
søndre Kant af Skorstenen var falden ned, og Loftet 
.over de nævnte 7 Fag tiltrængte at omlægges og for
bedres med 7 Tylvter Fjæl. Bygningen var teglhængt 
og forsynet med 2 Kviste, der imidlertid var ganske 

1
) Ved en Svendestue eller Svendesal forstaaes efter Kal

kans Ordbog en Folkestue, men da der nedenfor næv
nes en » Borgestue•, har den saakaldte •Svendestue• 
paa Langbolt næppe paa det omhandlede Tidspunkt 
været brugt til Folkestue; den havde jo Fjælgul v, me
dens Borgestuens Gulv vaJ_" af Kampesten. 

c!!) Værelse for Ridefogden paa Gaarden. 
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raadne og skulde opsættes paa ny; Vinduerne dertH 
var øde. Endelig var den østre Gavl paa Huset gan
ske forraadnet, saa det fandtes nødvendigt at opsætte· 
den med n,ye Fjæl. Ved samme Hus var til Materi
alier tilbygget yderligere 3 Fag af Tømmer og mure
de Vægge, hvilken Tilbygning paa nordre Side var 
tækket med Tegl og paa Sydsiden med Straa, hvilket 
alt trængte til Reparation. Gulv fandtes der ikke 
uden Sand og Jord, og Bygningens 2 Vinduer var· 
»ganske øde paa Fjæl, Glas og Bly.« 

Dernæst tog Synsmændene den nordre Fløj i Øje-· 
syn. Den bestod af 12 Fag ind mod Gaarden og 
ud til Marken med Udskuddet for Enden af Stuehuset 
af 17 Fag samt paa den nordre Side ved vestre En
de 4 Fag1

) - alt af Mur og Bindingsværk. Her var 
der mod Syd 2 Vinduer, som skulde repareres med 
Glas og Bly, hvorhos den ene af Dørene paa søndre· 
Side var brøstfældig. Paa nordre Side var Foden 
under 91/2 Binding forraadnet, 4 Vinduer saa ødelagte, 
at der var siaaet Fjæl for, og en Dør paa Udskuddet 
i vestre Ende helt borte. Taget, som var af Tegl
sten, var slet og meget forfalden paa nordre Side. 
En Kvist paa samme Hus havde engang haft 2 Vin
duer, som imidlertid var gaaet i Løbet, men nu skul
de indsættes paa ny. Paa Sydsiden var Taget der
imod noget bedre, og hvad Skillerummene indvendig 
i Huset angik, bestod de af lerklinede Vægge. 

Af Ladegaardens Bygninger omtales først Stalden 
paa den søndre Side, tillige indrettet til Vognhus, . 
Standkammer og Fæhus samt Portrum, bestaaende 
med Portrummet af 21 Fag Bindingsværk med nogle 
murede Vægge paa søndre Side og iøvrigt Lervægge 

') Formentlig det Udskud, som omtales nedenfor. 
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paa Resten af samme Side og Nordsiden. Taget paa 
denne Bygning var af Straa, Gulvene pikkede (~: bro
lagte). - Laden, der laa vester i Gaarden, bestod for
uden af et Udskud for hver Ende af 13 store Gulve, 
nit opført af Ege- og Fyrretømmer. Væggene Yar af 
Bindingsværk med Murværk i Siden ind mod Gaar
den og for 2 Gulves Vedkommende i Siden, der vendte 
ud mod Marken, medens Bindingsværket i Resten af 
sidstnævnte Mur var udfyldt med klinet Ler. Ogsaa 
Laden var tækket med Straa. Nørre Øksenhus, der 
laa Norden i Gaarden, tjente tillige som Faaresti og 
bestod af 24 Fag af Fyrrebindingsværk med Lervægge 
og Straatag. Del nordre Kohus, der laa Norden for 
Ladegaarden, var ombygget i vestre Ende, bestod af 
9 Fag og var iøvrigt af lignende Beskaffenhed som 
de sidstnævnte Bygninger; der manglede her en Del 
»Sæsserc 1), Baase og Spilbomme. - Tørvehuset, der 
laa norden for Borggaarden, var paa 8 Fag, opbygget 
af Fyrretømmer med Bindingsværk og Lervægge samt 
tækket med Lyng- og Halmtag. Stolperne stod paa 
Stene uden Leder. 

Endelig besaa Synsmændene Gaardens Haver og 
Skove, hvorom de berettede følgende: 

,.1) Den store Hauge Jigger Østen for Stuehusets 
Længde og bestaar af en aflang Firkant, som er udi 
Længden fra Synder til Nør med noget Vildtnis ved 
den nordre Ende ongefær 67 Faune og udi Bredden 
midt over Hangen fra østertil vesler omtrent 37 Faune, 

') Sæss. 3: Bagkanten af Brolægningen i en Kreaturbaas, 
hvorpaa Dyrene staar med Bagbenene. Den var i de 
gamle Huse '/2 Alen høj, for at Dyrene skulde se store 
ud, - maaske ogsaa for Renligheds Skyld. Sæssen er 
altid af gode, brede og flade Sten. Den kaldes ogsaa 
•Sessing« (l Kr. Larsens Ordbog over Vendelbomaal). 

14° 
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hvilken Hauge er indhegnet med Egestave og der
imellem lagt Ege- og Bøgeklov1

) samt GierseJ oven
paa, og indenfor i Haugen rundt omkring er planter, 
som en Hæcke høj opvoxen, adskillige Træer af Røn
ner, Bessel, nogle Bøger (:>: Bøge) og andre deslige 
Træer. Hangen er afdelt i 12 Qvarterer, dels med La
gustruuJ og dels med Ribs og Stikkelsbærris. I de 
4 Qvarterer, som ligger næst ved Stuehuset, deraf er 
et under Vinduerne anlagt med Buxbom, og ere da 
Q\·artererne hver for sig besat med følgende Træer : 
I det synder Qvarter ved vester Side er 6 Pæretræer, 
8 ·Abildtræer, 4 Blomtræer; det andet næst norden for, 
deri er 12 Abildtræer; det 3die Q varter, som er det 
samme der anlagt er med Buxbom, derudi er 2 Pære
træer l Kirsebærtræ og 6 Abildtræer; det 4c1e Qvarter, 
derudi fandtes 4 Pæretræer og l Abildtræ; de 4 mid
terste Qvarterer er besatte saaledes: I det synderste 
er 4 Abildtræer, 5 Blomtræer. Det andet næst ved 
igen er besat med 4 Pæretræer, 5 Abildtræer og 
l Kirsebærtræ, det 3die dito dernæst igen er ligesaa 
besat med 4 Abildtræer, 5 Pæretræer og l Kirsebær
træ. Det 4de og norderste Qvarter er Iigesaa besat 
med 3 Pæretr:;eer og 4 Abildtræer, den 3die og øster
ste .Længde er besat som følger, nemlig i det synder
ste og østerste Qvarter 4 Abildtræer, 4 Blomtræer, l 
Kirsebærtræ og et Pæretræ, det andet næst ved, der
udi 6 Abildtræer, 2 Blomtræer og l Kii·sebærtræ, det 
3die Q\·arter norden for derudi er 3 Abildtræer, 2 
Blomtræer og 2 Kirsebærtræer. I det norderste Qvar
ter er 6 Abildtræer og Blomtræer. Foruden forskrev
ne Qvarterer er og et dito Qvarter ved øster Ende 
af Vildtnisset i nordre Side af Haven, som er besat 

1) Klov, ::J: store Grene. 
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med 3 Blomtræer. I disse 13 Qvarterer findes Han
gen afdelt, og derforuden er i nordvest Side af Han
gen et Vildtnis, som bestaar af adskillige Slags ufrugt
bare Træer; og i den synderste Side af Ha ugen langs 
med Gierdet er en liden Tyknis af ufrugtbare Træei· 
saasom Eske, Ege, Birker, Bøgger, Esper, Hæssel og 
deslige. 

2) Den liden Hauge, som ligger vesten for den 
store og synden for Borregaarden, er adskilt fra den 
store Hauge ved derimellem liggende Tørve- og Jord
dige. Samme Hauge haver været til forrige Forpag
ter og Fogder ved Gaarden og er alene abteret til 
Køkkenurter uden nogen Frugtetræer, men synden 
for samme Hauge er et Tylmis, som gaar i Linie 
med det Tyknis til den store Hauge, og begge Hau" 
gerne under een Indhegning af saadan Beskaffenhed, 
som er meldt. Foruden de forhen opførte Træer i 
bemeldte Hanger er endnu i den store Hauge tæt op 
til Muren plantet 6 Kirsebærtræer og 2 Blomtræer og 
i den liden Hauge er plantet 2de Kirsebærtræer op til 
M uren ved Fogdens Vindever, hvilke alle forskrevne 
Træer i disse 2de Hauger er beregnet med store og 
smaa Ge\'exter. 

Skoven l) Et lidet Stykke Skov nordvest for 
Gaarden af Størrelse og Omkreds som 12 Skp. Sæde
land, bestaaende af en Del gl. Eger, nogle Bøgger, der
af en Del forraadnet og næsten udgaaen, nogle store 
gl. Eller men aldeles ingen Underskov eller Op
elskning. 

2) Et Stykke Skov østen for Gaarden, kaldet 
Langholts Skov1), som er udi Circumformen omtrent 
1100 Faun, bestaaende mestendelen af gl. Bøgger, 

') N æv n es i et Stokkenævn af 1560; den var 1662 takseret 
for 10 Svins Olden (jfr. nærmere nærv. Aarbog 1915). 
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nogle Eger, Birker og Eller, men ingen Underskov 
eller Opvext uden ganske lidet i den østre Ende, som 
dog kun er Ellebusker. 

3) Et Sykke Skov og Skovgrund med den Gaard 
Striben, kaldet Striben Skov1), Grunden omtrent paa 
8 a 900 Faune, hvoraf i mindste de 2/s Parter af 
derpaa forhen siaaende Træer udi den bekiendte store 
Storm i Foraaret 1737 er omblæst og Træerne bort
solt, som endnu af Rodvelterne paa Stedet øjen syn
lig er at kiende; de øvrige Træer, som endnu staar 
paa Grunden, bestaar mest af ranke Bøgger og nogle 
stakked, krumpene Ege i den nordre Side, af hvilke 
endnu staaende Træer en Del er midt paa afblæste, 
andre ganske skaldede og uden Top fornede og ud
gaaede, og den mindste Del færske som efter Grun
dens Beskaffenhed ikke længe kan staa sig, førend de 
med de andre udgaa om ikke af Blæst beskadiges 
eller ved Storm om væltes. 

4) Nok paa Stribens Ejendom en liden Plet Jord, 
kaldet Byghaugen, hvorpaa er opvoxen nogle fa:-~ 

Elletræer, som kunde ungefær være 100 Styll:ker store 
og smaa, men derhos ingen Underskov eller Opelsk
ning, ejheller fandtes nogen anden Slags Træer paa 
dette bemeldte Sted end forskrevne Eller og nogle 
faa Ege og bøggekrumpe Træer.« 

1
) Nævnrs i et Sandemandsbrev af 1460; den var 1662 paa 

30 Svins Olden (jfr. nærmere nærv. Aarbog 1915). 
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AF PENS. LÆRER E. W. JACOBSENS OPTEGNELSER 

VED F. ELLE JENSEN 

'SOM forhen bemærket var min Moders tidlige Bort-
gang2) et stort Tab for min Fader, og den, han 

i Sorgens Tid henvendte sig til om Trøst og Raad, 
var hans gamle og trofaste Ven, Hr. Pastor Wagaard 
i Skelund Præstegaard 3

). Han skildrede for ham, 
hvor tungt det var for ham, under trykkende peku
niære Forhold, at gaa Fremtiden i Møde uden at føle 
Ængstelse for, at Børnene vilde komme til at savne 
vel meget deres tabte, kærlige og omhyggelige Moder 
og Opdragelse. Præsten, som var en medfølsom 
Mand, og som det var en stor Glæde at kunne hjælpe 
sine Medmennesker med Raad og Daad, sendte min 
Fader et meget kærligt Brev, hvori han trøstede og 
opmuntrede ham paa bedste Maade og tilbød at tage 
mig (hans Navne) i Huset til sig for en Tid, indtil 
.hans huslige Forhold kunde blive lysere og bedre, 
naar de andre Børn voksede til og kunde gaa fra 

') Se •Fra Himmerland og Kjær Herred 1924«, S. 60 fl". 
2

) Marie Henriette, f. Dam, død 1823. 
") Jacobsens Fader, Peder Jacobsen, var 1810-16 Bestyrer 

af Herregaarden Havnø i Visborg Sogn; her stiftede 
han Bekendtskab med Pastor Enevold Wagnard i Ske
lund, der 1806 fulgte efter sin Fader Peder Wagaard i 
Embedet. 
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Haanden, som man siger. Min Fader tog uden Be
tænkning imod dette gode Tilbud, da han var over
bevist om, at jeg fik det godt hos disse gode, \'el
tænkende Præstefolk, der nok vilde bære Omsorg for 
mig, som jeg var deres eget Barn. Da de fornødne 
Forberedelser var trufne med min Garderobe, der 
efter de huslige Forhold maa have været i al Sim
pelhed, kørte min Fader med mig til Skelund Præste-· 
gaard i den skønne Sommertid, Aar 1823. 

Da vi holdt for Gangdøren, under 2 gamle Lin
detræer, korn Hr. Pastor Wagaard ud og tog venligt 
imod os med en hjertelig Velkomst, og straks greb
han sin lille Navne1) og bar ham paa Armen ind tili 
mange fremmede og dernæst ud i Køkkenet til sin 
Kone 2

), for at hun skulde dele hans Glæde over den 
lille- Verdensborger, ·som var ankommen til dem og 
bad om Pleje og Underholdning for kortere eller læn
gere Tid, alt efter Tidsomstændighederne. Men det 
var med blandede Følelser, at hun 1wnde tage Del 
med ham i denne Glæde, og hendes Misstemning var 
begrundet. Vel ·havde de ikke selv Børn, men i Aa
ret 1815 havde de taget i Huset som deres eget Barn 
en Søn af Pastor Friis i Daugbjerg Præstegaard, som 
var Svoger til Pastor Wagaard, og før den Tid havde 
de taget i Pleje et Pigebarn, som døde nogle Aar efler· 
min Ankomst, 24 Aar gammel. 

Altsaa kunde hun ikke have stor Grund til at 
glæde sig ved at se sin Mand komme farende med 
det 3. Plejebarn, som hun skulde pleje og opdrage i 
Moders Sted, da hun }{endte sin Mand fra den Side, 

1) Jacobsen var opkaldt efter Præsten. 
2) Cathrine Bolette Wagaard, Datter af Proprietær Sprit

zer til Sindinggaard i Hammerum Herred. Hun døde 
1857 i Jølbygaard Mølle paa Mors. 
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at han ikke kunde afse nogen af dem, som han en
gang havde taget i sit Hus. Men det er godt, at Tid 
og Omstændigheder kan forandre Menneskets Sind og 
Tænkemaade i flere Retninger til det godes fremme. 
Saaledes blev min Plejemoders Sindelag mod mig 
langt bedre med Tiden, da jeg blev større og ældre 
og kunde være hende til Tjeneste paa mange Maader. 

Ved min Indtrædelse i Skelund Præstegaard fore
faldt en Begivenhed, 'som kan regnes for ringe og 
ubetydelig og var altsaa ikke værd at omtale for min 
egen Person, men eftersom den nok kan have Inter
esse for Børneopdragere, saa vil jeg gøre mine Læ
sere bekendt dermed ved nedensiaaende Meddelelse. 

Det maatte jo have været til stor Glæde og Be
roligelse for mig paa et fremmed Sted at blive saa 
venligt modtaget, naar jeg kunde have haft Forstand· 
til at skønne paa det, men ved det pludselige Sam
mentræf med ene fremmede Mennesker og mange 
indbudne Gæster, som var mødte til samme Tid i 
Præstegaarden ·og alle vilde se og tale med den lille 
fremmede Person, kun 5 Aar, kan det jo være, at jeg 
fik for liden Tid til at orientere mig i saa uvant et 
Selskab, og alt tilsammen maa have fremkaldt en. 
storartet Angst og Frygt hos mig; thi da Lysene kom 
frem i Stuen, udbrød jeg i saadan en Graad, at den 
ikke var mulig at faa standset, før Søvnen indfandt 
sig og tillukkede mine taarefyldte Øjne. Dagen efter 
var jeg efter Sigende mere medgørlig og kunde bedre 
finde mig i de fremmede Forhold, og da de tilspurgte 
mig, hvorfor jeg græd saa stærkt Dagen før, saa skal 
jeg have angivet som Grund, »at jeg blev bange for 
Præsten, da jeg aldrig havde set saa stor en Mand 
som ham, der tog mig af Vognen og bar mig ind til 
de fremmede~. 
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Da min Fader var rejst hjem og havde ladet mig 
tilbage i Præstegaarden, blev det vedtaget, at jeg fra 
den Dag af skulde kalde Præsten og Fruen ~Fader 
·og Moden, og jeg kan med Sandhed bevidne, at de 
·var begge indtil deres sidste Stund de bedste og kær
ligste Fædre mod mig i de 12 Aar, jeg var hos dem, 
og altid søgte de ved gode Ord og Formaninger at 
drage mig fremad paa den rette Vej. Nok indsaa jeg 
.omsider, at de gode Menneskers Omsorg for min 
Skoleundervisuing var vel simpel; men hvad der saa
ledes blev forsømt i min første Ungdom, blev senere 
•hen i Tiden oprettet af min Plejemoder efter hendes 
Mands Død, hvad der vil blive nøjere motiveret læn
gere hen i Bogen. 

Min første Lærer var en gammel Student, som 
havde ,·æret i Præstegaarden fra den gamle Peder 
Wagaards Tid og nu hos hans Søn Enevold Wa
gaard og havde ''æret som Hjælpepræst for dem 
·begge (det var dengang tilladt for enhver Student at 
:betræde Prædikestolen, naar han havde frekventeret 
Kollegiet et helt eller et halvt Aar og hørt paa de 
teologiske Forelæsninger). Hans Undervisning med 
mig ophørte snart, da han var henad 80 Aar (l) og 
meget affældig. Derefter kom jeg i Byens Almue
skole til en Lærer Møller, som først havde været Tje
ner paa Visborggaard for en Kammerherre v. Aren
slorff, og da han havde stor Lyst til Bogen, læste 
først min Plejefader med ham, indtil han kom paa 
·et Seminarium og blev Seminarist og senere kaldet 
til Skolelærer og Kirkesanger i Skelund By. 

Han var et velbegavet Menneske, men manglede 
Liv og Lyst til Undervisningen, og derved blev min 
Fremgang i de 7 Aar, jeg søgte hans Skole, ikke 
•mere, end hvad et almindeligt Almuebarn kan og bør 
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præstere af Kundskaber, og dertil kom, at min Skole
gang var ustadig, og naar jeg var i Skolen, vilde jeg 
helst være Bihjælper for de smaa Børn, og det blev 
mig heller i k k e nægtet. 

Endelig kom min Plejefader i Tanker om, at jeg 
lærte for lidt i Skolen og bad Lærer Møller om at 
komme 2 Dage ugentlig op til Præstegaarden for at 
give mig 2 Timers Aftenundervisning, men dette for
andrede ikke Sagen stort fremad; thi naar Møller 
kom for at give Undervisning, var der som oftest 
fremmede, som forstyrrede os, og var der ingen, og 
min Plejefader manglede Selskab, blev gerne Samta
len med ham og Læreren for lang og min Undervis
ning for kort, og da Vinteraftenerne ophørte, faldt 
det hele sammen og blev til intet. 

Efter min Konfirmation var der Tale om, hvad 
jeg helst maatte anbringes til, og Resultatet blev, at 
jeg skulde paa et Seminarium, da min Plejefader før 
den Tid, 1830, var bleven udnævnt til Provst og der
med bedst kunde sørge for min Fremtid ved selv at 
forberede mig til Lærergerningen. Denne Plan var 
efter de stedlige Forhold meget passende for mig, 
men blev dog ikke udført, saa længe min Plejefader 
le,·ede, thi hans Gerning som Provst gav ham fuldt 
op at varetage med det svagelige Legeme, som megel 
besværed.e ham i hans sidste Tid, saa han fik ingen 
Lejlighed til at læse med mig. 

Fra en anden Side betragtet fik jeg fremfor saa 
mange andre unge Mennesker en god Opdragelse og 
Uddannelse, idet mine Plejeforældre ofte tog mig med 
paa deres kortere og længere Rejser til Slægt og Ven
ner i Land og By, og derved kom jeg tidlig ud blandt 
fremmede, dannede og oplyste Mennesker og fik der
ved Lejlighed til at se og høre mange gode og n)'t-
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lige Ting, som kunde blive gavnlige for mig i den 
modnere Alder. Ogsaa paa Kirkesyn og Skolevisi
tatser omkring i Herrederne kom jeg med, men det 
var ikke altid med den bedste Vilje, at jeg tog med 
paa slige Rejser, thi jeg vilde undertiden hellere have 
blevet hjemme og søgt Selskab med Byens Gade
drenge, men da jeg blev ældre og klogere, paaskøn
nede jeg først med Rette deres gode, velmente H en
sigter og kan endnu tidt og ofte i min høje Alder. 
87 Aar, mindes dem med Taknemmelighed, naar jeg 
i Tanken kalder den Tid tilbage, da jeg gik under 
deres Tilsyn cg Beskyttelse. 

Det var i 1833, at jeg blev konfirmeret i Skelund 
Kirke af min kære Plejefader, Provst Enevold Wa
gaard, og derefter gik jeg et Par Aar uden nogen spe
ciel Beskæftigelse i Skelund Præstegaard, hvor jeg 
syslede mest i Marken og Haven og havde imellem 
Tilsyn med et og andet i og udenfor Gaarden. Men 
den største Del af Tiden var jeg overladt til mig selv, 
og i disse ledige Timer opstod Lyst til Jagten, som 
var god i disse skovrige Egne, og min kære Pleje
fader, som ikke godt kunde nægte mig noget, købte 
lil mig et lille passende Gevær, og dette Skydevaaben 
skaffede ·mig mange glade Timer i ledige Øjeblikke, 
og før den Tid var der købt en lille rask Hest til 
min egen Disposition og til Afbenyttelse, naar et eller 
andet Ærinde skulde besørges i Omegnen. 

Et saadant frit Liv for et Menneske paa min 
Alder, mellem 14 og 17 Aar, var unægtelig saa be
hageligt, som kunde ønskes, men fra en anden Side 
betragtet ogsaa farefuldt, naar Fristeren og Forføre
ren meldte sig, men ved Guds Bisland bekæmpede 
jeg, saa godt jeg kunde, de onde Lyster og Begærin
ger, og fik i de gode, lykkelige Dage Trang til nyttig 
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og gavnlig Virksomhed, og denne Tilbøjelighed har 
fulgt mig Livet igennem. 

Menneskets Skæbne kan forandres paa en kort 
Tid, i et Øjeblik. Dette maatte jeg i Sandhed be
kende, da en uventet og sørgelig Begivenhed indtraf, 
som paa een Gang tilintetgjorde for en Tid mine 
glade og sorgfrie Dage i Aaret 1835. Min kære Pleje
fader gik nemlig en Sommermorgen i Haven med 
sin Kapellan og fejlede tilsyneladende intet paa Hele 
bredets Vegne, men hen paa Eftermiddagen blev han 
meget heftigt syg og maatte i Sengen, og der sov han 
rolig hen, uden at den, som sad ved hans Sygeleje, 
mærkede andet, end at han gjorde en Bevægelse med 
det ene Ben, og dermed var han død og blev altsaa 
55 Aar gammel (var født i Præstegaarden 1780). 

Dette pludselige Dødsfald mødte mig i mit 17. 
Aar, 1835, og kunde ikke andet end vække stor Be
kymring hos mig for Fremtiden, naar jeg tænkte paa, 
at min Velgører og Forsørger var gaaet bort, og min 
rette Fader, som dengang var bleven Arrestforvarer 
med en lille Løn, havde kun lidet at hjælpe mig 
frem med, og saa jeg hen til min egen Ubetydelighed, 
var Udsigterne ej heller lovende, thi mine Kundska
ber var faa, og legemligt Arbejde kendte jeg kun lidet 
til, saa der var Grund til at være nedtrykt og for
stemt ved det indtrufne Tilfælde. 

Men min Plejemoder Fru Wagaard havde med 
Aa.rene fattet Godhed for mig og vilde ikke, at jeg 
maatte forlade mit Barndomshjem hjælpeløs, og huti 
tog derfor den Bestemmelse kort efter Mandens Død 
at være mig behjælpelig med at komme paa et Semi
narium og fik daværende Biskop Øllgaard i Viborg1), 

1) N. E. Øllgaard (1775-1863), Biskop i Viborg 1830-54. 
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som talte ved min Plejefaders Jordfæstelse, til at love 
mig Befordring til et godt Skolelærer-Embede, naar 
jeg kunde opnaa at blive Seminarist. 

I denne Anledning tog hendes Søstersøn, B. A. 
Friis, mig med til Mariager, for at jeg der om Efter
aaret 1835 kunde komme i Huset hos en Student og 
Førstelærer ved Borgerskolen, Rasmus Møller, for af 
barn paa et Aar at uddannes og forberedes til at blive 
optaget paa et Seminarium, og efter denne vedtagne 
Bestemmelse kom jeg i Efteraaret 1836 paa Lyngby 
Seminarium ved Byen Grenaa, som den Gang var 
meget søgt af Elever fra Nørre- og Sønderjylland, 
men er forlængst nedlagt. 

Før min Afrejse fra Skelund-Egnen, hvor jeg 
havde henlevet 12 glade og lykkelige Ungdomsaar i 
en af Jyllands smukkeste og skovrigeste Egne, lærte 
jeg første Gang at kende noget til den daglige Frem· 
gangsmaade i daglig Omgang blandt Menneskene, og 
hvor forskellig i Tænkemaade og Karakter det ene 
Menneske kan være frem for det andet i Livets Af
vekslinger med Stan d og Stilling. 

Indtil mit 17. Aar kom tidt til mig i Præste
gaarden, og jeg igen til dem, to jævnaldrende Drenge. 
Den ene var Søn af Egnens rigeste og største Gods
ejer, den anden var ogsaa Søn af en Godsejer, som 
tillige var af den gamle, højere adelige Slægt. Vi tre 
Drenge var alle for mit Vedkommende de bedste 
Venner og Legekammerater og var altid glade ved at 
kunne komme sammen, enten i deres eller mit Hjem, 
men aldrig saa snart min Plejefader var borte, var 
Venskabet brudt, dog kun for den enes Vedkom
mende, thi han vilde fra den Dag af ikke engang 
værdige mig en Hilsen. Bevis herpaa meddeles i det 
følgende. 
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Da Tiden nærmede sig, og jeg skulde møde paa 
Lyngby Seminarium og forlade Skelund Præstegaard 
for bestandig, fandt min Plejemoder passende, at jeg 
tog venlig Afsked med mine Ungdomsvenner, og i 
den Anledning kom jeg til den rige Proprietærs Søn. 
og vilde underrette ham om min Afrejse fra Egnen, 
og sige Farvel til ham. Hans Fader var død Aaret 
før, men Moderen, Sønnen og 2 Døtre var hjemme 
paa Gaarden, som jeg nu godt kan nævne ~ Visborg
gaardc, da ingen af de paagældende er blandt de 
levendes TaF). 

Da jeg indtraadte i det yderste Kabinet, traf jeg. 
Fruen, og noget efter kom Sønnen farende fra et Side
værelse ind i samme Stue og kunde umuligt andet 
end se og kende, hvem jeg var; men han gik mig 
tæt forbi og ud ad en anden Dør og lod, som han 
slet ikke bemærkede, at der var nogen i Stuen og 
kom ikke tilbage eller saas oftere i min Nærhed. 
Moderen derimod viste mig den pligtskyldige Høflig
bed og talte med mig om et og andet og tog mig 
med ned i den smukke, vel vedligeholdte Have med 
Overflødighed af Træ- og Jordfrugter m. m. Mens 
hun førte mig rundt i denn~ skønne Have, und
skyldte hun sin Søns Fraværelse med det tomme 
Paaskud, at der var kommet nogle af hans Kamme
rater fra Aalborg for at besøge ham, og derfor havde 
han ikke Tid og Lejlighed til at tale med mig, der 
naturligvis var for liden til at komme i deres Sel
skab. Paa samme Tid, som Moderen kom med denne 
Undskyldning, saa jeg langt henne i Haven Sønnen 
og hans fremmede Gæster at more dem paa bedste 

') Visborggaard blev 1830 af Familien Arenstorff solgt til 
Justitsraad Jac. Kjellerup, der imidlertid døde Aaret 
efter. Det maa da være hans Familie, Jacobsen sigter tiL 
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Maade, men de skulde nok vogte dem for at komme 
i min Nærhed, og jeg fik da ogsaa snart nok af denne 
kolde Modtagelse, som der var bleven mig vist. Da 
·hun havde hørt derpaa, misbilligede hun gerne deres 
Fremgangsmaade mod mig, men vilde ogsaa gøre mig 
.opmærksom paa, »at det samme har mødt og vil 
møde mange andre her i Livet, at naar vi mangler 
Kundskab og Formue og har ingen egentlig, bestemt 
·Gerning at udføre, saa bliver vi oversete og ikke 
regnede af nogen i det menneskelige Samfund, og 
dette er .en gammel Erfaring, som sjælden slaar fejl•. 

Disse Ord tog jeg til Efterretning, og ej heller 
glemte jeg saa snart den mod mig udviste Ringeagt 
og Tilsidesættelse af den Person, som jeg havde an
set for min gode Ven, og som flere Gange med For
ældrene havde besøgt mig i mine Forældres Hus og 
var bleven vel modtaget. At han saa pludselig kunde 
forandre Sindelag mod mig, kunde jeg som sagt ikke 
faa af Tankerne, og det blev til min store Gavn . og 
Bedste i Fremtiden, thi det blev for mig mere og 
mere klart, at vilde jeg vente i Tiden at opnaa Ære 
og Agtelse i Samfundet, maatte jeg med Flid og Tro
skab bestræbe mig for en Gerning, hvorved jeg kunde 
opnaa en selvstændig Stilling i Samfundet. 

Med dette Maal for Øje begyndte og fuldendte jeg 
min Uddannelse paa Seminariet, og endskønt jeg er 
af de langsomme Hoveder til at lære og fatte, saa 
opnaaede jeg dog ved ufortrøden Flid et meget godt 
»Duelig« efter 2 Aars Ophold paa Seminariet. 

Og derved maa jeg erkende Sandheden af det 
gamle latinske Motto 1

): 

Ufortrødne Flid 
sin Frugt vil altid finde, 
og med Taalmodighed 
man alt kan overvinde! 

') Om_nia conando docilis sollertia vincit. 



D E N "H E L L I G E" K 1 L D E 
I SKØRPING 

SOM det vil erindres, afholdtes vort Samfunds Som
mermøde 1924 ved Skørping og Buderupholm. 

Der~ blev ved denne Lejlighed afholdt to Foredrag 
om Hellig Kors Kilde paa Skørping Kirkegaard, hen
holdsvis af Underbibliotekar Aug. F. Schmidt og 
Lærer C. A. l. Larsen, Skørping. Disse F01·edrag, 
som optryktes i vor Aarbog for 1924, berører bl. a. 
Tidspunktet for det berømte St. Hansmarkeds Ophør 
samt den Sum Penge, der indkom ved det sidste 
Marked. (Se Pag. 34 i nævnte Aarbog l) 

For en Tid siden modtog underskrevne fra Re
daktør Anton Jacobsen i Sæby et Avisudklip af 
»Aalborg Amtstidendee fra 1890 indeholdende en 
Artikel med samme Overskrift som nærværende Op
sats, dateret 24. Juni 1890, og hvori et Øjenvidne 
under Mærket X beretter om St. Hansmarkederne 
ved Skørping, navnlig om det i 1890. Da Forfatterens 
Opfattelse paa et enkelt Punkt ikke falder helt sam~ 
men med de Oplysninger, der blev givet gennem 
Lærer Larsens Foredrag, har vi ment, det kunde 
ha,·e Interesse for Medlemmerne at blive bekendt 
med nævnte Kilde ved at citere et Par enkelte Afsnit, 
der tillige giver nærmere Oplysninger om selve Mar
kedet. 

» .••• Paa Markedspladsen stod i Gaar opstillet 
6 a 7 Pottemagere med Lervarer og en enkelt Hvede
brødssælger. Over Middag var der samlet godt 100 
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Mennesker, gamle, unge og Børn; men ad Vejene til 
Byen saa man Folk komme, saa ved Aftenstid har 
der rimeligvis været mange flere, maaske i hundred
vis. Ved Kilden staar en af Kommunen ansat Mand 
som • Uddeler«. Han trækker Vandet op med en 
Spand, slaar det i en Balje, og uddeler det derfra til 
Folk. De kom med deres hos Pottemagerne købte 
ny Potter, hvori de fik Vandet. I Vaabenhuset eller 
under Træerne vaskede de sig saa, hvorpaa Potten 
knustes mod Kirkemuren. Om nogen drak af Vandet 
for at blive helbredet, kan ikke afgøres. Hele Fa
milier var der, Mand, Kone og Børn, og ikke faa 
Smaabørn fik sig ved Lejligheden et koldt Bad. Det 
kunde de ganske vist have godt ·af; men det er ikke 
sikkert, at de faar det hjemme til enhver Tid, og 
det vilde de dog sikkert ogsaa have godt af.~ 

» .•.• Betalingen for Vandet lægges som frivil
lige Gaver i en stor Træblok 9g kommer i Kom
munens fri Fattigkasse. I Fjor var der kun kommet 
lidt over 9 Kroner; men da var Besøget ogsaa svagt. c 

- Eftet· dette skulde det jo være 1889, der var 
indkommet 9 Kroner i Blokken. 

Lærer Larsen citerer i sit Foredrag en Artikel 
af daværeude Forstander for Støvring Højskole, Kr. 
Østergaard, optaget i ~Højskolebladet• i Jannar 1892, 
og heri nævnes, at sidste Aar indkom der 9 Kroner 
i Blokken. Med »sidste Aar<; menes rimeligvis 1890 
og ikke 1891, da Artiklen sikkert er forfattet 1891. 
Der bliver imidlertid en lille Uoverensstemmelse, der 
selvfølgelig kan betragtes som ret uvæsentlig. 

Nærværende er nærmest fremkommet som et 
Supplement til Oplysningerne Foredraget om Hel-
lig Kors Kilde ved Skørping. 

Henrik Møller. 



MEDDELELSER 
FRA 

STYRELSE OG REDAKTION 

MED nærværende Aarbog begynder vi VI Bind af vore 
historiske Aarbøger "Fra Himmerland og Kjær 

Herred•. Aarbogen er i Aar 41/2 Ark større end normalt og 
vil med det nuværende Medlemsantal give et ret slort Un
derskud; men vi har set os nødsaget til denne Udvidelse 
for at faa noget af ciet mest pautrængende Stof fra H~umden. 

Medlemsantallet er 554, eller en Tilgang paa 19 fra sidste 
Aar. Forøgelsen er fremkommet ved, at Samfundet har 
søgt Forbindelse-med Folkebibliotekerne i Aalborg Amt for at 
faa disse til at indmelde sig som Medlemmer af Historisk 
Samfund. Resultatet er foreløbig 21 Indmeldelser. V;1r dette 
Arbejde ikke blevet gjort, havde vi maattet melde Tilbage
gang. Imidlertid burde vort Medlemstal være 2-3 Gange 
saa stort; det vilde saa være paa Højde med de fleste 
Amters historiske Samfund. Delte kan naas, hvis vore in
teresserede Medlemmer vilde agitere lidt blandt Venner og 
Bekendte. Styrelsen vil være lydhør for Ønsker om histo
riske Møder og andre Møder, der kan virke som Agitation 
for Samfundet. 

Desværre maa vi meddele, at Aarbøgerne fra Samfundets 
Stiftelse til 1920 er udsolgte, altsaa Aarbøgerne 1912-1920 
inklusive, og da bl. a. de indmeldte Biblioteker gerne vil 
have alle Aargange af vore historiske Samlinger, beder vi 
vore Medlemmer om at give os Oplysninger om, hvor og 
hos hvem, der eventuelt kan købes af ovennævnte Aargange. 

15• 
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Sammen med Medlemmer af Aalborg Turistforening 
foregik vort Samfunds Sommerudflugt i Aar St. Hansaftens
dag til Salling Kirke og Bjørnsholm (Vitskøl). Desværre 
var Vejret regnfuldt, hvilket dog ikke gjorde noget Skaar i 
Udbyttet. I 4 Omrribiler og en halv Snes private Biler 
startedes ved 13-Tiden fra Nytarv for at køre direkte til 
Salling Kirke. Det ejendommelige Kirkerum fyldtes til sidste 
Plads, idel der her var fremmødt mange Deltagere fra Vesthim
merland. Der indlededes med Salmesang, hvorefter Første
lærer Henrichsen, Salling, bød velkommen og skildrede 
Kirkens interessante Historie i et godt tilrettelagt Foredrag. 
- Efter at have beset Kirken, kørte det lange Automobiltog 
gennem Ranum til Bjørnsholm. Man besaa først den gamle 
Borgs forskellige Fløje og samledes derefter i Riddersalen 
med de skønne Vægmalerier. Her holdt Seminarieforstander 
Høirup, Ranum, et meget interessant og lærerigt Foredrag 
om det gamle Vitskøl (Vedskjul ;) : Skovskjulj Kloster, hvis 
Kirke blev grundlagt af Valdemar den Store. Efter 1573 
fik Klosteret Navnet Bjørnsholm efter den daværende Ejer, 
Bjørn Andersen, der erhvervede det ved en Byltehandel 
med I\ongen. Forstander Høirup var af Arkitekt Schmidt, 
der- i Sommer ledede en Restaurering af Vestfløjen, blevet 
gjort opmærksom paa, at Dele af Østfløjen stammede fra 
det 12. Aarhundrede og saaledes var den ældste beboede 
Bygning i Danmark. - Saavel her som· i Salling Kirke 
bragte Formanden, Tandlæge Slenholm, med Deltagernes 
fulde Tilslutning, Talerne en hjertelig Tak. 

Staaende paa Ruinerne af den gamle Klosterkirkes Høj
alter forklarede Forstander Høil·up derefter Kirkens Ind
retning og Beliggenhed. 

Bjørnsholms nuværende Ejer, Godsejer Eriksen, indbød 
gæstfrit Deltagerne til at spise den medbragte Mad i Bjørns
holms Sale, hvilket Tilbud modtoges med Tak, da Vejret 
var alt andet end indbydende til at tømme Madkurvene i 
det fri. 

Hjemturen foregik over Vester Hornum Kro, hvor man 
drak Kaffe. Her holdtes Taler af Tandlæge Slenholm, 
Regnskabschef Ege-Jørgensen, Malermester Anton Lassen, 
Lærer Joh. Jensen, Gug, Lærer Henrik Møller, Haals, m. fl. 
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St. Hansbaalene blussede nær og fjern, da Deltagerne 
drog hjemad med Mindet om en god Dag. 

Vi henviser til Aalborg-Pressen, for hvem der maatte 
ønske fyldigere Oplysninger om Foredragene. Navnlig 
bragte »Aalborg Amtstidende« et udmærket og fyldigt Re
ferat af Mødet. 

Af historisk Litteratur vedrørende Aalborg Amt kan 
nævnes •De kloge Koner i Vindblæs« (Maren Haaning) af 
Louise Rasmussen. Endvidere en brudstykkeagtig skrevet 
Bog om Nibe i Anledning af denne Bys 200 Aars Jubilæum, 
skrevet af Lærer Færgemann. Men angaaende Nibes ud
førlige Historie venter Klitgaards store Værk paa sin Fort· 
sættelse. Endelig vil vi gøre opmærksom paa det nylig ud
komne 3. og sidste Bind om Vendsyssels Historie »En 
Gennembruds/id• af Thomas Larsen, omhandlende den øko
nomiske Udvikling, bl. a. i Kjær Herred, som jo hører til vort 
Samfunds Omraade. 

Grevskabet Lindenborgs Arkiv er nu paa Foranstaltning 
af det af Videnskabernes Selskab nedsatte Udvalg blevet 
registreret og ordnet af Provst Alex. Rasmussen, Kongerslev, 
samt anbragt under brandsikre Forhold. Men endnu findes 
der paa adskillige. Herregaarde i vort Amt værdifulde Ar
kiver, om hvilke det var at ønske, at de maatte blive under
kastede samme Behandling og sikrede mod Tilintetgørelse. 

Rejsninge'n af en Statue for Skipper Clement nærmer 
sig Virkeligheden, idet den nødvendige Kapital nu er 
tilvejebragt, og efter Forhandlinger mellem den stedlige 
Komite og Carlsbl;)rg-Fonden er Arbejdet nu overdraget til 
Billedhugger Johs. Bjerg, hvis Udkast vil være de fleste 
Medlemmer og Læsere bekendt gennem Billeder i Dags
pressen. 

Vi gør opmærksom paa, at de af andre Amtssamfund 
udgivne Aarbøger vil kunne faas for halv Pris. Det af 
Dansk historisk Fællesforening udgivne Tidsskrift •Fortid 
og Nutid•, som bør holdes af alle, der giver sig af med 
historiske Studier, vil ogsaa kunne faas for halv Pris, 2,50 
Kr. aarlig. 

Tidligere Medlem af Styrelsen, fhv. Gaardejer Georg 
Østergaard, Hjørring, er afgaaet ved Døden, just som han 
var ved at skabe sig et Navn som Lokalhistoriker. Man 
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vil huske ham, som Foredragsholder ved et Par af vore 
Sommermøder, ligesom vi minder om hans Forfatterskab 
til •Fra Stænderliden•, der vil blive afsluttet i næste Aarbog. 

Et af Styrelsens Medlemmer, Lærer M. Møller-Græsdal, 
Løgsted, har desværre forladt Egnen. Han har bosat sig 
i Aarhus. 

Henvendelser i Foreningsanliggender bedes som hidtil 
rettede til Formanden, Tandlæge Stenholm, Aalborg, eller 
til Kassereren, Regnskabschef Ege-Jørgensen, Hasseris. I 
Redaktionsanliggender bedes man henvende sig til Aarbogens 
Redaktør, Lærer Henrik Møller, Haa/s, Vaarst. 
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AF LÆRER OG KIRKESANGER 
CHRISTEN SØRENSEN BRØGGERS 

OPTEGNELSER 
VED 

PENS. LÆRER J. RASMUSSEN, HA VERSLEV 

(Fortsættelse.) 

VI avlede ret godt i Aar, men Kornet er billigt. 
Jeg har nu faaet Haverne indhegnet og beplantet 

med Lætræer og nogle Frugttræer, som trives godt. 
Marken har jeg i nogenlunde Drift, og jeg har lejet 
Jens Peter Poulsen til at gøre mit Arbejde. 

1849. Del kendes godt paa Beboerne her i Sog
net, at de er blevne Selvejere. De tager godt fat med 
at dyrke deres Marker og begynder at brække lidt i 
Heden. Nogle har solgt Stykker af Gaardens Ejen
dom, og Befolkningen er tiltagen. 

Den ulykkelige Krig ved,•arer, og mange unge 
Karle og nogle Mænd her fra Sognet er med i Krigen. 
Vi vandt dog, Gud ske Tak t en glimrende Sejr over 
Oprørerne ved Fredericia, men den kostede ogsaa 
mange Tusinders Liv og Helbred. 

Atter i Aar er Folkene indkaldt, og Gud ved, 
naar det skal faa Ende. Alle er dog ved godt Mod 
og haaber paa et godt Udfald, da vore Tropper kæm
per som tapre Krigsmænd, og Kongen indgyder os 
Tillid ved sit Mod og sin Kærlighed til Folket. 

Den 5. Juni er Danmarks Grundlov vedtaget 
tilligemed en Valglov, der hjemler os almindelig Valg
ret. Der er stor Glæde og Jubel blandt alle over den 
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fri Forfatning og ikke mindst hos Almuen. Gud 
give, den maa blive til Held for vort Folk og vort 
Land, og Gud give, den maa blive vor folkekære 
Konge, der saa højmodig har delt sin Magt med sit 
Folk, til Glæde! 

Almindelig Værnepligt er indført, saa Bondestan
den ikke længere ene skal bære den store Byrde. 
Der er vel enkelte Herremænd og Præster, der synes, 
det gaar for vidt med al den Frihed for Bondestan
den, men de tør i den almindelige Jubel og Glæde 
ikke rigtig komme frem dermed, og kunde blot vor 
folkekære Konge leve saa længe, til Friheden blivet· 
rodfæstet hos Folket, vil vi nok beholde den. 

Brorstrup er bleven Valgsted for Aalborg Amts 
fjerde Valgkreds. 

1850. Atter i Aar er Folkene indkaldt til Ar
meen, og Krigen er igen brudt løs efter Vaabenstil
standen. Alle er fortrøstningsfulde, og med Glæde 
vil vore tapre Krigere vove Livet for Fædrelandet, 
Hjemmet og vor gode, kære Konge. Den almægtige 
Herre, der raader for Folkenes Skæbne, giver drm 
Kraft og Mod til at sejre, at Fredens Velsignelse maa 
vende tilbage til vort kære lille Fædreland og Folk! 

Gud være lovet og tak k et! Vi har vundet et 
stort Slag over Oprørerne ved Isted og siden ved 
Frederiksstad. Skønt Sejren er vunden med mange 
kække Mænds Blod, er vi alle glade og haaber paa 
en snarlig Fred. 

Fem af de her fra Sognet udsendte Krigere er 
døde i Krigen i de tre Krigsaar, og en er ham·dt 
saaret. 

Vi har i Aar avlet godt. Jeg holder nu 3 Køer, 
2 Unghøveder og 4 Faar. 

Det gaar godt med Skolen. Forældrene stræber 
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med Børnene i Hjemmet, og jeg har Glæde af min 
Skolegerning. Gamle Provst Spleth er i alle Hen
seender en flink og god Mand at komme til Rette 
med. Offeret er steget til det dobbelte af, hvad det 
var, da jeg kom her. Indkomsterne kan godt slaa 
til, og vi har anskaffet os flere Ting, som vi bar 
manglet. 

1851. Gud ske Tak! Freden er sluttet, en ære
fuld Fred for vort Land. Der er overalt gjort stor 
Stads af de hjemvendte Krigere, og de har fortjent 
det. Glæden over Freden og Friheden er stor især 
blandt Almuen. Nu er vi frie Mænd, og Kongen har 
gjort os lige med de andre Borgere i Samfundet. 
Den 29. Juli fødte min Hustru en Datter, som i 
Daaben fik Navnet Frederikke Augusta. Gud lade 
hende fare vel og blive os til Glæde og Velsignelse l 

Mine kære, gamle Forældre har besøgt os i Aar, 
og de gode gamle var saa glade ved at se og høre, 
hvor godt vi havde det. De er endnu raske og rørige 
efter deres Alder. Mine Venner Steensgaard i Onsild 
og Jensen i Torslev kommer hvert Aar og besøger 
os, og det er glade Dage hos os, naar vi tilsammen 
opfrisker gamle Minder. 

1852. Gamle Adamsen i Ravnkilde er død, og 
Provsten har tilbudt mig hans Embede. »Hvad sy
nes du, Moder, skal vi flytte?« :.Hvor du gaar hen, 
drager jeg med Glæde med, for jeg ved, du vil gøre, 
hvad du tror, der er bedst for os alle,« var hendes 
Svar. Jeg søgte da Ravnkilde-Embedet og fik det. 
Embederne er lige store paa de faste Indkomster, 
men Offeret er meget større i Ravnkilde. Jordlodden 
er ogsaa større, men ikke saa god som i Brorstrup. 
Den er tilmed meget forsømt, saa der er ikke stort 
vundet især i de første Aar. 

16* 
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Det var maaske fejl, jeg søgte Ravnkilde-Embe
det. Man siger, at Beboerne er meget urolige og 
skal i flere Henseender ligne Kulsvierne. 

Nu, jeg skal flytte, synes jeg, at jeg holder saa 
meget af Børnene, af Hjemmet, hvor vi har boet saa 
fredeligt og haft det saa godt, og de fredelige, skikke
lige Beboere, der aldrig har fornærmet os, men der
imod vist megen Velvillie, af Træerne i Haven, som 
jeg har plantet, og som staar saa godt, af den lille, 
simple Kirke, hvori jeg har bedet og sunget med 
Menigheden og hentet mangt et trøsterigt Ord. 

Med Vemod sagde vi Farvel til vore Venner i 
Brorstrup og kom til Ravnkilde den 6. Oktober. 

Kære Herre Gud! Vær med os her, som du 
hidtil har været med os! Giv mig Kraft og Lyst til 
at forrette min Gerning, som jeg er kaldet til! Tag 
min Hustru, vore Børn og mig i din bekærmende 
Varetægt! Amen l 

Boligen her er meget gammel og indskrænket, 
men her skal bygges en ny til Sommer. En Brønd 
er gravet i dette Efteraar. 

Her er over 60 Bøm i Skolen, dobbelt saa 
mange som i Brorstrup, og her vil vist komme 
mange flere, da Indbyggerantallet er saa stort. 

Her er et dejligt Guds Hus at forrette Tjeneste 
i, og hele Egnen er meget smukkere end i Brorstrup. 
Fra Kirkegaardens J{æmpehøj haves en dejlig U d sigt 
over hele Sognet og Skoven og langt bort i Syd 
og Vest. 

Børnene i Skolen er godt underviste især i Skøn
skrivning. 

Lodden er paa 13 Tdr. Land, hvoraf de 6 er 
dyrket, og 7 Tdr. Land er Hede og Mose. En Td. 
Land er godt Tørvejord, desuden er her et Stykke 
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Hede og Mose langt borte. De 6 Tdr. Land er god 
Jord omtrent som i Brorstrup. Her er en Del Hul
ler og Siger i Marken, som jeg faar Arbejde med at 
faa opfyldt og udtørret. Her er ikke et Træ eller en 
Busk i Haven, Huller og Lergrave omgiver Skolen 
paa de lo Kanter. 

Jeg har købt Anders Larsens vestre Toft, om
trent 4 Tdr. Land, tilligemed hans Gaards Part i Fæl
leslodden, som udgør ialt 3 Tdr. Land, der mest er 
Lergrave og Lyngbanker. Jeg gav 400 Rdlr. for det 
hele. J eg ha v de l 00 Rdlr., jeg ha v de opsparet, og 
som jeg betalte med det samme; de :100 Rdlr. skal 
jeg forrente til Jægermester Schytte, der paa FOI·val
ler Ammitsbøls Anbefaling har lovet at lade dem staa 
i Ejendom men uden Kaution. Nu fa ar jeg ellers nok 
at lage fat i. 

Det er ellers mærkeligt, at det skal træffe sig 
her ligesom i Attrup og Brorstrup, at Beboerne har 
købt deres Ejendomme og er blevne Selvejere Aaret 
før, jeg kom til Sognet. Her var det heldigt for mig, 
da jeg vel ellers ikke kunde have lwbt et saadant 
Stykke Jord af gamle Selvejere. Dyrt var det, men 
jeg er glad ved Handelen, og havde jeg ikke haft 
Ammitsbøl til Ven, havde jeg ikke kunnet handle, da 
jeg kun havde 100 Rdlr. at betale med. 

1853. Den 13. April fødte min Kone mig en 
Søn, som i Daaben fik Navnet Søren. Gud give, 
han maa blive os til Glæde og Velsignelse! 

Her er i Aar bygget en ny Skole og Beboelses
hus, indrettet meget bekvemt til Dels efter min egen 
Tegning, hvorfor jeg kan takke Formanden i Sogne
madet, Forvalter Ammitsbøl. Det gamle Indhus blev 
solgt til Nedbrydning; deraf købte jeg fire Fag, som 
jeg har ladet istandsætte. Vejen, der før gik Vesten 
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om Skolens Have, og som om Vinteren stod under 
Vand, er nu anlagt langs med det ny Hus Nord paa. 
Hegnet om Haverne er bleven istandsat, og jeg har 
jævnet og kulegravet den østre Have, som hidtil ikke 
har været dyrl{et og mest bestaar af Huller og Brinker. 

Mine gamle Forældre har besøgt os i Sommer, 
for Fader vilde se, sagde han, om jeg var bleven til 
en rigtig Skovbo, siden jeg nu var kommen til en 
Skovegn. De er begge raske efter deres Alder, de 
kære gamle. 

1854. Den østre Have har jeg i Aar beplantet 
med Lætræer, Frugttræer og Buske. Lætræerne er 
Hyld og Poppel. Tillige har jeg saaet Ahorn, Bøg 
og Eg, som en Gang skal afløse Poplen. I I n d kør·· 
selen har jeg planlet store Poppelstiklinger. 

Jeg har paataget mig at læse privat med Bør
nene fra Konradsminde tre Aftener om Ugen for 3 if 
hver Aften. Det er jo strengt nok om Vinteren at 
gaa den lange Vej om Natten, men jeg vil saa gerne 
have min Gæld betalt, og saa maa man gøre, hvad 
man kan. Her er baade danske, norske, svenske og 
tyske Børn. De stakkels Børn skal arbejde fra 10 
til 14 Timer i Døgnet i Fabrikken og faar ofte Prygl, 
naar de udmattede falder i Søvn; mange af dem er 
meget forsømte, og 9 Timer om Ugen er allfor kort 
en Undervisningstid til de Stakler, og mange Gange 
kan de ikke møde i Skolen, thi Fabriksarbejdet maa 
passes fremfor alt. 

For at de, der senere læser mine Optegnelser, 
kan vide, hvorledes Ravnkilde Sogn var, da Beboerne 
var Fæstere og indtil 1852, vil jeg give en Beskri
velse over Antallet af Huse og Gaarde i Byerne, som 
de var, da jeg tiltraadte Embedet. 

I Ravnkilde er der 7 Gaarde og et H u s, Skaarup 
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har 7 Gaarde og 12 Huse med Jord til, Fyrkilde bar 
6 Gaarde og 2 Huse, Lille Rørbæk har 6 Gaarde og 
et Hus, Bradstrup 4 Gaarde og Nysuro 8 Gaarde og 
8 Huse med Jord, Gaarden Nysumlund, Nørvads
mølle, og Hovedgaarden Nørlund med Skovfoged
stederne Trads og Damborg samt Glasfabrikken Kon
radsminde. 

Der er i de sidste Par Aar sket mange Udskift
ninger og Udflytninger fra Byerne, og alle begynder 
at opdyrke Heden; hvis det bliver saaledes ved, vil 
Sognet om nogle Aar faa en anden Skikkelse. 

1855. Jeg har fundet 1\lergel paa Skolelodden, 
som jeg agter at benytte til næste Aar, for jeg bar i 
Sinde at anskaffe mig en Hest til Foraaret. Vognen 
har jeg købt og Plov og Harve. Børneantallet tager 
stærkt til i Skolen, og det ser ud til efter al den Be
byggelse af Hederne, at Skolestuen, som vi syntes var 
stor, om nogle Aar bliver for lille. Beboerne her er 
mere livlige end i Brorstrup og undertiden temmelig 
urolige. Dog har ingen fornærmet mig, de fleste har 
vist mig Velvillie, og mange tilbyder mig Tjeneste; 
det synes, som om Lysten til at lade Børnene søge 
Skolen er vaagnet hos en stor Del. Beboerne har 
taget godt fat, siden de blev Selvejere, med at mergle 
deres Marker samt opdyrke de store Heder, og de 
tager til i Velstand. 

Den 26. September fødte min H u s tru mig en 
Datter, som fik Navnet Else Cathrine. Gud lade 
hende blive til Glæde og Velsignelse for os! Børne
flokken er nu bleven stor. Men Gud ske Lov, de er 
sunde og friske baade paa Sjæl og Legeme, og naar 
den gode Gud vil unde os Liv og Helbred og bevare 
os for Uheld, saa faar ,.i rlem nok opfødte. Dertil 
give vor Herre os sin Hjælp og Velsignelse! Amen! 
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1H56. Jeg har købt Peder Christensens Anpart 
i Fælleslodden, saa jeg nu ejer 2/s af den. Christen 
Pedersen og jeg har ladet den udskifte saadan, at 
han faar sin Jord i nordre Side langs med hans 
Mark, og jeg faar det Stykke, der ligger Øst for Sko
len, alle Lergravene Vest for Skolen og det lille 
Stykke paa søndre Side af Lodden langs med Sko
lens Mark, ialt 2 Tdr. Land. Vi var bleven enige 
om, at Vejen over Fælleden skulde gaa Vesten om 
Dammen og ned paa søndre Side af Fælleslodden. 
Det er meget daarlig Jord, hvoraf en Del er Lergrav, 
og den bedste Del deraf er afgravet til Digetørv. Dog 
vil jeg have det opdyrket med Tiden. 

Glasfabrikken ved Konradsminde er nedlagt, og 
det hele staar stille derinde, hvor der før var Liv og 
Færdsel fra Morgen til Aften og N atten med mange 
Gange. Nørlund blev solgt til Kammerjunker Mylius. 
og han, som ejede en Glasfabrik i Gandrup, vilde 
ikke have dem begge i Gang. Det var stor Skade 
for mange Arbejdsfolk her i Sognet, da der var god 
Fortjeneste ved Fabrikken. Det var ogsaa Skade for 
mig, da jeg havde 50 Rdlr. i Offer derfra aarlig, for
uden hvad jeg tjente ved at undervise Børnene. 

Jeg bar i Aar haft Bispevisitats, som gik meget 
godt, uagtet Børneantallet var næsten l 00. 

Min kære Else er desværre ikke saa rask som 
før. Hun har en slem Hoste, saa jeg frygter, hun 
har arvet sin Faders daarlige Bryst. 

Jeg har betalt min Gæld saa nær som 100 Rdlr., 
men nu vil jeg til næste Aar til at gøre mit Arbejde 
selv og have Marken merglet, saa jeg faar vel ikke 
mere betalt for det første. 

Det var med Vemod, jeg sagde Farvel til Børnene 
paa Konradsminde; mange af dem, især Tyskerne, 
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var rare Børn. De er nu med deres Forældre spredt 
l 

til fremmede Lande, saa jeg ser dem vist aldrig mere. 
Mange af Glasmagerne var ret flinke Mennesker, da 
jeg først lærte dem at kende og kunde tale med dem 
i deres Sprog. 

1857. Jeg har i Aar merglet en Del af Jorden, 
og det giver god Frugt. .Jeg har nu en Hest og 3 
Køer. Det er rart at være kørende. Jeg maa rigtig
nok arbejde haardt Morgen og Aften, for det kan ikke 
slaa til at holde Daglejere, og Børnene er endnu for 
smaa til at kunne hjælpe synderligt; dog kan Chri
stian begynde at pløje lidt. J_eg har begyndt i Aar 
at pløje lidt op af Heden baade i Fællesjorden og 
Skolejorden, men det et· meget strengt, da her er en 
Mængde Sten at rydde. Den store Sig midt paa Sko
lemarken har jeg drænet ud, og de andre smaa Siger 
og Vandhuller er fyldt, tillige har jeg ladet grave en 
stor Grøft fra Mosen for at faa den tør. 

1858. Det er svært, hvor Befolkningen tager til 
her i Sognet, og Børneantallet i Skolen her er over 
100 om Vinteren. Der bygges hvert Aar nye Huse 
i Heden, og nogle sælger Stykker af Marken eller 
deler Gaardene mellem Børnene. 

Velstanden tager til. Mit Offer tager ogsaa til. 
Flere har begyndt at bygge op paa Gaardene, hvad 
der trængtes haardt til, da de fleste var faldefærdige. 

Vi har i Aar gjort en Rejse til Aggersund med 
~:or egen Befordring. Der var Glæde hos os alle, at 
vi nu kunde køre selv, og større blev Glæden, da vi 
kom hjem til de kære gamle. Alderen er falden me
get paa min Fader, Moder synes næsten den samme, 
lige rask, uagtet hun er 10 Aar ældJ:e end Fadet·. 
Hvor det er skønt at se de kære gamle og tale med 
dem. Det samme tilfredse og gudhengivne Sind har 
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de endnu, deres faste, stærke Tro paa Guds faderlige 
Forsørgelse svigter dem ikke, og deres Samliv er nu 
som altid deres bedste Eje. 

1859. Herrens Haand har hvilet tungt paa mig 
og mine Børn i dette Aar. 

Den 18. Juli fødte min kære Else et Pigebarn, 
og den 25. gik hun hjem til den Herre, hun hele sit 
Liv havde tjent, og jeg staar ene tilbage med 7 mo
derløse Børn. Efter at have sagt Farvel til alle Bør
nene faldt hun i Søvn med hendes ~aand i min, 
sagte talende, saa længe hun kunde, med mig om, 
h vor godt ' 'i havde haft det sammen, indtil Døden 
med sin iskolde Haand tog fra mig det kæreste, jeg 
ejede. 

Hun var en dygtig og sparsommelig Husmoder, 
hun elskede mig med hele sin ædle Sjæl og vilde 
gøre alt for mig. Derfor er Savnet saa haardt, og 
naar jeg ser de stakkels moderløse Børn, der endnu 
ikke rigtig forstaar, hvad de har mistet, bøjes jeg til 
J orden af Sorg. 

Det var for mig den tungeste Dag i mit Liv, da 
jeg fulgte min Hustru til hendes sidste Hvilested. 
Herre! Du, som altid har været min store Hjælper 
og Trøster, vær mig nær i disse mine tunge Dage. 

Den lille Pige blev døbt paa sin Moders Begra
Yelsesdag og blev kaldt Dorthea Kirstine efter min 
kære gamle Moster. Gud give, hun maa komme til 
-at ligne hende. 

Det et· en stor Trøst for mig, at mine Venner 
tager oprigtig Del i min store Sorg, og flere har til
budt at tage lille Dorthea i Pleje. Men jeg kan ikke 
afse hende til fremmede. 

Mine kære Forældre og mine Søstre var her til 
Begravelse, og min Søster Sørine,. der selv er Enke 
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og har mange Børn, tog min lille Dorthea med sig 
til Løgstør. Hun var den, jeg helst vilde betro mit 
lille Barn til. Der ved jeg, hun faar det godt, den 
lille Stakkel. Min gamle Moder vilde saa gerne have 
taget Barnet, men hun turde il<ke, da hun ikke troede 
sig i Stand til at passe den lille, men naar hun kan 
gaa ene, skal hun til Aggersund til de gamle. 

Det var en ualmindelig tør Sommer. Rugen var 
god, men de andre Sædarter dam·lige, og der er meget 
for lidt at føde Besætningerne med i Vinter. 

Det gaar godt med min Ane som Husmoder. 
Jeg vil saa nødig have en fremmed Kvinde i Huset, 
og saa maa vi hjælpe os, som vi kan. 

Min lille Dorthea er død i Løgstør. H u n korn 
hjem og blev begravet ved sin Moders Fødder. Jeg 
vil selv hvile ved hendes Side, naar vor Herre kal
der mig. Hvor Menneskehjertet dog er forunderligt. 
Da min kære Hustru døde, bad jeg vor Herre om al 
tage det lille nyfødte Barn til sin Moder. Nu da det 
er dødt, knuger Sorgen igen mit stakkels Hjerte over 
Tabet, og dog ved jeg, at den Herre, der har taget 
det, er min og hendes Fader, og hans Kærlighed er 
uden Grænser. Jeg vil sige som Job: Herren gav, 
Herren tog, Herrens Navn være lovet! 

Da jeg er en fremmed her i Sognet, har jeg taget 
Begravelsesplads paa et Sted, hvor ingen hidtil har 
haft Begravelsesplads. Pladsen var meget ujævn og 
fuld af Sten og Kalk. Men nu har jeg ryddet den 
<>g vil have den beplantet. 

Jeg mistede i Efteraaret min Hest; den vat· vel 
ikke til store Penge, men Tabet var alligevel føleligt 
især i Aar, da jeg har haft saa store Udgifter, og 
A v len var daarlig. 

1860. Det kunde ikke gaa godt med min Ane 
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som Husholder, dertil var hun for ung (kun 15 Aar) 
og Børnene for mange. Derfor giftede jeg mig igen 
den 24. August og skaffede mine Børn en god og 
retskaffen Moder og mig selv en huslig og kærlig 
Hustru. 

Det saa næsten ud til, at jeg anden Gang skulde 
blive Enkemand, da min Kone kort efter Brylluppet 
faldt i en farlig og langvarig Sygdom. Dog hjalp vor 
Herre, at hun kom sig igen. 

Var forrige Aar tørt; da er dette Aar vaadt. Der 
er Korn og Græs i Mængde, men det kom daarligt i 
Hus, for det regnede næsten hver Dag. Marken er 
saa blød, at vi næsten ikke kan køre paa Agrene i 
Høsten; Tørvene var drivvaade, de kom hjem og 
frøs sammen i Huset om Vinteren. 

Jeg har købt en rigtig god Hoppe for 124 Rdlr. 
i 1861. Efter den vaade Sommer fik ·vi en haard 
Vinter med Frost og Sne. Jeg havde i Fjor købt en 
lille Kane, og den kom Brug, for her var Slæde
føre i flere Maaneder. 

Jeg har nu merglet hele Marken, og det er en 
Fornøjelse at se al den Velsignelse af Græs og Korn, 
den frembringer. 

Børnene blev tillagt Arv efter deres Moder, 38 
Rdlr. hver ved Skiftet. Det var min Mening, de 
skulde have haft 50 Rdlr. hver, og det skal de ogsaa 
faa, dersom vor Herre vil lade mig leve, til de bliver 
myndige. 

1862. Ogsaa i Aar har vi et meget vaadt Aar, 
dog ikke saa slemt som i Fjor. Kornet kom nogen
lunde tørt i Hus, og der var nok af al Slags. Høsten 
var streng at faa bjerget, for der var megen Lejesæd. 

Jeg har i Aar betalt den sidste Rest af min Gæld 
og skylder Gud ske Lov ikke et Menneske noget. 
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Ja, jeg har uendelig meget at takke vor Herre 
for, og det bedste, han har givet mig, er min elskede, 
kære Hustm. Hun har fuldtud erstattet Børnene og 
mig Savnet af min første Hustru og Moder. Jeg kan 
fuldtud sande Skriftens Ord: Den, Herren giver en 
dydig Hustru, han faar en god Gave og annammer 
af Herren en stor Velsignelse. 

Christen vil endelig være Sømand. Det er jeg 
og hans Moder meget kede af, og vi har gjort alt for 
at overtale ham til at lade det være, men han har 
ikke Lyst til andet, og tvinge ham til et Haandværk 
eller til f:Iandelen, hvad ban nok kan være skikket 
til, tør jeg ikke. Nu faar ban at prøve det, maaske 
han kan blive ked af det. Christian havde ogsaa 
Lyst til Søen, men han lod sig overtale og bliver 
nok Landmand, hvad jeg tror, ban er skikket til. 
Jeg vilde saa gerne, de skulde lære et Haand\'ærk 
eller Handelen, men dertil har de ingen Lyst. De 
har heller ingen Lyst til Lærergerningen, og det tør 
jeg heller ikke raade dem til, da de ikke kan synge. 

1863. Det er nu 10 Aar siden, jeg lwm til Ravn
kilde, og i denne Tid er Børneantallet i Skolen steget 
til del dobbelte, saa her er nu 120. Del er for me
get for mig. Jeg kan ikke lære dem noget af Betyd
ning, tilmed da Skolestuen er for lille. Jeg kan ikke 
holde det ud, ødelægger mit Helbred og har ingen 
Fornøjelse af min Skolegerning. Sogneraadet kan 
ikke blive til Sinds at gøre noget, da det koster Penge. 
Jeg har haft Bispevisitats, som mærkeligt nok gik 
meget godt, uagtet jeg syntes, Børnene var daarlige. 
Men Biskoppen et· en human Mand; han saa nok, 
jeg ingen Skyld havde i Skolens dam·lige Tilstand, 
og han bad ogsaa Sogneraadet snarest muligt at bygge 
flere Skoler, og bliver der ikke snart gjort noget, vil 
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jeg se at komme herfra, for jeg kan ikke bolde det 
ud. Jeg bar opdyrket Fælleslodden og jævnet Hul
lerne, merglet en Del af den, og her kan nok vokse 
Korn; men det bar ogsaa kostet mig meget Arbejde. 

I Fællesloddens østre Ende bar jeg lavet en stor 
Dam af de mange Lergrave og Huller ved at trille 
Brinkerne sammen til østre Side, hvor jeg har i Sinde 
at plante Træer. En lille Ø midt i Dammen bar jeg 
lavet. Den skal ogsaa beplantes. 

1864. Nu kom Krigen, dPr har truet saa længe. 
Frederik den Syvende døde, og vor Regering var saa 
dumdristig at begynde en Krig med to Stormagter, 
og Ulykken var, at vi ikke var forberedte. Vi levede 
i den Indbildning, at vore Vaaben var paa Højde 
med .de bedste i Europa, og at Dannevirke var uind
tagelig, men det viste sig, at det hele var Humbug. 
Tyskerne kom op i Jylland, oversvømmede hele Lan
det, og der var vist ikke ret mange Gaarde og Huse, 
der gik fri for deres Besøg. Det var med Ængstelse 
og Harme, vi saa disse fremmede Krigere i store 
Masser drage igennem Landet paa langs og tværs, 
men vi var nødt til at tie for il<ke at bringe Ulykker 
over os selv og vore Hjem. Dog maa vi sige til de
res Ros, at de alle Steder boldt streng Mandstugt og 
fornærmede ingen. De stjal lidt Fødevarer, naar de 
var hungrige, især .-Eg i Førstningen. Siden, da Be
boerne mærkede, de ikke vilde gøre Fortræd, gav 
man dem Mad, og saa var de i Reglen taknemmelige. 
De, der kom hos os, var meget flinke at komme til 
Rette med, og da de mærkede, at jeg kunde tale lidt 
med dem i deres eget Sprog, var de meget høflige og 
beklagede, at de skulde gøre os saa megen Ulempe. 
Det var tunge Tider for enhver dansk Mand og 
Kvinde, der elskede sit Fædreland. Det ene Sorgens 
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Budskab om Nederlag og Tab afløste det andet, og 
var vor Selvtillid ved Erindringen om den forrige 
Krigs Sejre stor, da fik den nu et alvorligt Knæle. 

Endelig fik vi da Fred, og sært var det, at den 
ikke blev værre, da vi jo var fuldstændig slaaet, saa 
Tyskerne kunde diktere Fredsvilkaarene, som de 
fandt for godt. 

Min Datter Ane er i Aar bleven gift med min 
gode Ven Christen Bødkers Søn Peder, der har faaet 
Gaarden efter sin Fader. Jeg tror, hun har faaet en 
skikkelig Mand. De er begge unge nok til at styre 
en Gaard. Dog haaber jeg nok, det skal gaa godt. 
Ane er god af Sindelag, eftergivende og dygtig til sin 
Gerning. 

Jeg har i Aar bygget en Lade paa min egen Lod. 
1865. Der er nu 144 Børn i Skolen, men nu . 

bliver det ogsaa Alvor med at bygge en ny Skole. 
Det er ogsaa paa høje Tid, hvis baade Børnene og. 
jeg ikke skal blive ødelagt. Avlen var ret god i Aar, 
og jeg fyldte næsten baade den gamle og den ny 
Lade. 

Den l. November begyndte den ny Andenlærer 
sin Skolegerning. Han lader til at være flink og 
dygtig. 

1866. Midt i Januar døde Andenlærer Larsen 
uden forudgaaende Sygdom. Han ''ar rask om Afte
nen, da han spiste sin Aftensmad hos os. Om Mor
genen, da jeg kom for at kalde ham ind til Frokost~ 
var han dødssyg og døde tredie Dag. Jeg tilbød at 
hente Lægen; det vilde han ikke have, men bad om 
at faa Bud efter noget, han se)\' forlangte, fra Apote
ket, hvilket ogsaa skete. Vi tog ham ind til os, og 
mm Kone og jeg skiftedes til at ''ære hos ham, til 
han døde. Han var et bmvt og dygtigt Menneske. 
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En Ven af afdøde Larsen, en Seminarist Laur
sen, fik Embedet efter ham. Ogsaa han lader til at 
være flink og dygHg. 

Grundloven har stedse været en Torn i Øjet paa 
Herremænd og Kapitalister. Den er i Aar, som det 
hedder, bleven revideret. Gamle Grundtvig og Tscher
ning, der vist er mere fremsynet og klogere og har 
mere Kærlighed til Folket end alle de andre tilsam
men, gjorde Modstand til det sidste, nedlagde saa 
deres Mandater som Rigsdagsmænd og forudsagde, at 
den ny GrundJoy ikke vilde bringe Danmark Lykke, 
men Splid og Kamp. Er der nogen, vor Herre har 
givet Gaver til at se ind i Fremtiden, da er der vist 
ingen nulevende, der har den som disse to store og 
ædle Mænd. 

1867. Det er en Glæde nu at være Lærer, siden 
her er kommen Andenlære1·. Arbejdet gaar med Lyst, 
for nu kan det overkommes, og Børnene 'lærer meget 
mere, end da jeg var ene med dem alle. Jeg er igen 
bleven rask og baaber med Guds Hjælp at faa min 
Skole paa Højde med de fleste Skoler her paa Egnen. 
Men Laursen er ogsaa en dygtig Lærer og en kriste
lig Mand, jeg holder meget af. 

Jeg har i Aar plantet en stor Del Træer paa det 
Stykke af Dammen, jeg bar fyldt op. En lille Baad 
bar jeg ladet bygge, og Børnene morer sig tidt med 
at sejle i den paa Dammen. Et lille Vaad har jeg 
lavet selv og fisker Karusser og Aborrer i Dammen. 

Avlen var god i Aar igen, og jeg solgte en Del 
Korn, uagtet Familien er stor. 

1868. Jeg . har i Aar haft Bispevisitats, og det 
gik meget godt. Biskoppen roste Skolen, men den 
var ogsaa meget bedre, end da han var her sidst. 
Det er en Glæde at være Lærer, naar man som nu 
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kan se Børnenes Fremgang hvert Aar. Jeg var bange, 
det ikke skulde gaa godt med Samarbejdet med den 
unge Lærer, da ung og gammel ikke altid trækker 
godt sammen. Jeg mente, han vilde være vigtig og 
overse mig, da han jo havde lært noget, som ikke 
lærtes i min Seminarielid ; men det et· langt fra. 
Endskønt han er dygtig, er han beskeden og erken
der, at jeg som ældre Lærer har mere Erfaring 
end han. 

Vi havde en meget tør og varm Sommer. Avlen 
var ikke god, men Kernen var god. 

Christen var Soldat sidste Sommer og er i Vin
ter paa Højskole hos min 'Svoger i Lisbjerg. Min 
gamle Moder var her i Sommer i længere Tid og 
fandt sig godt tilfreds. Hun er som altid den gode 
gamle Sjæl. Min Hustru og hende er bleven gode 
Venner, og det er ikke saa sært, for de ligner hin
anden i Godhed, opofrende Kærlighed mod andre og 
et gudhengiven!, kristeligt Sind forenet med en be
undringsværdig Sagtmodighed og Overbærenhed med 
andres Fejl. H vor Gud dog har været god mod mig, 
at han gav mig en saadan Moder og en saadan 
Hustru l! 

1869. Beboerne her i Sognet paa Nysum By 
nær har købt den Del af Konge- og Kirketienden, 
som hvilede paa deres Ejendom. Begge Tiender i 
hele Sognet var ansat til 28,000 Rdlr., og enhver ind
løste dem i Forhold til Tiendehyrden, der hvilede 
paa Ejendommene. Ogsaa ved denne Handel viste 
Kammerherre Schytte sig som en human Godsejer. 
De, der kunde betale Købesummen, fik 4 °/o Rabat. 
Hos de andre lod ban Pengene slaa til 4 Ojo Rente 
~g 2 % Afdrag. 

Søren vil nu ogsaa endelig til Søs. Det er slemt. 

17 
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Han er den dygtigste af Drengene. Jeg har gjort alt 
for at raade ham derfra, for det er og bliver en daar
lig Vej at gaa, men intet kan hjælpe. Jeg vilde saa 
gerne have ham til at blive Maskinist, hvortil jeg tror, 
han har Anlæg. Men jeg tør ikke tvinge ham, for 
skulde det saa gaa galt, vilde jeg altid bebrejde mig, 
at jeg havde brugt Magten. Nu faar han i Guds 
Navn gaa til Søs. Min Bøn og mit Haab er, at han 
maa blive ked deraf. Saalænge Børnene er smaa, 
har man smaa Bekymringer; naar de bliver store, 
har man store Bekymringer. 

Min kære, gamle Moder var her igen i Som m er 
og havde det Uheld at falde i Gaarden og brække sit 
Laar. Det var en stor Sorg for os alle, men hun er 
som altid taalmodig og gudhengiven. 

Hele Skolelodden er nu paa en Tønde Land nær 
dyrket og merglet. 

1870. Min kære, gamle Provst Spleth er død. 
Jeg holdt meget af den gamle Mand, som havde kon
firmeret mig og været min Præst og Provst i 25 Aar. 
Han havde et godt Hjerte og var en dygtig Taler 
som Præst, var en hu-man foresat og en stor Børne
ven. Som Præst tilhørte han den gamle Tid, da 
Præsten stod for Styret i Pastoratet, var ofte for 
streng i sine Prædikener og kunde ikke forsone sig 
med de nye Love om Skole- og Fattigvæsen, som 
udgik fra den danske Rigsdag, som han hadede til
ligemed vor fri Forfatning. 

Næsten 90 Aar gammel hensov min kære, gode· 
Moder den 18. Juni. Hun levede og døde som en 
Kristen. Gud glæde hendes Sjæl i sit Himmerige! 
Hædret og velsignet være hendes Minde l 

Moder havde i sin Ungdom været smuk, og selv 
i hendes høje Alderdom var hun en meget smuk 
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Kvinde. Hun var som hendes Slægt lille af Vækst, 
men rask og livlig, mild og venlig i Tale, rask og 
dygtig til sin Gerning. 

1871. Jeg tænkte tidt, medens Provst Spleth 
levede, at jeg vist ikke fik en Præst igen som han. 
Men Pastor Blicher er en meget flink Mand, en kri
stelig og dygtig Præstemand, og jeg tror, jeg kommer 
til at holde meget af ham. Avlen var i Aar meget 
god, og vi fik den godt i Hus. 

1872. Christen og Søren har begge taget Styr
mandseksamen med bedste Karakter. Søren fik »Ud
mærket« i alle Fag, og Berg tilbød ha(ll ,Plads paa 
Skolen som Lærer, hvis han vilde blive der. Men 
hans Lyst er at komme ud, langt bort til fremmede 
Lande. Det har jeg ikke noget imod, naar han til 
næste Aar først aftjener sin Værnepligt. 

Jeg har igen haft Bispevisitats, og alt gik meget 
godt. Børneantallet stiger stærkt i Skolen og nærmer 
sig næsten til 200. Lærer Johansen, der kom efter 
Laursen, er en meget dygtig Lærer og i det hele en 
flink Mand, som jeg godt kan arbejde sammen med. 

Beboerne i Sognet gaat· frem i Velstand, de store 
Hedestrækninger er næsten opdyrkede, og nogle be
gynder nu at opdyrke deres Kær. Det er gode Tider 
for Landmændene, og Ejendommene stiger for hvert 
Aar. Det synes snart at være ved Maalet, men det 
har man sagt saa længe. Men de, der køber Ejen
dom nu, faar en forfærdelig Gæld paa den, og hvis 
Korn- og Kreaturpriserne falder, vil Gælden trykke 
dem haardt. Ogsaa i Aar var Avlen god. 

1873. Der er i Aar ikke indtruffet noget af 
Interesse. Det lignede det foregaaende Aar. 

Min Søn Søren har aftjent sin Værnepligt og kom 
hjem nu til Jul, noget syg, men jeg haaber, det skal 

17• 
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gaa over. Han ser meget daarlig ud. Vor Herre 
bevare ham l 

1874. Ak l Hvor det knuger og trykl~er et Mo
der- og Faderhjerte at sidde Dage og Nætter ved sit 
Barns Sygeleje og se Barnet vaande sig i Dødssmerte 
uden at kunne lindre Smerterne og uden Haab om 
Bedring og Helbredelse! At bøje sin Villie under 
Guds Villie, naar vi ska1 miste det kæreste, vi ejer, 
det er svært! 

Den 4. Januar døde min kære Søren, han var 
en god Dreng. Vor Herre havde givet ham baade 
a a ndelige og. legemlige Evner fremfor hans Brødre, 
og jeg glædede mig derover og haabede, at han i 
Livet skulde naa frem til Hæder og Lykke; men 
Herren vilde det anderledes, og mit forfængelige Haab 
er nu nedslaaet, og jeg vil i Ydmyghed sige som 
gamle Job: Herren gav, Herren tog, Herrens Navn 
være lovet! 

I vor store Sorg takker vi vor Herre for, at han 
kom hjem og døde og blev plejet af kærlige Hænder 
og hviler ved sin Moder under Træerne i vor Begra
velse, hvor ogsaa vi med Guds Hjælp engang skal 
hvile til Opstandelsens Morgen . 

Min Ven Hans Christian Christensen i Fyrkilde 
og jeg har flere Gange talt om, at der burde oprettes 
en Sparekasse i Pastoratet for at give Børn og Tje
nestefolk Lejlighed til at spare. Men vi indsaa nok, 
at det kunde have sine Vanskeligheder med at faa 
saa mange af Beboerne til at gaa med, saa at Kas
sen kunde sikres sin Bestaaen. Saa blev her, efter 
at vi havde talt med flere af Beboerne, sammenkaldt 
et Møde her i Skolen, og ved dette Møde vandt For
slaget saa stort Bifald, at 30 af Pastoratets Mænd til
iraadle som stiftende Medlemmer og Garanter for 
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Kassen. Hvert Medlem indsatte 10 Kr., der skulde 
staa i 2 Aar uden Renter, og med disse 300 Kr. be
gyndte vi saa den 9. Maj. 

Der blev valgt 8 af de stiftende Med lemmer til 
Bestyrelse, og jeg valgtes til Formand og Kasserer. 

Det er vel ikke sandsynligt, at der bliver ret 
meget at være Kasserer for, og der er jo en Del Van
skeligheder med at faa begyndt, for ingen af os har 
noget Begreb om Regnskabsføringen og Forretnings
gangen med Bogholderiet ved saadan en Kasse, men 
man faar sætte sig ind i det saa godt, man kan, og 
saa gaar det vel. 

Kirken er i Aar bleven en Del forskønnet. Der 
er kommen nye Stole i hele Kirken og nyt Gulv, 
Altertavlen og Prædikestolen restaureret og malet. 
Det gamle Stenalter er taget bort og et Træalter sat 
i Stedet. Ligporten, som hidtil har været paa vestre 
Side af Kirkegaarden, er flyttet om paa søndre Side, 
og en bred Gang fra den til Kirken er jævnet og be
plantet. Da jeg er bleven valgt til Kirkeværge, har 
jeg faaet en Del at tage Vare paa i den Anledning. 

1875. Min Søn Christen er i Aar bleven gift og 
bor paa Bogø, hvor han har faaet sine Svigerforæl
dres Hus og skal svare Aftægt til dem. 

Den gamle Sølvmøntfod er i Aar bleven foran
dret til Guldmøntfod, og Benævnelsen: Rdlr., Mark 
og Skilling er forandret til Kroner og Øre. Der er 
nogle, der mener, at denne Forandring af Møntfoden 
skal være til Gavn for Handelen og Omsætningen, 
andre mener, den vil have Indflydelse pna Ejendoms
priserne, og at faste Ejendomme vil falde i Prisen 
ligesom forrige Gang, de1· skete Møntforandring her i 
Landet. Der var i Aar _her pa~ Egnen en middel
god Høst. 
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1876. Min Datter Frederikke er bleven gift med 
Andreas Holm. De har købt et Hus i Lillerørbæk. 

Jeg har i Aar gravet og beplantet Højen paa 
Kirkegaarden med Løvtræer. Men jeg tror ikke, jeg 
faar Glæde deraf, da Sommeren har været tør, og 
Blæsten puster Livet af de unge Træer. Dog ser det 
ud til, at de kan trives ved Foden af Højen. Avlen 
var ret god. Den opdrevne Mose giver godt Korn, 
saa jeg faar mit Arbejde godt betalt. 

1877. Det var et mærkeligt Tilfælde, som jeg 
ikke kan lade være at optegne: Begge mine gifte 
Døtre fødte paa een og samme Dag hver- et dødfødt 
Pigebarn. 

Det gaar ret godt med Sparekassen. Det ser ud 
til, at den vil naa frem til Velstand. 

Det er nu 25 Aar siden, jeg kom til Ravnkilde. 
U den at jeg vidste noget derom før et Par Dage før 
Tiden, havde Beboerne samlet Penge og købt en 
smuk Sofa og Bord og forærede mig. Jeg blev meget 
glad derved, ikke saa meget for den værdifulde Ga
ves Skyld, men fordi jeg deri ser et Bevis paa Be
boernes Velvillie mod mig. Jeg takker dem alle for 
deres gode Hjertelag til mig, og jeg takker vor Herre 
for hans store Godhed, at han har givet mig Evner 
til at virke saaledes i min Gerning, at mine Sogne
beboere er tilfredse med mig, og at han føjede det 
saadan, at jeg kom til at virke mellem saa gode Men
nesker, der aldrig har fortrædiget mig, men altid vist 
mig megen Velvillie. 

1878. Jeg har bygget et Hus paa min Ejendom 
og indrettet det til Beboelse, for at min Kone kan 
have det til Enkesæde, hvis jeg skulde falde fra, og 
lever jeg, til jeg tager Afsked, vil jeg bebo det, for 
jeg holder mere af Ravnkilde end noget andet Sted i 
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Verden. Huset er bortlejet til Købmand Mollerup. 
Jeg har anlagt og beplantet en Have, for at der kan 
være nogle Træer, hvis vor Herre lader os 1eve og 
komme til at bo der. 

1879. Jeg har paadraget mig Gæld, da Bygnin
gen tog flere Penge, end jeg havde beregnet. Dog 
haaber jeg at klare den inden ret lang Tid. 

Der var i Aar en middelgod Høst. 
1880. Jeg er nu Gud ske Lov kommen saa vidt, 

at jeg ikke skylder noget paa min Ejendom og har og
saa lidt Penge tilovers, uagtet jeg har hjulpet Bør
nene: Drengene til deres Eksamen og Andreas til at 
bygge et lndhus, da de før boede meget daarligt; 
men hvad de har faaet mere end de andre, har jeg 
skrevet, og de skal kvitte det i deres Arv, naar vi 
gamle en Gang gaar bort, thi de er mig alle lige 
kære, og der skal ingen Forskel gøres paa dem. 

1881. Børnene har nu alle faaet deres Mødrene
arv udbetalt Tid efter anden. De fik hver 100 Kr. 
Det var mere, end de var tillagt, men saa har de til 
Gengæld givet deres Minde til, at deres Moder maa 
beholde Boet udelt efter min Død, imod at hun te
stamenterer Børnene sin Boelslod efter hendes Død. 

Det gaar godt fremad med Sparekassen, langt 
bedre end jeg havde tænkt. 

1882. Det gik ikke heldigt med min Plantning 
af Løvtræer paa Højen. De kunde ikke modstaa 
Tørken og den skarpe Vind. Jeg har nu forsøgt at 
plante Naaletræer. Derimod gaar det bedre med, 
hvad jeg har plantet paa Brudeageren. Der kan Løv
træerne nok trives, uagtet Vinden trykker dem en 
hel Del. 

Der var i Aar her paa Egnen en middelgod Høst. 
1883. Jeg kan nu mærke, at mine Kræfter be-
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gynder at tage af, og min Hukommelse er svækket 
noget. Jeg føler mig undertiden træt af min Skole
gerning, og det er vel ogsaa for meget for mig at 
overkomme, da her nu er over 200 Børn, og jeg er 
66 Aar gammel. 

Jeg har opsagt Mollerup til at flytte til l. Maj, 
for jeg vil ikke, at min Hustru skal staa husvild, om 
jeg skulde dø. 

1884. Jeg har i Aar ikke altid været i Stand til 
at forrette min Skolegerning, som jeg burde, da jeg 
har været syg. Jeg bar nu besluttet i en nær Frem
tid at søge min Afsked, skønt baade Præsten og Be
boerne raader mig derfra, men jeg kan nok mærke, 
at Skolen gaar tilbage, og jeg føler, det er min Pligt 
at træde tilbage, naar jeg ikke kan fuldføre min Ger
ning, som jeg hidtil har gjort. 

Jeg har søgt Lægen i den sidste Tid, og jeg kan 
mærke paa ham og for Resten ogsaa paa mig selv, at 
jeg vil næppe blive saa rask mere, som jeg før har 
været, hvorfor jeg har besluttet at søge min Afsked 
til l. Maj 1885. 

Jeg vil saa nødig afstaa min Skolegerniug, før 
jeg bliver 70 Aar, men jeg tør ikke blive ved, og at 
holde Hjælpelærer vil vel ikke gaa, da to unge Mænd 
vist ikke kan komme af Sted med den store Skole. 
Havde jeg Haab om at blive rask, blev jeg ved endnu 
en Tid, for jeg kan nok indse, at jeg vil længes efter 
Skolen og Børnene, og hvad skal jeg tage mig for, 
naar jeg ikke mere er Lærer? J eg er syg og træt. 
Min Kone beder mig hver Dag om at søge min Af
sked, og jeg kan ikke forsvare at blive ved. Skolen 
er jo ikke til for min Skyld. 

1885. Saa er jeg da ikke Lærer mere i den kære 
Skole. Naar jeg ser tilbage paa min Skolegerning, 



CHRISTEN SØRENSEN BRØGGERS OPTEGNELSER 249 

har jeg meget at bebrejde mig selv. Hvor tidt har 
jeg ikke fejlet. Biskopper og Provster har _rost min 
Skole, hver Gang her har været Visitats, men jeg 
føler med mig selv, at jeg ikke har udrettet saa me
get, som jeg burde. 

Kære Herre Gud, der kender mine Fejl og mine 
Skrøbeligheder, dig beder jeg om at lade Naade gaa 
for Ret l Dig tieder jeg om Tilgivelse for, hvad jeg 
har gjort, og hvad jeg har glemt, som ikke var Ret 
for dig og de kære Børn, der var mig betroet! Amen ! 

Skønt syg, træt og nedbøjet er jeg dog saa usige
lig glad ved al den Hæder og Godhed, der vises mig 
af Biskoppen, Præsten og mine Sognebeboere. Og 
jeg takker den kære Gud, der har ladet mig leve og 
virke under saadanne foresatte og blandt saa mange 
gode Mennesker l 

Den 5. September 1893 døde efter et langt Syge
leje og en meget haard Dødskamp min Hustru, min 
kære, kære Marie.« 

Her slutter Christen Sørensen Brøgger sine Op
tegnelser. Hans Søn Christen Brøgger tilføjer følgen
de Efterskrift: 

»1900 den 10. April døde vor kære Fader efter 
syv Dages Sygeleje under en meget let Dødskamp. 
Han faldt i Søvn Kl. 61/2 om Aftenen, og Kl. 101/4 
døde han. 

Af hans Børn var til Stede : Else Kathrine Brøg
ger og Christen Brøgger.« 

Brøgger var i mange Aar Kirkeværge. Som saa
dan satte han sig et synligt Minde ved at tilplante 
Kirkegaarden, regulere og forskønne den, saa at Ravn
kilde Kirkegaard nu er en af de smukkeste i Him
merland. Et Areal Vest for Kirkegaarden beplantede 
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ban med Løvtræer, som nu danner en dejlig lille 
Lund. 

Offentlige Bestillinger holdt Brøgger sig ellers helst 
udenfor, skønt det egentlig ''ar ham, der førte an i 
Sognet - ogsaa i Sogneraadet. Han var 'en ypper
lig Fortæller og meget snild til at iagttage sine Med
menneskers Ejendommeligheder, som han saa kunde 
fremstille saa lyslevende, at man syntes at kunne se 
Personen for sig. 

Han efterlader sig det smukkeste Eftermæle: 
Ualmindelig dygtig Lærer, smuk og kraftig af Ydre, 
godhjertet, redelig i al sin Færd, dygtig Landmand, 
god Familiefader æret og agtet baade i og uden 
for sit Sogn. 



OM TUSTRUP HOVEDGAARD OG 
DENS BEBOERE EFTER 1818 

HISTORIE OG HJEMSTAVNSMINDER 

VED A. C. ERTI3ØLL-NIELSEN 

HOVEDGAARDEN TusTRUP ligger i Fræer Sogn, Hel
lum Herred. Dens Jordlilliggende udgør ialt ca. 

475 Tønder Land, af Hartkorn ca. 24 Tønder. 
l Egnen omkring Gaarden forekommer omtrent 

alle de Overfladeforhold, der er typiske for jydsk 
Landskab. Her er Løvskov og Naaleskov, Lynghede 
og Moser. I dybe Lavninger risler større og mindre 
Vandløb, og paa Højlandsstrækninger ligger Side om 
Side god Markjord og magre Agre. Strøget er bak
ket, og fra særlig knejsende Banker er der vidt Ud
syn over denne Blanding af forskellige Jordbunds
forhold, en Blanding, der er saa righoldig og til
talende, at den giver Indtryk af at have gunslige Be
tingelser for den Bosættelse, som her fra ældgammel 
Tid har fundet Sted. Tustrup ligger, hvor den laa i 
Hundreder af Aar: paa Foden af et langeligt dalende 
Højdedrag, nær Kildevæld, Damsted og en vandrig 
Bæk med kraftig Strøm. 

Klaus Gjerding har i sin Hellum Herreds Beskri
velse frembragt betydelige Bidrag til Tustrups ældre 
Historie. Disse oplyser, at Gaarden indtil 1575 var 
Krongods, at Adelsmand Niels Mouridsen Benderup 
da blev dens Ejer, og at han fik den anerkendt som 
adelig Sædegaard. Forøvrigt erfares, at Gaarden gen-
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nem de fire Hundrede Aor, for hvilke dens Historie 
nogenlunde kendes, bar været ejet af Mænd fra saa 
at sige enhver af Folkets Stænder, for nogles Ved
kommende dog uden at bebo den. Af Ejerne om
kring Aar 1800 var de to forhenværende Herregaards· 
funktionærer, to andre Aalborg-Købmænd. Hver for 
sig havde de Gaarden i kort Aaremaal og slap vist
nok mer og mindre skadelidte fra den. 

Men omsider fik Tustrup til Ejer og Beboer en 
Mand, der opnaaede saa sikkert Fodfæste paa den 
gamle Storgaard, at denne blev Hjem og Hjemsted 
for ham selv og hans Efterkommere i flere Led, hvis 
Række fremdeles er i Vækst: en talrig og anset Slægt, 
som paa Tustrup repræsenteres af hans Sønnesøns
søn, hvorhos Gaarden i denne Slægts Besiddelse efter
haanden fik sin Driftsværdi og dermed sin Anseelse 
i Egn og Landsdel mægtigt højnet. Manden hed 
Jakob Hjorth. 

En af hans Efterkommere, Slægtens Ældste, dens 
hidtil længst levende Medlem, Kaptajn J. Hjorth, nu 
boende i Aalborg, født 1835, bar Tid efter anden 
foretaget Optegnelser om Tustrup og dens Beboere 
gennem de sidste H undrede Aar, forøget disse Opteg
nelser med skriftlige Meddelelser fra andre Medlem
mer af Slægten og arbejder endnu i sin høje Alder 
med Tilføjelser til dette Stof ved Nedskrivning af sine 
egne Livserindringer, som naturligvis for en Del er 
knyttede til Fædrenegaarden og Slægtens andre Bo
steder. Nærværende Artikel er i det væsentlige til
vejebragt ved Uddrag og Ordning af den gamle Kap
tajns skrevne Beretninger, som velvilligt stilledes til 
Afbenyttelse, og som i Tilfælde af omtrentlig ordret_ 
Anførsel i Artiklen vil findes kendetegnede ved Cita
tionstegn. 
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Jakob Hjorth købte Tustrup den l. April1818 
af en Købmand Selgen Ejerring i Aalborg for 21,666 
Rdlr. 4 Mark, og Maanedsdagen derefter overtog han 
Gaarden. Han kom fra Hoveelgaarden Albæk i Sul
drup Sogn, Hornum Herred, hvor han havde været 
Forpagter. 

Slægtens Forfædre kendes kun for det sidste Par 
Hundrede Aar, og Beretningerne om dem fra Tiden 
før 1700'erne er mer eller mindre fuldstændige og 
paalidelige. De ældste sikre Meddelelser om Familien 
begynder med Gaardmand i Als, Hindsted Herred, 
Ditlef Leth, som var født i September 1687 og døde 
i Oktober 1749. Hans Hustru hed Bengthe Niels
datter. Delte .-Egtepars første Barn, Dorthea Marie, 
født den 20. Juni 1741, bley den 14. September 1764 
gift med Gaardmand Christen Jensen Hjorth af Udby
nedre, Gerlev Herred, Randers Amt, og han er den 
første kendte Bærer af det Navn Hjorth, der kom i 
Forbindelse med Stednavnet Tustrup. Tre Ugers Tid 
føt· Giflermaalet fandt Sted, var Brudens Moder, Beng
the Nielsdatter, død efter i omlrent 15 Aar at have 
været Enke. Dette kan have foranlediget, at Christen 
Hjorth af Udbynedre og Dorthea Marie Ditlefsdatter 
kom til at bo i hendes Fødegaard i Als. Jakob 
Hjorth, som kom til Tustrup 1818, var Søn af disse 
to og født i Als, døbt i Als Kirke Palmesøndag 1772 
den 12. April. 

Det synes, som om han blev oplært ved Gartne
riet. I all Fald kom han som Gartner til at tjene 
paa Herregaarden Villestrup, hvor han tilplanlede 
et Areal med Graner. Han ledsagede Baron Rosen
krantz af Villestrup paa en Udenlandsrejse og blev 
derefter, 1800-1806, Forpagter af Villestrup Mølle. 
Den 21. Maj 1802 blev han gift med Else Made Hau-
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broe, der var en Købmandsdatter fra Nibe, men som 
en Tid havde haft Ophold i Gerding Præstegaard. 
Han blev derved Ejer af Rold Kro, som havde til
hørt Svigerfaderen. ~len KromandsbestiJlingen boldt 
han ikke af. Det var den strengeste Tjeneste, han 
nogensinde havde haft, sagde ban som ældre Mand. 
•Om Dagen at skulle affensere i Mark og Udhuse, og 
om Aftenen, somme Tider Natten med, være til Tje
neste for de Rejsende og for Landevejens Bisser, det 
var træls.« Han skilte sig derfor snart af med Kroen, 
fratraadte omtrent samtidig Mølleforpagtningen paa 
Villestrup og forpagtede nu Albæk. Formentlig har 
han i Aarene i Forvejen i Forening med en af sine 
Brødre ved Navn Jens drevet Handel paa Slesvig og 
Holsten med saakaldte Staldstude, til hvilke der gerne 
kunde lejes Vinterfoder paa Herregaardene, og der
ved erhvenoet sig nogen Formue1). Til Albæk kom 
han 1806 og var altsaa der i 12 Aar. 

Paa Albæk døde hans Hustru 1810 og blev be
gravet paa Suldrup Kirkegaard. Det følgende Aar 
ægtede Jakob Hjorth Ane Kirstine Ibsen af Annerup, 
senere kaldet Raakildegaard, i Elleshøj Sogn. Hun 
var Datter af Niels Ibsen til Annerup og Hustru Ane 
Møller af Haslevgaards Mølle, Als Sogn, og født paa 
Annerup den 21. August 1784. 

Majdag 1818 tog Jakob Hjorth altsaa Tustrup i 
Besiddelse. Gaarden var den Gang - siden 1795 -
Arveforpagtergaard under Grevskabet Lindenborg, for 
Indehaveren her som andensleds egentlig ikke for
skelligt fra almindeligt Ejerskab: Ret til al sælge og 
pantsætte Ejendommen, kun maatte der ikke udstyk
kes fra den. løvrigt er Gaarden ved Overtagelsen fri 

1
) Mange Aar senere, 1827, købte Broderen Jens Gaarden 

Annerup. 
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Hovedgaarrl, tiendefri, uden særlige Byrder. Hart
kornet er ca. 18 Tønder og det samlede Jordtillig
gende lidt over 300 Tønder Land foruden Vandarealer 
og Veje m. m. 

Men de Tustrup Jordarealer var kun delvis un
der Dyrkning. Størstedelen af dem henlaa med Lyng 
og Pors og som Sump og Tuekær med Flæg og Siv 
eller anden temmelig unyttig Grøde. Til Gaarden hørte 
fra meget gammel Tid en Vandmølle, umiddelbart be
liggende ved Gaarden, og en Stampemølle, kaldet Gam
melvads Mølle, lidt Øst for Gaarden. Disse Møller, der 
havde god Søgning, var utvivlsomt af ikke ringe 
Værdi for den ny Ejer af den i mange Henseender 
tarvelige og forsømte Gaard, hvis nærmest foregaa
ende Ejere vistnok kun i lidet Maal havde haft Lyst 
og Evne til at tage sig af dens Drift. At en af Lin
denborgs Fæstebønder, Peder Jensen (Bossen), boende 
i en Udflyttergaard fra Fræer, havde haft den i For
pagtning i den sidste Halvsnes Aar, havde saavist 
heller ikke bedret dens Markers Beskaffenhed, efter
som han skal have udnytlet Jorderne til Fordel for 
sin egentlige Bedrift. 

Bygningerne var tarvelige, indskrænkede og daar
ligt vedligeholdte. Besælningen var 10 Heste, 10 Køer 
og 20 magre Unghøveder. Al Furage var brugt, da 
Hjorth kom, saa baade Heste og Høveder maatte 
straks i Færd med at bjerge Føden ude. Heldigvis 
var man i Maj Maaned, om end kun ved dens Be
gynrlelse. 

Paa baarle Gaard og Grund var her altsaa nok 
at rette og bedre. Jakob Hjorth var en arbejdsom 
og forstandig Mand, og ved Flid og klog Styrelse lyk
kedes det ham at bringe saavel de daarlige Bygnin
ger som det forsømte Avlsbrug i god Stand - men 
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naturligvis tog det Tid. Gaardens Hovedbygning, Ind
buset, som det benævnedes, trængte til fuldstændig 
Afløsning. Det hed sig om det, at det var saa lavt, 
at Svinene, naar de tumlede sig i Gaarden, kunde se 
ind ad Vinduerne, hvorfor Hjorth en Gang skal have 
sagt: »A skal bygge en Raaling, de ikke saa snart 
skal bygge mig Mage til i F ræer.« I 1825 var han 
da ogsaa naaet saa vidt, at han kunde lade sætte et 
solidt og meget anseligt Indhus med Tegltag. og store 
Kviste paa begge Sider, det samme Hus, som endnu, 
højnet 1888 med en Etage, er Beboelsesbygningen paa 
Tustrup - og hvortil »de i Fræer« virkelig ikke fik 
Mage. 

Udhusene blev ikke fornyede, men Tid efter an
den reparerede saa godt som muligt paa Tag og Fag, 
og et enkelt, Laden, blev, efter at den under en Storm 
til Dels var væltet, forsynet med Grundmur paa den 
mod Gaarden vendte Side i Stedet for Bindingsværket, 
som ellers var almindeligt for alle Bygningerne. Ingen 
af disse var mere - som før - faldefærdige. 

Den nogenlunde jævne Hede og en Del af Kæret 
opdyrkedes og kultiveredes, og paa ældre og nyere 
Markvange kørtes Mærgel, den Gang i Landbruget et 
nyt og meget omdisputeret Tilførselsstof til Agerjorden. 
Til dette Arbejde, som paa Tustrup blev meget om
fattende, indforskrev Hjorth nogle Tyskere. Frugten 
af Merglingen viste sig ret snart i Form af rigeligere 
Avling og Græsning, og da Hjorth imod Sædvane i 
disse Tider anvendte Kornfoder til Kvægbesætningen, 
steg denne i Løbet af faa Aar meget betydeligt i Antal. 

Møllen, som ogsaa var brøstfældig, blev grundig 
udbedret, men ikke længe efter skete et Brud paa 
Dæmningen, saa en stor Del af Bygningen og Værket 
formelig bortskylledes. 
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En Tid laa Gaarden som tilforn aabent og bart, 
kun med en Smule Trævækst her og der i nogen
lunde Nærhed af Bygningerne. Som forhenværende 
Gartner tog Jakob Hjorth imidlertid fat paa, da Tid 
.og Lejlighed tillod ham det, at anlægge en Have. 
Den strakte sig med en Bredde af 25-30 Alen Syd 
.og Øst om Stuehuset. Senere er den bleven betyde
ligt udvidet, men nogle af de Aske- og Bøgetræer, den 
første Hjorth af Tustrup plantecle, staar endnu. 

Inde i det ny og smukke Stuehus var Udstyr og 
Levevis nærmest som i et bedrestillet Bondehjem. 
Kaptajn Hjorth, Aalborg, Sønnesøn af Jakob, korn 
undertiden som Dreng sammen med en Broder fra 
deres daværende Hjem Lindenborg i Besøg hos deres 
Bedstefader paa Tustrup, som var meget glad ved 
dem. Kaptajnen fortæller: »Han og hans Hustru 
levede der i Flid og stor Nøjsomhed. Han reparere
de selv sit Seletøj inde i sit Sovekammer, som var 
hans Sadelmagerværksted, og hvor der stod en Bilæg
.gerkakkelovn, i hvilken der fyredes fra Køkkenet. 
Fællessengen var en Himmelseng med satinbetrukket 
Omhæng. Deres Spisestue havde ligeledes Bilægger
.ovn, Slagbænk, Træstole og et perlefarvet Slagbord. 
Paa Slagbænken i Spisestuen sad Pigerne om Aftenen 
.og kartede Uld, undertiden under Sang. Jeg erindrer, 
.at Bedstefader selv personlig kørte Vadmel, et helt 
stort Læs, fra Stampernøllen paa Tustrup til Farver 
Wibro i Aalborg til Farvning. Ved Forbipasseringen 
saa han da ind til Sønnen paa Lindenborg, og jeg 
husker endnu hans Paaklædning: skindforet Chenille 
med et grønt, uldenforet Slag og paa Benene lange 
Ridestøv ler, vel fedtede.« 

Sønnen paa Lindenborg var Forpagter af det 
Avlsbrug, der la a til selve Gaarden. Han hed J ens 

18 
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Christian Hjorth, var født i Faderens første Ægteskab 
og var og blev dennes eneste Søn. I April 1842 ud
løb hans Forpagtning, og Faderen overdrog nu Sty
relsen af Tustrup til ham 1) for derefter selv at flytte 
til Fjelleradgaard, som Sønnen havde haft i Arvefor
pagtning. Jakob Hjorth lod holde Auktion over en 
Del af sine Sager, og han og Hustru tog over til 
Fjellet·adgaard, en mindre, snævert bygget Gaard med 
mellem 80 og 100 Tønder Land. 

~Bedstefader var 70 Aar gammel, da han drog fra 
Tustrup, og var nu bleven en skrøbelig Mand, kunde 
daarligt se, vilde have Grød paa en broget Tallerken 
og Bygsuppe paa en hvid, ellers kunde han ikke se 
Maden, og blev vred paa Kvinderne for deres ringe 
Omtanke. Min ældre Broder og jeg kom undertiden 
til Fjelleradgaard om Sommeren, og han var glad for 
at se os og græd for at beholde os, naar Fader kom 
for at hente os hjem .... Som fordums Gartner fre
dede han om sin velholdte Have og kunde ikke taale, 
at der kom Høns i den, og for at de ikke skulde 
skrabe, fik de Strømper paa. Det hjalp nu ikke 
altid .... For at beskæftige os lovede Bedstefader os 
4 Skilling for hver Fisk, vi kunde fange i Linden
borg Aa. Det lykkedes os virkelig engang at fange 
en Skalle, og vi fik vor 4-Sidlling. Da udbrød Bed
stemoder: »Det er da alt for meget for en saa lille 
Fisk,« men Bedstefader svarede: »Det bliver min Sag, 
om A vil gi' dem 8 Skilling eller en Mark for hver 

') Allerede 1835 havde J. C. Hjorth købt Tustrup af Fa
deren og drevet denne Ejendom i Forbindelse med sine 
Forpagtninger, unægtelig et stort Virksomhedsomraade, 
der først formindskedes, da han nu, 1842, fratraadte 
Forpagtningerne. Ved Driften af Tustrup havde Fadc
ren dog i de 7 Aar den daglige Arbejdsledelse. 
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Fisk« Undertiden blev vi sendt ned til Kroen 
ved Lindenborg med en Pægleflaske for at hente en 
Pægl Mjød, hvormed den gamle vilde glæde os .... 
Han ejede et Malmjagthorn af svær Kaliber, stam
mende fra Oldtiden, fundet paa en Høj paa Villestrup 
Mark. Med delle kaldte han Folkene hjem fra Mar
ken. Det findes nu paa Aalborg Museum. Han 
længtes forøvrigt stadig efter Tustrup. Jeg tror, Virk
somheden her var ham for lille. Han døde paa 
Fjelleradgaard den 20. August 1846, T4 Aar gammel, 
og ligger begravet paa Fræer Kirkegaard. En svær, 
firkantet Granitsten med en betydelig Inskription dæk
ker hans Grav.« 1) 

En Datter af Jakob Hjorth, Nikoline Andrea, født 
paa Tustrup den 10. Juni 1818 af hans 2. Hustru, 
Ane Kirstine Ibsen, var »en overordentlig smuk, 
intelligent og velopdragen Pige, fuld af Livsmod og 
Energi«. Hun blev gift med Halvbroderens Efter
følger som Forpagter paa Lindenborg, Thyge Thyge
sen Færch, født i Nibe 1813, men hun døde den 10. 
November 1848 efter et kortvarigt Ægteskab. En 
Søster til hende, Dorthea, bley gift med Snedker
mester Janus Herskind i Aalborg, hvor hun døde 
som Enke 1885. Jakob Hjorths andre Børn var døde 
som smaa. 

Daabsattesten for J. C. Hjorth, som efter Fade
ren fik Domicil paa Tustrup, lyder sm1ledes: »Aar 
1805, den 11. April, lod Hr. Hjorth i Rold Kro hjem
medøbe en Søn, kaldet Jens Christian, og den 21. 

1
) Hans Enke, Ane Kirstine f . Ibsen, solgte efter hans Død 

Fjelleradgaard til sin Svigersøn, Forpagter Thyge Færch, 
Lindenborg, og flyttede til Aalborg, hvor hun døde den 
2. Oktober 1856. Færch blev senere, 1858-71, Ejer af 
Solbjerggaard i Sønder Kongerslev Sogn. 

18• 
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Maj lod han sin Søns Daab publicere. Fadderne 
vare: Fru Spanggaard fra Villestrup Mølle, Jomfru 
Haubro fra Nibe, Baron Rosenkrantz fra Villestrup, 
Kammerraad Spanggaard ibidem, Forpagter Sørensen 
ibidem, Hr. Tørsleff fra Rold, Hr. Bjerregaard af 
Thorup Hede.« 

Han kom tidlig fra Hjemmet. Skoleundervisning 
fik han til at begynde med i Øster Hornum Præste
gaard, senere i Aalborg, og efter sin Konfirmation og 
Faderens Køb af Tustrup var han en Tid paa Her
redskontoret i Nibe for at gøre sig bekendt med for
skellige Forhold vedrørende Samfundslivet og derved 
erhverve sig en Viden, der i hans Egenskab af frem
tidig Besidder af en større Landejendom kunde kom
me ham til Nytte. 

Efter Tilbagekomst til Hjemmet begyndte han i 
en ret ung Alder at handle med Stude som Faderen 
før, vistnok med godt Resultat. 1831 forpagtede han 
Avlsbruget paa Lindenborg og de ligeledes under 
Grevskabet hørende Ejendomme, Henriksdal og Fjel
leradgaard. Paa Lindenborg drev han Studefedning 
med Korn og Kartofler, ligesom han ogsaa i stor Stil 
dyrkede Raps. 

1832, den 20. Oktober, blev J. C. Hjorth gift i 
Havbro Kirke med Ane Agathe Kjeldsen, Datter af 
Godsejer Peder Kjeldsen og Hustru Abelone Faur
schou af Mølgaard. Hun var født den 8. August 
1810 og blev paa Lindenborg og Tustrup Moder til 
15 Børn, hvoraf 4 døde som mindreaarige. 

Forpagterboligen paa Lindenborg var tarvelig, 
kun bestaaende af en Etage paa samme Sted, hvor 
den endnu ligger. Der var i Huset kun et stort 
Værelse, Salen, h''ori der spistes. De andre Værelser 
var meget smaa: et Kontor, et mørkt, snævert Sove-
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værelse til Forpagteren med Hustru og Smaabørn, et 
mindre Barnekammer og to smaa Gæsteværelser, 
hvoraf det ene brugtes som Skolestue. Køkkenet var 
uden Komfur og med aaben Skorsten. I Folkestuen 
stod det store Trug, hvori Dejgen til Brød æltedes. 
Hadsund-Landevejen gik den Gang mellem Slottet og 
Forpagterboligen og igen mellem denne og Østsiden 
af Ladegaarden. En stor Svinesti og en Brønd var 
lagt lige udenfor Bryggersdøren, og i sarurnes Nærhed 
fandtes en stor Møddingspyt En Tørvestak stod 
næsten lige ved Landevejen, og i Fronten af Stakken 
saas Lokumet. Øst for Forpagterboligen var lidt 
Urtehave og Syd for en større Have. Forvalterne, 
hvoraf der i Regelen var to paa Gaarden, havde 
deres Værelser i det saakaldte røde Hus Nord i Lade
gaarden, hvor der ogsaa var Folkekamre, Snedker
stue og Materialrum for Avlsredskaber. Ogsaa Hus
læreren havde et Værelse i det røde Hus. Det var 
uden Kakkelovn og om Vinteren meget koldt, hvilket 
i særlig Grad mærkedes af Familiens to ældste Dren
ge, som, da de var 7-8 Aar gamle, ligeledes fik det 
anvist som Soveværelse paa Grund af Familiens 
stærke Vækst. Paa Vejen dertil maatte de oven i 
Købet gennem Materialrummet, hvor Rotter huserede 
slemt. 

Af Plantning var der en Del : Vest for Ladegaar
den en Granplantage med et grundmuret Hørbered
ningshus, tilhørende Godsinspektøren, og et Stykke 
Nord derfor, i Forbindelse med Slotshaven, en Elle
plantage paa Kæret, kaldet »Friheden<<. Denne er 
senere en eller to Gange blevet væltet af Storm, lige
saa Asketræerne i Alleen. 

:.Nord for Slottet, mellem dette og Broen over 
Aaen, lige i Vejsvinget, laa Lindenborg Kro, hvor 
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Kromand Axelsen med Kone og 3 Døtre residerede. 
Bønderne drak undertiden vel stærkt dernede og 
sloges. Der fortaltes, at Søren Svendsen fra Vaarst 
en Dag i Kroen trak sin ene Ridestøvle af og brugte 
den med Spore paa som Vaaben, vistnok for at skaffe 
Ro, og det med god Virlming I Kroen betaltes Bro
penge, l a 2 Skilling af hver Vejfarende. Den æld
ste af Døtrene blev forlovet med Fuldmægtig paa 
Godskontoret, Stougaard, og i Venrlsyssel lever Efter· 
kommere af dem.« 

»Jeg erindrer, at der en Gang blev holdt Valg til 
Stænderforsamlingen paa Slottet, og min Fader var 
den Gang Tilhænger af den gryende Frihed. For
øvrigt kom han fra Valget meget indigneret over Lars 
Toft af lillevordes tølperagtigske OpførseLe 

•Forpagteren paa Lindenborg havde den mærke
lige Forpligtelse, at han skulde føde Godskontorets 
Postbud og Skriverdreng. Posten hentedes nemlig et 
Par Gange om Ugen ved ridende Postbud i Aalborg, 
hvilket vistnok varede ved til langt hen i Halvtred
seme. Jeg har som Dreng i Krigsaarene 1848-50 
mange Gange hentet den til Hest fra Tustrup paa 
Godskontoret, fuldendt Turen i en god Time og end
da, inden jeg forlod Godskontoret, læst de vigtigste 
Efterretninger fra Krigen, saa jeg ved min Hjem
komst straks 'kunde meddele Fader dem. Linden
borgs ridende Postbud hed Frederik Post. Han blev 
senere Gaard mand i Gerd ing. Skriverdrengen hed 
Asmus Hjorth og var en Guldsmedesøn fra Aalborg, 
uden Familieforbindelse med vor Slægt. Han skrev 
en smuk Haandskrift, var en Ordensmand og et paa
lideligt Menneske, hvorfor min Fader sendte ham til 
København at lære Brændevinsbrænderkunsten hos 
den l•endte Brændevinsbrænder Brøndum, og han 
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blev, efterat min Fader havde anlagt Brændevins
brænderiet paa Tustrup, dettes første Bestyrer. Her 
blev han forlovet med Jomfru Hoffmann, en Embeds
mandsdatter fra Vestindien, nu Husjomfru paa Tu
strup. Efter nogle Aars Forløb kom han til at tjene 
Brænderiejer Sørensen i Hobro, hvor han indlod sig 
i et noget tvivlsomt Forhold til en gift Kone, saa 
Jomfru Hoffruann hævede Forlovelsen og rejste til 
Vestindien, hvor hun vistnok døde. Hjorth kom 
anden Gang til Tustrup som Brænderibestyrer, blev 
da forlovet med Jomfru Juul fra Flamsted, købte 
Gammelholm i Sønderup Sogn og giftede sig. Der 
kom Børn, men Ægteskabet var ikke helt lykkeligt. 
Han boede en Række af Aar paa Gammelholm, og 
efter dens Salg havnede han hos en Datter, der var 
gift med en Politibetjent i Aalborg. Her døde han, 
efler at være falden ned ad en Trappe og brækket 
Halsen, og blev begrav et i Sønderup. c 

»Min Bedstefader, Peder Kjeldsen fra Mølgaard, 
min Moders Fader, besøgte os nogle Gange i sin 80 
Aars Alder paa Lindenborg. Han var en stor, stærk, 
alvorlig Mand med gammelt Bondepræg og en stor 
Vorte ved Næsen. Han brugte en vældig Stok med 
Parerplade paa den nedre Ende, for at den ikke skulde 
synke for dybt, naar han gik i Kærene. Han laa i 
en rød, storblomstret Silke-Nattrøje i Sengen og sang 
Salmer om Morgenen. Min Fader syntes ikke at 
sætte synderlig Pris paa hans Besøg. Han vilde kri
tisere og korrigere sin Svigersøn, hvad denne kun 
daarligt taalte. De var begge to myndige Mænd. 
Der blev senere fortalt, at Peder Kjeldsen skal have 
sagt om Fader: »Min Svigersøn er en flyvgal Stod
der, men en dygtig Pigc 1), og en anden Gang: ,NU: 

') Det samme Ord som i Pigkæp, Pigtraad. Gammelt 
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tror A, Kronedød, at min Datter Agathe har vunden 
Sejr over Jens Christian.« - Peder Kjeldsen døde 
paa Mølgaard den 4. Januar 1846, 87 Aar gammel, 
og blev den 16. Januar begravet paa Havbro Kirke
gaard.« 

~Den første af mine Lærere, jeg mindes noget 
om, var en Seminarist Østergaard . . . . Han blev for
lovet med Lærer Møllers Datter Sulla (Ursula) i Fjel
lerad. Han fulgte for Re11ten med os til Tustrup i 
1842, havde senere Plads paa Store Restrup ved Nibe 
og havnede vist i et Skolelærerembede. 

Fader drev de 3 Gaarde, Lindenborg, Henriksdal 
og Fjelleradgaard til Dels ved Hoveri. Jeg busker 
dunkelt at have set Hovfolkene, efter Sigende mest 
Bøndernes unge Folk, som betragtede Hovdagen som 
en halv Fridag og undertiden i deres Løjer kunde 
skeje en Del ud, hvilket frembragte alvorlige Karam
bolager med Forvalter og Forpagter. Det skete af og 
til, at de havde drukket for meget, saa naar de kørte 
Gødning, kunde en enkelt faa i Sinde fra den høje 
Stenbro at ville køre de andre ned i det dybere lig
gende Gødningshul med Heste og Vogn, eller om 
Høsten kun hugge Toppen af Kornet. Tilsigelsen 
skete mest ved ridende Bud, i Høstens Tid under
tiden ved et Flag paa Banken Blaahvas, og i Til
fælde af, at Flaget ikke kunde ses formedelst Vind
retningen, hejstes en Kurv .... I sine sidste Aar paa 
Lindenborg dyrkede Fader Raps i stor Udstrækning. 
Jeg husker endnu Høsten og Tærskningen paa Sejl 
med ridende Karle og Musik og til sidst Halmens 
Brand om Aftenen. Asken blev opsamlet og solgt til 
Sæbefabrikkerne. 

jydsk Udtryk om en Mand, som - navnlig ved Kniberi 
- kommer frem, »slaar sig igennem•. 
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Fader havde den for Landmænd uvurderlige Egen
skab at være Morgenmand, tidlig paa Færde til Hest 
hver Dag om Sommeren paa sine udstrakte Marker, 
paaseende, at enhver opfyldte sine Pligter, fordrede 
meget af sig selv, men ogsaa af andre, inde og ude. 
Han var fuld af Energi og Initiativ, havde altid sine 
Marker i Orden, rene og vel gødede, tilsaaede og 
høstede i rette Tid - i det hele Landmand med Liv 
og Sjæl. Paa den Tid og længe efter var det Skik, 
at Kreaturerne, mens de var »indbundne«, altid blev 
drevne ud til Vand, paa Lindenborg helt ned til Bæk
ken fra det store Kildevæld »Præstehullet«, og det 
var da anset for Husbondens Pligt hver Formiddag 
mellem 10 og 11 at møde til Vandingen for at paase, 
at hvert Kreatur fik fornødent Vand .... Fader sør
gede for, at Folkene fik en ualmindelig god Kost, og 
han beholdt dem længe. 

Den ene af de to Forvaltere, han holdt paa Lin
denborg, hed Krogh. Han var bondefødt i Nørre 
Uttrup. Krogh var en streng, ahorlig Mand med en 
kraftig Legemsbygning, som nok kunde indgyde Re
spekt hos Hovfolkene. Andenforvalteren var Ove 
Møller fra Hvilshøjgaard ved Brønderslev. Han blev 
forlovet med Provst Rehders Datter Sine i Gerding 
og kom senere tilbage til Hvilshøjgaard, hvor han 
døde som en gammel Mand.« 

I Inspektørboligen paa Lindenborg boede Gods
forvalteren, Kammerraad Kirstein med sin Hustru 
Trine født Krenchel, begge Københavnere, Datter af 
en Søofficer. De havde en meget stor Børneflok. 
Kirstein var velstaaende. Han havde hentet sin Frue 
i Store Brøndum Præstegaard, hvor hun tjente som 
en fattig Jomfru. De førte Egnens fineste Hus. J. 
C. Hjorth og Hustru levede i venskabelig Forbindelse 
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med dem gennem Livet. Kammerraaden var en lille 
opfarende, undertiden heftig Mand. Inden han endnu 
var en ældre Mand, blev han svagelig og døde 1852. 
Hustruen flyttede med Børnene til København og 
levede i mange Aar derefter. Begge er begravede paa 
Blendsirup Kirkegaard. 

Af Kammerraad Kirsteins Døtre \'ar Augusta den 
ældste. Hun blev som meget ung forlovet med sin 
Lærer, cand. theol. Hansen, hvorfor han pludselig 
maatle vige Pladsen hos Kammerraadens. Senere 
blev hun dog Præstekone paa Sjælland. Tre andre 
Frøkener Kirstein blev forlovede med tre Brødre 
Hvass, Sønner af Justitsraad A. N. Hvass, Bælum 
Nørgaard. Caroline blev gift med Landinspektør 
Hvass til Skibsted Vestergaard, en noget vidtløftig 
Herre, som døde forholdsvis tidligt, hvorefter Enken 
giftede sig med sin Forvalter Jens Bjerregaard. Fanny 
Kirsteins Forlovede, cand. jur. Hvass, døde, inden de 
naaede Giftermaalet. Emilie Kirstein ægtede den 
tredie Hvass, som vistnok ogsaa var Jurist, men 
havde et svagt Helbred, hvorfor de maatte leve i 
Syden. De havde et Pensionat i Mentone i Frankrig. 
nær Italiens Grænse, men efter flere Aars Forløb døde 
han paa Vejen hjem i Tyskland og er begravet i 
Familiebegravelsen i Bælum. En femte Dalter af 
Ægteparret Kirstein, Trine hed hun som Moderen, 
blev gift med Proprietær Skeiby af Sønder Kongerslev. 

En af Forpagter Hjorths gode Venne·r paa Lin
denborg var den senere Pastor Olsen, Gudum. Han 
var som Student en Tid Huslærer hos Kammerraa
dens, blev forlovet med en Baronesse Juul fra Refs
næs og af Greven kaldet til Gudum Præsteembede. 

»En Foraarsdag i 1842 brød vi altsaa op for 
Tustrup .... Jeg husker endnu Kørselen til Tustrup 
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i en stiv Kassevogn, rummende alle Børnene og 
BarnPpigen Christiane med den mindste, Søster Lone, 
dygtigt vrælende, paa Skødet. Hønsene ankom alle 
besvimede. De havde været dækkede af et Sejl over 
Vognen og haft for lidt Luft, men kom alle til Live 
igen.« 

Bortset fra de af Jakob Hjorth foretagne For
bedringer af Gaardens Bygningsforhold ha \'de disse 
dog endnu Præg af gammel »Stil« og gammeldags 
Fordringsløshed. Kørselen ind i Gaarden og ud af 
den gik ad en højnet Stenbro over en Stenkiste, som 
var farlig at passere om Natten, især da for ukendte 
Folk, og havde da ogsaa foraarsaget Væltninger. 
Langs Udhusene var smalle Stenbroer, og midt i 
Gaarden en Møddingsplads, ujævn og belagt med 
l\1arksten. Gaarden havde 3 Brønde, den ene ved 
Hestestalden og i Kanten af Møddingspladsen, den 
anden, som ved en Pumpe gav Vand til Bryggerset, 
ved Vesterenden af Stuehuset og den tredie,• hvorfra 
der pumpedes Vand til et stort Vandtrug for Heste 
og Kreaturer, var lagt uden for en Port, hvori Dyrene 
vandedes. Uden for Køkkendøren var Svinestien og 
et Par Tørvestakke. 

I den østlige Del af Haven laa en lille Smedie 
og længere ude en anden Smedie med Beboelseshus 
for Gaardens Smed, som havde et Stykke Markjord 
til Brug, og som ogsaa - for egen Regning - sme
dede for Omegnens Mænd. 

Det Tustrupske Bygningskompleks, selve Gaar
den, nævnte Smedier, den gamle Stampemølle og den 
endnu meget ældre Kornmølle m. m., ha,·de imidler
tid nu nylig faaet en Forøgelse: en Brænderibygning. 
Den var i 1840 bekostet opført og indrettet af J. C. 
Hjorth og hans gamle Fader i Forening og skulde 
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nu tages i Brug, saa snart Forholdene tillod det. Tæt 
Vest for Gaarden laa den. Den væsentlige Hensigt 
med Brænderianlæget var denne: ved Fremstilling af 
Brændevin at tilvejebringe et godt Foderemne, Bær
men, for en forstørret Kvægbesætning. J. C. Hjorth 
havde længe haft det Syn paa Landbruget, at en 
Ejendom ikke kan komme i ordentlig Drift og naa 
sin højeste Y deevue ved alene at fodre dens Kreatur
besætning med, hvad der kan avles paa dens Jorder. 
Brug af Kunstgødninger og Fodring med Oliekager 
kendtes ikke, stor Avl af Enghø kunde der paa Tu
strup ikke regnes med - Hjorth fandt det nødven
digt at anvende det omtalte Middel til at faa sin 
Jord sat i Kraft og Gaardens Produktion forøget: 
Fodring med Bærme, derved større Kvæghold og 
rigeligere Gødning paa Markerne. 

Dammene ved Møllerne var meget fiskerige . Der 
var Gedder, Skaller og Aborrer, som fangedes med 
Kroge etler med Vaad, trukket med Tove, men især 
var der Aal, der toges i Aalekiste i Slusen. Ligeledes 
fandtes der mod Høst ikke faa Vildændet·. 

Der udfoldede sig nu, mens Aarene kom og gik, 
en stor Virksomhed paa Tustrup : Opdyrkning af 
endnu ikke kultiverede Arealer, Forstørrelse af Ha
ven, Beplantning af en 18 Tønder Land stor Hede
strækning og andet Terræn, der »ikke var til andet«, 
samt Opførelse af en stor Del Nybygninger, dels Ud
videlser af ældre, dels frit beliggende, altsammen nød
vendiggjort ved den stærkt tiltagende Avling og der
med følgende Forøgelse af Husdyrbestanden, som for 
Hornkvægets Vedkommende inden lang Tid naaede 
op til et Antal af 230 store Kreaturer, for Største
delen Stude, der fodredes med Bærme, Korn og Kar-
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tofler, foruden naturligvis med fornødent Straafoder, 
tilpasset efter Formaalet: større eller mindre Fedning. 

I 1860 blev Stampemøllen nedlagt, for at der 
k unde skaffes tilstrækkeligt Fald for Vandløbet, der 
skulde drive Kornmøllen, som samme Aar blev ned
brudt og erstattet af en ny. Af andre særlige Ny
bygninger maa nævnes et Hus til Kontor og Skole
stue m. v., et Par Arbejderboliger og sidst en Mejeri
bygning. 

Brænderiet blev drevet ca. 8 Maaneder af Aaret. 
Der brændtes da daglig Ca. 2 Kar a 20 Tønder, og 
aarlig produceredes over 100,000 Potter Sprit. For
uden at Gaardens Avl for en stor Del anvendtes i 
Brænderidriften, indkøbtes dertil Korn og Kartofler 
fra Omeg~ens større og mindre Gaarde. Disse Pro
dukter leveredes paa Tustrup, hvilket gav Anledning 
til megen Travlhed, da der ofte paa en Gang kunde 
være 20-30 Vogne i Gaarden, belæssede med nævnte 
Varer, som altsammen skulde vejes og maales, brin
ges paa Lofter og Oplagspladser og betales. 

1866 nedlagdes Brænderiet, dels fordi det trængte 
til Ombygning, dels af den Grund, at Konkurrencen 
med Købstædernes ny Spritfabrikker ikke længere 
gjorde Driften lønnende. Men det havde da ogsaa 
bevirket, hvad der fra først af var Hensigten med 
det: gennem en udstrakt Bærmefodring at sætte Mark
jorderne i fortrinlig Gødningskraft og samtidig give 
Betingelser for en omfattende og planmæssig Stude
fedning1). 

1
) En Mængde Fedestude solgtes til den bekendte Hof

slagter Svendsen i København, flere Gange uden at Kø
beren saa dem, og blot efter den Beskrivelse, Hjorth 
forud gav af dem, bestemtes Prisen. Salg af Dyr efter 
Vægt var jo den Gang ukendt. 
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Den hele, alsidige Bedrift paa Tustrup krævede 
selvsagt en meget betydelig Regnskabsføring og ad
skillig Korrespondance, men ogsaa ved sit Skrivebord 
var J. C. Hjorth en kyndig og korrekt Mand, der 
som alle Vegne i Besiddelse af stor Forretningsdyg
tighed, klog paa alskens HandelsonJraader. Han for
drede, som tidligere nævnt, meget af sine Folk, de 
mere overordnede saa vel som det egentlige Tyende, 
men havde Evner til at gøre dem interesserede i de
res forskellige Arbejder og til at vinde Tillid baade 
hos dem og i langt videre Kredse, saa ban i Tidens 
Løb kom til at tage megen Del i det offentlige Livs 
mangeartede Hverv og saaledes blev en benyttet Mand 
paa ikke faa Administrationsomraader, foruden dette, 
at hans samtidige ofte søgte Raad og Vejledning bos 
ham vedrørende mere private Anliggender. l 27 Aar 
var han Medlem af Aalborg Amtsraad, ligeledes i 
mange Aar Sogneraadsformand. Han var Medstifter 
af den indbyrdes Brandassuranceforening for Løsøre 
for Aalborg og Hjørring Amter og mangeaarigt Med
lem af sammes Direktion, Formand for Jagtafløsnin
gen, i en længere Aarrække Dyrskuedommer, Med
lem af Stutterikommissionen og Taksationskommis
sionen for J ernbanea n læget fra Randers til Aalborg. 
l særlig mange Aar, lige til sin Død, var ban Land
væsenskommissær og havde med sit sunde og klare 
Omdømme ogsaa her væsentlig Indflydelse ved flere 
vigtige Sagers Afgørelse, hvilket i Aartier efter hans 
Bortgang vedblivende erindredes af mange. 

1852 udnævntes J. C. Hjorth til Kammerraad og 
i 1864 til Ridder af Dannebrog. 

· Med Hensyn til Opdragelsen af sine mange Børn 
var han ligesom i sin Landmandsvirksomhed en be
stemt, villiestærk og myndig Mand, efter en senere 
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Tids Pædagogik maaske noget streng. Han havde 
selv faaet en baardhændet Opdragelse og hyldede 
som Fader ·Ordsproget: »Den Gren skal tidlig krøges, 
der god Krog skal vorde.« I hans senere Aar tabte 
denne Strenghed sig dog mere og mere. 

»Vi Børn saa sjælden vor Fader undtagen ved 
Middagsbordet. Han var alt for alvorligt anlagt til 
særligt at befatte sig med os, undtagen naar vi drev 
vore Løjer for vidt - da kunde vi komme til at 
smage Kæppen. Den mere kærlige Omgang med Bør
nene overlod han til Moder og vor gode Pige Chri
stiane, men han havde Tanke for, at der sørgedes 
godt for os med Føde og Klæder og til Dels med 
Undervisning. Vi havde private Lærere, i Regelen 
theologiske Kandidater, men da disse gerne fik en 
Del at gøre med Brænderiregnskaberne, mere i de 
senere Aar end i de første, gik det jo gerne ud over 
Undervisningen.« Men ved Siden af sin kolde, stram
me Alvor kunde Hjorth være øm og kærlig og blød 
i Sindet. Dette viste sig dog først ret, naat· Børnene 
kom ud fra Hjemmet. Da var han den mest kærlige 
og omhyggelige Fader, hvorom hans mange Breve 
vidner. »Vi Drenge skulde undertiden køre for ham, 
f. Eks. til Hobro, hvilket ikke var saa let. Vejene 
var dengang belagte med uharpet Grus med store Sten 
iblandt. Kørte vi paa en af dem, fik vi, da han sad 
bagved, et Stød i Ryggen med det Udbrud: »Mær
kede du den.« Vognen skulde »snakke«, da vi kom 
til at køre i Fjedervogn. 

En enkelt Gang har jeg set Fader ligesom for
glemme sig, tabe sin alvorlige Holdning, over for os 
Drenge. Vi var i Aarhus til Landmandsmøde, og et 
større Selskab, deriblandt Fader og to Sønner, den 
ene mig, paa Udflugt i Rathlousdals Have. Der blev 
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spist, talt og sunget, og pludselig kom paa en for
spændt Slæde et i den ene Ende aabent Vinfad, fyldt 
med Punsch. Forpagteren paa Ratblousdal steg op 
paa Talerstolen og bad Selskabet smage paa Rath
lousdals Mælk. Vældigt Bifald - og min gamle 
Fader raabte Hurra og klappede ikke mindre end 
nogen ung Mand, saa vi to Brødre blev ganske for
bavsede over hans Lystighed, som vi ellers ikke var 
vant til at se. 

Fader var en troende Kristen og forsømte ikke 
Kirken, og naar han sendte sine Børn ud i Verden, 
fremførte han forinden indgaaende Formaninger for 
dem om at bevare Kristentroen, Ærligheden, Fliden, 
Troskaben og Kærligheden til Hjemmet og at flygte 
for alt det, som var slet, og som vi ikke turde lade 
Gud og ''ore Forældre se. Men Fader var kun et 
Menneske og havde naturligvis ved Siden af sine 
gode, ja fortræffelige Egenskaber sine Fejl. Hans let 
opblussende Heftighed kunde være til stor Gene for 
ham selv og hans Omgivelser, men han havde da 
ogsaa som mange andre heftige Folk den Egenskab 
hurtigt at kunne glemme. Særlig kunde Pligtforsøm
melse og Utroskab bringe ham i Harnisk. Derom 
kunde Assurancebestyrer Christen Kjærulff tale. For
modentlig havde han faaet sin Stilling ved Anbefaling 
af Fader, som jo sad i Direktionen for Assurancefor
eningen, men Kjærulff var en lidenskabelig Kortspil
ler og besveg Brandkassen. Da skal Fader have sagt 
til ham: »Du skulde slæbes i Rendestenen ved Haar
totterne for din Misbrug af Tillid · og dit Bedrag.« 
Han blev omsider afskediget. Fader var vældig in
digneret paa ham.« 

Kammerraad Hjorth døde paa Tustrup den 16. 
Februar 1869, kun 64 Aar gammel, i sin 21-aarige 
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Søn Thyges Arme. Han døde af Skarlngensfeber, 
som han havde paadraget sig ved at tibe en Karl 
med samme smitsomme Sygdom. ' Karlen kom si~, 

men Husbonden bukkede under. Pastor Petersen, 
Skørping, besøgte ham under hans Sygeleje. og Hjorth 
skal da have sagt: »Det er haardt at forlade alt det, 
man har virket, men man skal bøje sig for Guds 
Villie. « Præsten svarede: ~Det skal b li ve husket, • 
og det blev da ogsaa omtalt i hans Ligtale. Begra
velsen foregik den 22. Februar under stor Deltagelse 
fra hele Egnen. Foruden Sognepræsten, Pastor Peter
sen, talte Pastor Olsen, Gudum, samt Pastor Fønss, 
Haderup, som i sin Ungdom havde tilbragt flere Aar 
paa Tustrup som Huslærer. En stor, blankpoleret, 
firkanlet Granitsten dækker J. C. Hjorlhs og hans 
langt senere afdøde H u s t rus Grave paa F ræer Kirke
gaard. 

Pastor Fønss' Tale, af hvilken Familien har be
varet Opskrift af nogle Brudstykker, synes at have 
været overordentlig smuk, præget paa en Gang af 
''arm Følelse og dyb Sandhedskærlighed. Efter en 
velformet og aabenhjærtig Skildring af den afdødes 
Væremaade og Sindelag, som trods alt, der kunde 
synes koldt og umildt, fortjente Ære og Paaskønnelse 
og inderlig Tak, slutter Talen saa kønt: • Dette er 
alle deres Farvel, som fra dine Ungdomsdage og i 
dine senere Aar lærte at kende dig som en trofast 
Ven og Raadgiver. Det er mit, min Hustrus og alle 
deres sidste Farvel, der i en lang Række af Aar have 
tjent i dit Hus, og som, jo længere de blev hos dig, 
lærte at elske og agte dig desto mere. Fred med dit 
Støv l Farvel i Jesu Navn l« 

Ogsaa fra Sønnen Thyge foreligger - foruden 
1\aptajn Hjorths egne anerkendende Optegnelser om 

19 
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Faderen - en skriftlig, i høj Grad venligsindet Me
ningstilkendegivelse om den trofaste, bortgangne Fa
miliefader paa Lindenborg og Tustrup. 

»Moder var yngste Datter af P. Kjeldsen og 
Hustru, Mølgaard. I sin tidligere Ungdom var hun 
en Tid i Hobro for sin Uddannelses Skyld, søgte der 
en bedre Skole og blev oplært i alle de Fag, som 
Datidens unge Damer burde kende: Tysk, Tegning, 
Maling, Brodering, Syning og Dans, fik i det hele 
en god Opdragelse .... Fader tog ikke fejl, da han 
ægtede hende, og hun, kun 22 Aar gammel, gik ind 
til en ansvarsfuld Stilling som Forpagterkone paa 
Lindenborg med den store Husholdning. Om hen
des Kvalifikationer straks svarede til denne Stilling, 
ved jeg ikke, men hun tog sin Gerning op og mestre
de den snart ... Jeg kan ikke nægte mig den Glæde 
at fremdrage her, hvad min Søster, Kirstine Westen
holz, Refsnæs, skrev om vor Moder efter hendes 
Død 1

). 

»Aldrig saa jeg Moder anderledes end altid tæk
kelig og skinnende ren trods Arbejdsdragt Det Præg 
af Alvor, som var det første Indtryk, Fremmede fik 
af hende, var en Følge af de mange store Pligter, der 
paahvilede hende: Omsorgen for den efterhaanden 
store Børneflok og saa Styrelsen af den meget store 
Husholdning, som lagde umaadeligt 'Beslag paa alle 
hendes Evner og Kræfter. Ved uvilkaarlig Paavirk
ning af Faders energiske Virksomhed fremkom mu
ligvis den ualmindelige Dygtighed, hun straks er
hvervede sig, og som gav hende Autorilet overfor 
hendes talrige Tyende og hjalp hende til at holde 
enhver til sin Pligt paa en god Maade. Mine Fpr-

1
) Her forkortet. 
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ældre havde deres Folk længe trods det, at de maatte 
bestille meget, men de fik til Gengæld en udmærket 
Kost og havde flere lignende Behageligheder i det 
velhavende Hjem. Moder havde aaben Haand og 
Hjerte for Nød. Ingen gik ubjulpet fra hende. Hun 
gav Arbejde til mange uden for Hjem m et, hvilket var 
en Nødvendighed for at holde Tøjet til den store Flok 
Børn helt og rent og det store Hus i god Stand og 
Forsyning indvendig, og altid, naar hun betalte for 
saadant Arbejde, fulgte der en liden Skønsomhed med 
i Form af lidt Sulemad fra en nylig stedfunden Slagt
ning eller sligt. Og hvem af os Børn mindes ikke 
Helvig, denne store, kantede Karleskikkelse, der var 
gift med en ondskabsfuld Mand. Hun var selv en 
taalmodig Stakkel, der ofte kom og hviskede sin Sorg 
og Nød i Moders Øre og blev trøstet efter bedste 
Evne. Det Tillids- .og Venskabsforhold, der gennem 
Aarene boldt sig mellem de to, gav Anledning til, at 
Helvig paa Gaarden gik under Navnet »Fruens Søster«. 
Mandens Ondskab kunde Moder ikke tage fra hende, 
men hun kunde paa saa mange Maader, ved Ord og 
Gerninger, oplive hende, saa stakkels Helvig kunde 
vandre styrket tilbage til sit fattige Hjem og de trange 
Kaar, lidt stærkere til at bære det alt. En Søn af 
Helvig, en stakkels forskræmt Dreng, kom senere til 
at tjene under de gode Forbold hos Moder. Og saa 
var der Sønder-Kirsten, en ældre, ugift, noget svag 
Kvinde, der jo var Hofskræder for Moders mange 
Drenge i deres Mindreaarigbed. Hvor var Moder ikke 
god og betrenkom mod hende - og saadan mod 
mange andre. 

Moder var i sit inderste Væsen meget religiøs, det 
var det, som bestemte hele hendes Færd, og hun blev 
ved at være det til hendes sidste Aandedrag. Af 
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Temperament var hun egentlig livlig og spøgefuld. 
Hun dansede gerne, om det end sparsomt blev hende 
til Del. Moder har saamænd danset med Kong Fre
derik den Syvende, da der under hans Jyllandsrejse 
blev boldt Fest med Bal for ham i Aalborg. Ved 
saadanne festlige Lejligheder og Sammenkomster var 
hun efter Faders Ønske smukt og smagfuldt paaklædt. 
Naar vi saa endelig Yandrede ud fra Hjemmet og selv 
dannede os et saadant, hvor var Moder da ikke hjælp
som og betænksom.e 

Et andet af Fru Agathe Hjorths Børn, Brand
direktør N. Hjorth, Vedsted, skrev efter hendes Død 
den 2. April 1897 bl. a. følgende: 

»l\•Ioder var et Ordensmenneske i højeste Grad. 
Hun førte et meget nøjagtigt Regnskab over sit For
brug af Penge, ligesom hun førte nøjagtige Fortegnel
ser over sit mangeartede Inventar og de mange med 
Aarslal, Nummer og Navn mærkede Sengeklæder, 
Dækketøjer og lign., som Huset rummede .... Hun 
følte sig glad og lykkelig i siue Alderdomsdage i sit 
Hjem, det Sted, hun elskede O\'er alle andre, var tak
nemmelig mod Vorherre for det, og taknemmelig og 
pietetsfuld overfor Mindet om den kære, saa tidlig 
bortgangne Fader, hvis virksomme Liv ofte stilledes 
os som følgeværdigt Eksempel.« 

»Efter at jeg [Kapt. Hjorth] nu har givet en Ka
rakteristik af mine Forældre, ''il jeg omtale enkelte 
Grene af den store Bedrift paa Tustrup i sidste HalY
del af Fyrrerne. Hele Personalet, som fik Kost og 
havde Bolig paa Gaarden, kunde til Tider være op 
imod et halvt Hundrede Mennesker foruden Frem
mede, der undertiden kunde komme. Jeg synes, at 
Moder har udtalt, at hun i de Tider haYde haft 
35-40 Senge daglig at holde i Orden og rene -
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men hun magtede det. Den Tid foregik al Bagning, 
Ølbrygning, Slagtning og Vask paa selve Gaarden, for
uden meget andet ve1h·ørende Husholdningen. Der 
var et enormt Kødforbrng paa Tustrup, og Husmode
ren var den, der maatte forestaa og lede Anvendelsen 
af det slagtede Dyr, naar dette var ophængt: Parte
ringen og Bestemmelsen af, hvortil og hvorledes de 
forskellige Dele af Dyrekroppen skulde bruges: Pøl
ser, Saltning o. s. v. Hun kunde her ikke stole alt 
for meget paa sine Undergivne og var stadig disses 
Vejleder. Fotoøvrigt havde hun Medhjælp nok, og 
Arbejdet gik med Lyst, selv om det varede dagevis. 
Den aarlige Indslagtning var omtrent saaledes: 3 a 4 
store Kreaturer, som ude i Laden blev siaaet for Pan
den af Forvalteren eller Avlskarlen med Smedens 
Forhammer og derefter stukne i Nakken med en spids 
Kniv, hvorpaa Karlene fortsatte Arbejdet, saa Kvin
derne først overtog Behandlingen af Dyret, naar det 
var flaaet, ophængt og Indmaden udtaget. Til Par
teringen senere fik de Mandshjælp. Af S\·in slagtedes 
aarlig 6 a 8 Stk. a 3-400 Pund pr. Stk. Dette skete 
i de koldere Aarstider og i Bryggerset, og Begyndel
sen foretoges af Karlene, som paa Slagtedagen maatte 
op Kl. 4 om Morgenen for at være færdige med Stik
ning, Skoldning og Ophængning til sædvanlig Arbejds~ 
tid. Saa overtog Kvinderne Bestillingen. Om Efter
aaret slagtedes 20-30 Beder eller købtes nogle slag
tede, fede Beder. Desforuden brugtes aarlig en hel 
Del Kalve og Lam samt Fjerkræ og Harer. Fra 
Mølledammen kunde faas Aal og anden Fisk. Kom 
en Sildesælger i Gaarde, købtes gerne en betydelig 
Mængde Sild, hvoraf en Del vindtørredes. 

Bagningen var ogsaa en Bestilling, det gjaldt om 
at faa godt udført. Der anvendtes gerne op til 3 Tdr. 
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Rug og l Td. Hvede hver 14. Dag. Til Brygningen 
brugtes i Sommertiden l Td. Malt om Ugen til 4 
Tdr. Øl. Om Foraaret blev der brygget Gammeltøl, 
der skulde bruges om Høsten og altsaa lagredes i flere 
Maaneder. Det blev noget slemt stærkt noget og 
smagte Høstfolkene godt. 

Storvask holdtes vist 2 a 3 Gange om Aaret og 
varede Dag og Nat med Rækker af Kvinder. Moder 
stod selv i Bagestuen og indsæbede alt Tøjet med en 
Børste og lod sig alle Stykker forevise, naar de var 
vaskede, for det Tilfælde, at de skulde 'have en Om
gang endnu. Forvalter, Lærer, Brænderibestyrer, Jom
fru og Piger fik frit vasket og strøget paa Gaarden. 
Efter Vaskningen kom Skylningen ved Mølledamm~n, 
som Jomfruerne overtog. Ovennævnte Mandfolks 
Kravetøj blev stivet og strøget. 

Lysestøbningen var en an<_ien vigtig Forretning, 
som foregik i Bagestuen og varede Dag og Nat, og 
som Moder ogsaa deltog i. Der skulde jo om Vin
teren bruges en Yældig Mængde Lys til Gaardens for- · 
skellige og talrige Lokaliteter : almindelige Lys, tykke 
og tynde, Væger og Lygtelys. 

En Virksomhed, der ligesom Lysestøbning fore
faldt sent paa Efleraaret, var Fremstilling af Stivelse. 
Den foretoges af Kvinderne og var et omstændeligt 
Arbejde. Dertil brugtes 5 -lO Tdr. Kartofler. Tør
ringen foregik til Dels i Fade ude, naar Solen skin
nede, men fornemmelig i lange, pølselignende Poser, 
som i et halvt Aars Tid hang i Porten i Træk og 
Tørre. 

I mange Aar passede min Moder selv sit Mælkeri 
af 20 a 30 Køer, skummede selv, kærnede sammen 
med Pigerne, men selv æltede hun Smørret og lavede 
sine Oste. 
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Væversker og Syersker i Egnen havde stadig no
get at bestille for Moder og efler hendes Besked: For
arbejdelse af Tøjer i baade Uldent og Linned. Store 
Lærreder laa paa Bleg om Sommeren. En hel Del 
Farvning af Garn foregik i Hjemmet 

Julebagningen var en større Historie, især af 
Pebernødder til de mange Børn og tjenende Folk. 
Der bagtes og brngles mange Skæpper. 

Først langt hen i Fyrrerne saa vi den første Fje
dervogn paa Tustrup, en saakaldet holstensk Familie
''ogn med 3 Agestole. Forhen og vel ogsaa senere, 
naar Fader kørte alene ud med Kusk, sad han i en 
saakaldet DoktorstoL 

.Ingen af en senere Tids Landbrugsmaskiner, ikke 
en Gang Hakkelsemaskiner, fandtes her før efter 1850. 
Alt Græs og al Sæden høstedes med Le, og Stubben 
blev re\·en med Haandriver. Alt Haandredskab var 
ineget primitivt og klodset, i Almindelighed forfærdi
get af den hjemlige Smed og Snedker. Skovlene f. 
Eks. med Træblad og jernskoede. Men eflerhaanden 
blev den Slags Redskaber bedre og bedre. Tid efter 
anden købtes et og andet fra Fabrikant Christen 
Zincks Vogn fra Sejlflod. Denne var en Foregangs
mand paa Haandredskabernes Omraade. Hans Fader 
var en indvandret Kanalarbejder fra Rendsborg, som 
lod Sønnen oplære i Smedehaandværket. Chr. Zinck 
var en begavet og virksom Mand. Han anlagde et 
mindre Hammerværk i Sejlflod, hvorfra hans Red
skaber udgik og solgtes pr. Vogn.« 1) 

En Del tjenende Folk foruden tidligere nævnte 

1
) En af de sidste, rigtig gammeldags Træhjulsplove saas 

hos Udflytter Anders Mathiasen paa Fræer Mark, hvis 
Søn, •This i Fræer•, i Aarhundredets Slutning blev be
kendt som en ivrig venstrepolitisk Agitator. 
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Forvalter Ove Møller fulgte Familien Hjorth fra Lin
denborg til Tustrup. Den ubetinget mest skattede af 
disse Yar Barnepigen Christianr. Hendes fulde Navn 
var Christiane Frankfurt Guldtand Christensen. Hun 
var Datter af en Fisker i Nibe og født sammesteds 
1803. Til Lindenborg kom hun 1836 som Amme for 
et i Forpagterhjemmet nylig født Barn. Hun havde 
tidligere tjent hos nogle Familier i Aalborg, bl. a. bos 
en Toldbetjent Moses og havde en Del at fortælle om 
Tolderens fattige Kaar og om, hvorledes de af Smug
lergods ved Accisen ved Byens Porte erhvervede noget 
til Føden. Siden havde hun tjent som Stuepige paa 
Egensekloster, var der bleven »lokket« og havde nu, 
kort før hun kom til Lindenborg, født en Dreng, 
Hans Christensen, som hun maatte sætte ud hos 
fremmede. Christiane var et paa en Gang godsindet 
og energisk Menneske. Hun gav sig med hele sin 
Sjæls Fylde hen til den Gerning, der var hende be
troet, elskede alle de Børn, der kom under hendes 
Varetægt, delte deres Sorger og Glæder, vogtede dem 
trofast og forsvarede dem som en Løvinde. Hun fik 
efter ha anden paa Lindenborg og Tustm p 15 Børn 
under sit Opsyn og sin Pleje, de 12 næsten lige fra 
Fødselen af. De yngre delte Seng med hende, de 
ældre Værelse, hvor hun i Vuggen ogsaa havde den 
mindste. Hendes Omhu for Børnene var uden Græn
ser. En af Drengene havde i sin pure Ungdom en 
Fejl i Pungen. Han blev stillet op paa et Bord, og 
Familiens Huslæge, Lund fra Aalborg, undersøgte 
ham. Lægen udbryder, halvvejs spøgende: »Jeg tror, 
han skal skæres.« - •Nej,~ siger Christiane, »rlet 
bliver der ikke noget af,« og pludselig griber hun 
Drengen og forsvinder med ham. Pigebarnet Kir
stine, som hun havde været Amme for, skulde et Aar 
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begynde at gaa i Skole med de andre Børn, men 
skulkede somme Tider. Saa en Dag tog Læreren hende 
ved Armen og trak hende hen imod Døren til Skole
stuen. Men Christiane havde set Faren for sin lille 
Yndling, kom farende fra en Dør, greb Barnet ved 
Haanden og sagde: • Pigen er, Fanden ta' mig, min« 
- og Kirstine kom ikke i Skole den Dag. Selv over
for Husbonden var hun ikkP. bange for at optræde 
protesterende, naar hun troede nogen af Børnene i 
Fare for Revselse, og han lod hende villig raade, thi 
han vidste, at de smaa var i gode Hænder. Over for 
Gaardens Folk var hun paa mange Maader en Hjæl
per, ikke mindst som Saarlæge, og tildeltes derfor af 
dem Navnet »Tante«, som senere fulgte hende hele 
Livet. Efter Kammermadens Død og Sønnen Jens 
Laursens Overtagelse af Tustrup boede hun hos Fru 
Agathe og spiste ved hendes Bord, forrettede nogen 
Stuepigegerning og drog undertiden med Fruen paa 
Gæsteri hos de fraværende Børn. 

»Naar vi Brødre, efter at være komne ud fra 
Hjemmet, besøgte dette, hilsede vi næsten lige saa 
kært paa hende som paa Moder til stor Glæde for 
hende, og næsten altid, naar vi skulde i Seng, fulgte 
hun med for at paase, at Værelset var i Orden, tage 
Støvlerne ned til Pudsning og slukke Lyset ... Hen
des største Bekymring var hendes Søn, en lille, svagt 
begavet Dreng, for hvis Opdragelse hrin ofrede efter 
fattig Evne, og saa havde hun endda nær ikke faaet 
ham konfirmeret, men en Gaas til Præstekonen kla
rede Vejen, og Hans blev: konfirmeret paa Luthers 
lille Kateldsmus, hvorefter hun fik ham i Bødkerlære 
i Hobro. I 42 Aar havde »Tante« sit Hjem i Fami
lien paa Lindenborg og Tustrup. Hun døde den 24. 
April 1878 og ligget· begravet i Familiebegravelsen paa 
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Fræer Kirkegaard. Hele Hjorth-Familien og mange 
af Sognets Beboere fulgte hende til Jorden. 

Blandt de egentlige Tjenestefolk, der fulgte med 
til Tustrup, var Avlskarlen Christen Pugholm, som 
vistnok var en dygtig Karl, men han tog sig under
tiden en større Dram. En Gang, da han noget be
skænket gik ind paa Kontoret og vilde gøre Vrøvl 
hos Husbonden, kom »Tante« farende efter ham, 
skammede ham ud og drev ham paa Døren, og det 
fandt han sig i. Han baYnede til sidst i Dollerup. 
Saa var der Kusken Peter Lavland, som ogsaa kørte 
Vognen med Brændevin ud i Omegnen og var en tro 
Svend. Han var paa Tustrup i flere Aar og blev 
derefter Gaardmand i Møldrup eller Akselterp. En 
tredie Medflytter var Røgter Jens Skørping. Han 
havde været Randersdragon og som saadan været 
med at hugge sig igennem Kosakkerne ved Bomhø
ved i Holsten 1813. Hjorth sagde om ham, at han 
med Tøjrkøllen havde siaaet en eller lo af Tustrups 
Stude ihjel, men at han som Røgter var saa dygtig, 
at han i Aarenes Løb rigeligt erstattede den Sl•ade.« 

Faarerøgter Niels Tved var en Overlevering fra 
Jakob Hjorths Tid. Det samme var Tilfældet med 
Christian Tysker, en halvgammel Karl, som havde 
været med i Slaget paa Københavns Red Skærtors
dag 1801 og derefter i Fangenskab i England i flere 
Aar. Ogsaa Snedker og Tømrer Christen Jakobsen 
var gammel i Gaarde. Han havde været Møllerkarl 
for Jakob Hjorth. Han var dygtig til at bande og 
prale, men godmodig og børnekær, saa Herskabets 
Børn tidt havde Ophold hos ham i Snedkerstuen. 

»Jeg erindrer flere Tjenestefolk paa Tustrup i 
Fyrrerne. Først en ung Karl, Chrislian Volsted, som 
.tidt fornøjede os Drenge med at være Hest for os, 
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naar vi agerede Dragoner. Han havde som yngre 
været med og for Fader med Stude i Holsten og var 
en frejdig, velbygget og forhaabningsfuld Karl. Ca. 
35 Aar derefter saa jeg ham igen paa Nørre Flødals 
Fabrikker, rødskjoldet i Ansigtet og frygtelig fm·druk
ken. Da bed han Christen Fjellerad og var vistnok 
paa Sognet i Ferslev. 

En ung Røgter, som ogsaa havde tjent Fader paa 
Lindenborg, var Niels Theil. Han tjente i flere Aar 
paa Tustrup, blev saa gift og fik sig bygget et Hus 
i Fræer. Niels gik temmelig lidligt til - en Sand
grav i Fræer skred sammen om ham. 

Af Daglejere mindes jeg Anders Carlsen fra Carls
huset paa Gerding Mark, ved Tustrops nordre Skel. 
Man fortæller om ham, at han vistnok havde siaaet 
en Kræmmer ihjel paa Fræer Mari<. Han havde en 
Søn, som tjente paa Tustrup, Navnet husker jeg ikke. 
Denne unge Karl blev en Dag pludselig syg efter Mid
dagen, saa smerteligt syg i Maven, at han løb hjem 
til Moderen og formedelst Smerten vilde drukne sig 
i nogle Mergelgrave. Dette fik hun forebygget, men 
inden Aften havde ban hængt sig. En anden af An
ders Carlsens Sønnei:, kaldet Carls Carl, var en Tid 
Staldkarl paa Tustrup, opsparede sig lidt Penge og 
lovede en Karl i Askildrop at laane ham 200 Daler. 
Han fortrød Løftet, og for at undgaa Udlaanet stjal 
han en Nat sine egne Penge, men blev straffet derfor. · 

En Høstarbejder var Peter Clausen fra Fræer, 
som kunde fortælle nogle lange, vældig interessante 
Røverhistorier. En Sønnesøn af ham blev en dygtig 
og velstillet Husmand i Elleshøj.« 

I det følgende skal nævnes de forskellige, til 
mere betroede Stillinger antagne Folk paa Tustrup i 
1840erne. 
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Af Forvaltere huskes foruden Møller ogsaa Fun
der, en Snedkersøn fra Viborg. Han blev senere Be
styrer af Brænderiejer Sørensens Gaard Louisendal 
ved Hobro. Ligeledes Marcus Kjærulf, Søn af Pro
prietær Kjærulf, Haverslevgaard, der døde som ung 
af Tyfus, og Hustru født Weinschenck, Søster til 
Weinschenck paa Gunderupgaard. Marcus Kjærulf 
naaede senere at blive Direktør for Fabrikken Skan
dia i Randers. En Søster til barn blev gift med Vin
bandler Luplau i Aalborg. 

Efter Jomfru Hoffmann, som før er omtalt, vae 
en Købmandsdatter fra Randers, Rosalie Prytz, i flere 
Aar Husjomfru paa Tustrup, hvor hun blev forlovet 
- hvorom senere. Derefter tjente hun i adskillige 
Aar bos velstillede Fa mi lier i Aalborg og blev først 
gift efter 17-18 Aars Forlovelse. En Jomfru Petrea 
Stenild fra Stenildmosegaard tjente et Par Aar paa 
Tustrup og blev der Husfruens gode Veninde. H u n 
blev siden gift med Proprietær Møller, Marienborg 
ved Randers, og blev Svigermoder til et Medlem af 
Familien Hjorth, Branddirektør N. Hjorth, Vedsted. 

En af Brænderibestyrerne efter Asmus Hjorth, 
som før er omtalt, var en Vendelbo, der bed Bodel
sen, og efter ham kom Dencker, der var Søn af en 
indvandret Tysker, Funktionær ved Gudumlunds Fa
brik. Fra Tustrup kom han til Aalborg, hvor han 
anlagde et Brændevinsbrænderi, som efter nogle Aars 
Forløb blev solgt til den bekendte Harald Jensen. 

I Brænderiet medvirkede som Regel Elever. En 
af disse var Møller, en Skolelæreesøn fra Ferslev. 
Han blev engang siaaet over Ryggen af en fuld Stod
der med en Knortekæp, hvilket foranledigede et ind
vendigt Saar, som ikke vilde læges, og som forment
lig forvoldte hans Død under Badning i Mariager 
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Fjord. En anden Brænderielev var Søn af Lærer 
Villumsen i Gerding. Han var i hele sin Færd som 
en Bondekarl, tilsyneladende ogsaa noget tung og 
tvær af Begreb, hvorfor Huslæreren, Fønss, som hav
de en Del med ha m at gøre i Henseende til Regn
skaberne, havde stor Lyst til at skælde ham ud. Men 
Villumsen var ikke saa ueffen endda. Ikke længe 
efter læste han til Lærereksamen, bestod denue, ble\' 
Lærer i Rebild og virkede der, til ban døde. 

Efter Seminarist Østergaard, som var fulgt med 
fra Lindenborg, blev en Kandidat Nødskov, Søn af 
en Købmand i Holstebro, Huslærer paa Tustrup. Han 
rejste i 1844 og efterfulgtes af en Cand. Lund fra 
Vordingborg, som en halv Snes Aar senere havde en 
Privatskole i Lyngby ved København. »Efter ham 
fik vi N. P. v. Fønss, Søn af en Søofficer i Aarhus. 
Han havde som sine to Forgængere her studeret 
Theologi, men ikke taget Embedseksamen, da han 
var gaaet fra den, fordi han havde mærket, at han 
ikke kunde bestaa - man sagde, han havde rendt 
for meget omkring og snakket i Stedet for at læse. 
Han var et ret kønt, ungt Menneske, forstod at inter
essere Fader for sig, kunde fortælle barn en Del om 
København og københavnske Forhold og Personer 
og var i den Retning at slaa op i som et Leksikon. 
Han forsømte heller ikke, da han kom her paa Eg
nen, at spasere omkring: i Gaarden, i Brænderiet, i 
Møllen og andre Steder, hvor han kunde træffe Folk 
og spørge Nyt, hvorefter han ved passende Lejlig
heder, naar Fader var modtagelig, puttede det i ham, 
hvad ingen· anden før havde kunnet gøre .... Sam
tidig med Skolen overtog Fønss Brænderiregnskabet 
og Kornbetalingen. Dette bragte Fader til at inter
essere sig for ham, og Enden blev, at Fønss efter et 
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Aars Skolegerning i 1846-47 rejste tilbage til Køben
havn, studerede færdig og fik sin Eksamen. Fader 
hjalp ham vistnok pekuniært. 

Under Fønss' Fraværelse et Aars Tid havde vi 
en Fætter til Moder, cand. theol. Anders Faurschou, 
som Lærer. f!an var en høj, alvorlig Mand og meget 
streng i Skolen, hvorfor hans Aktier hos Moder 
svandt stærkt trods Slægtskabet, ligesom Forholdet 
mellem ham og Fader af andre Grunde ikke var det 
bedste - han var navnlig Fader for selvklog. Kun 
et Aars Tid var han paa Tustrup og blev senere 
Sognepræst for Dejbjerg og Hanning i Ribe Stift. Han 
døde 1871. 

Efter Faurschous Bortrejse blev Fønss, som nu 
havde faaet sin Embedseksamen med en lille anden 
Karakter, igen vor Lærer, og samtidig overtog han 
paany Brænderiregnskabet, ikke til Held for Under
visningen, thi den blev med Tiden sløj. Faders Af
straffelser af os for daarlige Karakterer var altid me
get pinlige for Moder, og hun og Fønss blev snart 
enige om at forevise Karakterbøgerne for Fader sjæld
nere og sjældnere, og til sidst undlodes det aldeles. 
Dette kunde saa meget desto lettere praktiseres, som 
Fader med Aarene blev sagtmodigere i Sind. Fønss 
var et godt Menneske. Traf det, at han nødvendig
vis maatte straffe i Skolen, var det gerne lempeligt.« 

I s a m fu-lde 19 A ar blev Fønss paa Tnstrup. Da 
han anden Gang kom hertil, tjente foran omtalte 
Jomfru Prytz her. Hun og Fønss blev forlovede. 
Det blev en meget langvarig Forlovelse. Hun kom 
senere til at tjene hos Brændedejer Brask i Hobro 
og var der i en lang Række Aar, ligesom Vennen 
stadig ventende paa, at ban skulde opnaa at faa An
sættelse som Præst. Med lejet Vogn besøgte han 
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hende af og til i Hobro, naturligYis en noget kostbar 
Historie for ham. Engang imellem prædikede Fønss 
i Fræer Kirke for at øve sig, og det kom han helt 
godl fra, men han forberedte sig ogsaa i ca. 8 Dage 
i Forvejen og prædikede højt paa sit Værelse. Atter 
og atter søgte han Præstekald, men stadig forgæves, 
saa han begyndte at tvivle om, at ban nogensinde fik 
noget saadant paa Grund af sin daarlige Eksamen. 
Endelig, i 1866, blev ban udnævnt til Præst for 
Haderup Sogn i Ribe Stift, et fattigt Hedesogn uden 
Anneks. Præsten der var den eneste Mand i Sognet, 
der holdt Heste, alle de andre kørte med Stude. 
Fønss vandt sine Sognefolks fulde Tillid og blev 
Sogneraadsformand, og efter at have fungeret som 
saadan i nogle Aar, var Anerkendelsen af hans præ
stelige og kommunale Virksomhed saa stor, at han 
kunde skrive til Fru Hjorth, Tustru p, saaledes: »I 
Gaar kom med megen Højtidelighed i Gaarde en 
Deputation, bestaaende af tre Mænd. Den ene bar 
en Klokke, den anden en Perpendikkel og den tredie 
slet ingen Ting. • Paaskønnelsen var ham til stor 
Glæde. Fra Haderup blev han forflyttet til Romdrup
Klarup-Storvorde Præsteembede. Da han blev aflægs, 
flyttede han til Aalborg, hvor han døde. Hans Grav 
er paa Romdrup Kirkegaard, h\'Or ogsaa Hustruen, 
Rosalie født Prylz, hviler. 

Af Familien Hjorths mange Venner og Omgangs
fæller i Kammerraadens Levetid skal nævnes nogle fan. 

Inspektør Heibrock, Lindenborg, Kirsteins Efter
følger, kom tidt til Tustrup. Han var en tyk, jovial, 
lidt urolig Mand En Datler af barn blev gif[ med 
Læge Møller i Brovst, senere Distriktslæge i Nørre
Sundby. 

Skovrider Kesler og Hustru, Thoruphedegaard. 



"288 A. C. ERTBØLL-NIELSEN ; 

Han var en Holstener, ansat af Grev Schimmelmann 
som Skovrider, senere blev han Overinspektør for 
Grevskabet. Kesler var en høj, alvorlig Mand med 
danske Sympatier og en ubestikkelig Karakter. Hans 
Hustru var Søster til Tømrermester, Brandinspektør 
Boss i Aalborg. Kesler døde pludselig paa en Vogn 
1884. 

Godsejer Fr. Dahl og Hustru, Buderupholm. Han 
var en nobel Karakter og en trofast Ven. Kammer
raaden satle megen Pris paa ham uden dog at være 
enig med ham i Henseende til hans Driftmaade, en 
for rigelig Mergling. Hans Hustru, Cathrine Bay fra 
Randers, som han havde ægtet i 1848, havde i For
vejen været Husbestyrerinde paa Buderupholm og 
som saadan en Dygtighed. Som Husfrue udfoldede 
hun megen Godgørenhed. Den frejdige og djærve 
Kjeldsendatler paa Tustrup, Fru Hjorth, sagde om 
Fru Dahl: »Trine kunde godt give sin Rumpe væk, 
om den var løs.« Dahl døde tidlig, 1863. Hustruen 
levede 40 Aar derefter. Begge er begravede paa Bu
derup Kirkegaard. Den ene af deres to Sønner, Fre
derik, blev Ejer af Buderupholm, men flyttede senere 
til Mosgaard ved Aarhus. Den anden Søn, Hakon, 
blev Ejer af Hals Ladegaard, men døde temmelig 
ung ligesom Faderen. 

Forpagter Bødlker paa Lindenborg kom ogsaa 
lidt til Tustrup. Han var en Købmandssøn fra Ber
gen, af god Familie og gift med en Mejeriforpagter 
Jensens Datter fra Sjælland. Bødtker var en dannet 
og begavet Mand, der interesserede Kammerraad 
Hjorth meget. Han kunde godt faa meget bestilt 
derhjemme paa Lindenborg, men døjede dog med at 
holde økonomisk Balance; en Gang maatte han endog 
akkordere. Han var noget af en Selskabsmand, vilde 
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gerne ad By og var for Resten en velset Mand i 
Egnen. Han blev dog paa Lindenborg til sin Død 
om ved 1870 og stededes til Jorde paa Blendsirup 
Kirkegaard. Enken rejste til København og døde der. 
En Søn af dem, Anker Bødtker, blev gift med en 
Datter af Kammerraad Thoft, Louisendal, Gudum 
Sogn. 

Ogsaa Familien thor Stralen af Refsnæs hørte 
med til den Tustrupske Omgangskreds1). Det samme 
gjaldt Provst Bøghs i Skørping og Provst Rebders' i 
Gerding. Førstnævnte Provst gjorde sig bemærket 
som ivrig Tobaksryger, sidstnævnte som Børneven, 
altid oplagt til at eksercere med Drengene fra Tu
strup og lave Børnelege, især naar der kunde faas 
fat paa nogle andre Drenge, f. Eks. Gaardfæster 
Peder Kjærs Sønner, hvoraf den ene blev den senere 
Hestebandler og Gaardejer Peder Kjær i Nølten. For
bindelsen med de to Præslegaarde blev dog ikke lang
varig. Provst Rehders døde pludselig paa Blendsirup 
Kirkegaard, paa Vej til Kirken, Pinsedag 1846, og 
Provst Bøgh blev forflyttet 1849. 

Endelig maa nævnes som en af J. C. Hjorths 
gode Venner Lærer Hvidberg i Fræer, en brav og 
dannet Mand og en i høj Grad pligtopfyldende Lærer. 
Han var gift to Gange. Med sin anden Kone, der 
var en Søster til Provst Rehders, havde han to Børn, 
Sønnen Conrad og Datteren Susanne, som var Dal
leren paa Tustrup, Kirstines, specielle Veninde. Hvid
berg og Hustru flyttede til Aalborg, da de blev gamle, 
og døde der, men er begravede paa den hjemlige 
Kirkegaard. 

1
) Om thor Straten se Aarbog Bd. II., Side 308 tf, og Bd. V., 

s. 234 f. 

20 
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Ifølge efterladte skriftlige Dispositioner af J. C. 
Hjorth var det hans Ønske, at hans Hustru efter 
hans Død· skulde hensidde i uskiftet Bo, og at Tu
strup, naar hun fandt Tidspunktet passende, skulde 
overtages i Forpagtning af Sønnerne Theodor og Jens 
Laursen i Forening og efter Forpagtningstidens Op
hør overdrages dem til Ejendom, og disse Disposi
tioner blev godkendt af samtlige Arvinger. 

I Foraaret 1871 overtog Brødrene Gaarden i For
pagtning, men efter venlig Overenskomst overdrog 
Theodor sin Ret til Forpagtning og senere Køb til 
Broderen Jens Laursen og fratraadte den l. Maj 1872. 

Jens Laursen Hjorth var født paa Tustrup den 
26. Oktober 1844 og opkaldt efter en Ungdomsven af 
Faderen, Forpagter Jens Laursen af Visborggaard. 
Sammen med sine Søskende fik han Undervisning i 
Hjemmet, lærte Landvæsen hos Faderen, gennemgik 
et Kursus paa Skaarupgaards Laudvæsensinstitut ved 
Aarhus og var derefter Forvalter hjemme indtil Fa
derens Død, hvoreftet· han bestyrede Gaarden for 
Moderen, indtil den overtoges i Forpagtning. 187:1, 
den 2. December, ægtede han O eta via Frederikke 
Elise Vallenlin, Datter af Provst Jakob Vallentin og 
Hustru født Harder i Tvede ved Randers og født 
sammesteds 1844. Hun var i 1872 kommen til Bu
derupholm som Husholdningselev og der lært den 
hende jævnaldrende Forpagter Hjorth paa Tustrup at 
kende. Hun var en brav Kvinde og blev en øm og 
omsorgsfuld Moder for 4 Børn. Ægteskabet blev kun 
kortvarigt. Hun døde paa Tustrup den 16. Marts 1881. 

Ved J. L. Hjorths Tiltrædelse af Driften af Tu
strup Hovedgaard indledes en ny Periode i Gaardens 
Historie, ny, fordi der nu gennem det hele Samfund 
kommer forstærket Skred i al kulturel Fremgang, og 
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fordi Menneskenes Verden ligesom bliver større for 
Villie og Virke og deres Livsforhold mere komplice
rede - samtidig med, at den enkelte tager Foran
dring i Retning af Fællespræg med alle, saa der bliver 
færre og færre af de egenartede selvgroede Naturer, 
som den ældre Tid fostrede og - fredede. 

Som oftest er det vel vanskeligt for en Søn at 
følge efter en dygtig Fader og blive Leder af en Be
drift, der er bragt til et højt Standpunkt i kulturel 
og produktiv Henseende. Det kan ofte være sværere 
at bevare, hvad der er skabt, end at frembringe no
get nyt. Men at J. L. Hjorth magtede begge Dele, 
vil det følgende formentlig vise. 

Efter at have været Forpagter - sammen med 
Broderen og alene - i ca. 5 Aar købte J. L. Hjorth 
Tustrup af Moderen for 165,000 Kr. foruden Arve
forpagtningsafgiften1). Allerede da havde han lagt for 
Dagen, at han var en lige saa dygtig Kreaturkender 
og vilde b li ve en lige saa driftig og foretagsom Land
mand, som Faderen havde været. Efter i nogle Aar 
i Begyndelsen af Halvfjerdserne at have holdt delvis 
Robesætning og Stude slog han om til saa godt som 
udelukkende Studehold og Fedning, navnlig af Inter
esse derfor men ogsaa, fordi han derved kom til at 
anvende et større Kvantum Kraftfoder, end det kunde 
betale sig at give Køerne. Sagen var tillige den, at 
han havde fundet det nødvendigt at forøge Gødnings
mængden, eftersom der Aar for Aar siden Brænde
riets Nedlæggelse var sporet nogen Tilbagegang i Mar
kernes Ydeevne. Gødningen efter Bærmefodring havde 
vist sig at være stærkt og hurtigt virkende, men til
lige let opløselig, saa at der i Jordernes grusede Un-

') Kapitaliseret androg denne nu som tidligere 27,000 Kr. 
(13,500 Rdlr.). 
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dergrund var gaaet meget Gødningsstof tabt. For 
atter at faa virkelig gode Afgrøder maatle Fedning 
drives i stor Stil. Det· blev da saa a~ll'lig købt til 
Brug i Staldene indtil 300 Tusinde Pund Oliekager, 
foruden at naturligvis Gaardens Avling af Hø og Korn 
opfodredes, og aarlig fedet 5 a 600 Stude. 

I tidligere Tid købtes de fleste Stude Lil Tustrup 
paa Herregaardene _i Vendsyssel, men dette ophørte, 
og Dyrene maatte da J,øbes paa de forskellige Mar
keder i Vesthimmerland og Hobro, en Omstændighed, 
der selvsagt krævede mange og ofte besyærlige Rej
ser. I de senere Tider, da Korthornskvæget blev 
mere almindeligt, købtes Studene lidt yngre og hold- . 
les da noget længere, saa Omsætningen der\'ed blev 
noget mindre. 

Ved Siden af den stærke Fodring og Fedning an
skaffede og anvendte Jens Laursen - som Hjorth 
ofte benæ\'nedes - store Mængder af Kunstgødnin
ger, en Landbrugsform, med hvis Brng han var en 
af de første og dristigste paa Egnen. I det hele taget 
var Tustrup en af de Gaarde i Nordjylland, hvor 
gamle Driftsmaader først afskafl'edes og afløstes af 
nyere og fordelagtigere 1). 

I Løbet af sin senere Ejerlid købte J. L. Hjorth 
efterilaanden ca. 90 Tønder Land, der tilgrænsede 
Tustrups Jorder, og indlagde disse Arealer under 
Driften. I 35 Aar havde han Gerding Præstegaards 
Jorder i Forpagtning og drev dem fra Tustrup. 

Allerede i Halvfjerdserne ombyggede han Største
delen af Gaarden. Avlsbygningerne fra Faderens Tid 
svarede nu ikke længere til Tidens Krav, saa for-

') En fuldstændig Beskrivelse ar Landbruget paa Tustrup 
i Slutningen af 1800eme findes i I. B. Krarup: >Land
brugets Udvikling i Danmark•, TI. Del. 1896. 
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holdsvis gode og anselige de end var, og resolut toges 
der fat paa Opførelse af ny, rummelige Lader og 
store, luftige Stalde, hvoriblandt en Hestestald med 
Plads til 30 Heste. Der opførtes en ny Vindmølle. 
Plantagen og den i Forvejen store og smukke Have 
udvidedes efteriwanden - et Sted med mægtige Træer 
og bratte Skrænter ved den lille Møllebæk blev til en 
herlig Plet af et ejendommeligt, parklignende Præg. 

Som foran oplyst døde J. L. Hjorths Hustm, 
Provstedatteren fra Tvede, 1881. Syv Aar efter blev 
han gift med Elisabeth Ludovika Camilla Bierberg, 
Datter af Oberstløjtnant E . G. W. Bierberg og Hustru 
Emma, født Lund, og født i Aalborg den 9. Januar 
1858. Tre Aar gammel havde hun mistet sin Moder, 
og Faderen havde Aaret efter giftet sig igen med en 
Datter af Pastor Blicher i Sønderholm. Som ung 
Pige havde Fru Elisabeth Hjorth oprettet og i nogle 
Aar ledet en lille Børneskole og senere opholdt sig 
nogen Tid i Norge for at pleje et Par derboende 
gamle Slægtninge. I sit Ægteskab med J. L. Hjorth 
blev hun Stifmoder for 4 Børn. Som Husmoder i 
det store og gæstfrie Hjem udfoldede hun i den korte 
Tid, Hjemmel ogsaa var hendes, en sjælden Dygtig
hed, forenet med et kærligt, kristeligt Sindelag. Hun 
døde paa Tustmp den 18. November 1894 fra 3 
smaa Børn. 

Ifølge I. B. Krarup: »Landbrugets Udvikling i 
Danmark« var Folkeholdet paa Tustrup i Begyndel
sen af 1890erne saaledes: 8 Karle, 2 Drenge, 2 gifte 
Husmænd, 2 Elever, l Staldkarl, 2 Røgtere om Som
meren og om Vinteren 7, af hvilke 5 gik paa andet 
Arbejde om Sommeren. Endvidere 3 Piger. Karle
nes Løn var 200 Kr. aarlig, Drengenes 100, Husmæn-
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denes 200 .plus fri Bolig, Brændsel og Mælk, Røgter
nes 200, Pigernes 130. 

En Brodersøn af J. L. Hjorth, Løjtnant H. J. H. 
Hjorth, død som Brofoged i Aalborg l 922, har til en 
Samling slægtshistoriske Beretninger leveret et større 
Bidrag, • Minder fra Tustrup 1880«, i hvilket Aar han 
og en Broder til ham var Latinskoleelever i Aalborg. 
Nedenfor gengives nogle faa smaa Uddrag af disse 
»Minder«. 

» •••. Møllen udøvede en vældig Tiltrækning paa 
os. Her dominerede den gamle Møller Hesse, hvis 
lille trivelige Skikkelse næsten altid saas i travl Be
skæftigelse mellem de snurrende Hjul eller bøjet over 
de store Kværne for at »tolde« af Bøndernes Korn. 
Hesse var vidt og bredt bekendt for de mange Hi
storier, til Dels opdigtede, hvormed han forkortede 
Møllegæsterne Ventetiden. . . . . Smedien og den læn
gere borte liggende ottekantede Høkerforretning, ind
rettet i Murværket af en nedbrudt Vindmølle, hvor 
Anton Nielsen residerede og solgte Tobak og Brænde
vin til IJønderne, var derimod Steder, h'·or vi sjæl
dent kom .... Undertiden tumlede vi os i den mæg
tige Lade, hvis svære Tømmer sagdes at hidrøre fra 
en Stranding paa Vestkysten, eller vi aflagde Besøg 
i Staldene, hvor vi dog ikke maatte forstyrre de fede 
Stude, naar de efter Fortæring af deres Foder havde 
lagt sig mageligt til Rette. I Hestestalden kom ,.j 

sjælden. Vi var lidt bange for Staldkarlen Iver .... 
Onkel kom godt ud af det med sine Folk. Det var 
morsomt at se, naar i Høhøstens Tid en Tordenbyge 
trak op, og det gjaldt om at faa Høet stakket, hvor
ledes han da forstod at mobilisere alle de mange 
Hænder, som ellers ikke direkte eller daglig havde 
noget at gøre med Gaardens Drift, saasom Smeden, 
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Gartneren, Møllerkarlen og alle Pigerne, ja selv Hus
jomfruen.« 

I 1918, Hundredaaret for Slægtens Erhvervelse 
af Tustrup Hovedgaard, blev J. L. Hjorth hædret ved 
Tildeling af Ridderkorset 

Han døde 1924, den 4. Januar, i sit 80. Aar og 
blev den 10. Januar stedet til Jorde paa Fræer Kir
kegaard, fulgt til Graven af en Mængde Mennesker 
fra Nabolag og fra fjernere Sogne. 

Efter Dødsfaldet skrev Svogeren, Bogbandler Bier
berg, København, bl. m. a. følgende til Slægtens Min
desamling: »Overalt, hvor han færdedes i det pul
-serende Liv blandt Landmænd, skaffede han sig ved 
sin Indsigt et saa fremskudt Navn, at der ofte blev 
spurgt: »H vad siger Hjorth.« I Landmandsforsam · 
Jinger, i Amtsn'ladet og i det praktiske Liv lyttede 
man til hans Meninger, der baade kom med Myn
dighed og ubøjelig Villie til at ville det rette til Gavn 
for en Helhed. Mange var ogsaa de Præmier og Er
kendtligheder, der blev tildelt ham ved Landbrugs
udstillinger.« Og i Aalborg Stiftstidende læstes bl. a. 
om J. L. Hjorth: »Der uddannedes mangfoldige unge 
Landmænd af alle Samfundsklasser, som senere i 
Livet med Tak og Beundring saa op til deres paa 
mange Maader næsten geniale Læremester.• 

J. L. Hjorths yngste Søn, Knud Ernst Bierberg 
Hjorth, født 30. Oktober 1894, efterfulgte Faderen 
som Ejer af Tustrup. 

Kortelig skal nu omtales Kammerraad J. C. Hjorths 
Børn, der drog hjemmefra. De nævnes efter Aldet. 

Jakob Peter, født 1833, blev 1861 Købmand i 
Aalborg, hvor han en Tid var Byraadsmedlem, og 
hvor hans Forretning i Tidens Løb fik et meget be-
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tydeligt Omfang. Fra 1870 drev han tillige Køb
mandshandel ved Skørping St. Han døde 1902. 

Jens, født 1835, den udmærkede Bidragyder til 
nærværende Artikel, korn i sin tidlige Ungdorn til Søs 
og drog gennem 20 Aar viden om, sidst - efter Er
hvervelse af engelsk Kaptajns-Eksamen -- som Damp
skibsfører. Under et Ophold i Aalborg 1873 indgik 
han i Kompagni med Grosserer P. G. Vallentin og 
starlede sammen med ham Nørre Flødals Fabrikkers 
Kridtslemmeri ved Svendstrup St. Som Parthaver og 
Driftsbestyrer vit·kede han her i 42 Aar, indtil han, 

_ __næsten__8LAar....gammel, solgte_sin -Halvpart i Eon·et
ningen, fratraadte Bedriften og flyttede til Aalborg, 
hvor han og hans nogle faa Aar yngre Hustru, Pou
line, født Meldahl, fremdeles bor. Ved Udfoldelse af 
en sjælden Energi var det lykkedes Kaptajn Hjorth 
i Løbet af Virketiden paa Nørre Flødal at bringe 
Slemmeriet fra en ringe Begyndelse frem til at blive 
et meget stort og anerkendt Foretagende, hvis Pro
dukter forsendtes endog til fjerne Lande. Ogsaa 
Landbruget, der hørte sammen med Fabrikkerne, 
omfattede Kaptajnen med stor Interesse, saa den for
henværende Søfarer blev som Jorddyrker en Fore
gangsmand paa Egnen. Han har i sin høje Alde1· 
siden Bosættelsen i Aalborg udarbejdet en udførlig 
Stamtavle over Familien Hjorth og omtrent fuldført 
et stort anlagt Arbejde, Optegnelse af sine Livserin
dringer. 

Ane Kirstine, født 1836, blev 22 Aar gammel gift 
med Godsejer Rolf Krake Westenholz til Refsnæs, 
som døde 1882. Hun døde Juleaftensdag 1901. 

Anders Stensen, født 1837, gik til Søs 1852 og tog 
4 Aar senere Styrmandseksamen. Under en af sine 
derpaa følgende lange Sørejser havde han et Ophold 
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i Australien, giftede sig der med en Datter af en skotsk 
Farmer, bosatte sig som Nybygge1· og opnaaede om
sider med utrolig Møje at skaffe sig be1· i det frem
mede et smukt og godt Hjem, som han kaldte »Ny 
Tustrup«. I 1881 besøgte han Fædrelandet og Barn
domshjemmet, i hvilken Anledning hans Søskende 
Jod rejse en Mindesten ved Tustrup-Familiens gamle, 
yndede Udflugtssted, Madum Sø. 

Marinus, født 1840, blev Landmand, 1867 Forpag
ter af Grevskabets Gaard »Bakkegaarden« i Askildrup, 
Blendsirup Sogn, senere tillige af en mindre Gaard 
sammesteds, begge med store, uopdyrkede Arealer, 
som han kultiverede, hvorhos Gaardene blev udflyt
tede, sammenlagte til Drift med fælles Nybygninger 
og fik Navnet UlvedaL Halvvejs opslidt og medtaget 
af mange Uheld, Sygdom og Dødsfald blandt Børnene 
blev han gammel før Tiden og meget svagelig. Han 
døde 1893. 

Abelone Kathrine, født 1842, blev 1869 gift med 
Skibsbygger i Aalborg C. Th. Vang, senere, efter Fa
deren, Ejer af Teglværket og Kalkværket udenfor 
Østerport. Hun døde 1875. 

Theodor Emil, født 1843, købte 1872 Strander
holm i Klarup Sogn, hvor han boede i 33 Aar. Han 
var der Medlem af Sogneraadet og Amtsraadsmedlem 
i en Del Aar, solgte Gaarden 1895 og blev et Par 
Aar senere Vejassistent med Bopæl i Hobro, fra hvil
ken Stilling han søgte og fik Afsked 1920. 

Thyge Nikolaj, født 1848, købte 1875 Nørager
gaard ved Hobro, hvor han opdyrkede betydelige 
Strækninger hidtil temmelig unyttet Jord, solgte Gaar
den 1888 og var derefter en kort Tid Bestyrer af en 
større Lrmdejendom paa Sjælland, hvorefter ban fra 
og med 1890 bestyrede Hvorupgaard med tilhørende 
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Teglværk ved Nørre Sundby, i hvilken Stilling han 
,efter flere Aars Svagelighed døde 1914. 

Oktavius Duodecimus, født 1849, købte 1880 Gaar
den Julianeholm i Sulsted Sogn, gjorde sig der be
kendt som Ordensmand og Arbejdsmenneske og var 
velset i sin Kreds. Han var i en lang Aarrække 
Taksationsmand for Kreditforeningen af større Land
ejendomsbesiddere. Han døde 1916. 

Niels Chr. Gotfred, født 1857, forpagtede 1883 
Avlsbruget paa Lindenborg, fratraadte Forpagtningen 
1894 og købte samme Aar Gaarden Store Bouet ved 
Asaa. Her plantede han ikke saa lidt, hvorvel der i 
Forvejen hørte 70 Tønder Land Skov til Gaarden, og 
drænede store Strækninger af Jorderne. Efter Fra
salg af Jord til nogle Husmandslodder solgte han 
Gaarden 1905, hvorefter han boede i Aalborg, indtil 
han efter forhenværende Folketingsmand Villads Holm 
blev udnævnt til Branddirektør for Hvetbo og Øster 
Hanherreder med Bopæl i Vedsted, Aaby Sogn. 



KOLERAEN I ÅLBORG 1853 
AF OTTO SMITH 

Denne magre, udtærede Skikkelse med Violinen 
i sin Haand og det hoverende Grin i sit Ansigt, 
det er Koleraen, der spiller op for Nationerne i 
Europa, og det er Livets Dans, som ender. Ser 
De, hvor de i vild Rædsel flygter til alle Kanter 
for at naa Udgangen? Kvinder og syge trædes 
under Fødder, de brogede Pjalter flyvet· til alle 
Sider, Guldet har ikke længere noget Værd - det 
er kun Livet, det gælder. Men de kommer ikke 
alle ud. Nogle bliver, hvor Lyn~t har lammet 
dem, og de dø, fare bort fra Livets Maskerade i 
den samme Gøglerdragt, hvormed de har dækleet 
d r res Fej l, fare bort under Latter, Dødshyl og 
Kankanhvirvler. 

(Vilhelm Bergsøe: Fra Piazza del Po polo.) 

I 75-året efter koleraens hærgen i Danmark, er 
næsten det eneste bidrag, vi har til kendskabet om 
den, de skildringer, som Vilhelm Bergsøe har givet 
af den i sin mest berømte bog. Som ungt menneske 
havde ban selv set dens rædselsfu.lde virkning på 
Københavns befolkning, og det havde påvirket ham 
så stærkt, at hans skildringer er blevet så realistiske, 
som ovenstående citat viser, der er henlet fra fader 
Bernots billeddemonstration i Paris 1832 over for den 
fortællende læge i romanen. 
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Virkelig hisloriske fremstill i n ger foreligger k u n 
for Københavns vedkommende. Nedenfor er gjort et 
forsøg på at skildre dens forløb i den del af provin
sens byer, hvor den tog kraftigst fat. 

Med mellemrum har menneskeden været hærget 
af frygtelige sygdoms-epidemier. Inden for dansk 
historie husker vi n a v n lig »den sorte død«, pesten, 
som i middelalderen lagde hele landstrækninger øde. 
men desuden har snart sagt enhver større krig været 
efterfulgt af epidemier. Kort efter Kaimarkrigen ud
brød der i Ålborg en pestagtig sygdom, og da bor
gerskabet havde sundet sig oven på den forskræk
kelse, fandt man ud af, at årsagen vnr at søge hos 
en række hekse, der boede i byen. En af datidens 
så almindelige hekseprocesser begyndte, og efter en 
række pinlige forhør, halshuggedes adelsdamen Chri
stine Kruckow, medens en række borgerlige hekse 
måtte nøjes med døden på bålet. 

Midt under den store nordiske krig hjemsøgtes 
Danmark påny af en pest, men dens virkning på 
Ålborgs borgerskab kendes ikke. Man hører i virke
ligheden ikke om større epidemier i denne Limfjords
by, før koleraen dukker frem i 1853. 

Den dukkede første gang frem i Europa i 1800ernes 
begyndelse, men havde i virkeligbeden raset som store 
epidemier i sit hjemland, Indien, både i 16 og 1700erne. 
I 1820 gik den imidlertid på vandring. Som hunner
hæren i sin lid var kommet fra øst og havde affolket 
Europas lande, således foretog koleraen nu det ene 
togt efter det andet ind over de magtesløse europæi
ske stater. 

Den anden vandring varede fra 1826-37. Den 
gik denne gang op gennem Rusland, derpå mod vest 



KOLERAEN I ÅLBORG 1853 301 

ind gennem de tyske stater og brød ind over Frank
rigs grænse. Ganske u motiveret viste den sig pludse
lig i Norge, dukkede senere op i England og holdt 
endelig i 1834 sit indtog i Sverige. En ganske mær
kelig stilling kom Danmark ved denne lejlighed til 
at indtage. Omklamret af uhyret på alle sider kunde 
landet ikke opvise el eneste tilfælde af den frygtede 
sygdom. 

N og et anderledes gik det under det næste frem
stød 1846-61. Denne gang nåede epidemien også 
over til Amerika, og intet europæisk land gik ram 
forbi. Alligevel slap Danmark billigt. I 1848 på
vistes der tre lilfælde på Amager, men dermed stand
sedes den i første omgang. Man begyndte at fable 
om, at del friske, vandomkransede land ikke havde 
jordbund for denne sygdom. Men derefter kom der 
i 1850 nogle begivenheder, som burde have belært 
om, at faren ikke var så ringe, som man antog. 
Ganske vist viste koleraen sig kun spredt landet o''er, 
men i een by fik den dog et efter forholdene ret hef
tigt forløb, nemlig i Ålborg. Her rasede den i august 
og september med adskillige dødsfald i sit kølvand, 
men uden at man tog egentlig lære deraf. 

Tre år senere gik det løs for alvor l Det be
gyndte i København, hvor en tømmermand på Hol
m en den 11. juni 1853 blev angrebet af en på viselig 
colera morbus, der dog for hans vedkommende fik 
en lykkelig udgang, idet han helbrededes efter tre 
ugers forløb. Den 12. juni, den 18. og 20., den 22. 
og 24. anmeldtes der spredte tilfælde af samme syg
dom, men i den tredie uge efter at sygdommen var 
blevet konstateret i byen, steg antallet af kolerasyge 
med foruroligende hast. I periodens femte uge var 
de angrebnes antal oppe på over tusinde, og i den 
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følgende uge blev dette antal omtrent fordoblet. Her
efter begyndte der en nedgang i tallet af nye tilfældet 
men først omkring l. oktober ophørte sygdommens 
karakter af epidemi. 

lait døde der i København under epidemien 7219 
personer, og sygdommen havde naturligvis i særlig 
grad huseret i de virkelig usunde kvarterer og blandt 
byens fattige, tæt sammenpakkede befolkning. Ufor
beredt, som man havde været, havde hovedstaden 
gennemlevet nogle frygtelige måneder. Men det øvrige 
land slap heller ikke. Det var dog knn byerne År
hus, Ålborg, Skagen, Frederikshavn, Svendborg og 
Nykøbing Falster, der blev udsat for virkelige epide
mier, og blandt disse var Ålborg den, det gik værst 
ud over, selv om dødsprocenten i Århus var en del 
større. 

Hvad var da årsagen til, at netop disse byer blev 
i særlig grad hjemsøgt? Årsagen dertil er ikke umid
delbart indlysende selv efter moderne synsmåder; thi 
som virkelig usund by kunde af disse kun Ålborg 
udpeges som virkelig udrugningsanstalt for en sådan 
sygdom. Skagen og Frederiksbavn var dog byer med 
en frisk beliggenhed ved havet og deres befolkning 
ikke fattigere og uslere end så mange andre byers, 
hvor koleraen gik hus forbi. Men i det hele taget 
gav sygdommen lægerne mange problemer at speku
lere over. Selvfølgelig kendte de noget til sygdom
men og de forholdsregler, der målte tages mod den; 
men netop dens springende og umotiverede angreb, 
såvel på byer som på individer, gjorde del uhyre 
vanskeligt at finde absolutte midler til at hæmme 
dens fremtrængen. To ting havde man i udlandet 
slået fast som virkningsfulde kampmidler mod den, 
nemlig renlighed og tilstrækkelig nærende føde. Des-



KOLERAEN I ÅLBORG 1853 

uden formodede man, at den allerede fra gammel tid 
kendte fremgangsmåde mod pesten: isolering af de 
enkelte byer eller endog af landsdele vilde virke hel
digt, men den mere fremskredne, økonomisk nødven
dige forbindelse mellem landets enkelte byer, der i 
mange henseender var blevet afhængige af hinanden, 
lagde store vanskeligheder i vejen herfor, og regerin
gen synes ikke at have turdet påtage sig ansvaret 
herfor ved at udstede påbud derom. 

Det kan ikke nægtes, at Ålborg på den tid var 
en usund by. Mangel på renlighed efter moderne 
principper delte den vel med landets øvrige byer, 
men den havde yderligere et minus ved sin beliggen
hed og øvrige topografiske forhold. Byens omegn 
havde vel den bedst mulige undergrund, der kunde 
tænkes, idet der her fandtes meget svære kridtlag 
under mulden. Men selve byen lå som i en flods 
delta, idet en række åer gennemstrømmede dens for
skellige kvarterer, og store dele af byen var opført 
på opfyldt grund. 

Det moderne Ålborg kender intet til denne rig
dom på vandløb, der dog blot for en menneskealder 
siden prægede byen. Der kom sydfra ikke mindre 
end tre hovedløb, der yderligere inden for byområdet 
delte sig i flere strømme. 

Østligst løb - dog noget uden for bygrænsen, 
der på denne tid må sættes langs St. Hansgade-Øster
gravensgade - en ret vandrig å, Teglgårdsåen, den 
nuværende »kanal«, der i bugtet løb tidligere gen
nemstrømmede l\1 i lilært anlæg, men som i halvfem
seroes slutning blev reguleret til den nuværende sten
satte strøm. 

I midten løb Østerå, der omtrent ved nuværende 
»Åleje« og Menighedshjemmet i Danmarksgade delte 
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sig i tre strømme. Østligst af disse gik Øster Gra
vens å sønden om Søndergade og passerede Østerbro 
ved det daværende militære sygehus, hvor senere be
Yærtningen »Håbet« lå, som nu er erstattet ·med en 
moderne ejendom af samme navn og med en fra 
gadelinien tilsvarende tilbagetrukket plads. Herfra 
løb åen lidt øst for St. Hansgade og endte i Nyhavn. 
Den midterste af Østerås tre løb kaldtes Peder Bar· 
kes å . Den løb vest fo,r gaden af samme navn, pas
serede i skillelinien mellem Bredgade og Algade nn
der »Vand broen« og gled derefter under Nytorv på 
dettes smalleste sted for derefter at ende i slotsgraven 
omkring Ålborghus. 

Åens tredie gren beholdt navnet Østerå. Den løb 
forbi Gamle mølle, som den drev, derefter langs Sko
magergades østlige side, passerede under Algade ved 
»Ladebro•, løb midt ned gennem Gammeltorv forbi 
mundingen af Bispensgade ved »Maren Brandts bro• 
.og løb til slut ud i fjorden efter at have passeret den 
bro, som den svenske general Carl Gustav Wrangel 
havde anlagt under byens besættelse i 1657, og som 
bar navn efter ham. 

Vesterå dannedes ved sammenløb af Blegkilde å 
·og Hasseris å, der forenedes lidt vest for Skolegade. 
Den sidste havde da allerede passeret Urbansport og 
Vesterport Den egentlige Vesterå løb i nordlig ret
ning under Algade ved >>Muret bro« og derefter øst 
fra Gravensgade og endelig langs Vesterågade ud i 
færgehavnen, på det sted, hvor den nuværende pon
tonbro begynder. 

Den uundgåelige følge af disse mange åer var, 
at byens kældre, selv om de ofte var sat af kamp, 
dog altid stod fulde af vand. At pumpe dette op 
blev man snart ked af, og der stod da fra disse 
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kælderdyb en afskyelig lugt op i husene, og tilstede
værelsen af svovlbrinte viste tydeligt, at dl'r ustand
seligt foregik en forrådnelsesproces dernede, ligesom 
gulvbrædder og andet træværk ustandseligt målte for
nyes på grund af svamp. 

På deres snørklede fart gennem byen var disse 
åer genstand for borgernes udelte ~ men meget for
skelligartede - interesse. H er løb ren destenene ud, 
her skyllede pigerne vasketøjet, her udblødte feldbe
rederne deres huder og skind, her druknede man 
byens overflødige hunde og katte, og i mørke nætter 
tømte dovne og samvittighedsløse personer husenes 
latriner ud deri. Endelig hentede de fleste beboere 
her det vand, som i dagens løb skulde bruges i køk
kenerne! Byens velhavende borgere sendte naturligvis 
.deres piger eller gårdskarle ud til det friske løb i 
»Kilden c for at hente drikkevand, men det var dog 
.et fåtal, ellers vandrede vandsøgende koner og piger 
fra å leje til å leje for a t se, h vor vandet i øjeblikket 
var klarest. Byen havde netop år 1852 sluttet akkord 
med et engelsk firma om anlæg af et vandværk ved 
Blegkilde, hvorfra vandet i rørledninger skulde føres 
ind til byen; men saa lidt var borgerne i besiddelse 
af hygiejniske begreber, at der var almindelig mis
fornøjelse med, at man havde indladt sig på et så 
kostbart foretagende. Brøndboringen var først lige 
begyndt, da koleraen brød ud, og vandtilførselen der
udefra kom først i gang længe efter, at Ålborg havde 
betalt sine dyre lærepenge. 

Det er et rent middelalderligt billede, der ruller 
sig op for ens syn, og dog ligger det kun 75 år til
bage i tiden. Trods alle de forbud, der i adskillige 
hundrede år kan konstateres fra Ålborg magistrats 
.side, var og blev åerne kloakker for de omliggende 

21 
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buse, som derved friede sig for de ubehageligheder, 
som en manglende renovationsordning altid havde 
lagt på beboernes skuldre. Hvor god en strøm der 
end var i de fleste af disse åer, gemte de dog al slags 
råddenskab, og magistraten havde sit hyre med fra 
tid til anden at få dem blot nødtørftigt renset op. 
I byens næringsliv spillede de også en betydelig rolle. 
Alene på den korte strækning fra Bispensgade til 
Svingelen lå der tre store garverier, en stor slagter
gård og Wibros farveri, der hver gav sit rigelige bi
drag til åens forurening. 

Men også på andre punkter var der meget at 
hefte sig ved. Ålborg var en gammel by, væsentligst 
bebygget med bindingsværkshuse, der oftest kun ad
skiltes ved smalle gader og gyder. I hele kvarterer 
var værelserne så mørke og adgangen til frisk luft 
så ringe, at det selv med den bedste villie var ugør
ligt at- vedligeholde renlighed og udluftning. Gårdene 
var som store handelshuse i byens gode økonomiske 
perioder anlagt på den snævrest mulige plads inden 
for bygrænserne, og tiderne var foreløbig ikke så gode. 
at man foretog ombygninger for at skaffe mere plads. 
I fattigkvartererne var der desuden en så skæbne
svanger overbefolkning, at den på forhånd kunde 
betegnes som den største truseJ mod sundheden. 

Var den mere personlige renlighed i byen ikke 
god, så var den offentlige det endnu mindre, og det 
gjaldt ikke blot forholdet med åerne. Der fandtes i 
byen et ikke ringe hestehold, og gødningen fra stal
dene købtes for det meste af Hasseris' bøndet-. Af 
bekvemmelighedshensyn aflæssede disse imidlertid 
ofte gødningen lige uden for bygrænsen, hvor det· 
undertiden dannedes store sammenhobninger af denne 
art, og forbud derimod bevirkede kun, at man valgte 
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en anden plads dertil. l sommeren 1853 havde en 
sådan ophobning fundet sted lige uden for Katte
sundsporten (ved nuværende Korsgade). Yderligere 
havde de Ålborg borgere et ret stort svinehold, og 
de oftest åbne svinetønder udbredte deres stank over 
hele kvarterer. Desuden var der Klude-Peters oplag! 
Det var i Kongensgade, at denne Christian Petersen 
drev sin ret omfattende »produkthandel«, hvor egnens 
pjaltekræmmere aflæssede deres vognes indhold af 
ben, klude og andre udskudsartikler. På en varm 
sommerdag kunde Klude-Peters oplagspladser med 
fugtige klude, maddikefyldte knogler o. l. nok minde 
ret kraftigt om deres nærværelse. 

Vil man have en samtidigs syn på forholdene, 
gør man bedst i at gå til stiftsfysikus Speyers offi
cielle indberetninger derom. Selve byens almindelige 
sundhedstilstand var dårlig! Tyfus og kirtelsygdom
me fandt til enhver tid en stor udbredelse blandt be
folkningen. I årene 1843-4 7 havde byens dødelig
hedsprocent været større end Københavns, skønt er
faringen havde lært, at procet;tten var stigende efter 
byernes størrelse. Hvad åernes vand angik, måtte 
stiftsfysikus indrømme, at det i sin oprindelse ikke 
kunde være bedre, afklaret som det var gennem om
egnens kalklag, men inden for bygrænsen blev det i 
den grad forurenet, ,at der næppe kan tænkes nogen 
årsag til vands fordærvelse, som ikke finder anven
delse i Ålborg..:. På det tidspunkt, da koleraen brød 
ud i København, var Speyer egentlig rigtig godt til
freds med byens almindelige sundhedstilstand. Den 
var faktisk i denne sommer langt bedre, end den nu 
havde været i adskillige år. 

Sygdommens forfærdelige forløb i hovedstaden 
undlod selvfølgelig ikke at sætte sig spor i provins-

21* 



308 OTTO Sl\IITH : 

byerne. Den, der skulde tage affære for at man kun
de byde fjenden stangen, var i første plan byens 
politimester; men her var Ålborg ikke særlig heldigt 
stillet. Justitsråd Johnsen havde kun beklædt em
bedet i få år og endnu ikke levet sig ind i forhol
dene, ja hvad værre var, han var ret fremmed over 
for danske forhold. Han var kommet fra Island, og 
selve hans gebrokne mål lagde ham mange hindrin
ger i >ejen i hans embedsgerning. Allerede i juni 
måned udstedte han en plakat om koleraen, hævdede 
deri, at et af de virksomste midler var renlighed og 
indskærpede derefter de almindelige bestemmelser for 
byen, der sigtede hertil. Men altså ingen nye skrap
pere bestemmelser, intet, der tydede paa, at nu var 
det alvor. 

Hvordan tog borgerne dette? Med den laden
stå-til, som plejer at præge dansk borgerskab i slige 
situationer. Det var jo ikke værd at tage batten af, 
før man så manden! Blev der et par dage gjort for
søg på enkelte steder at få det værste snavs skrabet 
af gaderne og få det værste ryddet ud fra gårdsplad
sernes møgdynger, blev det snart glemt igen. 2. juli 
kom der en ny plakat af samme indhold som den 
første, blot med en lille tilføjelse af, at om påbudene 
ikke blev overholdt, vilde øvrigheden gribe til tvangs
midler. Eventuelt, måske, hvis - - - thi der var 
mange forbehold at tage, først og fremmest derigen
nem, at der i hele byen ·med c a. 8000 indbyggere 
kun fandtes fire politibetjente. l sin nød henvendte 
poHtimesteren sig nu til borgerrepræsentanterne, og 
den 6. juli delte disse byen i 8 roder, og 16 mænd 
udvalgtes til to og to at have opsyn med hver rode 
og efterspore manglende renlighed. Hvad man der
imod vel nok i første plan skulde have taget sig af, 
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en undersøgelse af boligforholdene, det glemte m a n 
ganske. 

Efter denne anstrængeise slumrede øvrigheden 
blidelig en fjortendagestid. Men i horgerskabet var 
der en del uro. Man så at sige halede forskellige 
bestemmelser og beslutninger ud af politimesterens 
mund ved interpellationer i bladene o. l. Således fik 
man udpeget et koleralazaret, hvortil udvalgtes væver 
Møbius' hus ved »Fandens ølkar« i nærheden af Gag
vejens accisebod. Væveren var nylig død, og huset 
lå isoleret; men havde man tænkt sig at kunne nøjes 
med de få rum heri, forregnede man sig rigtignok i 
høj grad. 

Om andre foranstaltninger i byen hører man 
intet! Om end sundhedskommissionen, da det rigtig 
gik løs, udrettede et betydningsfuldt og godt arbejde, 
var de forberedelser, man traf, lig nul. Og var for
holdene end nogenlunde i byen, hvor man dog havde 
adgang til nogle forebyggende midler, var de dog 
værre i landdistrikterne, hvor alle hjælpemidler sav
nedes. Ja, i Kjær herred var der på den tid ikke 
engang nogen læge. I maj måned var der blevet ud
nævnt en ny distriktslæge, men han var endnu ikke 
sluppet fra sin gamle praksis i den yderste kant af 
Danmarks rige, Christiansø øst for Bornholm, og der 
sad han trygt, til sygdommen længst var over alle 
bjerge. Man havde derimod en klog mand med en 
praksis, der var større end mangen læges, nemlig 
pastor Hass i Hals. Denne ualmindelige mand var 
homøopat, eller som man den gang kaldte det »suk
kerdoktorc, og myndighederne holdt hånden over 
ham, da han også var folketingsmand. Ellers forstår 
man jo ikke rigtig hans næsten officielle praksis på 
en tid, hvor folketinget vedtog en lov mod kvak-
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salveri, så at det hændte, at en bonde blev tiltalt 
efter loven, fordi det oplystes, at han havde givet 
naboen, der troede sig angrebet af kolera, nogle -
kamferdråber. 

Endnu gik Ålborg fri, men så udbrød der om
trent samtidig kolera i både Frederikshavn og Ran
ders, og man så sig nu truet ikke alene gennem for
bindelsen ad søvejen med København, men også land
værts fra de to nabobyer i nord og syd. Befolknin
gen begyndte at blive opskræmt, og da gartner Lau
ritzen i »Løkkenc (nu Løkkegade) døde 14. juli, ud
pegedes tilfældet naturligvis som kolera. Nu be
gyndte byens aviser også at tage affære. Hidtil hav
de de indskrænket sig til beroligende artikler, der bl. 
a. udtalte, at kolera kun optrådte i tælfyldte kvar
terer, »som provinsen lykkeligvis ikke kenden, des
uden havde de optaget uden kommentarer de mange 
indlæg, som fremkom fra de bekymrede borgere. Nu 
derimod tog de fat på konkrete tilfælde og kritiserede 
de foranstaltninger, som øvrigheden efterhånden traf. 
Den 22. juli udsendte justitsministeriet karantæne
bestemmelser for Limfjorden, men særlig effektive var 
de nu ikke. 

Selv med ulykken hængende over sig opgiver 
folk ikke deres fornøjelser - anderledes er menne
skene nu ~ngang ikke. Bergsøe hat· givet skildringer 
af det larmende, forlystelsessyge paris, hvor koleraen 
lurede rundt om de dansende par. Heller ikke kø
benhavnerne havde tid til at tænke på epidemien, 
før den var midt iblandt dem. H vorfor s k ulde ål
borgenserne være anderledes? 

Søndag den 24. juli holdtes der efter gammel sæd 
fugleskydning i Ålborg. I optog med forrige års 
fuglekonge i spidsen drog man til Skovba_kken, hvor 
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bagermester H. C. Ravnkilde i Strandstien blev den nye 
konge, hvorpå der var festmiddag i den grønne pa
''illon og alt muligt markedsgøgl for folket udenfor. 
Tre dage senere indkom københavnsdamperen ~Cim
bria« med 74 passagerer om bord, men nede i lasten 
stod to bårer med et par af besætningen, der var død 
undervejs af kolera, erf koksmat og en bådsmand. 
Stemningen i byen sank hurtigt, nu havde man fået 
det frygtelige ind paa livet! Efter at de to lig var 
blevet synet, blev de indsvøbt i tjæret sejldug og lagt 
i portechaiser, som på en vogn kørtes i en bue uden 
mn byen ud på kirkegaarden, hvor de sattes i kapel
let. Ingen af de personer, der havde assisteret, blev 
imidlertid angrebet af sygdommen. 

To dage senere blev en skomagersvend, der hav
de været om bord på »Cimbriac, indlagt paa syge
huset, og samme dag indlagdes en jungmand fra ski
bet »Iris«, der var ankommet fra København. Begge 
tilfælde mindede om kolera, men patienterne kom sig 
hurtigt, og lægerne anerkendte ikke tilfældene som 
kolera. 

Nu var imidlertid byens nervøsitet på sit højde
punkt! En stor folkesværm mødte ved havnen, når 
københavnsdamperne kom ind, og søgte at forhincire 
enhver landgang. Det kom til adskillige pøbeloptrin, 
og øvrigheden holdt sig forunderlig passiv, et forhold, 
der affødte nogle særdeles kraftige angreb i aviserne. 

Den 29. juli blev sundhedskommissionen ind
kaldt til møde for at drøfte situationen; men ophid
selsen i byen var nu så stærk, at borgerne ikke læn
gere vilde afvente, hvad de ledende fandt for godt. 
Nu agtede man at stille fordringer over for denne 
passivitet. Den følgende aften stod der i byens blade 
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en kraftig opfordring til samllige borgere om at gribe 
ind for at fremskynde begivenhederne: 

»Da øvrigheden og sundhedskommissionen ikke 
synes at have lyst til at tage ekstraordinære forholds
regler, som loven hjemler, synes det på høje tid, at 
h_orgerne sammentræde og underhandle om forholds-
regler ........ og på en passende måde overveje. 
hvorledes man vil have det, og ved en deputation til 
amtmanden gøre ham bekendt med den tagne be
slutning. 

I den anledning opfordres byens indvånere til at 
samles mandag aften ved rådstuen for derfra at be
give sig til d'hrr. borgerrepræsentanternes møde og. 
der tage en beslutning, og det så bestemt, at det ikke 
kan misforstås! Hr. Ingstrup, som kender borgernes 
mening og ønsker, opfordres til ved mødet at tage 
ordet og foranledige en dirigent valgt ...... « 

Inden dette møde havde fundet Sted, opskræm
tes byen påny, idet en gammel kone i »Den gloende 

·ovn« (omtrent hvor nu Borgergade begynder) fandtes 
død, og tilfældet udlagdes naturligvis som kolera, 
men var i virkeligheden forårsaget af sult, nød og 
mangelfuld ernæring. Således dokumenterede byen i 
en truende situation, at den var klar til at modtage 
den frygtede fjende, som efter politimesterens plakat 
bedst kunde bekæmpes ved renlighed og nærende føde. 

Sundhedskommissionen var imidlertid kommet i 
gang. Der blev påbudt lægeeftersyn ved hvert skibs 
ankomst, og man begyndte at se sig om efter et ko
lerahospital, der virkelig kunde opfylde de fordringer, 
der måtte stilles til et sådant, om der skulde blive 
brug derfor. · Man rettede først opmærksomheden på 
den nybyggede katedralskole i Jomfru Anegade; men 
næppe var rygterne herom sivet ud, før man i bla-
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dene faldt over kommissionen og hævdede, at den 
bygning aldeles ikke kunde bruges. Dels lå den ikke
så afsondret, som man måtte fordre, dels ymtedes der 
om, at der var svamp i skolen, så at allerede nu 
ganske få år efter dens fuldførelse adskillige gulve· 
måtte fornyes. 

Senere forlød det, at kommissionen havde be
stemt sig for det nybyggede »Enighedslund«, som 
klubben Enigheden havde opført ved Hobrovejen. 
(senere hen omdannet til » Mentons Palmehave«). Hel
ler ikke dette valg faldt i den offentlige menings smag. 
Der hævede sig enkelte røster for at benytte de byg
ninger på Skovbakken, der anvendtes ved Det bro-· 
derlige skydeselskabs årlige fugleskydninger med til
hørende fester. Sundhedskom missionen beholdt imid
lertid sin mening om spørgsmålet, og det skulde iøv
rigt snart vise sig, at man var nødt til at tage alt i 
brug, hvad man overhovedet kunde anskaffe til dette
formål. 

5. august opskræmtes sindene påny. En datter· 
af avlsbruger Theill på Gl. Avlsgård på Østerbro, der 
var kommet på besøg fra København, afgik ved døden, 
og da hun var kommet fra sygdommens arnested, 
salte man atter denne gang dødsfaldet i forbindelse· 
med koleraen. Skønt lægerne erklærede, at dødsår
sagen var underlivsbetændelse, hagede man sig i den. 
grad fast i troen på, at hun var den, der bragte kole
raen til Ålborg, at man endnu 50 år senere fandt 
denne tro levende blandt gamle folk i byen. 

Alligevel var det på denne dag, at koleraen holdt 
sit indtog i byen, men den døde var en fattig hånd
langerske i Søndergade ved Navn Ellen Marie Cas
parsen. I Frue kirkebog findes der også ud for hen
des navn noteret, at hun var koleraens første offer i 
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Ålborg. Sundhedskommissionen traf øjeblikkelig den 
fornuftige bestemmelse, at ethvert mistænkeligt til
fælde skulde opgives til et på rådstuen i samme an
ledning oprettet bureau. Man opnåede derved, at folk 
ikke behøvede at styrte rundt for at finde læger og 
anden hjælp. Alt dette besørgedes fra kontoret. Der
imod varede det mærkelig nok en rum tid endnu, 
inden sundhedskommissionen fik opsat og offentlig
gjort de regler for kolerabehandling, som allerede var 
blevet lovet på borgermødet den l. august. 

Forøvrigt er det ganske mærkeligt at se, at i 
samme øjeblik, som sygdommen var konstateret i 
byen, var det som om nervøsiteten i en betydelig 
grad satte sig. Hvad der fra det øjeblik foretoges 
var ligesom mere målbevidst, mere modent, og selv 
·Om bladene nu og da brugte mund eller gav plads 
for kritiserende indlæg, var det stadig i mere mode
rate former end hidtil og byggede oftest på et virke
ligt grundlag. Således som epidemien forløb, var der 
i virkeligheden også fuldt op at gøre for enhver, der 
på en eller anden måde kom i forbindelse med den; 
thi man stod i kampen mod den praktisk talt på bar 
bund og måtte organisere felttoget mod denne ræd
sel ud fra det tarveligste grundlag. 

Efter at byen så at sige var sat i belejringstil
stand, forblev man ikke længe i tvivl om, at der blev 
tale om en virkelig epidemi. Ddbrudet var af en 
næsten eksplosiv karakter! Dagen efter det første 
·dødsfald, bukkede snedker Berg i Kattevad under i 
løbet af få timer efter sygdornsudbrudet, og lige så 
·hurtigt gik det med den tredie patient, en ung kone, 
ligeledes fra Kattevad. Men ingen af de senere an
grebne havde haft nogen som helst forbindelse med 
.den første eller med hverandre indbyrdes. Om direkte 
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smilte var der absolut ikke tale. 4. patient var atter 
en beboer i Kaltevad, en slagter, den 5. en tømrer
svend på Østerbro og den 6. et barn i St. Hansgade 
- alle var vel hjemmebørende i samme bydel, men 
alligevel kunde lægerne ikke med deres bedste villie 
og selv efter meget indgående forbør finde det ringe
ste spor af forhindeJse mellem de angrebne. 

På epidemiens fjerde dag anmeldtes hele tolv til
fælde, og i de følgende dage steg anmeldelserne i en 
uhyggelig grad. I løbet af deu første uge var de an
grebnes tal oppe på 41, og af disse døde 29. I den 
anden uge anmeldtes ikke færre end 173, hvoraf de 
111 døde. Nu kunde man ikke Iængete være i tvivl 
om, at Ålborg vilde blive endog hårdt hjemsøgt af 
denne sot. 

Epidemiens vugge stod altså i den østlige bydel, 
og allerede på den tredie dag var den nået helt ud 
til den østlige grænse. Derpå begyndte den at gå 
imod vest, og så hurtigt brød den frem, at den alle
rede den 14. august - epidemiens niende dag -
nåede byens vesterport Hele Ålborg var nn under
lagt dens magt! 

Det er allerede påvist med de enkelte tilfælde i 
begyndelsen, hvorledes sygdommen foretog ganske 
ukontrollerede spring fra gade til gade. Ganske på 
samme vis forboldt den sig i sit videre forløb set i 
større træk og stadig uden, at årsagerne til disse spring 
kunde konstateres. Det må dog som en hovedregel 
siges, at sygdommen her som andetsteds grasserede 
mest i særlig stærkt befolkede gader eller bydele. Og 
·dog var der også undtagelser herfra. Alligevel lærte 
Ålborg ved denne lejlighed, at den ejede ikke så få 
overbefolkede kvarterer med sammenbobninger af 
smuds og råddenskab, noget, man i hvert fald efter 
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avisernes tidligere udtalelser ikke synes at have været 
rigtig på det rene med før. 

I Jomfru Anegade, der virkelig var byens tættest 
befolkede gade, greb sygdommen om sig i en uhygge
lig grad; men samtidig må man undres over, at de· 
eneste gader i hele byen, der gik fuldstændig fri, var 
tre små gyder med elendige rønner: Maren Poppes
gyde, Skolegadens Vandgyde og den smøge, der bar 
det karakteristiske navn Skiddengyden (den krumme 
del af Søndergade, der går op mod Bredgade). Det 
sidste må endda undre så meget mere, som selve Søn
dergade ved den endelige opgørelse viste sig at være 
den af alle byens gader, der havde lidt mest. 

Det kan ikke undre, at lægerne, der stadig søgte 
at få bund i undersøgelserne over smittemåderne, 
efterhånden helt måtte give op. Den teori var dog 
bidtil blevet opstillet som vel underbygget, at når 
sygdommen først havde fået indpas i en gade, gik 
den hurtigt videre i den; men den glippede altså: 
fuldslændig her. 

Den gyldne hovedregel til beskyttelse mod epide
mien, renlighed, blev selvfølgelig prædiket ved en hver· 
lejlighed; men hvem formår at kæmpe sejrrigt med 
århundredgammel slendrian, navnlig i en ulykkelig 
tid som den skildrede. De fattige befolkningslag greb 
hellere til alle andre præventive midler end denne 
ene. Angsten fik folk til at gemme sig i husene som 
kaniner, og . de var næsten ikke til at lokke eller true 
frem for at gøre deres borgerpligt tilrenligbedens op
retholdelse. De 16 udpegede rodeforstandere kørte 
efterhånden fast, det samme gjorde det virkelige politi. 
Det, man i denne tid hørte fra øvrigbedens side, var 
kun småting, oftest trumfet igennem af sundheds
kommissionen. 
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Denne arbejdede støt videre. Lad være, at den 
nu og da greb fejl i sine dispositioner og lod opga
ver ligge, som den burde have taget op - den havde 
et næsten uoverkommeligt arbejde, og de magtmidler, 
der stod til dens rådighed, var ikke de samme, som 
nutiden har givet den. I dens kamp mod nedarvede 
fordomme stod den næsten magtesløs. Vor næsten 
·OYerhygiejniske tid kan dårligt vuTdere rigtigt, hvad 
disse mænd skulde bekæmpe, og kun når vi gennem
tænker den af os selv oplevede epidemi, den spanske 
syge, der trods bedre oplysning, desinfektioner og 
hygiejne greb så kraftigt om sig, kun når vi genkal
der os vor rgen modløshed og håbløshed i hin situa
tion, kan vi føle rigtigt for dem, der for 75 år siden 
stod forrest i kampen mod koleraen. 

Det gjaldt om at få folk til at følge visse hygiej
niske retningslinier, der kundgjordes gennem politi
plakater, men som stadig måtte afkontrolleres, thi 
ellers blev de ikke efterlevet. H er gjorde aviserne et 
godt arbejde ved at udpege de steder, hvor f. eks. 
vand fik lov til at stå stille i gadernes dybe rende
stene, eller hvor gadefejningen ikke blev besørget, 
som det var blevet påbudt. Den store gødningsbunke 
uden for Urbansport blev fjernet, svinehold i byen 
blev forbudt, og Klude-Peters bendynger blev beordret 
uden for bygrænsen og havnede - på den plads uden 
for Urbansport, hvorfra gødningen lige var blevet 
fjernet l De offentlige beværtninger blev beordret luk
ket tidligt på aftenen, og aviserne opfordrede de hand
lende til ligeledes at lukke butikkerne tidligt, for at 
deres personaler kunde komme ud og få lidt frisk luft. 

En del af de særlig tætpakkede kvarterer blev 
rømmet; men dette havde både sine gode og dårlige 
:Sider. Naturligvis var det i overensstemmelse med 
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de fordringer, der stilledes om beskyttende foranstalt
ninger; men der er vel næppe nogen tvivl om, at de 
beboere, som den 7. august blev evakueret fra nogle 
tæt beboede huse i et angrebet kYarter for derefter at 
blive indkvarteret i Grotums skole på Algade lige ud 
for Strandstien, bragte sygdom men ind i dette hidtiL 
intakte område, hvor den optrådte allerede dagen 
efter. Da det snart begyndte at skorte på husrum 
til disse evakuationer, blev der på Skovbakken opført 
nogle træbarakker; men med den voldsomhed, hvor
med epidemien bredte sig, voksede kravet om asyler 
i så høj grad, at de udpegede og brugelige rum hur
tigt var ved at blive overfyldt, og man måtte da ofte 
gribe til den sørgelige nødvendigbed at lade folk flytte 
tilbage, endnu før sygdommen rigtig havde forladt 
deres gade. Naturligvis sørgede man i sådanne til
fælde for, at boligerne forinden blev omhyggeligt ren
sede og så vidt muligt desinficerede, men godt var 
det naturligvis ikke. 

Enighedslund blev først taget i brug som kolera
lazaret, men den blev meget hurtigt overfyldt. Man 
indrettede derefter et lazaret i Frue sogns friskole, 
som lærer Ellermann måtte fraflytte, men den rum
mede k u n halvt så mange som Enighedslund, og selv 
om den lå forholdsvis isoleret, var beliggenheden dog 
langtfra ideel, og navnlig kunde der ankes over, at 
den lå så forholdsvis nær ved Priorhaven (»Theils 
mark«) med alle de der værende småpytter med stille
stående vand. Omkring 20. august blev man så nødt 
til at tage det først udpegede, men af folkestemnin
gen forkastede lazaret i brug, nemlig latinskolen i 
Jomfru Anegade. Det vakte vedblivende en del mod
stand, men man havde vel ingen anden udvej. Der 
hævede sig en del røster for, at man skulde benytte 
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:tAldershåbc; men dette var en privat ejendom, og 
man kviede sig åbenbart ved at skride til en ekspro
priation. 

Man var nu med epidemiens tredie uge nået til 
dens kulmination. Ugens fire første dage bragte hver 
en anmeldelse af 40 angrebne, og den 23. august 
nåedes det højeste tal under hele epidemien, idet der 
på denne ene dag anmeldtes ialt 54 tilfælde. 

Situationen var katastrofal, og det må for de 
ledende have set ud, som om enhver ordnet hjælp 
måtte opgives. Det gik endda så nogenlunde med at 
skaffe mænd til at foretage graverarbejdet på kirke
gården, hvor der for de mindreheinidiede gravedes 
store fællesgrave, der kastedes til, efterhånden som de 
blev fyldt. Også til polititjenesten, der skulde have 
nogen udvidelse, var der ansøgere nok, og man enga-
gerede optikus Møller og arbejdsmand Christensen. 

Derimod var mangelen på læger og sygeplejere 
efterhånden så stor, at det hele synles at skulle bryde 
sammen. Man havde rettet anmodning til forskellige 
byer om at få en sådan hjælp derfra, men denne 
udeblev stadig til trods for, at der uden for Køben
havn kun var epidemier i ganske få købstæder. 
Grunden må vel søges i, at man intetsteds følte sig 
sikker og ikke i det afgørende øjeblik vilde stå blottet. 

Var mangelen paa disse felter stor, var den ikke 
mindre i henseende til det materiel, der skulde bru
ges paa lazarettrrne. Det kneb selvfølgelig i første 
plan med at anskaffe det nørl\'endige antal senge, 
men det lykkedes dog så nogenlunde. Værre var det 
derimod med alle de mange specielle sygebusgen
stande, som var nødvendige. Efterhånden skaffedes 
der vel en del frem, og der anvendtes ialt under
epidemien 25,000 rigsdaler til nyanskaffelser af denne 
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art; men i sygdornmens værste periode var mangelen 
stor, da en stor del af disse ting ikke lod sig im
provisere. 

Som det ha,·de været let at anskaffe gravere til 
kirkegården, . var det også gået mærkværdig let med 
at antage de såkaldte koleradragere, d. v. s. mænd, 
hvis bestilling fordeltes ligeligt mellem at bringe syge 
til lazaretterne og lig fra hjemmene og lazaretterne 
ud på kirkegården. Blandt dem, der meldte sig og 
blev antaget, var også gamle Poul Natvægter; men 
det Yiste sig snart, at folk ret naturligt skyede disse 
mennesker, som var de selv befængt med sygdom
men. De blev faktisk set på og behandlet som for
tidens rakkere, og det synes at være gået disse mænd 
nær til hjerte, ja så nær, at Poul Natvægter lod ind
rykke en protest i bladene, der dog naturligvis ikke 
hjalp på forholdet. Disse mennesker arbejdede tro
fast og pligtopfyldeode i den uhyggelige gerning, de 
havde givet sig ind til, men nægtes kan det jo ikke, 
at halvfulde var de fra morgen til aften af de mange 
forebyggende bittere, de fyldte sig med. På den anden 
·side var de aldrig så drukne, at de ikke kunde ud
føre deres gerning. 

Naturligvis blev de også i tidens løb sløvede af 
al den uhygge, de blev vidne til, og fik et fatalistisk 
syn på tilværelsen, der bevirkede, at de lagde et vist 
håndværksmæssigt sving over deres optræden, der 
måtte forekomme omgivelserne som rå og gudsbe
spottelige. Brødrene Byrsted kørte omkring med en 
flad Møbelvogn for at indsamle ligene, der i den 
varme sommertid hurtigst muligt målte føres bort. 
Ofte kunde de nærmeste slægtninge end ikke over
være begravelsen, fordi de selv lå angrebet, og over
levede de sygdommen, kunde de senere kun få opgivet 
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en omtrentlig plet, hvor deres kære var blevet be
gravet; og hvor ofte blev ikke navnesedlerne bytlet 
om på kisterne, eller disse forvekslet ved nedsættel
sen i fællesgraven, der OYerstrøedes med kalk. 

Datidens sygetransportmidler var få, uhensigts
mæssige og i bøj grad uhygiejniske. Sygevogne kend- · 
tes ikke. De angrebne transporteredes til lazaretterne 
i portechaiser, der i en uhyggelig grad mindede om 
de kister, hvori de fleste patienter kort efter bragtes 
til deres sidste hvilested. Disse portechaiser var i 
virkeligheden ikke andet end flade kasser med øslmer 
på siderne, hvori bæreslængerne kunde skydes ind. 
l bunden af dem fandtes en madras, stoppet med hø, 
samt en hovedpølle, og der var næppe tale om, at 
disse omskiftedes og desinficeredes efter hvert brug, 
der var gjort af dem. Var patienten kun mistænkt 
for at have sygdommen og blev indlagt på lazaret
terne til observation, skulde vedkom m ende nok efter 
transporten i en sådan kasse opnå at få sygdommen, 
om han ikke havde den i forvejen. Kassen lukkedes 
yderligere af et låg, hvori der over den syges ansigt 
var indsat to små firkantede ruder, og i hver af lågets 
sider fandtes et hul på nogle få lommers diameter, 
hvorigennem der kunde slippe lidt luft ind til pa
tienten. 

Man kan tænke sig de syges rædsel over endnu 
i levende live at blive indelukket i en sådan kiste, 
om de da var så meget ved bevidsthed, at de mær
kede, hvad der foregik; men også for de efterladte 
må det have været et drøjt syn, og man forstår så 
udmærket den stakkels mands følelser, der en dag i 
denne ulykkestid noterede i sin dagbog: »Nu bar de 
min kjære hustru bort i denne dødens gondol. Gid 
hun dog var blevet sparet for denne rædsel!« 

22 
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Dertil kom, at et hospitalsophold på den lid 
langtfra var så almindeligt for folk som nu. Selv 
om der endnu gives ældre mennesker, der har en vis 
rædsel for hospitaler, er vore lyse og luftige sygehuse 
dog for de fleste blevet et vr.nligt asyl, når sygdom
men endelig tvinger dem derind. Men på den tid 
blev snart sagt enhver sygdom behandlet i hjemmene, 
og kun for den mindre bemidlede befolkning eller 
for ganske særlige tilfældes vedkommende benyttedes 
hospitalerne, der de fleste steder var lidet tiltalende, 
og som af de bedrestillede borgere betragtedes med 
en hemmelig gru. 

Koleraen tog imidlertid ikke hensyn til høj eller 
lav, og i kampen mod sygdommen måtte lægerne tage 
det som en absolut betingelse, at enhver mistænkt 
blev indlagt på lazaretterne. Man forsøgte i Ålborg 
på at forbedre lidt på de hygiejniske forhold ved at 
indføre portechaiser, der var flettet af vidier og foret 
i bunden med strå, der jo let kunde skiftes; men 
udseendet, der var folk så meget imod, blev ikke 
meget bedre deraf, og det er et spørgsmål, om ud
rensningen af disse bårer blev foretaget så omhygge
ligt af bærerne, som den burde. 

Hvad hjælpen på hospitalerne angår, må det 
erindres, at begrebet sygeplejersker ikke kendtes på 
den tid. Pasningen foretoges af uddannede mandlige 
p.Jejere, men i situationer som denne var deres antal 
naturligvis alt for ringe. Man forsøgte vel at antage 
mænd til denne gerning, men da de var ganske 
uøvede, havde man ikke særlig stor nytte af dem. 
På de ordinære hospitaler havde man ganske vist 
under betegnelsen stuekoner og gangpiger en vis kvin
delig assistance, men disse kvinder havde ingen fag
lig uddannelse og indsigt lige så lidt som de våge-
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koner, der var knyttet til hospitalerne, men hvis ger
ning kun bestod i at være til stede for gennem deres 
vågen at kunne alarmere det faguddannede personale. 
Selv om det kunde tænkes, at enkelte kvinder under 
en sådan epidemi havde haft tilstrækkeligt mod og 
humanitetsfølelse til at tage del i sygeplejen, stred 
dette i den grad mod datidens sømmelighedsfølelse 
og hele syn på kvindens stilling, at tilbud derom slet 
ikke vilde være blevet modtaget. Kun fra Køben
havn kendes et enkelt tilfælde, hvor en kvinde stil
lede sig i breschen for denne sag, der nu helt er 
blevet kvindernes. 

I slutningen af den omtalte kulminationsuge kom 
endelig den længe krævede hjælp. Byens lægestand 
var dog allerede i forvejen blevet noget forøget, idet 
underlæge Gedalia ved garnisonen, der var blevet be
ordret til hovedstaden, sendtes tilbage igen, ligesom en 
ung medicinsk student, Brorson, havde meldt sig til 
tjeneste. Nu kom yderligere den 24. august med 
damperen »Iris« to unge læger og tre medicinske 
studenter, Clausen, Prosch og Diederichsen, samt des
uden en del sygeplejere og gangkoner. 

Af lægerne blev caud. med. Rasmussen straks 
beordret til Nørresundby. Her var sygdommen brudt 
ud den 15. august, men den indskrænkede sig i sit 
hele forløb til at omfatte 30 angrebne. Af disse døde 
halvdelen, men af de syge her var over halvdelen 
svækkede og drikfældige fattiglemmer. Den anden 
læge, kandidat Schmidt, ansattes ved lazarettet i Jom
fru Anegad·e, medens studenterne gik byens læger til
hånde ved de forskellige hospitaler. 

De nye lægers ankomst gav forøvrigt politiet et 
forøget arbejde. Det viste sig nemlig umuligt for de 
fremmede at finde frem til de steder, de blev kaldt 

22" 
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til, fordi gadeskiltene og busenes numre ikke var 
blevet vedligeholdt. Politimesteren beordrede nu, at 
gad-eskiltene skulde males op, og at nye skulde op
sættes, hvor de gamle var for dårlige eller - hvad 
der nu vt>d denne lejlighed konstateredes - endog 
ganske manglede. Husnumre kendtes endnu ikke på 
den tid, men matrikelnumrene skulde være påmalet 
hver ejendom. Da disse imidlertid var lige så for
sømt som gadeskiltene, måtte der skrides ind, og da 
det i de urolige dage kneb at få ejerne i tale, lod 
politimesteren det hele udføre, men på husejernes 
regning. 

Det begyndle efterhånden at knibe med byens 
forsyning med levnedsmidler, idet landboerne blev 
mere og mere angst for at tage ind med deres varer 
til den sygdomsbefængte by, hvorfra rygterne om de 
fortvivlede forhold stadig bredte sig - og absolut 
ikke i formindsket målestok. Her som overalt i lan
dets købstæder plejede bønderne at kom m e kørende 
til de sædvanlige torvedage, og det var en ret belyde
lig handelsomsætning med kød, æg, ost m. m., der 
på disse dage fandt sted både på Gammeltorv og Ny
torv. Efterhånden udeblev nu flere og flere af de 
sædvanlige landslagtere, og pindevognene, der plejede 
at holde i lange rader med grøntsager og frugt, for
svandt ganske. Der begyndte at spores en virkelig 
mangel på adskillige fødemidler, og for at lokke bøn
derne til at indfinde sig påny, forlagde øvrigheden 
torvehandelen til markedspladsen ved Frederikskilde, 
men forgæves. Selv samkvem i fri luft med den 
hærgede bys borgere var mere end omegnens bønder 
turde udsætte sig for. 

Ud over dette ene forsøg på en regulering af til
gangen af fødemidler forholdt øvrigheden sig passiv 
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i denne s!lg. End ikke aviserne, der ~Hers var svært 
på tæerne med forslag til både det ene og det !lndet, 
forholdt sig t!l v se i dette spørgsmål. Dette k a n næppe 
udlægges på anden måde, end al forholdet ikke bar 
·været så grelt, som enkelte mundtlige overleveringer 
har gjort det til. I alt fald kom der stadig lilstræk
kelig med kød til byen, hvilket blandt andet fik sit 
udtryk deri, at kødpriserne boldt sig nogenlunde kon
stant. Derimod steg priserne på smør og æg ret be
tydeligt. 

Afhjælpningen af en række ulemper, som byens 
nødstilstand fremkaldte, og som vor tid i de flesle 
tilfælde vilde henvise til det offentlige, måtte den gang 
ske ved pri\•at initiativ og privat godgørenhed. På 
dette skortede det heller ikke i Ålborg. Straks i be
gyndelsen af august var der bJeyet dannet en komite, 
der skulde arbejde på at afhjælpe den nød, der meget 
hurtigt bredte sig i de fattige lag af byens befolkning. 
Den bestod af malermester H. Dahl, urmager Lassen 
og købmændene Mørup, J. Simany og Emil Schrøder, 
og den tiltrådtes desuden af købmand Schjørring, der 
desuden som sundhedskommissionens formand ydede 
et overordentlig stort arbejde, som ikke indskrænke
des til det, der netop var pligt. Ved sit personlige 
mod i den farefulde og ulykkelige tid viste han et så 
redeligt og ::egte borgersind, at han skabte sig et ikke 
ringe ry blandt sine bysbørn. 

Komiteen begyndte straks en pengeindsamling, 
som i løbet af de første uger nåede op på en sum 
af omkring 2000 rigsdaler, hvoraf enkefru Strøyberg 
på Svaneapoteket alene gav de 100 og købmand Pagh 
50. Også Ålborg sparekasse gav i periodens forløb 
et par klækkelige bidrag. Samtidig udsatte • Schlep
pegrells legal«, som var en basarfond, der understøt-
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tede invalider fra treårskrigen, en sum på 500 rigs
daler som præmier til sygevogtere. Af anden privat 
hjælpsomhed må navnlig fremhæ,·es, at proprietær 
Quist på Anneberggården stillede sin gård til rådig
hed for husvilde familier og for forældreløse børn, 
og disse sidste påtog en dameforening sig at pleje. 

Men der var navnlig eet forhold, som påtvang 
sig opmærksomheden. Efter lægernes stadig gentagne 
forskrifter var en af forudsætningerne for at kunne 
holde sig fri for sygdommen, at de daglige måltider 
ikke blot var diætetisk rigtige, men også rigelige og 
nærende. Desuden understregedes det, at i hYert fald 
et af dagens måltider burde bestå af varm mad. Men 
hvorledes kunde disse hovedregler følges, når i mange 
hjem husmoderen var på lazarettet eller endog død, 
når faderen var på arbejde og børnene strejfede rundt 
for lud og koldt vand. Straks ved epidemiens ud
brud havde bladene forlangt oprettet en bespisnings
anstalt, og de havde vel egentlig tænkt sig, at øvrig
heden skulde tage sig deraf. Det skete imidlertid 
ikke, og selv den private hjælpekomite tøvede længe 
dermed. Først i slutningen af august førtes tanken 
ud i livet. 

Rundt om i landet fulgte man med bekymring 
meddelelserne om forholdene i den hærgede by, og 
mange steder viste der sig en trang Lil at hjælpe, som 
ofte gav sig helt rørende udslag. I adskillige sogne 
i Jylland oprettedes der indsamlingssteder, hvorfra 
både penge og fødevarer sendtes videre til komiteen 
i Ålborg. Ja, helt ovre fra Fyen nåede sådanne kær
lighedsgaver frem. Det var landsbyen Munkebo, der 
sendte den ikke helt ringe sum af 35 rigsdaler. Nede 
i Altona gav oFficererne ved 9. bataillon (der jo senere 
skulde blive en af byens egne) en dramatisk forestil-



KOLERAEN l ÅLBORG 1853 327 

ling, hvis overskud sendtes til den betrængte by som 
hjælp for de mange forældreløse børn . 

I een benseende var byens autoriteter ikke enige, 
eller det må måske hellere siges, at de ikke rigtig 
formåede at finde hinanden. Ålborgs garnison, der 
først for få år siden har fået en fast kaserne, kendte 
fra gammel tid kun de private kaserner, og her boede 
soldaterne just ikke under de bedste hygiejniske for
bold. Disse kaserner, hvoraf de værste vel nok var 
Terps kaserne og Kukkens gård i Skolegades Vand
gyde, var alle beliggende i de mest overfyldte bydele, 
hvor sygdommen rasede heftigst. Når der alligevel 
kun forefaldt 23 sygdomstilfælde blandt underoffice
rer og menige, skyldtes det utvivlsomt den omstæn
dighed, at mandskabet boldtes under en stadig og 
skarp kontrol. 

11. bataillon havde på den tid fuld mandskabs
styrke, deriblandt de 100 såkaldte overkomplette re
krutter, der skulde hjemsendes ved rekrutskolens op
hør i efteråret. Der rejste sig hurtigt krav om, at 
hele styrken, eller i hvert fald de overkomplette re
krutter, straks skulde hjempermitteres, hvad de mili
tære myndigheder imidlertid kraftigt modsatte sig. 
Mand og mand imellem vilde man vide, at dette 
skyldtes, at divisionsgeneralen ikke kunde tænke sig 
dette, før de sædvanlige inspiceringer havde fundet 
sted; men grunden ''ar selvfølgelig den, at man ikke 
turde sprede næsten 500 unge mænd - omend til
syneladende raske - ud over halvøen måske med
bringende kimen til den frygtelige sygdom, der endnu 
havde skånet det meste af landbefolkningen. I stedet 
for blev øvelserne gjort så lette som muligt, og det 
blev nøje overvåget, at soldaterne hyppigt skiftede 
linned. Mandskabet sørgede den gang fuldt ud for 
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deres egen forplejning, men man satte markelenterne 
under kontrol og påbød bl. a. disse, at de altid skulde 
være forsynet med varmt øl med ingefær, ligesom de 
fik strænge ordrer til kun at udskænke bitre snapse 
og ikke den almindelige brændevin. 

Der var allerede faldet lidt ro om spørgsmålet 
garnisonen, da det atter blev aktuelt ved, at man 
udenbys rørte ved det. Sagen var, at der fra Ålborg 
garnison sendtes et detachement på 18 mand til Fre
deriksbavn for at bevogte fæstningsværkerne der. 
Disse 18 mand omskiftedes hver uge, og på marchen 
mellem de to byer indkvarteredes de i Sæby. Men 
da denne by erfarede, at der var kolera både i Ålborg 
og Frederikshavn, satte dens politimester sig i be
vægelse for at få ombytningen standset, hvad militæret 
også gik ind på. Men samtidig søgte oberst Slagge
meyer forgæves at få den hjælp fra de civile myndig
heders side, som han havde krav på. Politimesteren 
og kæmneren kunde han overhovedet ikke få fat på, 
da ban ønskede en konference om forskellige spørgs
mål, og da det kneb med at få den halm til soldater
nes senge, som var nødvendig for at få underlaget 
hyppigt skiftet, søgte han til amtmanden; men denne 
erklærede, at det kom ikke ham ved. 

Så blev obersten gnaven og søgte en udvej til 
selv at klare situationen og unddrage soldaterne på
virkningen fra den angrebne by på en sådan måde, 
at det ikke kom til at skade andre. Den 27. august 
blev hele garnisonen udlagt i en teltlejr uden for 
byen. Desværre indtraf der umiddelbart efter udlæg
ningen en periode af koldt og fugtigt vejr, som med
førte en del forkølelsessygdomme i lejren, men kole
raen blev man dog forskånet for derude. 

Når de militære myndigheder tog sig af spørgs-
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målet om bitre snapse til soldaterne, var det i fuld 
overensstemmelse med den almindelige opfattelse af 
disse som forebyggende middel mod sygdommen; 
men denne opfattelse førte naturligvis også rundt om 
til overdreven nydelse deraf. Stadsfysikus Speyer 
konstaterede, at byens drankere, »og af dem gives 
der mange«, ikke blev angrebet i større antal end, 
ædruelige folk, ,skønt at det er notorisk, at mang
foldige af hine (drankerne) under hele epidemiens 
forløb næppe en eneste time have været fuldkommen 
ædru, tbi foruden deres sædvanlige dosis drak de hele 
dagen igennem bitre snapsec. Derimod mente ban 
at kunne sige, at disse snapse syntes at have haft en 
skadelig indflydelse på dem, der ikke var særlig vant 
til spiritus, og som nu i deres angst greb til dette 
middel, som de så nød til overmål. De fik kvalme 
og diarrho, ja i nogle påviselige tilfælde også kolera. 

Derimod mente Speyer ikke, at ban i Ålborg 
havde kendt noget særligt til den omstændighed, som 
der andetsteds meldtes om, at der navnlig forekom 
et stort antal kolerasyge om mandagen elJer tirsdagen 
på grund af folks udskejelser i diætetisk retning om 
søndagen. Til trods for, at dette altså ikke var til
fældet her, måtte han erklære, at almuen: arbejds
mænd, håndværkersvende og disses familier absolut 
ikke havde lagt sig lægernes forskrifler og advarsler 
særlig på sinde, og at de navnlig lørdag aften og søn
dagen igennem nød ,efter gammel sædvane« store 
portioner af øl og brændevin. 

Det er ga_!1ske interessant at se, hvorledes syg
dommen forløb i nogle af de mere eller mindre of
fentlige bygninger, . hvor et stort antal mennesker 
boede sammen. 

I 1852 var der i Nyhavn blevet bygget et nyt 
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glasværk; men på det tidspunkt, da koleraen brød 
ud, var de 13 arbejderfamilier, der skulde have til
huse i de små, men ganske gode lejligheder, knap 
nok blevet færdig med at flytte ind. Arbfljdet på 
værket var heller ikke begyndt endnu, så da syg
dommen begyndte at optræde blandt beboerne, fand
tes der en række ubenyttede rum, det· kunde anven
des til evakuering, så længe de værelser, hvori der 
havde ligget kolerapatienter, blev desinficeret. For
holdene var altså her så gode, som man under de 
foreliggende omstændigheder kunde ønske det. Af 
glasværkets 88 beboere blev ialt 8 angrebet af syg
dommen, og af disse døde 4. Men samtidig rasede 
der blandt familierne en række gastriske tilfælde og 
mange anfald af kolerine, så at stemningen blandt 
dem til tider var meget nedtrykt. 

Også byens fattiggård i Skolegade var på den tid 
nybygget og havde efter datidens krav lyse og luftige 
stuer, ligesom der fandtes en stor og rummelig gårds
plads. Man havde lige fra epidemiens udbrud haft 
opmærksomheden særlig henvendt paa denne institu
tion, der trods de tilsyneladende gode forhold dog 
~fter sin hele karakter rummede muligbeder for en 
katastrofe. Der fandtes ialt 132 beboere, men under 
hensyntagen til disses høje gennemsnitsalder, må det 
siges, at det lykkedes at begrænse sygdommen så 
meget, som det var muligt. I alt blev kun 15 lemmer 
angrebet, og af disse døde 9, der alle var i alderen 
omkring de 70 år. 

Ålborg hospital på Klosterjordet ha v de 1 arene 
umiddelbart før 1853 undergået betydelige udvidelser 
og forbedringer, så at man også her kunde tale om 
ret gode hygiejniske forhold. Når der af de 84 be
boere blev angrebet 14, og af disse døde hele 11, 
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skyldtes det også her patienternes høje alder, idet 
denne gennemsnitlig var 72 år. 

Naturligvis forandrede epidemien i høj grad gade
billedet. Folk holdt sig så vidt mulig inden døre og 
borte fra samkvem med andre, uden at det altid hjalp. 
Et par gamle folk havde gjort deres hus til en hel 
fæstning, hvis dør aldrig åbnedes, og hvorfra fOl·bin
delsen med omverdenen kun fandt sted gennem et 
forsigtigt på klem åbnet vindue. De døde begge af 
kolera! De kendte ansigter i byen forsvandt! En 
skønne dag tog døden også gamle Stence, der til det 
sidste holdt ud med sin kagekurv på købmand Has
sings hjørne (Nytorv-Slotsgade). Hun lå en morgen 
død i sit kam m er i Klokkestøbergyden, og fra hende 
bredte sygdommen sig til de øvrige beboere i ejen
dommen, der alle døde. Undertiden styrtede et men
neske om på gaden, ramt af et af de krampetilfælde, 
der ledsager sygdommen, og som undertiden kunde 
være af uhyggelig lang varighed. Branddirektør Kirch
heiner lå således stiv af krampe i 48 timer, men kom 
sig alligevel. 

Efter den 26. august begyndte man imidlertid at 
kunne spore en nedgang i sygdomstilfældene. Der 
anmeldtes i ugen indtil l. september 120 færre til
fælde end i den foregående uge, og i den derpå føl
gende uge atter ca. 100 tilfælde færre. Den 24. sep
tember blev den første dag, hvor intet nyt tilfælde 
indtraf, og efter denne dag forekom der i alt kun 6 
tilfælde, hvoraf l døde. Med den 7. oktober var 
epidemien forbi l 

Da var man dog allerede forlængst begyndt at 
ånde befriet op. Det såkaldte honning- og vædder
marked den 16. september havde været rigtig godt 
besøgt, og snart gled man ind i de gamle folder. Men 
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det havde været byen en dyr tid. Næsten 10 procent 
af dens indbyggere var revet bort, når man regne1· 
efter folketællingen af 1850, der opgav Ålborgs be
folkning til 7745 individer! 

Dødsfaldene var som allerede påpeget størst i 
antal blandt arbejderbefolkningen. Af de andre klas
ser kan nævnes militærets 25, handelsstandens 34 og 
fiskernes og søfolkenes 37. Højest stod for så vidt 
håndværkerstanden med 264 dødsfald, der dog navn· 
lig var faldet på de fattigere lag blandt disse, medens 
der blandt arbejdsmænd og daglejere forekom 165 
dødsfald. I rækken af folk i mere spredte livs
stillinger må man lægge mærke til, at dødens høst 
havde været ualmindelig stor blandt enker med deres 
hjemmeværende børn, idet der her er opført hele 87, 
medens tjenestetyendet af begge køn kunde opvise 
i alt 74 dødsfald. 

Blandt byens mere kendte borgere, der bukkede 
under for sygdommen, skal nævnes den ældre skibs
bygmester Bonnesen og fransk vicekonsul Jacob Holm 
Herskind, der havde en stor købmandshandel og 
tobaksspinderi i Slotsgade (nuværende » Hjorths gård«). 
Af garnisonens officerer døde kun kaptajn H. B. Prunst, 
om hvem det fortaltes, at han dagen forinden på en 
spadseretur havde passeret Byrsteds ·dødskaret og på 
denne havde lagt et lig bedre til rette, som var så 
skødesløst lagt i kisten, at det halve af armen lå 
udenfor. Såvel hans hustru som hans oppasser fulgte 
ham i døden. I september måned døde stabshornist 
Geil, der havde et overordentlig godt ry, både fra sin 
deltagelse i treårskrigen herhjemme og fra det franske 
felttog i Algier i 1830, hvori han havde deltaget med 
megen tapperhed. Der døde vel nok en del børn af 
sygdommen, men blandt latinskolens elever var der 
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kun et eneste dødsfald, en søn af stiftsprovsten ved 
Budolfi kirke. 

Selv om der nok blandt byens borgere herskede 
en ikke ringe nervøsite~ under epidemien, slog denne 
dog sjældent over i ren hysteri. Enhver søgte efter 
bedste evne at beskytte sig mod sygdommen, nogle 
ved at følge Jægernes forskrifter til de mindste enkelt
heder, medens andre benyttede sig af de bos almuen 
gennem århundreder anvendte forebyggelsesmidler: at 
lade sig årelade og at gå til alters. Det varede bel
ler ikke længe, inden bladenes spalter vrimlede med 
avertissementer om forebyggende midler. Skønt læ
gerne i\Tede stærkt mod overdreven nydelse af spiri
tus, lader det sig ikke nægte, at de midler, som 
iYrigst anbefaledes af de handlende, var særlige arter 
af brændevin. En sådan kolerabitter fabrikeredes 
ude i Sdr. Tranders af Erdmann Scbnitzer. Den 
kunde også fås i kammerråd Hjorths landbrænderi 
på Tustrup, og af de overleverede beretninger, man 
har om denne drik, er der al grund til at antage, at 
det var den gammelkendte, men på den tid delvis 
glemte perikumsnaps, der her dukkede op påny. Af 
lignende kvalitet var rimeligvis også den »Eau sans 
pareillec, som købmand Anders Larsen på Nørregade 
forhandlede. 

Et andet middel, som selv bladene i fuldt alvor 
anbefalede, var en kobberplade, som i en silkesnor 
skulde bæres paa det blotte bryst, og som var særlig 
virksom, når den hvilede på selve hjertekulen. Mid
delalderens talismaner var således ikke forsvundet 
endnu på den tid - ja, er det vel end ikke i 
Yore dage. 

Af samme art som kobberpladen var en anli
kolera-ring, som en hr. Staeven i Hamborg bragte på 
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markedet. Det var en galvanisk fingerring, der men
tes at virke som en art lynafleder over for sygdom
men. Ifølge 'avertissementet var den opfundet af en 
doktor Honingberger, der havde været livlæge hos 
den indiske fyrste Rundjit Singh. Een ring var til
strækkelig, »men flere gjorde ingen skade«. 

Vore hjemlige fabrikanter stod heller ikke til
bage. Firmaet Peschiile og Nyrop i København an
befalede f. eks. deres galvano- og hydroelektriske 
kæder, der i høj grad skulde modvirke koleraens 
angreb. Alene navnet må ha ve virket stærkt i dati
dens ører, der ikke var så forvænt med videnskabe
lig-tekniske ord, som vore er det. 

Den mest radikale kur gennemgik vel nok Per 
kusk hos forvalteren på Vrejlevkloster, der af sin 
husbond blev sendt ind til Ålborg, men med mange 
pålæg om at tage sig godt i vare. Ved hjemkomsten 
erklærede han, at han ikke frygtede for at få syg
dommen, thi han havde garderet sig i tide ved at 
drikke - en pægl af sit eget vand som modgift. Så 
måtte forvalteren hurtigst muligt om i stakhaven for 
at vomere. 

Med vore krige 1848-50 havde provinspressen 
rigtig fået indpas i den store befolkning, og denne 
havde hurtigt lært at give sine meninger tilkende 
gennem aviserne. Der er til enhver tid visse menne
sker, der har skrhekløe i fingrene, og som oftest 
ukaldet giver deres mening til kende. Således og
så i denne tid, og mangfoldige var de indlæg, som 
pressen om end nødig måtte sætte i sine spalter. 
Nogle af dem virkede naturligvis helt lalterlige som 
f. eks. nedenstående indlæg, der stod i Amtstidende 
for 16. august, altså på den tid, da døden gjorde sin 
største høst i byen, og ingen følte sig sikre: 
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»Da flere, såvel herrer som damer, ønske at blh•e 
daguerreotyperede1

) af den herværende daguerreoty
pist, men da denne netop boer på et af de strøg, 
hvor koleraen for øjeblikket grasserer, er det fleres 
ønske, at vedkommende ville tage bopæl i en andet"l 
del af byen, der uden tvivl vil være i daguerreotypi-
stens interesse. Flere borgere.« 

Dette naive dokument viser misbruget af pressen. 
Thi når undlages heftige ønsker om at efterlade sit 
portræt, såfremt man skulde blive indhentet af den 
død, der i øjeblikket mejede ned for fode i byen, 
kan man ikke rigtig forstå, at der skulde være nogen 
særlig trang til at blive foreviget netop på dette tids
punkt, hvor de fleste sikkert havde tankerne på alt 
andet end dette. 

Blandt avertissementerne findes endvidere et, der 
vil få en moderne læser til at studse. Det stammer 
fra håndværkerforeningen, der vel havde standset sit 
bogudlån under epidemien, men som indtrængende 
hjemkaldte de bøger, der endnu ikke var tilbageleve
ret. Så ringe begreb om de simpleste hygiejniske for
skrifter fandtes der altså den gang, at man ikke hel
lere opgav disse bøger, der jo kunde rumme smitte
stof fra en sygdom, hvis smittekilder man ikke kendte. 
Og hverken fra offentligheden eller publikum gav 
dette anledning til påtale. 

Den 29. august havde man åbnet den tidligere 
omtalte bespisningsanstalt Den opretholdtes udeluk
kende ved frivillige bidrag og lededes af købmand 
Bagge Mørup, en svoger til C. W. Obel, idet begge 
var gift med købmand Anders Herskinds døtre. På 
dette tidspunkt var vel sygdommen allerede på retur, 

1
) fotograferede. Daguerreotypien var den første frem

komst af billedfremstilling ad fotografisk vej. 
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men denne forsorg tiltrængtes i højeste grad på grund 
af de fortvivlede forhold, som sygdom og død havde 
fremkaldt i en mængde småkårsfolks hjem. 

Skolerne skulde normalt være begyndt i slutnin
gen af august, men dette var blevet udsat på ube
stemt tid. Allerede dagen efter, at latinskolen var 
blevet indrettet til lazaret, udsendte rektor Tregder 
meddelelse herom, og først langt ind i oktober kunde 
undervisningen begynde her, da hele skolen naturligvis 
måtte desinficeres grundigt forinden. 

I begyndelsen af september havde man været i 
stand til at lukke lazarettet i Frue sogns friskole, 
men delte havde også vist sig at være i enhver ben
seende utilfredsstillende for formålet. Man havde i alt 
behandlet 66 palienter her, og af disse var ikke færre 
end 45 afgået ved døden. Den lo!. september kunde 
man hjemsende tre af de unge studenter, medens de 
andre to endnu en tid fortsatte arbejdet som lazaret
læger. 

Netop på denne tid fremkom der i et par køben
havnske dagblade nogle skarpe angreb på Ålborgs 
sundhedstilstand. Denne skildredes i meget grelle 
farver, og det understregedes, at byen rigtig måtte 
·være arnested for en sygdom af denne art, usund 
som den var af beliggenhed og gennemskåret >>af 
stinkende Canaler«. Men dette bragte bypatriotismen 
op i borgerne. Nu havde man redet stormen af, og 
man foregøglede sig, at sygdommen såmænd ikke 
havde været ''ælTe her end andetsteds. Ålborg Stifts
tidende tog kraftigt til genmæle og hævdede, at der 
fra autoriteters og borgeres side var blevet gjort, hvad 
der kunde gøres, og byens beliggenhed var absolut 
sund, ligesom åløbene var rene og hnvde klart vand 
og rask strøm ! 
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Enhver, der har fulgt foranstående skildring, vil 
forstå, at kunde man end indbyrdes sige snndheden, 
så tålte man absolut ikke, at nogen udefra blandede 
sig i ens sager. 

I slutningen af september lukkedes lazarettet i 
latinskolen. Der havde her været behandlet 133 syge, 
hvoraf halvdelen var blevet helbredet. "Enigheds
lund« fortsattes derimod stadig som lazaret under 
bataillonskirurg Lunci. I alt nåede man her at be· 
handle 102 kolerasyge, og også her helbredtes halv
.delen. Også borgerkomiteen blev selvfølgelig nødt til 
at virke lang tid endnu. Der var slået så mange og 
så dybe sår blandt borgerskabet, at det tog tid at 
hele dem blot nogenlunde. 

Det var et ret storslået arbejde, _denne komite 
havde udført, da den omsider afviklede. I alt havde 
den indsamlet 14,000 rigsdaler, den havde understøt
tet 258 familier med i alt 402 børn. Den havde sør
get for, at 50 forældreløse børn var blevet anbragt i 
familier, der fremtidig tog sig af dem, og den havde 
uddelt ialt 5460 portioner middagsmad. Det følger 
af sig selv, at dette ikke var blevet udført uden store 
personlige ofre fra dem, der havde taget sig af sagen. 
Efter epidemiens ophør blev prokurator Møller ud
nævnt til kancelliråd; men da det trods borgernes 
ønske trak ud med en anerkendelse til deres for
gudede købmand Schjørring, der også nok havde for
tjent det, rejstes i bladene en række krav derom, og 
endelig udnævntes Schjørring til kgl. agent. 

Lad os nu efter den megen uhygge slutte med 
et lille smil, som vi, der har det hele på afstand, 
nok kan tillade os. 

Det var jo i skillingsvisernes tid, og selvfølgelig 

23 
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var der ogsaa i anledning af koleraen forskellige fol
kelige digtere, der slog harpen om dette emne. Som 
oftest var visernes tiller det interessanteste ved disse 
rimerier, og således var det også med den vise, som 
en gang i september udkom i København, og som 
hurtigt bredte sig over hele landet: 

» Glædeshyl i Anledning af den forfærdelige Kolera
Morbroders Afrejse, udstødt til den forunderlig skjønne 
M elodie af »Den gamle Branduniform «. 

Ovenstående er skildret på grundlag af stads
fysikus Speyers officielle indberetninger om koleraens 
forløb i Ålborg, datidens a viser, overleverede beret
ninger, trykte memoirer og enkelte breve i privateje. 
En mindre forstudie hertil har været offentliggjort i 
Ålborg Amtstidende for marts 1922. 



FRA STÆNDERTIDEN 
MED SÆRLIGT HENBLIK PAA AALBORG AMT 

AF G. ØSTERGAARD 

(Fortsættelse.) 

STÆNDERFORSAMLINGEN 1842. 

\ 

DEN 12. Oktober 
mødtes de De

puterede i Viborg. Ved 
Indlednjngsgudstjene
sten talte denne Gang 
Biskop Tage Møller. 
Som sædvanlig aab
nede den kgl. Kom
missarius, Gehejme
statsminister A. S. Ør
sted Samlingen med 
en Tale. Han pegede 
bl. a. paa, hvilke Re
sultater der var naaet 
siden den første Stæn
derforsamling, nævne-

) 

de Købstædernes og 
Landdistrikternes Ad-
gang »til selv at tage 

Højesteretsassessor P. D. Bruun. 
Stænderfors~unlhigcns Præsident 

1842, 1844 og 1846. 

virksom Del i deres Anliggender og det ikke mindre 
vigtige, den uforbeholdne Aabenhed, hvorved fuld
stændige Oplysninger om den hele Statshusholdning 
er lagte for Borgernes Øjne«. Den hidtidige Præsi
dent i de foregaaende Samlinger, Professor J. Fr. 

23• 



340 G. ØSTERGAARD : 

Schouw, der denne Gang som kongevalgt »Professor
deputeret« var bleven erstattet med Professor J. E. Lar
sen, blev efterfulgt af Højesteretsassessor P. D. Bruun. 
Hvass, Randrup, blev valgt som den ene Sekretær. 

Fra Aalborg Amt mødte i denne Samling for 
Aalborg By kun C. M. Jespersen, da den anden De
pu lerede, Otterstrøm 1), var forhindret, og ingen af 
Suppleanterne ønskede at give Møde. I den Anled
ning blev der før næste Samling foretaget Valg af nye 
Suppleanter (se det følgende). Af Godsejerdeputerede 
mødte R. Roulund, St. Restrup, og M. P. Hvass, 
Randrup. A. J. Hjorth mødte for 3. Landdistrikt, 
medens hverken J. Petersen fra 6. Landdistrikt eller 
hans Suppleant gav Møde. Fra 7. Landdistrikt mødte 
Morten Jensen. For 8. Købstadsdistrikt, hvortil Nibe 
hørte, mødte i denne og næste Samling Apotheker 
L. Chr. Dahlerup2). 

Lidt om de nyvalgte: 

C. M. Jesperse11. 

Christian Magdalus Jespersen var født den 15. 
Februar 1809 i Viborg og var en Søn af Justitiarius 
i Landsretten Jesper Jespersen. I 1826 blev han 
Student fra Byens Latinskole, og 1830 tog han juri
disk Embedseksamen, hvorefter han blev Fuldmæg
tig i Overrettens Justitskontor i Viborg. I samme By 

1
) Overretsprokurator Chr. M. Otterstrøm, f. 6. Juli 1795, 

d. 15. Maj 1876, var Bankkasserer ved Nationalbankens 
Filial i Aarhus. Senere var han en Tid konstitueret 
Stiftamtmand i Aarhus. Stænderdeputeret 1836 og 1840, 
valgt for Viborg Distrikt. 

2) L. Chr. Dahlerup, f. 7. Juli 1799, d. 16. Maj 1876, Apo
theker i Thisted m. fl. Steder. 
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blev han senere Overretsprokurator. Han var første 
Gang gift med Frederikke Stockflelh, en Datter af 
Oberst H. Stockfleth, og anden Gang med Christen
sine Sehested, en Datter af Oberstløjtnant H. Sehested. 
I 1856 blev han Herredsfoged i Hatting Herred (Hor
sens By), i 1859 Justitsraad. Han døde 18. Novem
ber 1873. 

De sidste fire Samlinger mødte han i Stænderne, 
var en af de mest betydende og mest frisindede Med
lemmer. Han blev 1848 valgt til »erfaren Mand«. 
Samme Aar blev han valgt til den grundlovgivende 
Rigsforsamling for Nibe Distrildet; i denne Forsam
ling spillede han en betydelig Rolle. Det var det af 
ham og P. D. Bruun stillede Forslag, der som be
kendt ble,· til Grundloven af 5. Juni 1849. Senere 
blev han Folketingsmand, valgt i Horsens By. 

I den første Samling i Sirenderne havde Jesper
sen Sæde i Udvalget om Opførelse af nye Straffe
anstalter og i Udvalget om Proces-Salæret·. Aalborg 
Skibsførere indgav ved ham Andragende om Anbrin
gelse af forskellige Fyr, bl. a. et paa Stensnæs Syd 
fm Sæby. Og ligeledes indsendte Distriktslægerne i 
Jylland ved ham Andragende om Forbedring af deres 
Kaar. Oliemøller Schyttes Forslag til et Andragende 
om en fri Forfatning støtlede han kraftigt, ligesom 
han ogsaa ellers tog Del i Forhandlingerne. 

M. P. Hvass. 

Markus Pauli Hvass '·ar født den 14. December 
1801 paa Randrop som Søn af Godsejer Frantz Hvass, 
Randrup. 

Han gik i Randers Latinskole, blev Student her
fra 1809 og tog teologisk Embedseksamen. En Tid 
var han Huslærer ved Højesleretsadvokat Treschow 
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og derefter Privatsekretær hos den kendte Grev Schim
melmann paa Sølyst. 

Han fik Universitetets Guldmedaille for en Pris
opgave i Theologi. Fra 1826 var han ansat som Le
gationssekretær, indtil han 1832 i Unaade fik sin Af· 
sked. Den gode Kronprins Frederik (den senere Kong 

Legationssekre tæ r Marcus Pauli HYass . 

Frederik d. VII.) havde nok været paa gale Veje og 
havde impliceret Hvass heri, skønt denne var uskyl
dig1). Senere (i 1843) besøgte Kronprinsen H vass paa 

1
) F. Hvass: •Meddelelser om Personer og Familier af 

Navnet Hvass«, I. og V. Endvidere: "Danske Herre · 
gaarde 1920«, Alex. Ras mussen: •Randrup'< og »Fra 
Himmerland og Kjær Herred« 1918 og 1926 samt J . S., 
4. Rk., I. Bd., 153. 
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Randrup; han havde vel erindret, at han ikke var 
uden Aarsag til den i 1832 begaaede uretfærdige Af
skedigelse af Hvass, og har villet bøde lidt derpaa. 

Ved Auktion den 17. Marts 1837 blev han Ejer 
af Randrup, hvilken han ejede til sin Død. Han var 
gift med Eline Margrethe Wandel, en Søster til Stift
amtmand Rluhmes Hustru. l Am·ene 1841-42 af
løste han paa billige Vilkaar det komplette Hoveri 
paa Randrup. I 1843 blev han Amtsraadsmedlem og 
1849 Hofjægermester. 

Paa en Rejse til København d ru k nede han den 
13. September 1864. Hans Lig drev i Land paa 
Melby Strand paa Sjælland. Ukendt blev det jordet 
paa Stedets Kirkegaard. Siden er der rejst et Jern
kors paa Graven. 

Om hans Virksomhed i Stænderforsamlingen, 
hvoraf han var Medlem 1842 og 1844, skal for den 
første Samlings Vedkommende meddeles, at ud over 
Deltagelsen i Forhandlinger, særligt vedrørende det 
slesvigske Spørgsmaal, indskrænkedes hans Virksom
hed til, at ban paa en Del Beboeres Vegne fra sin 
Egn fremsendte Andragende om Consumtionens1

) Op
hævelse og fri Brændevinsbræuden paa Landet. 

A. J. Hjorth. 

Anders Jensen Hjorth var født 13. November 1809 
paa Vejgaard paa Læsø som Søn af den ansete Kam· 
merraad Bøje Chr. Hjorth paa Vejgaard. Han tog 
dansk juridisk Eksamen 1826, var derefter ansat hos 
Byfogeden i Sæby, senere paa Herredskontoret i Nr. 
Sundby, hvorefter han blev Godsforvalter paa Bir-

1
) Consumtionstold = Accise, Forbrugsafgift. Red. 
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keJse. Han var Aneforpagter af Aastrup i Aaby Sogn 
og havde nogle Aar Sæde i Aalborg Amtsraad og 
nød i det hele taget stor Anseelse paa Egnen. Han 

mødte i Stænderforsam
lingen baade 1842 og 
1846 (sidstnævnte Aar 
sammen med sin Prin
cipal .T. E. T. Skeel). I 
1848 blev han valgt i 
Nr. Sundby Distriktet til 
Medlem af den grund
lovgivende Rigsforsam
ling. Han blev senere 
Prokurator i Lemvig, 
hvor han døde den 12. 
April 1889. 

Godsforvalter A. ,J. Hjorth, 

I Stænderne mødte 
han 1842 og 1846, og 
skønt han ikke hørte til 

Birkels e. 
de mest fremtrædende 

Deputerede, tog han dog ikke saa lidt Del i Forhand
lingerne, navnlig om Landbospørgsrnaal. I Samlin
gen 1842 havde han Sæde i et Par Udvalg, ligesom 
ogsaa han selv stillede et Forslag om, at Forældre 
og Børn i Trangstilfælde skulde understøtte hinanden, 
hvilket Forslag ikke blev fremmet. 

Morten Jensen. 

Morten Jensen var født i Kølby ved Løgstør i 
Maj 1802. Han ejede Lundgaard, hvor han døde den 
30. November 1870 af Asthma. I nogle Aar var han 
Amtsraadsmedlem. Han mødte i Stænderne 1842, 
1844 og 1846, men førte en meget stilfærdig Tilvæ
relse og hørte sikkert sammen med sin gode Ven 
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Peder Lydersen fra Salling til c:le mest konservative 
N a turer; det gi\• er følgende B e gi venhed ogsaa Grund· 
til at tro. Han var til »Folkemøde« i Viborg Tors
dag den 27. April 1848 sammen med den nævnte 
Stænderdeputeret - Lydersen fra Salling - og talte 
her imod en lovgivende Forsamling, men for en kun 
raadgivende. Med Lydersen maatte han af Amtmand 
Bretton reddes ud af Byen - skjult i en »Møgvogn«, 
blev der bagefter fortalt. 

Op mod .Jul, den 20. December, sluttede Samlin
lingen for 1842. Foruden Oliemøller F. Schyttes For
slag om en friere Forfatning havde det vakt stor Op
mærksomhed rundt om i Landet, at Stænderforsam
lingen saa kraftigt havde udtalt sig imod den Ad
færd, den slesvigske Stænderforsamling havde udvist 
over for P. Hjot:t Lorenzen. Med 46 Stemmer mod 
3 havde Stænderforsamlingen vedtaget at indgive en 
Adresse til Kongen til Trods for, at den kgl. Kom
missarius A. S. Ørsted stærkt havde modsat sig det. 
Under Forhandlingerne herom kom det til et skarpt 
Sammenstød mellem Hvass og Ørsted. Hvass -
støttet af Nyholm - ønskede Forhandlingerne om 
Adressen optaget i Stændertidende, hvilket Ørsted 
modsatte sig og havde Myndighed til at forhindre. 

Valg af Suppleanter i Aalborg 1844. 

Ifølge Kancelliskrivelse af 18. Maj 1844 afhold
tes for Aalborg By den 5. August s. A. Supplerings
valg af 2 S u ppieanter for Stænderdeputerede. 

Valgt blev: 
l. Suppl. Redaktør B. Ree med 68 St. 
2. » Toldkasserer Thorbrøgger ~ 51 » 

Derefter havde Prokurator Jensen, Aalbot·g, l& 
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Stemmer, L. C. Brinck-Seidelin, Hjørring, 10, Raad
mand Krebs, Aalborg, 2 og Købmand Ole Green, 
Aalborg, l. 

STÆNDERSAMLINGEN 1844. 

Den 9. Juli 1844 kaldtes Stænderforsamlingen 
alter sammen. Ved Gudstjenesten forud talte den 
Deputerede Provst J. Møller, Grinderslev i Salling. 
A. S. Ørsted aabnede som sædvanlig Møderne med 
en Tale, og P. D. Bruun blev igen valgt til Forsam
lingens Præsident. 

Aalborg Amt var i .denne Samling repræsenteret 
saaledes: For Aalborg By mødte Overretsprokurator 
C. M. Jespersen, og i Stedet for Otterstrøm dP.n før
ste Suppleant Redaktør B. Ree, Aalborg; af Gods
ejerdeputerede mødte Raulund og Hvass paany; for 
3. Landdistrikt mødte i Godsforvalter Hjorths For
fald Suppleanten Arveforpagter Baltazar Bøggild, for 
6. Landdistrikt mødte nu i Stedet for Prokurator 
Jens Petersen Suppleanten, Propr. Joh. M. Klingen
berg, Klitgaard. Morten Jensen mødte igen for 7. 
Landdistrikt. 

3 nye Mænd fra Aalborg Amt er der altsaa at 
omtale. 

Bernhard Ree. 

Bernhard Ree var født den 18. Juli 1813 i Aar
hus som Søn af Storkøbmanden Hartvig Philip Ree1). 

I 1830 blev han Student fra Aarhus Latinskole og 

1
) Se •Hartvig Philip Ree og hans Slægt•. Ved Josef 

Fischer. København. 1912. Dansk biografisk Leksikon. 
Alex. Rasmussen: >Aalborg Stiftstidende• s 150 Aars Ju
bilæumsnummer og Alex. Rasmussen: • Bælumkredsens 
politiske Historie 1848-1915•. 



FRA STÆNDERTIDEN 347 

1og Eksamen Aaret efter, men saa ophørte han med 
Studeringerne. I 1838 blev ban Redaktør af »Aal
borg Stiftstidende«, af h vil k en han senere ogsaa blev 
Udgiver. I offentlige Spørgsmaal fik han her i Nord
jylland efterhaanden en ikke ringe Indflydelse. En 
Følge heraf var, at han i 1844 baade blev Borgen·e
præsentant og Stæn-
derdeputeret I Stæn
derforsamlingen mød-
1e han 3 Gange, 1844, 
1846 og 1848, den 
første Gang som Sup
pleant, og indtog som 
bekendt her en yderst 
frisindet Stilling. Han 
blev i 1848 Medlem 
af den grundlovgiven-

de Rigsforsamling, 
valgt for Voldumdi
striktet. Fra 1849 til 
1854 var han Folke
tiugsmand, dels valgt 

for Bælumkredsen, 
dels for Nibekredsen; 
sidstnævnte Sted valg

Redaktør Bernhard Ree, 
An l borg. 

tes han igen fra 1864 til 1866. Desuden var han en 
kort Tid Medlem af Rigsraadet og endvidere Lands · 
tingsmand. Han var gift to Gange, første Gang med 
Julie Henrichsen, død 1845, anden Gang med Anne 
IvJarie Seedorff, død 1900. Ree døde den 13. Novem
ber 1868. 

Baltazar Bøggild. 

Baltazar Bøggild var født 26. Marts 1801 i Aal
borg som Søn af Byfoged Jens Bøggild. Han tog . 
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dansk juridisk Eksamen og blev si
den Forpagter af Toftegaard i Jets
mark Sogn1

). Han var Ejer af Dron
ninglund Storskov. I 1837 blev han 
gift med Mette Kirstine Engen; der 
var ingen Børn i Ægteskabet. Den 
22. Juli 1873 døde han som Parti'ku
lier i Aalborg. I over 13 Aar havde 
han da været i Direktionen for Aal-

Baltazar lløggild. borg Bys og Omegns Sparekasse. 

Stænderforsamlingen mødte han kun denne 
Samling. 

Johs. Fr. Klingenberg. 

Johannes Frederik Klingenberg var født 4. De
cember 1796 i København. Han studerede Tbeologi, 
men da han ikke havde Raad til at fortsætte Stu
dierne, tog han H ns lærerplads paa Klitgaard hos Ejeren 
Casper L. Buchhollz, en Forpagtersøn fra Hagested
gaard. Her paa Klitgaard blev Klingenberg gift med 
Buchholtz's ene Datter Ede Ovidia Margrethe og fik 
Klitgaard i Forpagtning. Efter Svigerfaderens Død 
overtog han Gaarden. Med stor Interesse tog han sig 
af Landbrugets Fremme ved at indføre forskellige 
Forbedringer. Til Gam·den var dengang knyttet en 
velbesøgt Mølle - helt fra Gjøl var der Søgning her
til. Der fandtes et Kalkbrud paa Marken, og der var 
Fiskeret til Gaarden; særlig indtægtsgivende for Gaar
den var dengang Aalestaderne. Klingenberg var en 
høj Mand med et imponerende Ydre, djærv og til en 
vis Grad en veltalende og vittig Personlighed, der sad 
inde med stor Viden om forskellige Forhold, hvorfor 
Omegnens Bønder jævnligt søgte til ham om Raad 
og Bistand. Det var vel ikke uden Anledning til, at 

') A. H. Nielsen: Aalborg Bestillingsmænd, Side 179. 
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han kom paa Valg til Stænderne og nær havde fæl
det den forhenværende Deputerede Jens Petersen, 
hvis Suppleant han blev. I to Samlinger mødte h:m 
i Stænderne. 

Samlingen 1844 forløb ikke helt uden Gnidning. 
Forsamlingen modsatte sig bl. a. de to Regeringsfor
-slag: en Anordning om Trykkefrihed, som snarest syn
tes indskrænkende, og en 
Anordning om Værne
pligt. Derimod vedtoges 
Schyltes Forslag om at 
Jade de fire Stænderfor
samlinger vælge et fæl
les Udvalg, som skulde 
udarbejde Forslag, der 
tog Sigte paa en friere 
Forfatning. Ogsaa det 
slesvigske Spørgsmaal 

blev drøftet, og der 
blev indsendt en Petition 
herom. 

De fleste af de De-
puterede fra Aalborg Johs. Fr. Klingenbcrg. 

Amt tog ret kraftig Del 
i Arbejdet i denne Samling, men særlig Jespersen var 
stærkt i Ilden. B. Bøggild fremsalte et Forslag, der 
nu· rettet mod ulovlig Skovhugst, og herom blev ind
sendt et Andragende fra Forsamlingen. Fra Beboere 
i 3. Landdistrikt indbragte Bøggild et Andragende om 
Fæstes Overgang til Selvejendom. Et lignende An
dragende indbragte Klingenberg fra Beboere i Fieskum 
og Hellum Herreder. 

Den ll. September sluttede den 5. Stænderfor
samling i Viborg. 
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STÆNDERFORSAMLINGEN 1846. 
Den næstsidste Stænderforsamling traadte sam

men den 21. Oktober 1846. Ved Gudstjenesten forud 
i Domkirl<en talte Stiftsprovst Ursin. Som kongelig 
Kommissarius var i denne Samling udnævnt den De
puterede i Rentekammeret P. G. Bang, og han holdt 
den sædvanlige Indledningstale. Som Præsident for 
Forsamlingen valgles ogsaa denne Gang Højesterets
assessor P. D. Bruun med næsten alle afgivne 
Stemmer. 

Som den ene af de to, der ved hver Samlings 
Begyndelse blev valgt Lil at redigere Stændertidende, 
valgtes B. Ree. Foruden ham mødte fra Aalborg Amt 
C. M. Jespersen igen for Aalborg By. Som Godsejer
deputerede fra Aalborg Amt mødte to nye Mænd: 
Stamhusbesidder J. E. F. Skeel, Birkelse, og Proprietær 
F'r. V. "Teinschenk, Gnnderupgaard. For 3. Land
distrikt mødte igen Godsforvalter Hjorth, Birkelse, for 
6. Landdistrikt Proprielær Klingenberg, Klitgaard, og 
for 7. Landdistrikt Proprietær Morten Jensen, Lund
gaard. 8. Købstadsdistrikt, hvortil Nibe hørte, var 
repræsenteret af Byfoged Rummelhoffl). 

De to nye Deputerede fra Aalborg Amt, som 
mødte i denne Samling, var som nævnt Skeel og 
Weinschenk. 

J. E. F. Skeel. 

Jørgen Erik Frederik Skeel var født den 20. Maj 
1802 i Odense som Søn af Sofus Peter Frederik Skeel2), 

')J. K. H. Rummelhoff, f. 9. Juli 1788, d. 18. Septb. 1858, 
Byfoged i Nykøbing M., senere Byskriver i Hillerød. 

2) Litteratur: V. S. Skeel: Optegnelser om Familien Skeel 
1871 - Supplement 1882. Danmarks Adels Aarbog 1901. 
Personalhist Tidsskrift, Aug. Fjelstrup: Besiddere af 
Stamhuset Birkelse. Dansk biografisk Leksikon XVI. 
Danske Herregaarde 1920, C. Klitgaard: Birkelse. 
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der 1815 arvede Stamhuset Birkelsc. Han var i nogle 
Aar Løjtnant ved Fodgarden og blev [{ammerjunker. 
Allerede 1826 arvede han Stamhuset Bhkelse, men 
overtog først 1833 det anselige Gods. Han lagde sig 
saa godt efter Landbruget, at han blev en dygtig 
Landmand. Han var blandt de allerførste, som af
løste Hoveriet og var i det hele taget en yderst hnman 
og tillige en jævn Mand, 
som nød den største Ag
telse i Befolkningen og 
var overordentlig afholdt. 
I Stænderne var han i 
de to Samlinger, han gav 
Møde, et frisindet Med
lem, og maatte herfor 
høre ilde blandt sine 
Standsfæller. Han, der 
var en god Ven af Kong 
Frederik, blev af denne 
udnævnt til Medlem af 

den grundlovgivende 
Rigsforsamling. A f U d
seende var han en ual
mindelig tiltalende Mand, 
og stort Ry gik derom. 

Slamhusbesidder J. E. F. Skeel, 
Birkels e. 

En Gang lagde en skotsk 
Adelsmand, der passerede gennem Landet, Vejen om 
ad Birkelse for bare at se den saa repræsentative 
Skikkelse. Han var gift med Charlotte Adelaide 
Ahlefeldt-Laurvigen, der overlevede ham, og som i 
1859 giftede sig igen med den senere Indenrigsmini
ster Erik Skeel, Dronninglund. J. E. F. Skeel døde 
paa Birkelse den 22. December 1849. Ved Birkelse 
rejste Bønderne ham et Mindesmærke. I Stænderfor
samlingen gav han i 1846 Møde som Suppleant. 
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F. l'. 'Weinschenk. 
Frederik Vilhelm Weinschenk var født den 8. 

·Oktober 1802 i København. I 1827 blev ban gift 
første Gang med Cecilie Gleerup Kierulf, en Datter 
af Ejeren af Gunderupgaard i Strandby Sogn, I var 
Kim·ulf, der døde 1826, og som i sine to Ægteska
ber havde ialt 18 Børn. Anden Gang blev Wein
schenk gift med Inger Cecilie Kirstine Kierulf, Søster 
til sin første i 1843 afdøde Hustru 1). I 1832 blev han 
Ejer af Gunderupgaard, hvilken han ejede til sin Død 
den 8. Februar 1868. Weinschenk, der blev Ridder 

-af Dannebrog, var i nogle Aar Medlem af Aalborg 
Amtsraad, ligesom ban ogsaa var Kandidat ved det 
først afholdte Landstingsvalg uden dog at opnaa Valg. 

I Stænderforsamlingen mødte han kun i 1846. 
I Samlingens Arbejde fulgte Mændene fra Aal

borg Amt godt med; især var Jespersen, Ree og Skeel 
virksomme Udvalgsmedlemmer og tog livlig Del i 
Forhandlingerne. Sammen med Nyholm kæmpede 
Ske el . uegennyttig for en Forbedring af Bøndernes 
Forhold, hvorfor de ogsaa siden fik overrakt h v er en 
Takkegave. Skeel fik et forgyldt Sølvbæger, som 
endnu opbevares paa Birkelse. Det har følgende Ind
skrift: »Du Stændermand - For Bondestand - Har 
' 'irket ædel ufortrøden - Tit vil enhver - som ha
ver Retsind kjer - Dig mindes før og efter Døden.« 

Jespersen stillede et Forslag om at indgive et 
Andragende til Kongen om Indførelse af en fri For
fatning, men tog det tilbage, da den kgl. Kommissa
rius nedlagde Protest mod Behandlingen deraf. Det 
var ogsaa Jespersen, der her i Viborg Stænderforsam
ling stillede Forslaget om Frigørelse af Slaverne i 

1
) Se C. Klitgaard: Kjærulfske Studier, 388. 
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Vestindien, hvorom der indsendles Andragende. Blandt 
andre Sager, der drøftedes i Samlingen, var et konge
ligt Forslag om almindelig Værnepligt, en ny Toldlov 
(i Udvalget herom var bl. a. Ree) og en Anordning om 
Trykkefrihed. 

I et Møde en af de sidste Dage af Samlingen 
vedtog Forsamlingen paa Forslag af J es persen en 
Slutningsadresse, hvori til sidst udtales: 

»Forsamlingen har troet tillidsfuldt a t burde af
vente Regeringens nærmere Beslutning i disse vigtige 
Anliggender og har ikke villet foregribe samme ved 
bestemte Andragender. Men den maa dog udtale, at 
skulde efter tvende Aars Forløb Forholdene endnu 
henstaa i den nærværende Tilstand, da vil sandsyn
lig den næste Stænderforsamling finde sig kaldet til 
at nedlægge for Tronen sine Anskuelser om, hvor
ledes Statens Fremtid kan betrygges og de ulykke
lige Misforhold udjævnes, og skulde da disse Gen
stande af Regeringen anses udelukkede fra Stænder
nes Raadslagning, skulde det formenes dem frit og 
uforbeholdent at udtale sig om disse Livsspørgsmaal 
for den fælles Stat, da maatte SLænderne opgive Tan
ken om at kunne være til den Nytte for Fædrelan
-det, hvorpaa Folket synes al have billigt Krav. 

Deres Majestæt modtage med gunstigt Sind disse 
Deres tro jyske Provinsialstænders frimodige Ytringer. 

Den almægtige Gud holde sin beskærmende og 
'\'elsignende Haand oYer Deres Majestæt og forunde 
Dem en lang og lykkelig Regering over de Deres 
Scepter unde.rgivne Folk.« 

Den 22. December 1846 Yar den 6. Stændersam
Jing til Ende. 
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DE SIDSTE STÆNDERVALG. 

Aalborg By. 

For sidste Gang, den 25. og 26. Januar 1847,. 
foretoges Valg a f Stænderdeputerede. 

Til Deputerede valgtes: 
Redaktør B. Ree, Aalborg, m. 72 St. 
Overretsprokurator C. M. Jespersen, Viborg, • 59 » 

Som Suppleanter valgles: 
Kæmner F. E. Wulff, Aalborg, m. 72 St. 
Prokurator J. Møller, Aalborg, » 53 » 

Derefter havde Kancelliraad, Prokmalor Jensen, 
Aalborg, 39, Toldkasserer Thorbrøgger, der blev kon
gevalgt Medlem af Samlingen 1848, 45, Schou, Aal
borg, 16, Prokurator Baltazer Christensen, København, 
der tog Stemmer i mange Stænderdistrikter rundt om 
i Landet, 8, og Købmand H. J. Møller, Ribe - l St. 

Det nordligste Godsejerdistrikt. 

For sidste Gang mødtes Godsejerne for at vælge 
Stænderdeputerede. Valget foregik som sædvanligt i 
Aalborg. Dagen var den 10. Marts 1847. Af 25 Væl
gere mødte de 15. 

Til Deputerede Yalgles: 
l. J. E. F. Skeel, Birkelse, 
2. A. K. Winkel, Dybvad, 
3. J. C. Nyholm, Baggesvogn, 
4. A. Plesner, Langeslund, 

Til Suppleanter valgtes: 
l. F. A. B. DahL Buderupholm, 
2. Holbæk, Albeck, 
3. M. P. Hvass, Randrup, 
4. H. Schou, Kjølbygaard, 

med 13 St. 
)) 13 » 

)) 

» 

12 ,) 

11 

10 » 

10 » 

9 » 

8 » 



FRA STÆNDERTIDEN 355 

Derefter havde F. V. Weinschenk, Gunderup
gaard, 8, J. M. Jiirgensen, Vindumovergaard, 7, R. S. 
Lund, Vrejlevkloster, 7. En Del Stemmer var spredte. 

Det 3. Landdistrikt. 

De sidste Valg var her: Nr. Sundby den 8. Marts, 
Halvrimmen den 10. Marts og i Aaby den 23. Marts. 
Her skulde Valget have været afholdt den 9. Marts, 
men blev udsat paa Grund af Snefog. 

Til Deputeret valgtes : 
Godsforvalter A. J. Hjorth, Birkelse, med 223 St., og 
til Suppleant: 
Grd. N. C. Mørck, Vesterhedei:J., Hals, med 122 St. 

Derefter havde Prop. Klitgaard, Bundgaard, Jets
mark, 97 St., Prop. Skibsted, Bratskov, 81, Prop. 
Ammitzbøll, Gjettrup, 29, Købmand Klitgaard, Blok
hus, 28, og Prop. H. T. Hasselbalch, Vestrupgaard, 
19. Faa Stemmer afgaves yderligere paa 12 Kan-
didater. 

Det 6. Landdistrikt. 

Den 20. Februar 1847 afgjordes det sidste Stæn
dervalg for Distriktet paa Lindenborg. Af 617 Væl
gere var afgivet Stemme af 431. 

Til Deputeret valgtes: 
Prop. P. E. K. Wegener, Svanholm, med 235 St., og 
til Suppleant: 
Prop. Jelstrup, Vissegaard, med 184 St. 

Følgende havde ogsaa Stemmer: Landmaaler H. 
Hansen, Skeelsminde, 172, Prop. Lassen, Vejgaard, 
92, Arveforpagter Hjorth, Tustrup, 115, Chr. Eriksen, 
Thingbæk Mølle, 34, Poul Munk, Nørholm Præstegaard, 
31, L. Sørensen Toft, Kiddalsgaard, 27, Christen Dahl, 
Ferdinandinesdal, 27, og Mikkel Juul, Flamsted, 52. 
Endvidere faldt der flere spredte Stemmer. 

24° 
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Det 7. Landdistrikt. 
Det afsluttende Valg f~ndt her i Distriktet Sted 

den 25. Februar paa Thorstedlund. Af 571 Vælgere 
afgav de 388 deres Stemme. 

Til Deputeret valgtes: 
Grd. Søren Hansen, Løgsted, med 197 St., og 
til Suppleant: 
Chr. Eriksen, Thingbæk Mølle, med 166 St. 

Desuden faldt der Stemmer paa P. Bertelsen, 
Komdrup, 138, H. Hansen, Skeelsminde, 60, Thomas 
Lund, Hornum, 54, Peter Ryge, Brorstrup, 52, Fabri
kant Bruun, Bruunshaab ved Viborg, 35, Kammer
raad Wulf, Østergaard, 28, og Prop. Wegener, Svan
holm, 19, samt en Del spredte Stemmer. 

Det 8. Købstadsdistrikt (heri Nibe). 

Her valgtes som Deputeret den hidtidige for 9. 
Købstadsdistrikt valgte U. C. F. Aagaard1

). Han gav 
Møde i Stænderforsamlingen i 1848 og ha,·de derved 
haft Sæde i samtlige viborgske Stænderforsamlinger. 

Deputeretvalgene for en ny Periorte var saaledes 
til Ende og alt lagt til Rette for en fortsat Udvikling 
paa det bestaaende Grundlag. Men med Aaret 1848 
bleY det hele kuldkastet. Kong Christian den VIII 
døde den 20. Januar, og Frederik den VII besteg 
straks den danske Trone. Spørgsmaalet om en ny 
Forfatning trængte straks paa, og i Overensstemmelse 
med et Brev, Christian den VIII havde efterladt, ud
stedte den ny Konge under 28. Januar samme Aar et 
Reskript, hvofi bebudes Oprettelse af eu fælles Stæn
derforsamling for hele Riget, der til Dels skulde være 

1
) U. C. F. Aagaard, f. 6. Juni 1790, d. 25. Oktober 1864, 

Amtsforvalter i flere Byer, bl. a. Thisted. Var Medlem 
af den grundlovgivende Rigsdag for Thisted Amts l. 
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besluttende og til Dels kun raadgivende. Før den 
traadte i Kraft, skulde Forslaget eller Loven forelæg
ges en Forsamling af 52 »erfarne Mænd«, hvoraf 
Stænderforsamlingerne skulrle vælge een Del, Kongen 
en anden. 

Den 22. Marts samledes de nørrejyske Stænder
deputerede tilligemed Nørrejyllands Biskopper og Prov
ster for at vælge 8 •erfarne Mænd«. Blandt de valgte 
var C. M. Jespersen, P. D. Bmun og J. C. Nyholm. 

Kongens Bebudelse af en ud\'idet Stænderfol'fat
ning havde ikke tilfredsstillet de store frisindede Par
tier her i Landet og havde heller ikke stillet Hertug
dømmerne tilfreds. Rundt om i Landet lød Kravet 
om en fri Forfatning, og der blev holdt Møder herom. 
Her i Jylland var det særligt Stænderdeputerede, der 
var ledende i Bevægelsen, og det var ogsaa dem, der 
indkaldte til et Møde i Randers den 29. Januar, hvor 
C. M. Jespersen og Ree var blandt de ledende Talere. 

Efter Valget af de •erfarne Mænd« blev der 
samme Dag i Viborg afholdt et Folkemøde1

), der 
viste, at nørrejyske ledende Mænd i Frisind og Fæd
relandskærligbed ikke stod tilbage for den samtidige 
Bevægelses Mænd i Køb~nhavn. Det vedloges at 
send.e 'en Deputation til København til Kongen netop 
med de Krav, der samme Dag bragte det berømte 
» Martsministerium c til Verden. 

Og med dette Ministerium ændredes Forholdene 
igen. Ved en kgl. Kundgørelse af 4. April blev Val
get af »de erfarne Mænd« sat ud af Kraft, og Stæn
derne for Roskilde blev ind kald t til den 26. April for 
at drøfte Valgloven for en paatænkt indkaldt Rigs
forsamling. 

1
) Se nærmere om disse Begivenheder: A. H eis e: Folke

mødet i Viborg, J. S., 3. Rk, V. Ud., Side 369 ff. 
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Først til nogle Dage hen i Juni Maaned blev 
Stænderforsamlingen i Viborg kaldt sammen. Af 
Pastor P. W. Bruun blev de Deputerede i »Viborg 
Stiftstidende« budt Velkommen til Viborg i et smukt 
Digt, hvis Indledning var: 

>Velkommen her til Tinge 
I folkekaarne Mænd, 
Som Sandhedssværd skal svinge 
Og føre Retfærds Pen! 
Vel mødte, I, der kæmpe 
For Friheds rene Sag, -
Alt smaaligt Had I dæmpe 
og glemme usselt N ag.« 

DEN SIDSTE STÆNDERSAMLING. 

Saa kom den sidste - og den korteste - Sam
lii1g, Viborg-Stænderne endnu havde haft. Den 13. 
Juni 1848 blev den sammenkaldt. Ved Gudstjenesten 
i Domkirken talte Stiftsprovst Ursin. Indlednings
talen blev holdt af Grev W. C. E. Sponneck, som i 
denne Samling var kongelig Kommissarius. Han om
talte i Talen Oprøret og hvad der var foregaaet i den 
Roskilde Stænderforsamling lige forud. I Lighed med, 
hvad der havde fundet Sted der, foreslog B. Ree, at 
Dørene ogsaa aabnedes for Viborg Stænderforsamlings 
Vedkommende, hvilket vedtoges. Forsamlingens æld
ste Medlem, Biskop Tage Miiller, ledede efter en Tale 
Valget af en Præsident. Hertil Yalgtes Professor J. 
Fr. Schouw, der atter i denne Samling var mødt i 
Viborg, med 46 Stemmer. P. D. Bruun blev Vice
præsident. I Stændertidendes Redaklionsudvalg blev 
B. Ree indn-tlgt. 

Fra Aalborg Amt 
J es persen og B. Ree. 

mødte for Aalborg By C. M. 
Af Godsrjerdeputerede J. E. F. 
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Skeel, Birkelse. For 3. Landdistrikt kunde hverken 
-den Deputerede Hjorth eller hans Suppleant Mørck 
,give Møde, og dette Distrikt var altsaa ikke repræ
senteret i den sidste Samling. For 6. Landdistrikt 
mødte Prop. P. E. K. Wegener som ny Mand, og for 
7. Landdistrikt var Gdr. Søren Hansen, Løgsted, lige
ledes ny. For Nibe Bys Distrikt mødte i denne Sam
ling Amtsforvalter U. C. Aagaard, som havde den 
Ære at have været Medlem af alle Viborg Stænder
forsamlinger. Endvidere mødte i denne Samling Told
,kasserer S. Th. Thorbrøgger, Aalborg, som kongevalgt 

Om de to nye Mænd fra Aalborg Amt skal med
odeles følgende: 

P. E. K. Wegener. 

Peter Engelbrecht Kellinghusene Wegener var 
født den 13. April 1804 i Gudbjerg ved Nyborg som 
Søn af Pastor H. Chr. Wegener og var saaledes Bro
der til den kgl. Historiograf Casper F. Wegener. 

I mange Aar var ban Ejer af Svanholmsminde, 
-som han i 1856 afstod til Svigersønnen E. Olsen. 

Han var gift med Ottilia Johanne Andersen, en 
Datter af Prop. Jobannes Otto Andersen. Wegener 
fik Titel af Kammerraad. Til Landstingsvalget i 1849 
<var han Kandidat uden dog at opnaa Valg. 

Uen 20. April 1856 døde han. Aalborg Stifts
tidende indeholdt nogle Dage efter følgende Mindeord 
om ham: »En meget agtet Landeiendomsbesidder 
her i Egnen, Kammerraad Wegener til Svanholms
minde, som med Kyndigbed og Omhu har deltaget i 
forskjellig offentlig og Landbovirksomhed, er efter læn
gere Tids Svagelighed ved Døden afgaaet, endnu kun 
52 Aar gl.« 

Søren Hansen. 

Søren Hansen fødtes den 19. April 1799 i Nibe 
<>g døde den 7. Maj 1872 som Enkemand og Ejer af 
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Løgstedgaard Løgsted ved Løgstør efterladende sig 
flere Børn. 

Det væsentligste Arbejde, Samlingen beskæftigede 
sig med i de 11 Dage, den varede, "'i'ar Drøftelsen af 
Regeringens Udkast om Valgloven for den bebudede 
Rigsforsamling, om den kgl. Forordning om Udste
delse af rentebærende Kreditbeviser og Paabydelsen 
af en Krigsskat I Udvalget om Kreditbeviserne var 
Thorbrøgger det ene Medlem. C. M. Jespersen var 
Medlem af Udvalget om Valgloven. Forhandlingerne 
om Valgloven drejede sig mest om de kongevalgte. 
Ene Mand stemte B. Ree imod disse, ligesom hans 
Forslag om at nedsætte Valgretsalderen til 25 Aat· 
ogsaa kun fik hans egen Stemme. 

For lukkede Døre vedtoges to Adresser ellet· 
Takkeskrivelser, en til Kongen og en til Armeen. 

Kongen takkedes, ,fordi han havde gjort Folkets 
Sag til sin egen, og fordi han havde omgivet sig med 
et Ministerium, hvis Hverv det var, næst at betvinge 
Oprøret og den udvortes Fjende, at grundlægge Folke
friheden ved en urokkelig Pagt, hvortil disse vore For
handlinger ere Forberedelser. « 

I Skrivelsen til Hæren hed det: 
»Viborg Stænderforsam li n g hilser Dan marks tapre 

Land- og Søkrigere l Vi samles til Fredens Værk; 
men Eders Mod sikre vor Gerning og opmuntre vort 
Sind; 'I e re Rigets Værn og Folkets Stolthed. 

Fot· dem af Eder, der vender hjem med Sejer, 
har det talmemmelige Fædreland Hæderens Løn . 

For den af Eder, der falder i Kampen, blomstre 
Mindets uvisnelige Krans; de skulde vorde deres Æts 
uforglemmelige Hæder.« 

Denne sidste Henvendelse var underskrevet af 
samtlige tilstedeværende Stænderdeputerede, Henven-
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delsen til Kongen kun af Præsidenten paa Fm·sam
lingens Vegne. 

Saa stod de Deputerede da den 23. Juni 1848-
rede til at skilles for sidste Gang. Mange af dem fik 
man siden længe at se i den grundlovgivende Rigs
forsamling eller derefter i den ny Forfatnings Ting, 
men til Møde i den gamle Stænderbygning i Viborg 
blev de ikke mere kaldt sammen. 

I sin Slutningstale priser Kommissarius Sponneck 
den nørrejyske Stænderforsamling, »hvis Selvfornæg
telse ikke kunde undgaa at gøre et dybt Indtryk. 
Med Rette er den jyske Stænderforsamlings folkelige 
Karakter stedse fremhævet som noget for den ejen
dommeligt. Den har fulgt Forsamlingen til det sid
ste. Maatte den gaa i Arv til den Rigsforsamling, 
der skal afløse Provinsialstændeme. Maatte det dan
ske Folks trofaste Djærvhed, dets sunde Retsfølelse 
og Maadehold afpræge sig i hin kommende Forsam
ling, som de have det i den jyske Stænderforsamling!« 

Stænderliden var af~ laflet J 

Efter Enevældens fredelige given op skulde der 
nu lægges Grund, paa hvilken den kommende frie 
Forfatnings Ting kunde bygge og føre Udviklingen 
videre fremad . Uden Betydning var Stænderne ikke, 
og de skabte en større og større Interesse for offent
lig Liv - i højere Grad end man maaske tror. 

En Forskole for vort politiske Liv var Stænder
tiden, en Tid, der nok fortjener at mindes. 

Af Kildestof, foruden det allerede nævnte, bar været 
anvendt: 

Viborg Stændertidende, Valgprotokoller, Forhandlings
protokoller m . m., Kirkebøger, Aalborg Stiftstidende, til hvis 
Adgang jeg takker Bladets Redaktion, Forordninger, Jyske 
Samlinger, Dansk biografisk Leksikon, 'Wibergs Præste
historie m. m. 



GREGERS MARTIN BECH 
AF TH. JOHANSEN 

DA Hans Exellence, Finansministeren Grev Ernst 
Heinrich von Schimmelmann ved Fabrikanlæ

gene ved Gudumlund havde indkaldt et ikke ubetyde
ligt Antal Familier, voksede snart en hel lille By op, 
som i daglig Tale benævntes »Fabrikken~. Ved Aal
borg-Hadsundbanens Komme ombyttedes det da hun
drede Aar gamle Fabriknavn med det mere velklin
gende Stationsbynavn Gudumholm. Efter Aar 1800 
maatte Byen nødven~igvis faa Brug for en Skole. 
Greven ha v de a IIererie i 1780erne med stor Interesse 
og Offervillie forbedret Skolerne rundt om paa Lin
denborg Gods. I Aaret 1807 gjorde han sig atter for
tjent til Ære ved Oprettelsen af en Skole ved Fabrik
kerne. Denne fik sin Plads i det Hus, som endnu 
ligger lidt Nord for den saakaldte BagkanaL Her 
virkede en Lærer ved Navn Petersen. Han var baade 
dygtig og energisk, men var ikke tilfreds med den 
Skolebygning, der var bleven ham overladt. Han ar
bejdede derfor paa at faa en bedre, hvad ogsaa lyk
kedes ham. Han fik dog kun Lov til at arbejde i 
den ny Bygning, der var overladt ham til Skole, i 
en ganske kort Tid fra 1810. Han døde allerede paa 
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Gudumlund 1811 1
). Paa Trods af den korte Virketid 

havde han dog naaet et stort Maal i denne nye Skole, 
som laa og endnu ligger ca. 700 m øst for de sten
satte Broer i Byen. I over tre Menneskealdre søgte 
Skoledistriktets Børn til dette Sted. 

I en gammel eller den første Skoleprotokol, be
gyndt af Petersen, har Skolekom missionens2) For
mane;!, Pastor Fangel, Gudum, i Aaret 1812 antegnet: 
»Til største Skade for Ungdommen maatte atter for
medelst Lærerens Fratrædelse al Undervisning standse 
fra 28. Marts 1811. « I ni Maaneder var der derefter 
ingen Lærer. 

Under disse Forhold blev Embedet atter besat 
fra l. Januar 1812 med Seminaristen Gregers Martin 
Bech. Han var født i Nordslesvig 1789. Den 15. 
Januar overtog han Undervisningen »i Overværelse af 
en talrig Ungdom og sammes Forældre. Undervis
ningen begyndte da med det inderlige Ønske, at Ar
bejdet maatte under Guds Velsignelse lykkes til varigt 
Gavn for de unge til sand Glæde for Læreren og os 
Alle«. Disse inderlige Ønsker synes for en stor Del 
at være gaaet i Opfyldelse og ble'' ogsaa til varig 
Gavn for Egnen, idet Bech i de følgende 36 Aar var 
Fabrikskolens Lærer. 

Som Ungkarl var han kommen i Embedet; men 
tidligt maa han have set sig om paa den ham frem
mede Egn efter en Hustru. Gudum Sogns Kirkebog 
oplyser: » 1812-5. Maj er Simal'ist Skolelærer Bæk og 

1
) Jfr. Chr. Brønnum : Fabrikanlægene ved Gudumlund. 

2
) I Skolekommissionen var blandt andre Medlemmer og· 

saa Palle Pedersen, Palsgaard, hvis Søn Peder Pallesen 
i en lang Aarrække var Skolelærer og Kirkesanger i 
Nr. Kongerslev. 
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agtbare Pige Maren Sveistrup1
) fra Kanalen2

) kopu
lerede.« Brylluppet bekostedes af Greven, der tillige 
var Skolepatron, med den høje Pris af 671 Rdr. 3) 

Embedet, som de nu var to om, bestod af en god 
Skolelod4) og var kort Tid i Forvejen reguleret 200 
Rdr., 5 Tdr. Rug og 5 Tdr. Byg. 

Bech var Seminarist fra Brahetrolleborg Semina
rium. Desuden var han det tyske Sprog mægtig. 
Det bar Yæret af Betydning at have en Lærer, der 
baade kunde tale og skrive dette Sprog, da mange af 
Fabrikkens Beboere særlig i Begyndelsen af fonige 
Aarhundrede var Tyskere, hvorfor Valget vel ogsaa 
er faldet paa en Mand fra Slesvig. Efter Skolens 
Timeplan undervistes der endog paa Tysk. Bech 
siger selv om sit Seminarieophold: ))Livet der og 
Tidens Aand havde mægtigen beruset min Hjerne og 
fortryllet mit Syn.« Da han kom ud i det praktiske 

1
) Efter al Sandsynlighed var hun Datter af Sognedegn 

Jens Jørgen Svejstrup. Han beskikkedes af Biskoppen 
over Viborg Stift til at være Sognedegn for Bælum-Sol
bjerg Menigheder 1795, 8. Januar. Han døde 1840, 18. 
August, 85 Aar gammel. Mens han endnu var Degn i 
Øster Hornum, fødtes der ham et Barn, som 1790, 10. 
April, fik Navnet Maren Ginchelberg. Hun er uden 
Tvivl identisk med Maren Sveistrup. I 1809 optræder 
ogsaa Maren Ginehelberg Sveistrup som Fadder sam
men med et Par andre af Degnens Børn ved en lille 
Halvsøsters Daab. 

2
) Skolen ligger ved Kanalen. 

3
) Man maa dog her huske paa Pengenes lave Værdi umid

delbart før Statsbankerotten i 1813. 
4

) Foruden de 9 Tdr. Land, der laa ved selve Skolen, og 
hørte til denne, indtil den blev flyttet op paa Limgaar
dens Grund, hørte i Bechs Tid Marken med Lergravene 
øst for Slusekanalen samt en Eng længere mod Øst, der 
endnu hedder Bechs Eng. 
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Liv, har de ny Forbold dog snart forandret hans Syn, 
hvilket han ogsaa tilkendegiver i en Beretning om 
Undervisningens Formaal \'ed Fabrikskolen1

). God
sets Ejer havde i god Mening ikke sparet Omkost
ninger for at forsyne Skolen med fornødne Skole
bøger. Saaledes fandtes en Mængde Eksemplarer af 
Koefods Børneven, Thiemes: Nytlige Opmuntringer 
for Ungdommen, samt Geografier, Landkort og Bibel
historier, men ingen Bibel eller Ny Testamente, hvil
ke lo sidste dog var af Bechs kæreste Undervisnings
genstande. Han har sandsynligvis ikke undervist, før 
han kom til Fabrikskolen, hvad hans Udtalelser og
saa vidner om. Religionen var hans kæreste Fag 
saavel i hans pure Ungdom som senere hen. Hans 
Mening var derfor ogsaa, at Religion og Sædelære 
særlig maatte sysselsætte baade Lærer og Elever. 
Han saa del som sin første Pligt at danne »den ham 
anbetroede Ungdom til fornuftige Kristne•, hvilket 
ogsaa blandt Fabrikkens Beboere vilde være gavnlig, 
da Letsindighed og Usædeligbed tog Overhaand, saa 
at Husandagt mere og mere afskaffedes, og Religiøsi
tet forsvandt. Egennytlen syntes at b li ve den eneste 
Lov for deres indbyrdes Forhold. Tunge Byrder 
trykkede, og mørke Udsigter nedslog mange. Bech 
har derfor følt, at han i kristelig Retning maatle yde, 
hvad der stod i hans .Magt. Der mangler heller ikke 
noget med Hensyn til god og ærlig Villie fra hans 
Side. Børnene synes heller ikke at have været skaa
net for Lektier og Hjemmelæsning. De havde saa
ledes i ca. 2 Aar lært ikke mindre end 150 Salmer 
efter evangelisk kristelig Salmebog. De ældre Børn 
havde efter hans Forklaring lært den største Del af 

1
) Fabrikskolens Protokol af 1807. 
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Jesu Taler af » Bastholm« udenad saa vel som Lidel
seshistorien, medens de yngre Børn lærte Bibelhistorie 
efter » Thonbo ~. Sædelæren støttedes ved Læseøvel
ser for de større Børn ved Staels: Visdomsbog eller 
Mallings: Store og gode Handlinger. De bedste af 
Børnene fik Ekstraundervisning udenfor Skoletiden i 
Geografi og Tysk. Allerede i Vinteren 1813 var han 
begyndt med det saakaldte »Chorc, hvilket var Møder, 
som han afholdt hver Søndag Aflen for Ungdommen 
og Forældrene. 

Paa Trods af de store Anstrengelser har han dog 
ikke som saa mangen Folkeopdrager alene set til
fredsstillende Frugter i Skolekredsen af sin store aan
delige Interesse og Indsats. Til Tider har han set 
temmelig mørkt paa Tilstanden. Arbejdet har han 
følt byrdefuldt, hvilkel han ogsaa frimodigt slutter 
sin Beretning med: »Over Halvdelen af de skole
søgende Børn har jeg maattet lære at kjende Bogsta
ver og stave. Før min Ankomst havde Skolen i 9 
Maaneder været vakant. Jeg kom som en ung uøvet 
Begynder. Sygdom berøvede mig tidt Kraft til at 
forrette min Gerning, og samme Aarsag forenet med 
adskillige Bekymringer satte mig ofte i en Sinds
stemning, der gjorde mig det umuligt at underholde 
mig rued de unge med Lyst. Jeg saa ofte liden Op
muntring i Børnenes Fremskridt og Adfærd, og ej 
heller i deres egen og deres Forældres Taknemmelig
hed; fa a deltagende Tilskuere vare Vidne til Ung
dommens og mine Bestræbelser. 

Almueskolen ved Gudumlunds Fabrik, den 3die 
Marts 1814. G. Bech, Skolelærer.« 

Det var netop paa samme Tid, at Bech sendte 
sit første Brev1

) til den da allerede over hele Landet 

1
) Brevet er dateret 20. Oktober 1814, j fr. Breve fra og til 
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kendte Teolog N. F. S. Grundh·ig. Han havde fulgt 
dennes Forfatterskab temmelig nøje og anskaffet sig, 
hvad han havde kunnet faa fat i af hans til den Tid 
udkomne Skrifter. Dette var næppe saa let i hin 
Tid paa et saa afsides Sted. Bech fortæller, at han 
havde maattet gøre mange forgæves Bestillinger, før 

· det lykkedes ham at faa fat i Grundtvigs Verdens
krønike1). Disse Skrifter, hvori han søgte sin Sjæls 
Berigelse, nøjedes han dog ikke med at benytte ved 
Aftenmøderne, men laante dem ud til Befolkningen~ 
hvoraf flere læste dem med Interesse. Man undres 
ikke over, at Bech, skønt ukendt af Digteren, for
dristede sig til at skrive til denne. l sit første Brev 
anmoder han Grundtvig om at udtage og oversætte 
et Udtog af Bibelen for Skolen, hvilket han mente 
vilde være et udmærket Hjælpemiddel i den daglige 
·Religionsundervisning, ligesom han foreslaar ogsaa at 
oversætte en Del af det gamle Testamentes Sange, da 
Digterens lille Bibelkrønike var ham Borgen for, at 
han gerne gavnede Menneskeheden lige saa vel ved 
at virke paa Ungdommen som paa den modsatte 
Alder. 

Grundtvig svarede omgaaende paa Bechs Brev 
og tilbød ham endog at sende, hvad han manglede 
af hans udkomne Skrifter. Dette gav Anledning til 
en Brevveksling, der vedvarede i en lang Aarrække, 
maaske dog med Afbrydelser. I 18362

) synes saa
ledes, at en Afbrydelse har fundet Sted, da de blev 

N. F. S. Grundtvig, Nr. 108, 110 og 169, udgivet af C. 
Christensen og S. Grundtvig. 

1
) Grundtvig: Kort l3egreb i Verdenskroniken udkom 1812. 

2
) Jfr. Nordisk l\laanedsskrift, II. Halvaargang 1881. Artikel 

om Krist.enlivcts Vækkelse paa Mors af Frederik Ny
gaard, Side 243. 
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uenige Skolespørgsmaal. En af Bechs Nabolærere 
har meddelt, at de aldrig opnaaede Enighed. I 
1840erne skal Bech dog atter have skrevet Lil den 
store Digter. Dennes Breve til Bech blP.v bevarede 
mange Aar efter hans Død, men skal efter Sigende 
være blevet brændt ca. 1905. 

Fra paalidelige Kilder fortaltes om Bech og hans 
Gerning i Folkemunde 1) et halvt Aarhundrede efter 
hans Død af hans Elever: ~H an var fuld af Alvor. 
Tidlig og sildig underviste han i Skolen, saa det som 
oftest var mørk Aften, naar han i Vintertiden lod 
Børnene søge Hjemmet. Hans Elever stod altid og 
ikke ubegrundet øverst paa Gulvet i Gudum Kirke 
~ved Konfirmationerne, hvilket efter Datidens Begreber 
ansaas som Be,,is for, at Sognepræsten ansaa Fabrik
skolens Elever for at være de bedste. Om Char
Møderne fortælles, at de var saa godt besøgte, at Til
hørerne ikke kunde rummes i Skolestuen, hvorfor 
Vinduerne luk kedes op, og Skole ha ven toges i Brug 
som Opholdssted for dem, der ikke knnde komme ind. 
Som Skolemand skal han have været streng, og kor
porlig Revselse hørte til Dagens Orden; men det n1aa 
erindres, at sligt var almindeligt paa den Tid, og 
muligvis har det ogsaa været nødvendigt, naar Hen
syn tages til, at Trældomsaanden fra Hoveriets og 
Stavnsbaandets Dage vel for en Del var bevaret i 
Folket, og at dømme efter de Historier, hans Elever 
kunde meddele fra deres Skoletid, ·er det ikke at un
dres over, at der vankede Klø.« 

Bech var trods dette dog bekendt i hele Omeg
nen som en dygtig Lærer, og flere unge Mennesker 2

) 

fra nær og fjern blev sendt til ham for, dels i Skolen 
1
) Meddelt mig af fhv. Lærer J. M. Johansen, Gudumholm. 

2
) Saaledes afdøde Justitsraad Møller, Flakkebjerg. 
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og dels ved privat Undervisning at nyde godl af hans 
Undervisning. 

Ogsaa paa anden Maade tog han Del i Oplys
ningen. I Lærer P. M. Jørgensens. Sørup, Dagbogs
optegnelser fra 1837-1839, lH"ilke sammen . med 
neden under følgende Brev venligst er overladt mig 
af fhv. Redaktør Konrad Jørgensen, Kolding, omtales 
Bech ofte. Disse Optegnelser er ofte benyttet i det 
følgende: »Den 29. Juli 1838 samledes Hi Lærere bos 
Lærer Anders Jungersen 1

), St. Brøndum, hvor de efter 
Aftale skulde mødes angaaencte Kirketidendes Hol
deJse. De slue\' Regler for Samfundet, og Forman
den Bech ved Fabrikken skulde først omsende Bla
det til hver. Dette skulde Yære Begyndelsen til en 
større Læseforen i n g, da der ved indbyrdes aarlig Ind· 
skud skulde indkøbes Skrifter, ln·oraf med Tiden 
kunde oprettes et lidet Bibliotek til Samfundets fæl
les Nytte og Fornøjelse.« 

»Den 16. Juni 1839 holdtes atter Mørle. En 
Læseforening var stiftet, og Medlemmerne mødtes i 
Fræer, hvor der . var 20 Skolelærere til Stede. Ved 
Maaltidet blev Formanden, Bechs Skaal drukket. 
Siden blev l{ongens Skaal, foruden flere drukket, 
hvorved hele Selskabet istem le Fædrelandssangene: 
»Der er et Land« og "Frugtbare Marker«. M a allidet 
ble\' endt med en Salme: »Nu takker alle Gud«, 
hvorpaa alle i Haven bivaanede Musik ledsaget af 
Sang. Foruden Lo\'e om Læseforeningen, som Sel
sknbet blev enige om, blev ogsaa vedtaget, at naar 
en Skolelærer døde, skulde Enken nyde en Under
siolleise af hvert Medlem af 2 Marie Klokl<en 10 
skilles Forsamlingen ad.« 

') Jfr. Alexander Rasmus.,en : Aalborg 3. Bælumkredsens 
politiske Historie, Side 12. 
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Det første af disse Møder har sikkert givet An
ledning til »Den Bechske Læseforening«. Forenin
gens Motto, der var valgt af Bech, var: » Enigbed i 
det Væsentlige, Frihed i det Tvivlsomme, Kjærlighed 
i Alt!« De U e tryktes med fede Typer oven over Bø
gernes Følgeseddel. Læseforeningen trivedes vel og 
bestod endnu i 1913. 

Af Bechs Kolleger og Venner nævnes Lærer P. 
M. Jørgensen 1

), der temmelig ofte besøgte barn. Et 
Brev til denne giver et godt Billede af baade Agtelse 
og Fortrolighed. Udskriften paa Brevet, der er et 
sammenfoldet Folioark, lyder: 

Velædle 

Hr. Skolelærer Jørgensen 

i Sjørup, 

logerende i Junistrup Præstegaard. 

Skolen ved Gudumlunds Fabrik, d. 20. Febr. 1839. 

Kjære gode Ven ! 
Modtag min hjertelige Tak for begge Deres sid

ste Breve til mig. Vær forvisset om, at Deres ven
lige Sindelag glæder mig. Jeg har vel Synd af, at 
jeg i saa lang Tid har ladet Dem vente forgæyes paa 

1
) Peter Michael Jørgensen, født 11. Januar 1813, Semina

rist 1836 fra Snedsted, hvorefter han var Hjælpelærer 
hos Degnen Svejstrup i Bælum. 1838 blev han Lærer 
i Sørup og 1840 i Rostrup, jfr. Højskolebladet, Nr. 3, 
1913. Ifølge hans Dagbogsoptegnelser besøgte han ofte 
Bech, mens han var i Bælum og Sørup, »og de samta
lede i Skolestuen og sang om Aftenen<. Da han kom 
paa Besøg d. 7. Oi,tbr. 1831!, »var hverken Bech eller hHns 
Kone hjemme. Den sidste var dog ikke læng~re [borte] 
end hos Inspektør Vilhelmsen [Var Inspektør paa Fa
brikken til 18JU], hvorfor jeg gik derhen og forblev der 
til Kl. 10 i Selskab med Vilhelmsen og Kone, Madatn 
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Brev fra mig. Et og Andet kunde jeg vel fremføre 
Lil min Und ltyldning. Som De v ed, holder jeg Skole 
baade Dag og Aften tie Søgnedage; OLl-1 Søndagen 
skulde j ·g gjerne til I<irk , og om Aftenen bolder jeg 
Chor i mine fan Frilimer bar jeg jævnligt noget 
uopsætteligt Skriverie at expedere, enten for mig selv 
eller Andre; jeg lider derhos af en hartad uovervin
delig Trevenhed til at befatte mig med Pennen, hvad 
Under altsaa, at mine Venner den meste Tid maa 
nøjes m!!d, at jeg har dem i kjærlig Erindring. Det 
er nu Altsammen, kjære Jørgensen! Yist nok ingen 
klækkelig Undskyldning for min store Efterladenheds
Synd, og derfo r beder jeg, De 'i'en li gsl vil selv und
s kylde den saa god t, De kan l - Del fornøjer mig, 
al De finder de m ret el lill'red i Deres SLHLing, og 
nt De med lysere Ud igler og el b dre Haab gaaer 
Fremliden imøde. Det Jod sig ·imidl ertid ogsaa vente. 
Thi hvem der h~ll' ud for Øje og i 1-Jj rle, og søger 
efter al fremme bau Velbehagelighed bos sine Med
mennesker, han vil O:! aa linde, at Gud hat· beredt 
barn hans Sled, som i Him len saa og paa Jorden; 
ja han vil finde al han ikke blot bar Gud med ig 
i sin Gerning men at Gud ogsaa træder barn venligt 
imøde i in e Børn. Give Gud, al i bvud Skæbne han 
efter sin Viisdom end har beskikket Dem i Livet, De 
dog stedse maa befinde hans kjærlige og kraftige 
Nænæreise i Dem selv og i christelige Brødre og 
Søstre! da skal Lyset stedse fordrive Mørket og Her
rens Velbehagelighed skal lykkes ved Deres Haand l 
- l\'lin Kone og jeg have skrantet en Deel i Vinter. 
Det urolige Veir har idelig holdt Gigten i Bevægelse; 
Hoved og Tandpine hørte en Tidlang, saa at sige, 
til Dagens Orden, og endnu mere til Nattens. Min 
Kone har desuden i lang Tid været plaget af sin 

Bech, Hr. Musmann [Bestyrer for Fabrikken efter for
nævnte] og Kone og Væver Dencker og Jomfru Richter. 
En Maler - - - var især Genstand for deres Tale. 
Kl. 10 fulgte jeg Madam Bech hjem, og straks efter kom 
han hjem fra sin Rejse [Bech havde været i Gerding og 
Fræer]. Jeg forblev der om Natten.• 

25• 
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sædvanlige Hoste, der dog nu, Gud ske Lov! har lagt 
sig. Selv vor lille kjære Amalie1) var nylig upasselig 
en Uges Tid; men er nu atter rask og munter. I 
Skolen har jeg ikke blot fuldt op at bestille, men 
ogsaa Smaa-Fortrædeligheder i Mængde, med de man
ge farviltrede Børn. Ved at sammenligne Skolens 
nuværenda Børneflok med den, jeg forefandt her ved 
min Ankomst for 27 Aar siden, viser det sig øjen
synligt, at den huuslige Børne-Tugt er ikke blot i 
Forfald, men saa godt som reent aflagl. Skolelære· 
ren, der skal bringe Orden og Eenhed i Forvirringen 
og de stridige Elementer, har da sin daglige Ufærd. 
Imidlertid ser jeg ej alene heraf, hvor nødvendig Sko
len er, men jeg seer da ogsaa, Gud ske Lov! tillige, 
at min ufortrødne Anstrængelse og Flid er ikke gan
ske frugtesløs. Mest Fornøjelse har jeg imidlertid af 
mit Chorhold, der aldrig er lykkedes mig saa vel som 
i Vinter, og heller aldrig har været besøgt saa stadigt 
og af en saa talrig Mængde voxne Folie Det gør 
mig ondt, at Deres Præst2

) finder Betænkelighed ved 
saaledes at lade Dem holde Andagt med hvem, der 
har Lyst al deltage deri. Men opgiv derfor ikke 
Haabet Naar Manden lærer at kjende Dem noget 
nøiere, faaer bedre Kundskab om de Troendes Altraae, 
Færd og Ret, samt i det hele rigtigere Syn for Fol
kets Tarv og Trang, kan han muligt komme paa 
andre Tanker. I alt Fald gjør De indtil videre vel 
i at holde Dem til de Troende enkeltvis, og anyende 
Deres Indflydelse til det christelige Livs Opvækkelse. 
Det gjælder her ikke om lange Prædikener, dybsin
dige Granskninger eller malhematisk strenge Beviser. 
Mangensteds ulmer den hellige Glød i Hjertet, saa et 
svagt Aandepust kan tænde den i Lue. En klar og 

1
) Hun blev senere gift med Seminarist Mads Andersen, 

født 30. December 1813 i Hov, Hals Sogn. Efter at have 
været Hjælpelærer paa Lindenborg og Andenlærer i 
Hals blev han 1848 Lærer ved Fabrikslwlcn. 

2
) Carl Christian Henniuger Gjerløff, født 14. April 1784, 

var fra 1. Januar 1~38 til sin Død 1851 Sognepræst for 
Buderup, Gravlev og Aarestrup. 
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kr~ftig, from og troende Yttring kan ailerede med
føre megen Velsignelse! 

Min Vilhelm var meget heldig med CondiLionen, 
han fik paa Hammelmose. Han er da og særdeles 
tilfreds. Hans Principal, Hr. Brædstrup, har gunsli
gen tilladt et Par Familier i Nærheden at lade deres 
Børn søge Skolen der paa Gaarden tillige med hans 
egne, hvorved V. erholdet· et Tillæg til sin Løn af 
over 20 Rhdlr., saa han gjør sikker Regning paa 
nogle og 70 Rbdlr. i Alt. Blot han nu Yil vide at 
a n vende si n Løn vel l men end videre ønsket· j eg, a L 
han maa opf Id e sin-e Pligt L' og i del H le forbo ld e 
sig snaledes, al han knn hel10lde Tjellesten fremd les. 
Han er ell er ligesaa lidt aand lig . om legemlig aRjød 
Hf mit Kjød og Be n af mine Been c og del smerter 
mig ild< e lirleL, al af a ll de unge l\llenne ker, som 
bestemte sig til kole-Fngel og stod i nogen udvortes 
Berørelse m erl 1nig. vaa· der kun F~1a , jeg fandt min
dre aandeligt Sumfund merl end med ham . Vi er 
imidlertid ingen lund e ligegy ldige men lidt meget frem 
In ede for hinanclen l Han var hjemme hos os i Jul n 
og kommer vist og aa til Paaske. Fra min Svige•·
fnder hnr j g ikke hørt et Ord iclen i Sept. Maaned, 
unglet jeg dog har slu·evel ham et Pa1· Br \'e Lil. 
Nylig har vi dog purgl, al ban med Pnmilie sl,al 
leve ved del G a m le. 'l a n er saglen s lød l paa m i g 
af tl et·e arsnge1·, blandt and l fordi jeg Yed L jlig
hed lydeligt misbilligede han og fi'lere · Opførsel mocl 
Dem · men del tager jeg mig jusl ikke nær l l al
mindelig Udtryk ta ler ma n vel om ere El'lcrmancl 
Yed Skolen. Delte er Alt, hvad jeg kan meltie Dem 
fra den Kant. 

Vor kjære Algreen 1
) besøgte mig ikl<e i Julen, 

') Peder Kjellerup Algreen, født 1807 i Nykøbing paa Mors. 
Tog Skolelærereksamen med Udmærkelse i Snedsted 
1826. Var 2. Lærer ved Seminariet til 1838. Her be
søgte Bech >sin Hjertensven Algreen«, da han i For
sommeren 1835 ledsagede en ung Mand fra hans Egn 
til Seminariet. Da Algreen havde besluttet at rejse til 
Halsteinborg i Ferien, sendte Be.ch Hilsen med til •vor 
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skønt ban var i Aalborg. Aarsagen veed jeg ikke; 
men jeg venter ham til Paaske1). 

Det skal ''ære os kjært, om vi snart maa se Dem 
hos os . Til enhver Tid skal De være velkommen. 

Og hermed -- Gud befalet! 
Venligst 

G. Bech. 
Mange Hilsener fra min Kone. 

Den 18. April 1848 døde Bech2
) og begravedes 

paa Gudum Kirkegaard den 27. April. Hans Grav 
findes sammen med hans Hustrus paa Kirkegaardens 
sydøstlige Hjørne, hvor en flad Sten med del vis ud
visket Inskription P.ndnu i 1913 dækkede over hans 
sidste Hvilested. 

Grundtvig«, jfr. Nordisk Maanedsskrift, II., 1881, Side 
189. Algreen tog 1854 theologisk Em bedseks a men og 
døde som Præst i Aaker paa Bornholm 27. Maj 1877. 

') Algreen havde besøgt Bech bl. a. i Sommeren 1838. 
2

) Da jeg i Sommeren 1923 talte med nu afdøde Lærer 
Frederiksens Hustru, Gravlev, fortalte hun mig, at hun, 
der var Dalter af Lærer Aaslrup, Skovstrup, som Barn 
sammen med sine Forældre flere Gange b~søgte Bechs. 
Hun mindedes ham som en ?lfand af middel Højde med 
rødligt Haar og Skæg, men han var rar at besøge. 



TA.NOJ.ÆClF. J. P. STEN"HOLM. 





J. P. STEN H(JLllf. 

Vort historiske Samfund har i det forløbne A_m· 

lidt det store Tab at miste sin mangeaarige Formand, 

Tandlæge .J. P. STENHOLM, som afgik ved Døden, 

efter nogen Tids Svagelighed, den 2 . .Juli. 

Det er ikke alene en skyldig Pietelshandling fm 

Styrelsens Side, men en kær Pligt her paa dette Sted 

at mindes ham med en Omtale, som fremhæver de 

vigtigste Sider af hans Liv og Geming. 

Jens Peter Stenholm er fØdt den 24. Marts 1868 paa 

Gam·den Stenholm i Sevel Sogn Sydvest for Skive, som 

Søn af Sognefoged og Gaardejer Hennan Kristensen. 

Kun 16 Aar gammel kom han paa Ramzm Seminarium, 

Iwarfra han tre Aar senere, i 188'7, tog Lærereksamen. 

Sanune Aar blev han l'ikar ved Poul Paghsgades Skole 

i A.alborg. 1888 af(jente han sin Yæmepligt, tog Aaret 

efter Løjtnanteksamen fra Kronborg og blev Løjtnant 

ved Camisonen i A_alborg. Læste derefter til Tandlæge, 

tog Eksamen 1894 og nedsatte sig ilaret efter i Aalborg. 

Tandlæge Stenholm oparbejdede straks en stor Praksis 
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paa Gnznd af sin Dygtighed, sit vindende Fæsen og 

sin jævne og bramfri Optræden. 

Han fik derved Raad til at ofre sig for de Spørgs

maal, der altid har staaet hans HJerte nær. Der var 

først og fremmest den sønde1:iyske Sag og forøvrigt det 

nationale i videste Forstand, hvilket blandt andet gav 

sig Udslag i den kendte, smukke Dybbøl-Kantate. Hans 

nationale Interesse fi;Jl'le til, at han fik Sæde i mange 

Komiteer og Foreninger som Styrelsesmedlem og Formand. 

Ved Siden heraf var Historie hans Yndlingsbeskæf

tigelse, og navnlig har Aalborg Bys Fortid optaget 

ham stærkt. Den store Aalborgbeskrivelse, som han 

hyppigt saa hen til som et Værk, der bzzrde tilvejebrin

ges, oplevede han ikke at se virkeliggjort; men han har 

efter Evne bidraget sit til Opgavens Løsning ved 

de kendte Arbejder ))Bidrag til Aalborg Bispedømmes 

Historie« og ))Aalborg Klosterhistorie« samt de mindre 

Afhandlinger, der igennem Aw·ene har været optaget 

vor Am·bog. 

Han stod for den almindelige Bevidsthed som en 

Azztoritet, hvis M~ening altid indhentedes, hvor der raadede 

Usikkerhed anyaaende historiske Spørgsmaal, specielt 

Aalborgs Historie. Hans største Indsats paa det histo

ris/æ Omraade var dog vel Stiftelsen af Aalborg Amts 

historiske Samfllnd i 1912. Skønt der hos adskillige, 

til hvem han i den Anledning henvendte sig, var nogen 

Betænkelighed, idet man frygtede for, at et saaqant 

Foretagende ikke vilde vække tilstrækkelig Interesse, 

gennemførte han sammen med Provst Rasmussen, Kan-
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gerslev, Foreningens Oprettelse. Forøvrigt henvises her

om til den Redegørelse, der findes i den første Aarbog. 

Igennem alle de Aar, Foreningen har bestaaet, har 

han siddet i Styrelsen, deraf siden 1915 som Formand. 

idet han afløste Provst Rasmnssen, for at denne knnde 

overtage Redaktionen af Am·bogen. 

Uden den Idealitet og Begejstring, han nærede for 

Sagen, vilde Samfundet næppe knnne være opretlwldt1 

som det mz er sket. Særlig fremhæves hans PlanlægT 

gelse ug Ledelse af Samfundets aw·lige Sommennøder 

og U dflngter til historiske Steder inden for Aalborg 

Amt. Enhver Deltager i disse har her haft Følelsen af, at 

han var den taktfzzlde og forsiaaende LedeJ" og Fører. 

Ogsaa Aalborg historiske Mzzseum skylder Tandlæge 

Stenholm Tak. I en lang Aarrække var han Medlem 

af Styrelsen, hvoraf den længste Tid som Formand. 

Tandlæge Stenholm var en dyb religiøs Natnr, 

hvilket ogsaa gav sig Udslag i Digtning. Enhver, som 

kendte Tandlæge Stenholm, maatte ved hans Død zwilkaar

lig komme til at mindes hans skønne Digt ))Gravkloklcen«, 

som findes i vort Aarsskrift som Afslntning paa en af ham 

skrevet Afhandling. I efterladte Papirer findes et Ud

valg af hans mange kønne Digte i Mamzskript færdig 

til Udgivelse. Endvidere findes betydelige theologiske 

Arbejder, der vidner om mange Aars indgaaende Bibel

stndier. 

Kort efter sin Bosættelse i Aalborg ægtede han 

Amw Lindhw·dt fra Købenbavn, som sammen med 3 

Sønner oy 2 Døtre overlever ham. 
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For hans efterladte betyder den kærlige Ægtefælle 

()g FadeJ'S Død selvfølgelig et uerstatteligt Tab, men 

ogsaa i langt videre Kredse vil Tandlæge Stenholms 

Bortgang vække Deltagelse og l'emod. 

Ære være hans Minde l 
Red. 



MEDDELELSER 
FRA 

STYRELSE OG REDAKTION 

V I maa desværre begynde vor Beretning om Sam

fundets Virksomhed i det forløbne Aar med den 

Oplysning, at Medlemstallet er gaaet ned. Selv om 

Nedgangen kun er lille, er det dog beklageligt. Et 

Medlemstal paa 546 kan ikke være et fuldgyldigt Ud

tryk for Aalborg Amts Interesse for Yort historiske 

Samfund. Som meddelt i sidste Aarbog kan andre . 

Amtssamfund mønstre det to-tredobbelte. Dersom 

hvert ~edlem i det kommende Aar indmeldte blot 

eel nyt Medlem, vilde vort Samfund være i Stand til 

al udsende to Bind om Aaret af Størrelse som nær

·værende Aarbog. Og der er Stof nol<, der venler paa 

Udgivelse. Styrelsen er lydhør for Ønsker om Afhol 

delse af Møder, der kan vække Interesse for vort 

Samfund og dels Formaal. 

Sommerudflugten eller Aarsmødet foregik i Aar 

Lørdag den 9. Juni til Lindenborg. Som sædvan

lig startedes der i Omnibiler fra Østeraa. -- Vejret 

var regnfuldt, men trods delte var der nok samlet ca. 

300 Mennesker i Slotsgaarden, da Formanden, Tand

læge Stenholm, hød velkommen. 
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Dagens T a ler var selvfølgelig Provst A. lex. Ras

mussen, Kongerslev, som jo har syslet meget med 

Gre,•skabets Historie. Paa sin sædvanlige grundige, 

interessante og fornøjelige Maade fortalte han Godsets 

og dels Ejeres Historie gennem Tiderne. Paa den 

Gaardsplads, hvorpaa man nu stod, b:nde Middel

alderens Lensmænd færdedes sammen med Viborgs 

Bisper og Rigets strenge Herrer, og paa denne Borg. 

bar Døtre af Konger og Hustruer til venstre Haand· 

regeret myndigt og strengt. - Fra Henegaarden Næs, 

som er det første Navn, udvidedes Godset efterhaan

den. Det blev 1404 skænket til Viborg Bispegods. 

for · Sjælemesser, men ved Reformationen inddraget 

under Kronen, der bortfæstede det. I 1600-erne byg

gedes det nuværende Slot af Corfitz Viffert. Senere 

lwmmer Godset i den berømte Jørgen Seefeldts Eje, 

og endelig i 1700-erne faar Godset Navnet Daasborg 

efter sin daværende Ejer Claus Daa. Hans Enke, den 

meget omtalte Sofie Amalie Lindenow, gav Godset 

dets nuværende Navn Lindrmborg. 

Lensgrevskabet, der en Tid var paa 2500 Tdr. 

Hartkorn, blev saa i 1762 overdraget til Slægten 

Schimmelmann, som kom til at betyde saa meget for 

det, og i hvis Eje det er endnu. Taleren frembævede 

særlig Ernst Heinrich v. Schimmelmann, hvis Arbejde 

for Skolevæsenet paa Godset blev kendt og skattet 

over hele Landet. 

Med levende Interesse lyttede den store Forsam

ling til det velholdte Foredrag, og mens Regnen sta-
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·dig strømmede ned, besaa man den smukke nyrestau

-rerede Hovedbygning. 

Der lød en velment Tak til Lensgreve Scbirnmel

mann fm den Gæstfrihed, han havde udvist ved at 

indbyde Historisk Samfund til at afhold!' sit Sommer

møde der. 

Den ordinære Generalforsamling afholdtes under 

Hjemturrn paa Gistrup Kro, hvor Tandlæge Stenholm 

aflagde Beretning om Samfundels Virksombed i de 

forløbne to Aar. Regnskabschef Bye-Jørgensen op

~æsle det reviderede Regnskab, som findes omstaaende. 

Af Styrelsen afgik Tandlæge Stenholm, Aalborg, 

Regnskabschef Bye-Jørgensen, Hasseris, Lærer Ludv. 

Hede/und, Aalborg, Lærer Henrik Møller, Haals, Lærer 

Hald, Horsens, og Lærer M. Møller (Møller-Græsdal), 

Løgsled. I Stedet for sidstnævnte, som er bortrejst, 

\'algtes Dommerfuldmægtig Axel Larsen, Løgstør. De 

øvrige gen valgtes. 

Som meddelt i sidste Aarbog er Am·bøgerne fra 

Samfundets Stiftelse til 1920 udsolgte; dog er der en 

lille Rest tilbage af de tre første Aargange, altsaa 

1912-13-14. Disse og Aargangene fra 1920 og op

efler kan faas for 2 Kr. pr. Stk. ved Henvendelse til 

Kassereren, Regnskabschef Bye-.lørgensen, Hasseris. 

Medlemmer vil kunne faa andre Samfunds Aars

skrifter for halv Pris. For halv Pris faas endvidere 

det af Dansk historisk Fællesforening udgivne Tids

skrift •Fortid og Nutid«, som er t.iund\•ærlig for alle, 

der giver sig af med -historiske Studier. 
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Andetsteds i nærværende t\arbog har vi givet et 

kort Rids af vor afdøde Formands Liv og Virke. Vi

vil paa denne Plads føje til, at Tandlæge Stenholms 

Jordefærd foregik fra Budolfi Domkirke Lørdag den 

7. Juli under meget stor Deltagelse. Vort Samfund: 

var repræsenteret ved Medlemmer af Styrelsen. 

Vi gør Medlemmerne opmærksom paa, at Rest

oplaget af Tandlæge Stenholms Bog »Bidrag til Aal

borg Bispedømmes Histm·ie« (ca . 250 Sider) vil kunne 

faas for l Kr. pr. Stk. ved BenvendeJse til Enkefru 

Stenbolm, Bispensgade 13, eller til Aarbogens Redaktør. 

Henvendelser i Foreningsanliggender bedes ret

tede til Regnskabschef Bye-Jørgensen, Hasseris. I Red

aktionsanliggender bedes man benvende sig til Aar

bogens Redaktør, Lærer Henrik Møller, Haals, VaarsL 
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HAVER OG HAVEBRUG 
I AALBORG AMT 

IGENNEl\1 VEKSLENDE TIDER 
\'ED HA\'EARIOTEKT JOHANNES THOLLE 

I. INDLEDNING. 

D A vore nordiske Stammefrænder g a v sig til at 
blive Agerdyrkere, saa de deres Bopladser om

givet med adskillige Træer og Buske, hvis Frugter 
lod sig spise. Kun faa af dem frister Nutidsmenne
sker; men det er dog mere end rimeligt at antage, at 
hine Oldtidsfolk gerne har taget tiltakke med mangt 
og meget, som vi ikke vilde sætte Tænder i, - og 
eftersom Bopladsen voksede, og Kravene til Livsfor
nødenheder steg, har man sikkert faaet den Tanke 
at knytte visse næringsgivende Urter nærmere til Bo
pladsen. Ligesom man har taget den vilde Byg ind 
til Dyrkning, har man ogsaa hjembragt saadanne Ur
ter og andre Planter, som man kunde have Nytte af, 
og som man ikke mente var i Fred, hvor de voksede 
i Skovenes Krat eller paa de vide Strande. Man har 
plantet dem ved Hjemmet, har omgærdet deres Gro
sted og plejet dem. Og i denne primitive Syssel maa 
vi se Spiren til det fremtidige Havebrug - det, som 
da er opvokset af Bondehavens Oldtidssæd. 

Og naar da senere Tider udviklede de svage For
søg paa Havedyrkning, blev det stedse en hjemlig 
Syssel. Det blev en Syssel, der ligesom Husflid og 
Agerdyrkning satte sit Præg paa Livet og dets Kaar. 
Det blev et Led i Almuelivets Nuancer, og det er der-
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for saare naturligt, om ogsaa denne Gren af Folklo
ren drages ind i Folkemindernes store Bog; thi Have
dyrkningen er et Kapitel, som ikke er uvæsentligt, og 
uden Kendskab ogsaa til denne Gren af Almuelivet 
- til Planterne i Haven, til Havens Formsprog, der 
klang i Dialekter for hver Egn -, bliver Billedet af 
Folkenes Liv ufuldstændigt. 

Hyldebuske ved et gammelt Husmandssted. 

Men imedens vi i vore Dage ikke nærer Tvivl 
om, hvad der menes .med Betegnelsen ))Have«, der, 
bortset fra en anden Brug paa Færøerne, hos os i 
Almindelighed nu kun bruges om et Stykke Jord, der 
er beregnet til eller brugt til Dyrkning af Haveplan
ter, saa har det ikke altid været saaledes, og gamle 
Dages Brug af ))Have« kan da være sket i ganske 
anden Forbindelse. 

Den ældste Betydning, der tillægges Ordet ))Have« 
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(Hauge), er et Gærde, hvilket det altsaa har tilfælles 
med »Gaard«. Men baade »Have« og »Gaard« for
andrer efterhaanden Betydning, saaledes at de kom
mer til at omfatte det indhegnede Jordstykke, f. Eks. 
Hestehave, Kalvehave etc.; men stadig er det altsaa 
ikke en Have, som vi forstaar det. Først i Jydske 
Lov træffer vi »Gaard« i denne Betydning, og fra 
Reformationstiden kan vi regne med; at »Have« træn
ger igennem som Betegnelsen for en virkelig Have. 1)*} 

IL NOGLE OPTEGNELSER OM HAVER FRA 
TIDEN FØR REFORMATIONEN 

Om danske Oldtidshaver har vi af gode Grunde 
ingen konkrete Oplysninger, og først længe efter Kri
stendommens In~førelse begynder vi at faa noget at 
vide om saadannes Eksistens. Dette er da fornemme
lig i Tilknytning til Klostre, senere til Adelsborge og 
Borgerhuse, og undtagelsesvis til Bøndergaarde. Det 
var Munkene, der prægede Havebruget i Tiden før 
Reformationen, idet det hørte med til de fleste Munke
ordeners Pligt at lære Folket at bruge de hjemlige 
Produkter og Hjælpekilder, og i ganske særlig Grad 
skulde de skaffe Befolkningen Lægeurter. ·Næst Guds 
Hjælp kendte de ingen Hjælp imod Sygdom og Sot, 
som jo var ledsaget med Brug af Lægeurter. Naar 
Haver da omtales i Jydske Lov [1241}2

) 
98

), maa det 
antages, at Haver ikke har været nogen Sjældenhed, 
og vi hører da ogsaa fra Folkevisen om Esbern Snare 
(ca. 1200), hvorledes Blomsterne allerede da spillede 
en Rolle i Versestroferne (Vers 8): 

•Hun lagde det paa Tilje, 
Hun skar det i Roser og Lilje.• 

Rigest· og bedst har dog sikkert paa disse Tider 
Haverne været ved Klostrene. 8) 

•] Se • Teksthen visninger• Side 477 og flg. 26* 
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Der nævnes da ogsaa Haver ved Graabrødreklo
steret i Aalborg, idet der under 10/u 1549 udstedes 
Skøde bl. a. paa Graabrødre Abildgaard. 4

) Før denne 
Tid nævnes der Haver, hør,ende til Vor Frue Kloster, 
nemlig 1507, da Prior Jensen giver Set. Hans Alter 
))l Gaard og Kaalgaard«.4

) Der har ligeledes ved 
Bispegaarden været Haver, hvorom Dokumentet fra 
1537 siger, at ))Kirstine, Carl Skottis, fik Brev at 
maatte beholde en Part af de Huse paa den gamle 
Biskopsgaard i Aalborg, hvori hun kan bo og have sin 
Værelse og dertil Gaardsrum og Kaalhave, saa meget 
hun har behov, indtil kgl. Mayst. gør en anden Skik
kelse derpaa ... «5). At der i Vor Frue Klosters Segl, 
som formodentlig er omtrent lige saa gammelt som 
Klosteret og altsaa stammer fra ca. 1100, findes en 
.Tomfru Maria med Jesusbarnet og et oprakt Æble i 
hendes højre Haand/) kunde have den Betydning, at 
der til Klosteret knyttedes nogen Frugtdyrkning; den
ne maa dog nok i saa Fald have funden Sted noget 
uden for det egentlige Klosteromraade. 

At der ogsaa ved Landklostrene, f. Eks. Vitskjøl 
og Sebber, har været Klosterhavebrug er utvivlsomt. 
Hvorvel Forf. ikke kender nogen Dokumenter, der 
vidner derom, saa vidner den Dag i Dag den sær
egne Vegetation paa disse Steder om, at der er dyr
ket Planter til Lægedom.*) Der vokser de paagæl
dende Steder en Rigdom af Lægeplanter og lignende 
Planter, som er typiske for Klosterhavebruget, og som 
ved disse Klostres isolerede Beliggenhed kun kan tæn
kes at være fremkommen ved Munkenes og Nonner-

") Om Brug af Lægedomsurter, særligt af •kloge Koner •, 
nemlig Urter som Ernzianrod, Hjertensfryd, Aloe samt 
den yndede Medicin •hvide Lavendeldraaber«, - se 
Fra Himmerland og Kjær Herred II, 278. 
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nes Havedyrkning. Saavel ved Forfatterens Besøg 
der i 1926 som ved tidligere Undersøgelser er det 
godtgjort, at her vokser Planter, som har været un
der Dyrkning for mere end 400 Aar siden, nemlig 

Søjleparti fra Vitskjøl Kloster, opstillet som 
H avedekoration i Bjørnsholm Have (fot. 1926). 

for Vitskjøls Vedkommende Hyoscyamus (Bulmeurt), 
Cynoglossum (Hundetunge), Pastinak, Sæbeurt, Kat
ost (Malva negleeta og mochata), Verbascum thapsus 
(Kongelys). og V. lychnitis, Spanskkørvel og Hjerte
spand, Digitalis (Fingerbølle), Paaske- og Pinseliljer 
samt Kalmus i en lille Bæk. 52

) Endvidere i Bjørns-
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holm nuværende Have Svaleurt, Brunrod, Storkonval, 
Løvemund m. fl, hvis Oprindelse maaske ogsaa kan 
henføres til Klosteret52

). 

Ved Sebberkloster er lignende Tilfældet, idet der 
inde paa Gaardspladsen er funden Hjertespand, Sæbe
urt og alm. Malurt, og i det nærliggende gamle Sebber
sund vokser midt i Gaden ved Gadekæret: Malurt, 
Hjertespand, Almindelig og Rundbladet Katost samt 
Ballota [Tandbæger]52

), ligesom mange Straatag bærer 
Husløg. At der ·ogsaa er Humle ved alle Husene 
kunde ogsaa tyde paa, at der har været en vis H omle
dyrkning her, uden at der kan vides noget om den
nes Alder, og den hele By vidner om gammel Have
kultur, der næppe er uden Paavirkning fra det nær
liggende Klosters Side. Man har andetsteds Eksempel 
paa, at Lægbrødre fra Klostrene sendtes ud for at 
anlægge Haver for Bønderne, 53

) og det er jo ikke 
umuligt, at Munkene i Vitskjøl og Nonnerne i Sebber 
har haft saadanne i deres Tjeneste, og at disse )) Van
dregartnere« har deres Skyld i Egnens nutidige Præg. 

All~rede paa et ret tidligt Tidspunkt har man be
gyndt at handle med Havesager, og det skal bemær
kes, at det i Kong Christian I.s Privilegium for Aal
borg (ca. 1470-80) nævnes, at Borgerne skal sælge 
))Brød, Løg, Æbler, Nødder, Patliner og deslige« paa 
deres Markeder ;99

) og selv om der jo ikke staar, at 
disse Dele skal være avlede paa Stedet, maa det an
tages, at de i mange Tilfælde har været det. 

III. HAVER PAA LANDET INDTIL 
UDSKIFTNINGSTIDEN 

Haverne ved Klostrene ophørte naturligvis ikke 
at bestaa med Reformationen. Idet mange Klostre 
gik over til at blive Herregaarde, Kongeborge eller 
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Hospitaler, fik Haverne blot en anden Funktion, og 
paa del'es Gl'undlag fremvoksede lier og der efter
haanden de store Herregaardshaver, saaledes som det 
senere skal ses. 

For Landboerne gjaldt iøvrigt ganske bestemte 
Forordninger om Plantning af Æbler, Pil og Humle,6

) 

der for det sidstes Vedkommende var beregnet paa, 
at Kongens Flaade i Krigstider kunde forsynes med 
godt Øl. Dette fremskaffedes ved Paabud om Pligt
brygning i de forskellige Len, og for Aalborg Lens 
Vedkommende har vi gennem Kancelliets Brevbøger 
bl. a. Optegnelser om Pligtbrygning fra Aaret 1576. 

Bestemmelserne om Plantning hos Bønderne blev 
Tid efter anden gentaget og udvidet eller indskrænket. 
Det saakaldte »Store Reces« af 1619 meddelte følgende: 

Eftersom den 5. articul udi konning Christian 
den tredies, vor kiere her farfaders reces tilholder 
enhver bonde hvert aar at vere forplichtig, dersom 
leiligheden er, udi det mindste at leggc femb humle
kuller, trei ymper abild, p rer Her andre gouede 
treer, saa och plante li piller •IL r ocb hafve forbrott 
en rixmark til sit h rshlb fot· In er l af dette for
skrefnde, hand aarligen forsømmer, och vi nu kom
mer udi forfaring forbemelte artikel enten· lidet eller 
intet at efterkommis, da efterdi forskrefne artickel 
icke uden synderlige notvendige aarsager den gemene 
mand til gafn och fremtorf udi forskrefne reces er 
indført, 

1) ville vi herved alle och enhver strengeligen 
och alfvodigen hafve befallet, at hereffter under den 
straf, recessen om f01·melder, ere tilfortenkte forskref
ne humble-kuller, pilestager och ymper at legge oeh 
sette, saa fremt di icke derfaare ville tiltales och straffes. 

2) Hvormed vore lensmænd, di som nu ere el
ler hereffter kommendis. vorder, skulle hafve alvorlig 
och tilbørlig tilsiun, at forbemelte recesses articrtl saa 
vel som denne voris forordning aldiellis efterkommis 
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oeh di, deremod gjøre, efter som forsluefvet staar, 
straffes, och hvor bønde1·ne icke hafver, eller kand 
med rette eller menige Iodseiers bevilling mere rumb 
indtage, da skulle di forskrefn e kuller och treer udi 
marken langs deris gjerder hensette, och saafremt de 
udi vort rentekammer for deris regenskabel' ville kvit
teris, da skulle de aarligen udi Regenskaberne udi en 
serdelis post indføre, hvis boede1· for samme paabuds 
Forsømmelse ere oppeboret, eller och med tingsvidne 
hoes forbemelte regenskaber giøre bevisligt, hvor man
ge och udi hvad soegen och bye de ere boendis, som 
saadant for armoeds skyld icke hafver kundet efter
kommit och ellers dennom udi regenskabet ickke paa
rere eller blifve gotgjort. 
. 3) I lige maade ville vi och voris undersaatter 
af adelen paalagt och befallet hafve, at di tilholde 
dieris bønder forbemelte recessis artickel at efterkom
me, anseendis, at enhver pligtig er, ingen undtage1i, 
hvis udi recesserne paabydes, at holde. 

l Anledning af dette holdes der et Par Aar efter 
Synsforretning over Aalborghus Bønder, og desuden 
oplyses det, i hvor ringe Grad Paabudet er efterkom
met. Man har slet ikke taget sig deraf, eller man 
har plantet for ganske nylig een Gang og saa ladet 
det være godt, hvorfor 20 Frugttræer eller mere end 
10 Humlekuler er Sjældenheder. Synsforretningen. 
der blev afhjemlet d. 1% 1621, meddeler her om Nav
nene paa de Bønder, hvis Haver er unde1·søgte, og 
anfører, hvad der er plant~t, nemlig :29

) 

Hvomp Sogen: Las Jensenn i Huorup 5 Kuller,. 
20 Ymper; Peder Andersenn nogen Threer og Kuller 

· nylige n er sat, syunis ringe Leilighied; Jens Jensen 
20Threer och Ymper, Hornelkuler nyligen lagt; Joen 
Andersen 10 Threer, 5 Kuller nyligen lagt: Anders 
Nielsen 10 Threer, 5 Kuller nylig~n lagt. Wordberg: 
Anders Bertelsen 20 Ymper och flere, och 5 Kuller 
nyligen lagt; .Jens Rasmussen 10 Kuller nyligen lagt, 
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lO Pilestager, syunis ring Leilighied; Hans Nielsen en 
Ymp och 10 Kuller nyligen lagt, noch 3 Kuller ved 
.Magt; Peder Lauersen 10 Kuller, 5 Piller nyligen sat. 
Lindholm: Jens Madsen 5 Piller och 5 Hornelkuler 
nyligen lagt; Jens Villemsen lO Threer och lO Kuller 
nyligen lagt; Anders Hansen 10 Threer och Kuller 
nyligen lagt: Peder Ibsen 10 Threer, 5 Kuller nyligen 
lagt; Christen Christensen ingen Kuller eller Threer, 
syunis ring Leilighied; Margrethe Piersdotter 5 Kuller 
nyligen lagt och 5 Piller; Peder Madsen 10 Threer 
og Ymper, 10 Kuller nyligen lagt. .Jens Piersen in
gen Kuller eller Treer, synis ingen Leilighed; Niels 
Rasmussen 2 Hornelkuller, 5 Threer; Christen Jensen 
5 Ymper, 5 Hornelkuller nytigen lagt; Mekil Søfren
sen 5 Kuller uyligen lagt och ingen Threer; Niels 
Laursenn 20 Threer, 10 Kuller nyligen lagt; Las Niel
sen 10 Kuller, 10 Ymper vel ved Magt; .Morten Niel
sen 5 Piller, ingen Kuller; Morten Laursen 4 Piller, 
ingen Kuller; Clemend Søfrensen ingen Ymper eller 
Kuller; Olluf Jensen et Thre, ingen Kuller; Christen 
\V ollesen et Thre och 3 Kuller nytigen lagt. \Vtrup: 
Morten Smed 5 Kuller, nyligen lagt; Jacob Nielsen 
5 ·Piller, ingen Kuller. 

Desværre giver den paagældende Kilde kun Op
lysninger fra et meget begrænset Omraade, og noget 
tilsvarende haves ikke fra andre Dele af Amtet. Her 
og der fra hører vi dog om Haver, selv om det er 
i det smaa, og selv om Vanskeligheden med at frem
skaffe Planter bestandigt har vanskeliggjort Fremgan
gen for Havedyrkningen. Hoffmanns Fundationer 
meddeler saaledes (2% 1637), at der i Fundatsen for 
Aarestrup Hospital i Hornum Herred er ansat l Mark 
til Indkøb af H mule for h ve r 5 Mand, og det bereg
ner for ll Havregryn til Kaal« l Fjerdingkar. Her er 
da anvendt saavel Humle som Kaal, og at sidstnævnte 
er dyrket paa Stedet fremgaar af Bestemmelsen, der 
foruden andet vedrørende Husordenen fastslaar, at 
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»herforuden skal Kaal-Haugen til Hunset hørige, aar
ligen med Kaal holdes vedlige, eller naar den fattes, 
skafl'es sligt fra Gaarden eller Ærter i Steden, dog 
skal de Fattige, som saa føre ere - flittig have Ind
seende, at Kaalen udi samme Kaal-Hauge ey bort
stjæles, eller udi andre Maader unødvendig henvendes, 
udi samme Kaal-Hauge skal de Mad-Urter, som der
udi allerede er plantet, til Hospitalets Fornødenhed 
holdes vedlige.« 

Andetsteds fras 9
) anføres, at der Nord for Fjor

den var fornøden Kaalgaardsjord til næsten hve1·t 
Sted, men ingen Blomsterhaver. Endvidere er det 
sandsynligt, at der ingen Kaalgaarde har hørt til 
Husene i Nørre-Sundby 7

), og at der i denne By om
ved 1660 fandtes en Podemester8

) behøver ikke at 
betyde noget i Retning af finere Havekultur, idet den
ne Betegnelse godt kan være anvendt for en Have
a.rbejderL0). 

Der tales dog 1661 om »et lille Stykke Jord ... 
til at sætte Kaal under Vintertid« i Sundby, og no
get senere siges det, at der ved Husene sammesteds 
var en »større eller mindre Kaalgaard, der meget ofte 
var indhegnet med Plankeværk for at beskytte Kaa
len mod Svin eller andre uvelkomne Gæster. Blomster
haver _var der vist næppe i Sundby paa den Tid ... «9

) 

Ca. 1687 og 1724 tales der om Præstegaardshaven i 
Sundby 11

), og 1692 om Ivar Jensens Have ved Fjor
den12). Og allerede fra 16-Tallets Begyndelse nævnes i 
Markbøgerne Navne, som nok kunde tyde paa en ud
bredt Kaaldyrkning, nemlig »Kaalgaards Agrene« og 
»Sønder Kaalgaards Agre« 13

). Fra 1730 er antydet 
en Have med Træer paa et Billede fra Sundby14

), og 
yderligere næ,'nes der ved Skolerne Haver, saaledes 
1742 ved Vester Hassing Skole en »Have . . . . besat 
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1ned nogle Træer og tienlig til Kaal og Urter« 15
, -

:ved Øster Hassing Skole 1745 en Kaalhave16
), 1740 en 

.en Have ved Skolen i Ulsted17
), 1745 en ved Skolen 

i Hals18
) og 1765 en ved Skolen i Tolstrup76

). 

Om Herregaardshaverne foreligger der særligt fra 
Slutningen af 17-Tallet en Række Optegnelser, der 
.dog paa faa Undtagelser nær er meget kortfattede. 
Omkr. 1750-70 hedder det da om disse forskellige 80

): 

.Bjørnsholm har »foruden en Køkken-Have« en »fuld
kommen Lyst- og Frugt-Have«, - ved Lundbæk er 
·der »tre Haver, den største med 8 Afsæt og Opgange,« 
.-- ved Nørlund er omkring Gravene »anlagt en smuk 
Frugt- og Køkkenhave«, - Thorstedlund har »en 
.kjøn Situation ved Skoven, en smuk Lysthave samt 
Frugt- og Køkken-Haver, Fiskedamme og ferske 
.Søer«, - Villestrup har en »prægtig« Have o. s. v. 30) 

Bjørnekær har en »god Have«, - Langbolt en »stor 
Frugthave«, - Kongstedlund en »Have«68

), - Klarup
,gaard en »liden Have<<'11

), - Havnsø et »prægtigt 
Orangeri« 75

), - Vaar en Have, som 1718-56 er dan
~et paa de opfyldte Voldgrave, o. s. fr.u). 

Om enkelte af disse kan anføres yderligere: 
Bjørnsholm Have skal saaledes være anlagt i Tiden 
·Omkr. 1660-68, da Præsten i Strandby kappedes 
med Ejeren, Niels Juul, om at forskønne Haven og 
frembringe de smukkeste Anlæg, og i Eftermanden 
Mads Larssorts Tid omtales Haven ofte 74

). Yifferts
holm Have skal være anlagt ca. 1750 af den daværen
de Ejer, Herredsfoged Testrup, som anlagde den paa 
den Plads, hvor den gamle Borggaard havde staaet83

). 

I denne Have havde den gamle Podemester Anders 
Hald sin Virksomhed, skønt han ogsaa havde Arbej
de i Haverne ved Lindenborg og i Stiftamtmand Molt
kes Have i Aalborg83

). Den gamle, prægtige Linde-
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alle gennem Haven og Lindene langs Vejen stammer 
thi. denne Tid83

). Villestrup Have skal stamme fra 
1538, og den er omtalt som Abildgaard 1577. Den 
er i sin senere Skikkelse anlagt af Podemesteren, som 
1757 anlagde Rosenholm Have74

). Endnu i vore Dage 
er der her som paa Viffertsholm, Bjørnsholm m. fl. 

Parti fra Bjørnsholm Have (1926). 

Steder Rester af den gamle Have. Lundbæk Have 
holdes i 1743 for den smukkeste Have paa Egnen41

), 

hvilket tildels kan siges endnu. Af Langhalt er der 
fornylig i denne Aarbog gengivet et interessant og 
lærerigt Dokument fra 174484

). 

Disse Herregaardshaver var paa denne Tid an
lagt i fransk Stil med stive Hække, klippede Linde
rækker, Parterrer etc., og de var i visse Tilfælde ret 
udstrakte, saaledes som det siden vil ses, - hvorfor 
de krævede megen Pasning og mange Folk til Hjælp. 
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Det var da ogsaa hørende med til Hoveriarbejdet, at 
Fæsterne skulde gøre Tjeneste i Haven. Saaledes 
ydede 6 Fæstere i Nibe Tjeneste ved at luge i Re
eStrup Urtehave31

), og allerede 1692 tages der i Nibe 

Gamle Lindehække i Bjørnsholm Have (1926). 

Tingsvidne paa, at Fæsterne før denne Tid har maat
tet forrette en Ugedags Tjeneste paa Lundbæk, mest 
i Haven31

). Dette Arbejde havde de gode Folk aldrig 
været kede af, thi om Sommeren kunde de da faa 
nogen Frugt herfra til eget Brug31). 
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IV. BYHA VER INDTIL CA. 1770 
Om By haverne foreligger der ikke ret .mange Op-

lysninger, særligt naturligvis fra de ældste Tider. En 
Aarsag hertil er bl. a. dette, at der. ikke for Byernes 
Vedkommende har eksisteret saadanne Bestemmelser 
om Plantning m. m. som for Landets, og der har 
derfor heller ikke været nogen Kontrol med Plimtnin
gen. At der ikke i Byerne har været nogen Overflod 
paa indenlandsk H urnle, og at denne Gang påa Gang. 
er købt i Udlandet, er der mange Beviser paaj. Saa
ledes omtales fra 1544, at en Borger i Aalborg skyl
der en Mand i Flensborg Penge for Humle77). 1626 
omtales der fra samme By nogen Lybækker-Hurnle32

), 

hvorom der føres Proces. ' 
Handelen med Humle har i Aalborg flere Gange 

givet Anledning til Klager og Stridigheder. Der kla
ges saaledes 1673 over, at Folk, der ikke har Borger
skab, sælger Hør, Humle og Harnp33

), mens KØbmæn
dene i Holstebro 1733 klager over, at Aalborg-Køb
mændene sælger disse Varer i deres By34

), og et Par 
Aar efter hedder det endog, at de tyske Humleførere 
tiltrods for, at de ikke rnaa komme længere Nord 
paa end til Ribe og Kolding35

), trænger helt op til 
disse Egne med deres Varer. Endnu· 1752 er der 
Strid om Humle m. rn.37

). Ved samme Tid har Me
stermanden i Aalborg Lov til at konfiskere til sit 
Bedste en Part af de Æbler og Pærer, som føres gen
nem Byen 78

), og fra 1735 og 1771 hedder det, at man 
bestandigt henter sin Humle i Lybæk36

) 
38

). 

Der har dog Tid efter anden eksisteret Haver i 
Byerne, og ikke mindst kendes saadanne fra Aalborg. 
Der omtales fra 1554 en Abildgaard 79

), og omtales 
1639 Tobaksdyrkning sarnmesteds80

). Ved Biskop 
Foss' Gaard har der arnved 1685 været en Lyst- og 



HAVER OG HAVEBRUG I AALBORG AMT 399· 

Frugthave; heri var et Lysthus, der omstændeligt be
skriYes og maa siges at have været tenunelig origi
naW19). 

Klæd omkring med formalede Spaan-Maatter, 6 
Vindues Karmer og 2 Slags Vinduer i hver Karm, 
lagt med Fiæle-Gulf. En stoer Dør ud til Skoele
gaden, med Hengsler, lugt Laas og Nøgel. En dob
belt heel Dør med Laas Hengsler og thoe Skaader ud 
til Hafven, til hvilken sidste Laas ingen anden Nø
gel er end Hofvet Nøgelen. 

Ogsaa fra l 711 omtales der forsk~llige Haver i 
Aalborg81

), og fra 1738 en ved Spottergaarden82
). En 

anden er Jacob Sørensens Kaalgaard fra 1732, der 
opgives at være 69 X 21 X 37 X 35 Alen i Omfang 
og som sælges til Bleghave 71

). Den nævnte Bispe
have omlægges omkring 1784, og Bispen beklager sig 
over at maatte staa i Forskud til saa mange Arbej
der, bl. a. til'10

): 

c) En Mængde Daglejere til at arnhugge Træer
ne, oprykke Ris og Hækkene i Haven samt at rydde 
og rense J orden og at gaa Gartneren til Haande ved 
Omplantning og ny Omlægning tillige med den Mæng
de Redskab og Hjulbøre, Stiger, Tønder, Baller, Span
de, Stripper, Skufler, Truge og Spader, Kurve og Ko
ster, som til Arbejdsfolkenes Brug i disse 5 Aar er 
forbrugte .... 

d) I lige Maade har mine egne Heste og Vogne 
ej alene til Gade at brolægge kørt Sand og Sten, men 
ogsaa indkørt nogle 100 Læs Sand og Muld til Ha
ven at forhøje .... 

Endelig nævnes der 1769 ogsaa Frugthaver83
). 

Om Haverne i Nibe ved vi bl. a., at de ligesom 
andre foran nævnte Haver omved 1743 blev angrebne 
af nogle Orme >>af Skikkelse som Kaalorme«, som 
ødelagde Stikkelsbær- og Ribsbuske, ja, endog mange 
Frugttræer41). Ogsaa i denne By har der været Vrøvl 
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angaaende Handelen med Humle etc. De Nibe-Borgere 
har formentlig drevet ulovlig Handel med saavel Humle 
som Hør og Hamp, Annis, Tobak, Kommen etc., og 
der rejses 1673 i Aalborg Tiltale imod dem 71

). 

Et Aarhundrede efter handler de dog stadig med 
disse Ting83

), ligesom Løgstør i samme Aar (1769) 
har en )Jliden Handel . . . i . . . Hør, Hamp . . . To
bak . . . «, og der til Byen ligger ))Skiønne Græshau
ger«83). At Aalborg dog sikkert har haft Overtaget 
saav.el med Hensyn til Dyrkning af som Handel med 
Havesaget synes at fremgaa deraf, at der i denne By 
levede il~ke mindre end 9 »Podemestre«, ja, at de 
endog har haft en Gade, der benævnedes »Pode
mester-Gyde«83). 

V. OMKRING UDSKIFTNINGSTIDEN OG AAR
HUNDREDSKIFTET 1800 

Ved Udskiftningsforordningen muliggjordes det 
at indtage Jord fra Fællesskabet til Havebrug; men 
det er ikke sandsynligt, at dette har forandret For
holdene synderligt i Aalborg Amt. Saa sent som i 
1810 lyder der kun trøstesløse Beretninger om Haver, 
idet det bl. a. hedder4~). at 

Kjøkken- og Frugthaver ere endnu blandt Bonde
standen en ubekjendt Ting. Grønkaal er Hovedsagen, 
og hos enkelte Haandværkere undertiden nogle faa 
Madurter. Af Træfrugt sees intet, og det er umulig 
for Bonden at have det i Fred, siden Frugt er en 
Sjeldenhed. Paa enkelte Præstegaarde og Herregaarde 
findes gode Frugt- og Kjøkkenhaver, saasom paa 
Herregaardene Restrup, Lundbek, Rødslet, Vang m. fl. 

Noget anderledes lyder Beretningen, der foreligger 
fra Aalborg ca. 1806, og som er forfattet af Gartner 
Elly i Roskilde, og som i al sin Omstænde~ighed med
deler42), at 
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Af Hav.edyrkning lever i Aalborg henved 24 Fa
milier, nogle af disse have een eller anden Binæring, 
men de fleste staae dem godt ved blot at anvende de
res Tid paa at dyrke deres Have til mueligste Fuld
kommenhed. 

Saaledes seer man med Fornøielse, at en Plet 
Jord af henved 20,000 Kv. Alen er tilstrækkelig til 
en talrig Families anstændige Udkomme, og det ved 
en ganske simpel og ligefrem Dyrkningsmaade, men 
forenet med ualmindelig Flid og K undskab om rigtig 
Dyrkningsmaade, Væxternes Natur og Egenskaber, i 
Forhold til den Indflydelse det ugunstige Klima har 
paa samme. Bemeldte Havers Areal er fra 1/2 Td. L., 
til 21/2 Td. geometrisk, af hvilken sidste Størrelse. der 
dog kun gives nogle faa, de fleste ere mellem 12-
24,000 Kv. Alen. De ere i Almindelighed alt for me
get udsatte for de meget ødelæggende Vestenvinde; 
nogle faae have god Lye, som ogsaa straks kan kjen
des paa Frugttræerne, der her i Almindelighed see 
meget forknyttede ud, hvor Beskyttelsen imod Vinden 
mangler; dog ere de fleste nu sysselsatte med at 
plante Træer til Lye for deres Haver. Disse Træer 
bestaae for det meste af Ypern, Ahorn og Ask, hvil
ke tre Sorter Erfaringen har lært at være de mest 
passende til denne Hensigts Opnaaelse. Poppel- og 
Pilearter ere ogsaa ret gode til hastig at forskaffe sig 
Læ af, men de døe igen hastig. bort, til Underlye 
blive de derimod bestandig gode. Hr. Skjellerup har 
megen Fortjeneste af slig Træplantning ved Aalborg, han 
har selv en ikke ubetydelig Have, hvori han opelsker 
adskillige Træsorter saavel af Frøe som af Stiklinger, 
og naar de ere plantefærdige, da overlades de gratis 
til hvem som blot vil have den Ulejlighed at plante 
dem. Af lignende patriotiske Handlinger gives i Aal
borg flere Exempler; nogle have gjort dem megen 
U mage for at udbrede Havedyrkningen mellem Bøn
derne i Omegnen, men oftest forgjæves; thi overalt 
mangler Kundskab, og hvad der er det værste, Villie 
til at modtage oplysende Underretninger til deres eget 
store Gavn. 

27 
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I Henseende til Frugttræer, da var det at ønske~ 
at een eller flere Planteskoler blev anlagte ved Aal
borg, som tilvisse vilde betale sig godt, og almindelig 
Erfaring synes at bekræfte, at de Frugttræer som ere 
opelskede paa Stedet, modstaae i alle Henseender 
langt bedre Climaets Haardhed, end dem som kom
me Sønden fra. Dette veed ogsaa Gartnerne ret vel, 
og dog optrækker de ikke engang saa mange unge 
Frugttræer, som behøves til deres egne Hauger, end
nu mindre til Salg, uagtet et Frugttræe, som man kan 
kjøbe i Sønderborg og andre Steder for 3 Mrk. koster 
her l Rdlr. Aarsagen er deres indskrænkede Hauge
pladser, og den Tid der gaaer med, inden der kan 
høstes nogen Nytte af et saadant Anlæg. Stikkelsbær
buskene trives her overmaade vel; der er neppe no
get Sted i Danmark, som kan opvise et skjønnere 
Sortiment af Stikkelsbær end Aalborg; her haves ad-
skillige Slags, som endnu ikke ere almindelig be
kjendte. Planter deraf faaes for 3 Mk. Stykket hos
Hr. Handelsgartner Beck, der har hans Handelsvare 
i megen god Orden, og hvorover trykte Fortegnelser 
kan bekommes. Til Beviis paa den Mængde Stikkels-
bær, som Aalborg er forsynet med, tjener, at en Mand 
kan i et Aar avle 6 a 7 Tønder. De slaae næsten 
aldrig fejl, og modstaae i alle Henseender Climaets 
Indflydelse. De udbrede dem nu temmelig i Omeg
nen, og findes allerede paa de fleste Herre- og Præste
gaarde. 

Det er stor Skade at denne ypperlige Frugts oeko
nomiske Anvendelse er her saa lidet bekjendt, saasom 
til Edike, Viin og B1·ændeviin. Ribs lykkes kun 
maadeligt i denne Egn, uagtet Jordbunden er meget 
god for denne Busk, men den idelige Blæst gjør, at 
Bærrene blive baade faa og smaa, saa hvor man ei 
har god tæt Underlye, der nytter det ikke at lægge 
Vind paa samme, derimod er Ribshækker gode til 
Underlye, naar de holdes under Sax, men da bære 
de næsten slet ingen Frugt. I de største Haver er 
plantet adskillige Pilehækker paa kryds og kvær, for 
at give almindelig Lye. Alle Sorter af Jordfrugter 
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vox til tcmm lig Fuldkommenhed, ocr have af me
get gode Artet·. Her ghes og ·n Mængd and1·e Ha
ver i og omhing alhol'g, men i Almindeli hed i 
gammel Smag h r med Ilib og Slikkelsl>, t·-Hækl er, 
som dog er meget urigtigt, da ili se B u k bør latle 

nlige om d skal Yt"Cre fruglbnre. 

Omtrent fra samme Tid meddeler Begtrup~2), at 

e fleste af Dy ens private Ejendom ·-Jorder ben ttes 
..... paa en sam·e forde Laglig Maad > Ul Havedyrk
uing. Saaledes gives her i Byen af tørre og mindre 
Frugt- og Ut't hanger over 20, h ris Ei re, paa nogle 
n: r de1· tillig have anden N, ringsvej , alle ne ved 
ammes D rkning frnde g d dkomme for ig og sin , 

og fo rs rnc ikk alten . B ren og Omegn n med al 
lag Grø n el til moderate Pri er, m n for ' end og 

aarlig b t d ·lige Quantumer af Kartofler, H vidknal, 
Kaalral i, Gu lerødd r , ellerie m. v. til alle Leder 
lm1g op med Limfjorden, Hl Norge og til \ enig. 
1 d n tørste af di e Haver, paa henved 3 Td. L., 
lilhørende Podeme ter øren Mør ·k, er i afvigte Aa t· 
paa en lrro kning af l 0,000 Kv. len sumpig Kj ~ 1·

.Jord som af Eieren fm Tid Lil anden r opfyldt og 
med jødning og vid r Behandling Lilb r dl Lil Hnuge
jonl, avl t 120 Ttlr. KartoJl r. Den næststør te Ha,e, 
af 3(),584 Kv. Alus Indhold, e1· af ·in nu, , rende 
Ei r Podemester H mi ·k B l·, n:. t e 11 af n e anlagt, 
og for del mc ste omgiYet med l \ nc.le H gn af f-hid
lom, Barheri s r, samt vilde Træer af før l · og an
d n Hang, all af hans egen Op l. ){Iling, Haugen er 
for d •t meesl bepJ an te l m · d ud øttl F rugtlr· er aa
v l ar egen Op ls kning, om af fr >m metl ; m n for
m del t Man ' l p:Ht tilstr< ·kkclig SI l f 1· de h r 
h r k nde Vinde, og und rtidcn sirr indfindende saa 
kalded H a v-Gus l' fl'H Fjm·den, ·aru l i ue sidste 
Am·.inger he1· gra serend Sna\'Ol'lne, k!ln Træe-01 el.·k
ning ·'n ho ham og fl r e h rv 'r nde Pod mesh , om 
[, gg Vin l derpaa, ikk ret trive ild<e h Il r i AL
mindeligh d belønne· d n derpaa anv ndt ' Flid eller 
give d en Indtægt, m d l amm t .Id·e J01·d be-

27° 
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nyttet til Kjøkken-Urter kan kaste af sig. Til Qvar
terernes Indfatning bruges fornemmelig engelske Stik
kelsbær af de fortrinligste Sorter, som for 20 Aar si
_den forskreven fra Engeland kostede pr Stk. 3 Mk., 
men hvoraf her nu især i Becks Have haves saadan 
en Mængde, at der i sidste Sommer avledes over 1,0 
Tdr. Stikkelsbær, og Planter deraf aarligen i Mængde 
forsendes til Kjøbenhavn, de fleste Steder i Provind
gerne og til Norge, Stk. for 3 s. og 100 Stkr. for 
4 Rdlr. 

Foruden Afsætningen af Havevexter driver her
værende Podemestre, især Henrich Bech, en betydelig 
og udbredt Handel med alle Slags Urte- og Blomster
Frøe, tildels af deres egen Avl, men for størstedelen 
forskreven fra Liibeck. 

Iblandt Havedyrkerne indtog Kattuntrykker Peter 
Høiberg Schiellerup en Særstilling, idet han drev 
Planteskoledrift, hvorom det hed, at han af sin Ejen
doms-Have42), 

der i det hele kuns er 4350 Kv. Alen stor, an
vender 3270 Kv. Alen til en Planteskole af adskillige 
Træesorter, fornemmelig Aske, Ahorn, Bøg, Eeg, Ka
stanier, Røn, Hassel, Hyld, Bønnetræer og Engelsk 
Hyben. Fra Aar 1795 da denne Planteskole blev be
gyndt at anlægges, til Udgangen af Aaret 1806 har 
han der af Frø opelsket 16325 Træeplanter og Træer, 
hvoraf nu for Tiden i Planteskolen befindes 11,500 
Stkr.; de øvrige 4,825 Stkr. har han fra Tid til an
den uden ringeste Betaling eller Godtgjørelse udleve
ret til Byens og Omegnens Beboere, samt til adskil
lige her ved Byen værende offentlige Anlæg. For at 
skaffe den gavnelystne Mand en mere udvidet Leilig
hed for hans almeennyttige Yndlings Beskæftigelse, 
blev· i Fjor et Byen tilhørende aflagt og· i sin hidtil 
værende Tilstand ubrugbart Stykke Vej af 4000 Kv. 
Alens Indhold, Østen for Hospitals og Byens almeene 
'Kirkegaard, ham med det Kongelige Danske Cancel
lies Approbation overdraget til Eiendom imod en 
'Kjendelse til Byens Kasse af 60 Rdlr., paa det af ham 
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anbudne Vilkaar, at dette Stykke .Jord, saa snart det 
af ham paa egen Bekostning dertil er beqvemgjort, all
eene skal blive anvendt til en Træe-Planteskole, hvor
til dets Beliggenhed er særdeles gunstig, og hvoraf 
den i forrige Aar indrettede Almeen-Kirkegaard, med 
Hospitals-Kirkegaarden og flere offentlige Anlæg skal 
uden Betaling forsynes med de behøvende Træer. 

Om Schjellerups Fortjenester i Havesagen hører 
vi senere. Her skal anføres Optegnelser om nogle 
andre Haver i Aalborg. Der nævnes saaledes 2 Ha
ver ved Forbedringshuset, som i 1804 omdannes til 
en Stiftelse42

), - Købmand .J. Berlin Mallings Have 
ved Budolfi Kirkegaard45

), - Haverne, som af Be
boerne var indrettet paa de omkring Aalborg Slot op
fyldte Grave, - Haven ved Aalborg Vejrmølle, de 
paabegyndte offentlige Anlæg42

) samt endnu andre 
Haver85). Det kan til Supplering af disse faa Opteg
nelser anføres, at der til Aalborg fra det fremmede i 
1804 indførtes 3437 Pd. Humle'~,2), - man har altsaa 
stadig ikke være synderlig ivrig til at dyrke den, selv 
om der i den mellemliggende Periode fra de før om
talte Indkøb af udenlandsk Humle jo nok kan ligge 
Perioder, hvor den indenlandske Humle har været 
mere dyrket. Endvidere har man ved samme Tid 
indført 356 Tdr. Havefrø; men trods det foran an
førte om Udførsel af Haveplanter, indeholder Statisti
ken dog intet herom42

). 

Fra Nibe er paa disse Tider Færchs Have mel
lem Priorgade og Tranegade, hvis ene Halvdel var 
beplantet med Frugttræer og hvis anden Halvdel rum
mede en Rigdom af Blomster86

), - Søren Nielsens 
Have, der siden blev Navnet paa et offentligt Anlæg87

), 

og Justitsraad Bassesens Have88
). Af Anlæget »Søren 

Nielsens Minde« har Aarbogen bragt flere Billeder87
), 

ligesom en Omtale af disse Haver. 
Fra Løgstør haves ingen Optegnelser. 
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Kort over Bælum Bys Jorder m. m. fra ca. 1800. 

Dette og de f•llgende Bykort er tegnet efter Originalkortene i Landbrugsmini
steriets Matrikelskortarkiv af Hr. Revisor A. Laursen, 1929. 
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Paa denne Tid begyndte et Selskab, Aalborg Amts 
Landboforening, sin Virksomhed89

). Selskabet stifte
des 1810, og det havde til Formaal bl. a. at fremme 
Hør- og Hampavl, Kartoffeldyrkning, Tobaksdyrkning, 
Kommen, Sennop, Havers Anlæggelse, Pileplantning, 
Frugttræers Opelskning samt Udbredelse af nyttige 

.N" 

' i .s 
Kort over Haals By under Grevskabet Lindenborg, 

opmaalt 1788. 

Vækster, hvortil man dengang regnede Berberis. Det 
udsendte i 1811 et Opraab i saa Henseende og love
de Præmiering af saa forskellige Ting som Pileplant
ning, Haveanlæg, Tilberedning af Mjød, Forfærdigelse 
af Ligkister af Halm etc. etc. Det synes dog, som 
om det kun er bleven meget lidet med det praktiske 
Arbejde, og skønt Havesagen særlig toges op i 1817, 
fik det vist ingen Præmier, og Selskabet gik snart 
efter atter ind. 
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Om Landbohaverne meddeles det iøvrigt fra Byerne 
Bælum, Solbjerg, Lille Brøndum, Veddum og Skelund, 
at de paa denne Tid faar dannet Grundlaget for de.
res senere saa udbredte Frugtavl90

). Dette skyldes 

J( 

Kort over Veddum By, opmaalt 1799. 

Herredsfoged Kristen Testrup paa Viffertsholm, som 
lod indføre Bestemmelserne fra Danske Lov III, 13-18 
om, at Bønderne aarligt skulde plante et vist Antal 
Frugttræer og Humle. Planterne kunde de faa hos 
Godsets Gartner, - de· ubemidlede endog gratis. An
dre Byer deromkring optog Eksemplet, og op imod 
1800 berettes det, at Efterkommerne nyder Resultatet 
af Datidens ArQejde90

). Der. nævnes ogsaa fra Ske-
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lund Præstegaardshave (1770), at Pastor Aagaard 
bl. a. drev Tobaksdyrkning47

), og i et Fæstebrev fra 
Komdrup nævnes 1811 en Kaalhauge ved et Fæste
hus48). Søndenfjords nævnes endvidere Præstegaards
haven ved den nye Præstegaard i Thorup, og at den 
»egentlige Have« ved Klim Præstegaard kan sælges 
sammen med denne46

). Nordenfjords nævnes en »me-
J( 

Kort over Vester Korrup By m. m., Sol
bjerg Sogn, opmaalt 1814. 

get smuk Lyst- og Frugthave«, forsynet med mange 
gode og unge Træer, og ellers anlagt efter »nyeste 
Facon«43

) ved Voerbjerggaard 1779, og ved en Gaard 
i Nr. Sundby omtales »en god Frugt- og Urtehave«, 
ja, det meddeles endog, at der var Haver ved de fle
ste Huse i denne By43

). Der var saaledes Kaptajn 
Heine's og Agent Galsters, hvilken sidste vist nok var 
en Slags Foregangshave paa Køkkenhavedyrkningens 
Omraade, idet der bl. a. dyrkedes Sellerier, H vidkaal 
og Løg samt 1825-27 baade Agurker, Salat, Radiser, 
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Gulerødder m. v.44
). Endvidere nævnes Herredsfoge

dens og Præstens Have i samme By44). 

I Modsætning ·til, hvad der var Tilfældet nogle 
andre Steder, dyrkedes i dette Amt Kartoflerne kun 
i Haverne, og altsaa ikke paa Marken42

). 

VI. ALMUESKOLEN OG HAVEBRUGETS FREMME. 

Naar det foran er anført flere Steder, at der til 
Skolehusene hørte Haver, da grunder dette sig paa 
gamle Lovbestemmelser, og naar det senere ses, at 
Skolelærerne tager sig saa flittigt af Havedyrkningens 
Fremme, da er ogsaa dette foranlediget deraf, at Re
geringen har set, at der ved at paavirke og instruere 
Skolelærerne, især paa Landet, var en Vej fremad 
imod et bedre og rigere Havebrug. 

Det hedder da allerede 1739 i Christian den Sjet
tes Forordning for Skolerne paa Landet, at der til 
ethvert Skolehus skal »legges en tilstrækkelig Kaal
hauge«, og det er foran set, at dette er gjort i ad
skillige Tilfælde, om end langt fra i alle. En saadan 
Haves Produkter medregnedes i Lærerens Indkomster, 
og han saa derfor sin Interesse i at faa Lodden vel 
dyrket. 

Imidlertid var det ret omsonst at overlade en 
Skolelærer en Havelod, om han ikke kendte til Have
urters Dyrkning, og naar Havebruget skulde frem
mes, maatte han ikke mindst have et særligt Kend
skab til dette Arbejde. I Reskript af % 1794 saavel 
som ogsaa i Reskript af 29

/4 1796 og 3/7 1803 til Skaa
rup Seminarium hedder det da ogsaa, at der skal 
undervises i Havedyrkning, ligesom der er en Gartner 
til Raadighed for dette46

). Senere udvides dette For
hold ogsaa til de andre Seminarier, og til dem alle 
udstedes et Reglement, hvis Ordlyd i Hovedsagen er 
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ens, og som 29
/5 1806 for »Borris«s Vedkommende 

kom til at lyde saaledes46
: 

§ 10 om Undervisningen . . .. [omfatter]: 
Havedyrkning, saavel de almindelige Kjøkken

Urters Dyrkning, som fornemmelig Pile- og anden 
Træ-Plantning, Frugttræers Opelskning og Forædling; 
:saa og Omgangsmaaden med Humle, Hør, Krap og 
deslige ... 

§ 21. Hos de Bønder, hvor Seminaristerne op
holde sig, maae de anlægge de smaae Haver, til hvis 
Beplantning Præsten . . . . af sin Træskole i de første 
3 Aar, efter sit Tilbud, leverer aarlig uden Betaling 
·en deel Sættepiile og 12 a 16 Stykker Frugttræer; for 
dem, som hos deres Verter ei kunne finde Plads til 
Have-Jord, bør Præsten overlade et Stykke Jord til 
·dette Brug. 

Men som der modtoges Undervisning paa Semi
nariet, maatte ogsaa efter Demissionen denne Lærdom 
meddeles andre. Derom siger allerede »Instruktion 
for Lærerne i Almue-Skolerne paa Landet« 10/to 
180649

), at 

De Børn, som udmærke sig ved Flittighed og 
.sædelig Opførsel, maa Skolelærerne belønne og op
muntre, l mo ved at give dem Tilladelse til at øve 
:sig i . . . . Lege . . . . 2do ved at undervise dem, som 
have Lyst og Evne dertil, i at plante, pode, og ud
føre andre deslige Haugedyrknings-Sysler .... 

Y deriigere paalægges det Seminaristerne efter endt 
Uddannelse at varetage Statens Tarv og direkte virke 
for Udbredelsen af Haver, hvorom det førnævnte Re
:skript af 23/5 1806 siger, at 

De bør ikke forsømme, saavidt Leilighed tillader, 
.at lægge Vind paa Havedyrkning og som de, der 
kjende Omgangsmaaden, bør de efterkomme Befollk
ningen i Danske Lovs 111-13-18, som befaler, aar
ligen at lægge i det mindste 5 Humlekuler, plante 8 
Æble-, Pære- eller andre gode Træer, og desuden 10 
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Pile, hvilket kunde skee paa saadanne Steder, som 
de selv finde bequemmest. 

Og gaaende ud fra, at Ordren maaske ikke vilde 
blive gennemført, som den skulde det, om ikke BeYis 
derfor skulde erlægges, fordres det, at der aarligt i () 
Aar 1ste Maj skulde indsendes Attest til Seminariet 
om denne Plantning. 

I Skoleloven af 1814 optoges de ældre Bestem
melser om »Opmuntring« af flittige Bø1·n, og der ind
førtes den Bestemmelse, at der skulde indrettes en 
Have af 1/2-1 Skp. L. Størrelse til Brug for Skole" 
læreren, samt at denne maatte tages af GadejOl'den, 
hvor Gaderne ikke var udskiftede, ligesom endelig 
Skolepatronerne skulde »forsvarligt vedligeholde Heg
Jiet omkring Skolens Gaard, Hauge og Jordlod«46). 

Paa denne Maade privilegeredes og opmuntredes Skole
lærerne ret kraftigt til Havedyrkning, og mange af dem 
var da ogsaa flittige til at tage sig af denne Gren af 
Landøkonomien, ligesom det maa siges ikke mindst for 
denne Del af Landet, at det var Skolelærerne, der gik 
foran efter Aarhundredskiftet, og som derfor i saa 
høj en Grad fik Del i de af Landhusholdningsselska
bet udsatte Præmier~8). I Afsnittet om dette Selskabs 
Præmieringer næ,•nes derfor med Hæder Skolelærer 
.Jens Møller i Fjellerad, Skolelære1· O. Ch1·istensen i 
Løgstør ·og Skolelærer Frantz Lassen i Hasseris, og 
det maa siges for en stor Del at være deres Skyld, 
at Amtsbeskrivelsen af 1832 ikke faldt daarligere ud, 
hvad Havedyrkningen angaar, og den vilde være ble
vet endnu bedre, om Lærerne havde haft Lejlighed 
til endnu i en Del Aar at vil-ke efter Lovens Aand. 
Et rørende Eksempel paa, hvordan en Skolelærer 
(Chr. Sørensen Brøgger) giver sig til at plante hver 
Gang, han faar et nyt Embede, har Aarbogen tidligere 
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omtalt91
): først planter han i Attrup (ca. 1830-50) og 

uddeler Frugttræer fra sin lille Planteskole, dernæst 
planter han i Ravnkilde (ca. 1850-70), og her tilplan- ' 
ter han endog Kirkegaarden, hvor han tilsidst kom
mer til at ligge91

). 

VII. LANDHUSHOLDNINGSSELSKABETS PRÆMI
ERINGER OG ØVRIGE ARBEJDE I HA VESAGENS 

TJENESTE 

Skønt Paabudene for Bønderne om at plante Æb
ler, Pil og Humle endnu stod ved Magt ved 18-Tal
lets Begyndelse og forøvrigt eksisterer den Dag i Dag 
(Danske Lov III -13-18), var der ingen, der tog sig 
deraf, og ingen, der holdt Opsigt med, at Loven blev 
efterfulgt, naar lige Skolelærerne og ganske enkel
te Godsejere undtages. Bestemmelserne opfriskes 
under 13

/4 1781 i et Reskript for Københavns og 
Frederiksborg Amts Vedkommende; men det viser 
sig umuligt at gennemføre det paabudte, og under 
4/10 1806 ophæves disse opfriskede Bestemmelser, 
hvorefter Lovens Bestemmelser ganske gaar i Glemme
bogen. 

Om Havebruget og Plantningssagen skulde frem
mes, var det ad andre Veje end Paabudenes, man 
maatte frem. Foruden Eksemplets Magt (Skolelærer
ne) maatte man ogsaa benytte sig af Belønningernes 
·og Oplysningens, og det er da ogsaa disse Midler, 
som det kgl. Landhusholdningsselskab tog sig paa at 
benytte for at faa opelsket en vaagen og aktiv Inter
esse for Have- og Plantningssagen. 

»Det kongelige danske Landhusholdnings-Selskab« 
stiftedes under kongelige Auspicier Aar 1769, og dets 
Stiftelse stod i nær Relation til de betydelige Landbo
love, som Slutningen af 17-Tallet fostrede, og som 
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sukcessive omformede Landboernes Leve 'lar og Leve
sæt. Det tog sig paa at udskrive Konkurrencer om 
Afhandlinger vedrørende Bondens Arbejdsmetoder. 

Plan til Bondehave i Mansas Havebog, 
1796. 

Hjælpekilder, Næringsgrene (»Bondepraktica«) og Ha
vebøger, og det præmierede praktiske Foretagender 
af mangfoldige Arter. Dets Hovedformaal var at op
hjælpe en Udnyttelse af Hjemlandets og Koloniernes 
naturlige Produkter og Hjælpekilder, saa Livet kunde 
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blive lettere at leve for de arbejdende, og saaledes at 
Staten blev gunstigere stillet i økonomisk Henseende. 
Udadtil var det Præmieringerne, der gav sig de mest 
haandgribelige Udslag, idet disse omfattede saa for
skellige Ting som Opførelse af Hørtørreovne og Ind
dæmning, Vildgaasefangst og Sælhundefangst, Opret
telse af Laanebogsamlinger og Undervisning af Ung
dommen, Tilvirkning af strikkede Huer og Sommer
staldfodring o. s. v. Angaaende Havebruget præmiere
des Plantning i Almindelighed, Anlæg af Planteskoler 
og Humleavl i Særdeleshed, og om disse Præmierin
ger foreligger der en lang Række rørende Beretninger 
om nøjsomme Folks hæderlige Iver og Stræbsomhed, 
- Foregangsmænd (ofte i trange Kaar) for Egn og. 
Sogn, hvis Virksomhed satte sig Spor viden om, og 
som selv skabte sig et taaleligt Udkomme, hvor ingen 
tænkte sig M uligheden af at skabe Eksistenskaar. Af 
disse enfoldige Beretninger skal citeres følgende 5°): 

1808. 
For Planteskolers· Anlæg. 

KatlunlTykk •t· P L•1· Hø •berg ch · •il rup i al
borg har id u 179;- pl an t l af f r kjellige Tr. e ·oxter, 
19,5 17 llrr., af b\·ilkc (}517 Slkr. er O\ rl :.dle til Eg
nens Beboere ud en Betating de øvrige 13 000 ' tlu., 
som j vnlig fon~ges, ere til ·unm Be lemmelsc. F or
ud n d U u ge.nnyLUge For 'tag n d , h ar han se1 v b -
plantel en nye anl agl Kirk egaard med Tr~ r, aml cl 
ty t-A nlæg ud n ro1· B •en, h'·o!"Lil han elv har givet 
T r. er, ud •n d l'for a l b gj r Godlgjørcl ·e. Ham blev 
Lill\ j •u d l et Agl l S l gn 11 r Se l kah •t rør t øl bæ
ger, m ed Paaskrivt: For velgiørende og Hegennyttig Ud
bredelse af Træeplantning. 

1825. 
Skolelærer Jens C. Møller i Fjellerad paa Grev

skabet Lindenborg ved Aalborg er i Begreb med at 
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anlægge en Frugttre-Planteskole for Aalborg Stift og 
Amt. Da Vanskeligheden ved at erholde gode unge 
Frugttræer til U d plantning, maa anses som en væ
sentlig Aarsag til, at Havevæsenet er forsømt i mange 
Egne af Jylland, og da det af Skolelærer Møller paa
tænkte Anlæg vil kunne bidrage til at afhjelpe denne 
Mangel, saa har Selskabet paa derom indkommen 
AnsØgning og med Hensyn til at Møller er anbefalet 
som en særdeles driftig Mand, der alene af Iver for 
.Sagen iværksætter hiint fortjenstfulde Foretagende, be
·vilget ham, som Bidrag til Anlæggets Fuldførelse, en 
Understøttelse af 50 Rbd. Sedler aarligen i 2 Aar, for
uden et Beløb af 100 Rbd. Sedler, der alt i forrige 
Aar udbetaltes ham i samme Øjemed. Inspecteur 
Kirstein paa Lindenborg har paataget sig at føre Til
-syn med Anlægget og at meddele Selskabet aarlig 
Efterretning om dets Fremgang. 

1827. 
Hunsmand og Snedker Peder Pedersen, Udflytter 

fra Fræer Bye, . . . . . Paa nøgen Hede har han an
lagt en Have, indhegnet den med et forsvarligt Sten
dige, og efterhaanden i Løbet af 14 Aar udplantet 
over 100 af ham selv forædlede Frugttræer foruden 
Buskvæxter og vilde Træer til Læ. 

1830. 
Havedyrkning og Plantning. 

Skolelærer O. Christensen i Løgstøer er af denne 
Bye overladt Raadighed over et tæt ud_enfor samme 
liggende, fra Randers Fælled indtaget Stykke Jord paa 
4 Skpr. L., som han agter at anvende til en Træskole, 
for derfra at forsyne Byen og den træløse Omegn med 
Frugt- og Skovtræer. Paa hans derom indgivne An
dragende, som var ledsaget med anbefalende Vidnes
byrd fra paalidelige Mænd om hans allerede viste 
Duelighed og Iver i Træopelskning og Frugttræers 
Forædling, har Selskabet foreløbigen bevilget Skole
lærer Christensen en Understøttelse af 50 R bd. Sedler 
til bemeldte Planteskoles Anlæg, samt derhos givet 
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ham Haab om videre Bidrag dertil, naar man erfarer 
Fremgangen af dette Foretagende. 

1831. 
Skol l r t' hristens n i Løg tøer udiJeLallc 

i forrige Aar 50 I bd. af SeJ kabets Ka. i for Løhigl 
Bidrag til Anl. guct a l' en Planles~ ole pna B ens GruneL 
• fter al ban havde fremlagt Beviisligh d for d n hen 

sigt m< s sige An' entl l.s <l f ti ' ll · Beløb, lilstoti cl
skabet ham, til Arbejdets Fortsættelse, 40 Rbd. Sedler 
for indeværende Aar. 

1832. 
Skolelærer Christensen i Løgstøer, som i de tven

de Aar har modtaget Bidrag fra Selskabet til en Plante
skoles Anlæg paa Byens Grund, er i indeværende Aar 
endvidere udbetalt 30 Rbd. Sedler til Anlæggets Fort
sættelse. 

1833. 
Skolelærer O. Christensen i Løgstøer, hvem Sel

skabet efterhaanden, i Løbet af nogle foregaaende 
Aar, har ladet udbetale en Sum af ialt 120 Rbd. Sed
ler til en Planteskoles Anlæg, bevilgedes i Anledning 
af dennes forehavende Udvidelse paa et Stykke af 
ovennævnte By dertil e1idvidere overladt Stykke Jord, 
et yderligere Bidrag af 30 Rbd. Sedler endnu for dette 
Aar, til Fuldførelse af dette, til Gavn for det Alminde
lige bestemte Anlæg. 

Skolelærer Frantz Lassen i Hasseriis ved Aalborg 
er tilsagt en Understøttelse af 100 Rbd. Sedler, fordeelt 
paa 5 Aar, til en Bomskoles'~) Anlæg paa 1/2 Td. L., 
og tillige for at han paa sin liden Lod kunde ind
føre Vexeldrift. 

1834. 
For Havedyrkning. 

Jens Schou paa Petersborg i Nørretranders Sogn 
ved Aalborg har anlagt en Have paa omtrent l Tønde 
Land, hvori findes 278 tildeels forædlede Frugttæer 
og en Bomskole, foruden en Mængde Lætræer. [Næv
nes med Hæder.] 

*) Plan leskole. 28 
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1839. 
Med Hæder nævnes: 

Gaardmand Niels Jensen Terp i Vester-Lynderup. 
Skivum Sogn, . . . . I Forbindelse med sin Have, som 
han har udvidet og forskjønnet, har han anlagt en 
med Steendige indhegnet Plantage paa 20 Skiepper 
Land, hvori nu findes en stor Deel vilde Træer i god 
V æxt, - et prisværdigt Anlæg især i denne skovløse Egn. 

Fra denne Tid forløber der nogle Aar, hvor der 
-ikke finder nogen egentlig Præmiering og Belønning. 
Sted indenfor Amtet. Dette sker først i Aaret 1863, 
da Proprietær C. Thielemann paa Kjærsgaard ved 
Nibe modtager 200 Rdlr. til Udvidelse af sin Plante
skole. Det berettes, at han har lagt sig efter Opelsk
ning af Frugttræer, som han uddeler for en billig 
Penge, og det indberettes Aaret efter, af han forme
delst det tilstaaede Beløb har set sig i Stand til at 
foretage den forønskede Udvidelse50

). For Aaret 1866 
forekommer i Selskabets Annaler en lignende Sag fra 
Fuur, hvor Maler C. Kruse havde anlagt en Frugt
plantage og opelsket 100 Frugttræer, som han gratis 
har uddelt til hvem, som ønskede dem. Ham tilstaar 
da Selskabet en Belønning af 25 Rdlr. aarlig i 5 Aar50

). 

Dermed hører i Hovedsagen disse Belønninger og_ 
Præmieringer op, idet de senere optages fra andet 
Hold og omtales S. 437 og flg. 

VIII. OFFENTLIGE ANLÆG OG KIRKEGAARDS
BEPLANTNINGEN I AALBORG 

Blandt Danmarks Byer holder Aalborg og Ran
ders*) sig som et smukt Nr. l med Hensyn til Ind
rettelsen af offentlige Have- og Parkanlæg. Det er 
her som der, at det er den personlige Kraft, der har 
trumfet saadanne Foranstaltninger igennem hl Trods. 

*J Se • Fra Randers Amt• 1928. 



HAVER OG HAVEBRUG J AALBORG AMT 419 

for Modstand baade af baandgribelig Art i Henseende 
til Klima og J ordbund og af mere abstrakt Art, saa
som direkte Modstand hos Befolkningen, Mistillid og 
lignende iblandt Medborgere. 

Det første Anlæg i Aalborg er >>Kilden«, og Be
retningen fra 181042

) lyder paa, at 

d Prede1·iks Kilde læ l uden. for B ens Vester
port er paa en. af Byen dertil kjæ nket Plad ind
retlet l Haveanlæg i engel k mug for • nd n af 
en 340 Al n lru1a Alle, med 2de b1·ed e Sid ,_ pa<l r -
g'tnge all indh gnet d •els m d Stakit\ , rk og deels 
med n d •l> røft, a ml adsldJlig Rad •r for del me
ste ' e l an slagne Pil lT< r. 

Dette Anlæg, som begyndtes i Aaret 1801 og siden 
med uafbrudt Kraft og Hæld er fremdreven under 
Bestyrelse af Hs. Excellence Hr. General-Leutnant 
von Moltke, Hr. Agent Quist og Hr. Pastor Henne
berg, efter en af Hr. General-Leutnant v. Moltke der
til lagt Plan, er bekostet af frivillige Sammenskud af 
Klubben Eenigheds Medlemmer, hvorved dog den 
patriotisk Tænkende, med sin Formue i Stilhed saa 
velvillig virkende Agent Quist ofte i lang Tid har 
staaet og endnu staaer i ikke ubetydelig rentefrie 
Forskud. 

Hovedkilden selv, hvis fortrinlige Vand ikke giver 
det Roskildske noget efter, saavelsom et ved Siden 
deraf værende mindre Væld er indelukket i 2de smaa 
grundmurede Huse, imellem hvilke er anlagt et med 
Bornholmske, af Hr. General-Leutenant von Moltlte 
skæ nl· d , Sand Leen indfattet Bassin, hvorudi begge 
Kild '"· ldene udg •d sig, samt noget derfra midt for 
et ·Løn Bassin Iwarhen Vandet ledes fra det min
d r . Hans Kong lige Højh d Kronprin dsen, som v d 
in lløj 1< •n•;, r l · h r i Byen i are l 802 nau-

ct.igs l lotl lU Ld en b. ' l' • il 1 avn, h m· og v. rdiget a l 
·kj. •n k dette .Anlæg alle derudi anbragte, . L·jønl l.ld 

zirecl B t n k . Ligesaa h ar en af Anl~ <te ls B l •1· re, 
d n indsigt fuld e Hr. Pa Lor H nn b rg pl' rdcl dette 
Anl"•g m ed t ancll Klln Ls ly kke, nemlig en ar ham 

28* 
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indrettet Steen-Jord-Globus, som paa dens Æquator 
viser Soltiden for Aalborg deels ved Kuglens egen 
Skygge og deels ved en derpaa anbragt bevægelig 
forgyldt Kobber-Meridian, der tillige tiener til at vise 
Middag og Soeltiden for ethvert andet Sted paa J or
den, naar man forsiaaer at orientere sig paa Kuglen, 
hvor Landene ere anlagte uden Stædernes N avne, 
samt Solens Declination, dens Op- og Nedgang, for 
hver Dag med andet mere. I Anlægget er plantet en 
stor Del udenlandske og indenlandske Træe-Sorter, 
foruden Mespilus Pyracantha, Thuja occidentalis, Rhus 
copalinum og typhinum med flere Slags. Ligeledes 
endeel Blomster, saasom: Aconitum napellus, Papaver 
sommiferum, Polemonium coeruleum, phalaris picta 
og andre Sorter, som adskillige af Byens lndvaanere 
gjøre sig en Fornøjelse af at nedslaae hist og her i 
Anlægget. Langs udi Hovedalleen er bestemt at plante 
2de Rader Lindetræer, hvortil allerede i afvigte Aars 
Foraar er gjort Begyndelse med 22 Stykker i skjøn
neste frodigste Vext værende Lindetræer, som af Hr. 
Stiftsbefalingsmand v. Pentz dertil er skjænket og alle 
tegne til at slaae vel an. 

Endvidere er paa et af Byen til bemeldte Anlægs 
Vedligeholdelse og successive Udvidelse i Aaret 1805 
skjænket et Stykke Jord ved Siden deraf i sidstafvigte 
Aar anlagt en med adskillige Træesorter beplantet 
Spadseregang heel rundt om af henved en halv Fjer
dingvejs Længde, ligesom der og af bemeldte Stykke 
J ord er indtaget 1 hu Deel nærmest oppe ved det egent
lige Hoved-Anlæg, og derudi er afyigte Efteraar plan
tet omtrent 1000 smaae Træer foruden endeel nedlagt 
Frøe af forskjellige Sorter, og i indeværende FormH' 
agtes ligeledes omtrent 2000 Træeplanter nedsatte. 

Dette Anlæg kaldtes dels »Frederiks Kilde«, ofte 
ogsaa »Kronprinsens Kilde«, mens selve Kilden tid
ligere benævntes »Papegøjekilden«u), og nu Navnet 
»Kilden« alene betegner hele Anlægget. Dette Anlæg 
var længe det eneste skyggefulde Sted for Borgerne, 
og i taknemmeligt Minde om Skaberen, General Moltke, 
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rejstes i 1818 en Obelisk for ham i Anlægget64
). Den 

oprindelige Del deraf er Partier, hvor denne Støtte 
staar; men Anlægget eT senere ofte udvidet, dels un
der Initiativ af Dr. Peter Højberg Schellerup, som 
døde 1820, dels senere ved Pastor Henneberg, Køb
mand Rasksen og ProprietæT Carl Quist64

). Omved 
1870 tillagdes ca. l Td. L. i Stedet for et Stykke, 
som Jernbanen havde taget, og ved denne Lejlighed 
fjernedes de gamle Kildehuse, og en ny Pavillon byg
gedes04). 1890 udvidedes der med ca. 71

/2 Td. L. 64
), 

og i 1913 omlagdes Anlægget efter Plan af Havearki
tekt Erstad-Jørgensenn1

), ligeso~ det i 1926 forsyne
des med elektrisk Illuminationsanlæg. 

Samme Aar som Anlægget Frederiks Kilde paa
begyndtes, havde man lagt Planen til gennem en For
ening at beplante Møllebakken; men Formanden for 
Komiteen Mikke Ind døde. Der var indtil da kun 
sket en lndgrøftning, og de1· stod et Par Birketræer64

). 

Der antoges dog en Gartner42
) til at passe dette til 

Skydebane og Skovanlæg udsete Areal. 1822 danne
des en Komite paa et nyt Grundlag, bestaaende af 
Apoteker Kayerød, Byfoged Wolfl'eldt og Redaktør 
Søderberg, og det første Træ plantedes paa Stiftsamt
mand Moltkes Fødselsdag 18. Januar 182264

) 
92

). Dette 
Træ var en Sølvpoppel, som endnu stod i 1870. Apo
tekeren var Sjælen i Foretagendet og ofrede baade 
Tid og Penge paa Anlægget, der bar Navnet »Frederiks 
Minde«. Consistorialraad Bjerregaard skænkede Træer
ne sammen med Pastor Hoff i Vive, men disse blev 
fm en stor Del tiltrukne af Frø, da disse viste sig 
at trives bedst. Den først beplantede Del var ca. 6 1

/2 

Td. L., og denne udvidedes i 1834 indtil Landevejen 
med ca. 31

/2 Td. L. 1864 sattes et Minde i Form af 
en Fontæne for Skaberen, Apoteker Kayerød64

), og 
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under Ledelse af Parkplantør Diederiksen, Aarhus, 
ændredes og udvidedes Anlægget sidst i 18-Tallet51

), 

mens Kolonihavesagens Fader, Jørgen Berthelsen, i 
vore Dage har faaet sit Mindesmærke her i det nu 
under Navnet »Skovbakken« saa yndede Anlæg. 

Af Aalborgs andre offentlige Anlæg er Militær
anlægget eller Carolinelund paabegyndt i 1822, hvor 
det sydøstlige Hjørne anlagdes og hvor den ældste 
Eg endnu findes. Sjælen i dette Foretagende var til 
en Begyndelse Major Hedeman, men denne afløstes i 
1830 af Major Bretteville, der arbejdede hermed ind
til sin Død 1847. Han lod grave Kanaler og ud videde 
Beplantningen imod Nordøst. En Del af Arbejdet ud
førtes af Militæret; men Majoren gav dog 1600 Rd. 
til Kanalens Gravning. Et Areal, kaldet »Fandens 
Ølkar«, lod han beplante med Pil forskrevne fra Hol
land, og denne Plantning gav en aarlig Indtægt af 
30-50 Rdl. 

Af andre Personer, der interesserede sig for Sa
gen, maa nævnes Stiftamtmand Moltke indtil 1828, 
Oberst Staggemejer (1847-48), Apoteker Lange (1840-
69), Major Voss, der ledede Anlægget fra 1828-51, og 
Købmand S. A. Jacobsen, der overtog' Ledelsen 1851 
og kostede meget paa Anlægget, idet han fra 1855 fik 
Arealet udvidet fra l Td. L. til 9 efter Gartnerne Becks 
og Bangs Tegning64

). 

Det store Lysthus, der kostede 150 Rdl., skænke
des af Byens Damer. - Planen til det oprindelige 
Anlæg var udfærdiget af Etatsraad Rothe; men før 
nogen tænkte paa et egentligt Anlæg her, havde alle
rede Dr. phil. Beck faaet Ideen at plante nogle Træer 
paa en lille Ø ved Foden af Bakken, og denne Plant
ning, der altsaa gik foran den egentlige Anlæggelse, 
foretoges af Gartner Beck i 181464

). Anlæggets aller-
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nyeste Form skyldes den tidligere omtalte Parkplantør 
Diederiksens Plan51

). 

Yngre end disse Anlæg er Fjordanlægget (fra ca. 
1900), som nu er ryddet for at afgive Plads til den 
ny Spritfabrik, og Blegkilde51

). 

Ligesom Aalborg har været tidligere end de fleste 
:andre Byer med sine offentlige Anlæg, har denne By 
ogsaa sørget for, at J(irkegaardene*) tidligt blev be
plantet, saa Betegnelsen »De Dødes Haver« ikke blev 
blot et Mundsvejr. Omved 1800 havde Byen 3 Kirke
gaarde. Af disse var Hospitals-Kirkegaarden »omgivet 
med et smukt Træe-Stakitverk og paa de øvrige Si
der med Plankeverl\:, indeholder 8,500 Kv. Alen, ind
delt i 4 Quarterer, med en 5 Alen bred Korsgang og 
4 Sidegange, hver 3 Alen bred, hvoraf de 3de ere om
plantede med unge Træer«; og det hedder sig, at By
ens lndvaanere »kappes om at forskjønne denne Plet •. 
deels med smagfulde og kostbare Steen-Monumenter, 
hvoraf der findes 5 Stkr. opsatte, og deels ved Plant
ning og med Smag udførte Have-Anlæg.« Y deriigere 
er der ved den ydre Side »plantet et lidet Vildnis af 
nogle 100de Træer af forskjellige Sorter, og i dets 
Midte lige for Hovedindgangen er anlagt en rumme
lig Løvhytte«42

). 

Byens »Almeen-Kirkegaard« anlagdes efter en Plan 
af 1804 og indhegnedes 1809. Den arngaves af et 
10-11 Kvarter højt »Dige af kløvue Steen, hvis ind
vendige Side er med Jordvold dossereh<. Ligesom 
Hospitals-Kirkegaarden er den inddelt i 4 Hovedkvar
terer ved en Korsvej og 4 Sideveje. De 4 Sideveje 
blev beplantet med Træer, som gratis leveredes af 

'") Om dette Emne se iøvrigt P. T. Hald: Aalborg Kirke
gaarde 1840, Fra Himmerland og Kjær Herred IV. 
270-316, Saml. t. j. Hist og Topogr. 2. R. III. 395 og flg. 
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Kattuntrykker Schiellerup. St. Jørgens Kirkegaard 
er dels hegnet med Stakit, dels med Stendige42

). 

Et Anlæg af halvvejs officiøs og halvvejs privat 
Karakter maa det ·antages at have haft, som indrette
des rundt om Eksercerpladsen og som bestod af smaa 
Haver indrettet af Regimentets Officerer; thi »da Re
gimentet, naar det er her i Standquarteret, lader sin 
Janitschar-Musik Sommeren igjennem opføre hver 
2den Søndag her, og hver anden Søndag ved Frede
riks Kilde, saa er hiint Sted ogsaa vexelviis en Sam
lings- og Promenade-Plads for Byens Indvaanere«42

). 

IX. SPØRGSMAALET OM HAVEKOLONIER I 1831 

N aar man almindelig - og med Rette - tillæg
ger Aalborg (ved Jørgen Berthelsen) Faderværdighe
den til Kolonihavebevægelsen, saaledes som vi kender 
den i vore Dage, saa er det mærkeligt at maatte kon
.statere som et Faktum, at denne By tidligere har 
sagt »Nej Tak« til Tilbudet og Opfordringen om Ind
rettelse af Havekolonier. 

Derom forholder det sig saaledes, at der i Her
tugdømmerne i de første Aar af 1820-erne indrettedes 
Havekolonier til Brug for fattige Haandværkere i Byer
ne, idet man gik ud fra, at disse derved kunde faa 
Brug for noget af deres Fritid og i denne dyrke nogle 
Urter og Frugter til deres Husholdning. Denne Ind
retning slog godt an i de hertugelige Byer, og i Aa
ret 1826 udsendtes der da til samtlige Fattigdirektio
ner i Kongeriget Danmark Opfordring om at søge 
lignende Foranstaltninger truffet ogsaa i disse Byer. 
Cirkulæret udstedtes under 4/s 1826, gentoges 15

/9 

1828, og under 20/s 1831 resumeredes det, hvad der 
var kommen ud deraf51

• Kun faa Byer tog sig straks 
Opfordringen ad notam og indrettede Have-Kolonierne 
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(f. Eks. Aarhus), andre reagerede først oyerfor Cirku
lære Nr. 2, og atter andre Byer fandt ingen som helst 
Anledning til at sætte sig i Bevægelse for denne Sag. 
Blandt disse var Nibe og Aalborg, mens Løgstør saa 
sent som i 1890-erne skrider til Handling, efter at de 
fleste Byer dengang atter har opgivet Foranstaltningen. 

Det hedder i Indberetningen fra Aalborg, der er 
dateret 3/2 1831, med en pudsig Henvisning til Nabo
byen: 

»Saa gavnligt det end kunde være, at den om
handlede Indretning blev paabegyndt i Nibe, da den
ne Kjøbstad efter sin Størrelse har mange fattige Fa
milier, finder jeg dog, at den ikke i et Øjeblik som 
det nærværende, da Trangen i Byen er saa stor .... 
kan anbefales ... , da et saadant Anlæg ville medføre 
forøget Byrde, og det altsaa kunne befrygtes, at de 
faae velhavende Beboere, som endnu er tilbage, ville 
med øjeblikkelig forøgede Paalæg, tage Anledning til 
at rejse fra Byen og nedsætte dem andre Steder, hvor
hos det er mig bekjendt, at Fattigvæsenets Tilstand 
ikke taaler at . . . • [paatage sig] . . . . de med Anlæg
get forbundne Omkostninger .... « 

Dermed afvises Sagen for Aalborgs Vedkommende, 
og det har ikke været muligt at konstatere, hvorvidt 
denne By senere har indrettet »Frihaver« i Overens
stemmelse med nævnte Opfordring. Hvad Nibe an
gaar, da synes den ikke at se saadan paa sine egne 
Sager, som de gode Borgere i Aalborg saa paa dem. 
Den mener ikke at have nogen fattige trængende, og 
meddeler under 31 i 1 s. Aar bl. a., at Foranstaltningen 
))menes ikke at være af den Art, at bemeldte Hauge
coloni for os vilde rensere; thi baade har næsten hvert 
Hus i Nibe sin større eller mindre Haugeplads og 
tillige er Byen formedelst sit Fiskeri saa nøjsom, at 
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dem, som vil bestille noget, næsten til enhver Tid 
kan faa tilstrækkeligt Arbejde .... « 

Saaledes nægtede da disse Byer i sær Modstrid 
med deres senere Skæbne at lade indrette Havekolo
nier, og først da Løgstør kom paa Tanker om dette 
Spørgsmaal, kom de første Frihaver til Amtet; men 
derom S. 453 og flg. 

X. OMKRING 1830. 

Mens Priserne paa Landbrugsprodukterne i Ti
den fra 1800 til 1820 stadig faldt, og indre saavel 
som ydre Kriser af økonomisk og anden Art tyngede 
paa Nationens Borgere, stagnerede Erhvervslivet, og 
der opstod derved store Vanskeligheder for at faa 
Havebruget fremmet. Havebrugsprodukterne betød 
ikke dengang synderligt i Nationens Husholdning, og 
alting koncentreredes om Landbruget. Om nogen 
æstetisk Havedyrkning, om Anlæggelse af Prydhaver 
var der næsten ikke Tale, og i det hele var Forhol
dene sløje, saaled·es · som det foran· er· set*). Om ved 
1820 begyndte dog atter Priserne paa Landbrugspro
dukter at gaa i Vejret, og det økonomiske Tryk paa 
Befolkningen lettedes, og fra 1830 bliver Forholdene 
forholdsvis gode. Det er da ved et Vendepunkt i det 
økonomiske Liv, at Landhusholdningsselskabet lader 
udarbejde de saakaldte ))Amtsbeskrivelser« for Landet, 
og hvori der omtales alle Forhold af økonomisk Art, 
de1·under ogsaa Havedyrkningens Stade og Udvejene 
for Fremskridt. Beretningen for Aalborg Amt er for-

*) Typisk i saa Benseende er Omtalen fra K,omdrup (ca. 
1828), hvor det hedder, at •Hos Bønderne haves kuns 
Kaalhaugcr, hvori 1'-jrelden sees 2 a 3 Frugttræer, og 
ingen vidre Træplantning end Piil omkring en eller an
den Kanlhauge.• Fra Himmerl. og Kjær Hr. V. 151. 
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fattet af Overkrigskommandør C. Christensen, Klarup
gaard, og skal nedenstaaende citeres i sin Helhed får 
det Afsnit, der gælder Havedyrkningen55

). 

Havekulturen findes i det Hele ikke udbredt, er 
hos Bonden i den største Deel af Amtet ganske for
sømt, og af Mange saa aldeles, at man ikke engang 
finder Anlæg af de saakaldte Kaalhaver. Undtagelser
ne, som herefter nævnes, have længe existeret, uden 
at denne nyttige Sag har havt videre Fremgang. 

I Kjær Herred er Ejeren af Gaarden Vadsholt i 
Ulsted Sogn, Dannebrogsmand Peder Poulsen, den 
eneste, der i saa Henseende fortrinligst har udmærket 
sig fra siine Jevnlige. En Tønde Land findes der 
beplantet med vilde og Frugttræer, planmæssige ord
nede, og afgive et lige saa sjeldent som smukt Skue. 
Frugttræerne staar i god Væxt, men maaskee noget . 
for tætte efterat de tiltage i Omkreds, hvilket maa 
antages som Aarsag, at de ikke ere synderlig bæren
de. Dellt samme Mand gjør sig endvidere fortjent af 
-Træplantning i indhegnede, hans Have tilstødende 
Lykker [Indelukker], hvoraf han overlader Enhver, 
som ønsker det, vilde Træer til Udplantning. Den 
Egn af Amtet, hvor Bønderhaver ellers, saa at sige 
udelukkende forekomme, er i Sognene Vælum, Soel
bjerg, Scheelund og Als i Hindsted Herred. Sammes 
Tilblivelse antages i Særdeleshed at skyldes afdøde 
Krigskommissair Testrup til Viffertsholm, der indførte 
Træfrugtkulturen paa sit Gods, Soelbjerg og Vælum, 
hvorfra samme udbredte sig til de nævnte N abosogne. 
{I Soelbjerg lever endnu en bedaget Gartner, der heri 
gik sin Principal, Testrup, til Haande, og hvis Flid 
og Exempel, baade medens den gavnlystne H nsbonde 
levede, som siden, har virket meget til Fremme for 
denne nyttige Industrie, - den gamle flittige Hald.} 
Ikke meget over et halvt Seculum er siden forløbet, 
og man træffer nu sjelden en Gaard eller et Huns i 
bemeldte fire Sogne, der jo har sin Have, af Størrelse 
2, 4 til 6 Skpr. Land, hvor baade Kjerne- og Steen
Jrugter forefindes, ogsaa af de finere Sorter, samt, 



42S .JOHANNES THOLLE: 

især j Sogn, en Mængde af de aakaldt Pund
kirsebær, af hvilke enk lle Beboere ikke ' jelden <~J
ge fn 20 Ul r.:o Lpd. og derover. Ogsaa P<J rer, Æb
ler og Rlom1'n r pr du ·ere , og dehne Handel indbri n
ger ofte en [ndl gt, hvorm •d Skalt r og Oere dgif
Ler kunne afholdes. Al b kj r og fore dl' Frugt
Lræ r er ikk ·n ualmindelig Kundskab blandt di 

ogrP Bebo >re. Paa Jordfrugter DyTkning an en
des derimod ingen Flid, In il k og van keligen bo. de 
Fleste vilde lyld-e paa d Steder, h or Fruglln e1· 
findes, da amme med deres Grene lude nd over 
Grunden. 

Hvilke vigtige Fordele denne Kultur imidlertid 
allerede kaJT r B boerne af di se Sogne, ligger au 
nær Øjet, al n1an mua undre·, al denne · rfaring ikk 
har bragt poret vid r ; ikke alene den pectmiaire 

• Vinding, m •n den Forsltjønnclse, lig Anlrog vilde· 
udbrede ov r d mang bi Le Landparti r, Vandrer n 
nu støder paa, maa frembringe Ønsket o:rn, at Lyst 
og Smag for Haveanlæg snart maa blive almindelig 
hos Bonden. At Klima og Jordbund ikke lægger 
uoverstigelige Hindringer i Vejen, viser allerede de 
nævnte Exemplarer, hvortil endnu kan føjes et lige
saa træffende fra en anden Kant i Amtet, der hvad 
disse Poster betræffer, ikke har Fortrin, men endog 
staaer tilbage for en Deel af de Foranberørte. I Grav
lev Bye, Hornum Herred, levede for omtrent 50 Aar 
siden en Degn, som vakte Opmærksomhed for Ha
ver, saa at sammesteds endnu haves en Deel Frugt 
af Æbler og Blommer. I Pastoratet har Pastor Schiøn
uing, baade ved il eg t Exem JPI ved Anlæg af en 
bet delig hugihave til Ju lstrup Præ lcgaanl, om 
ved Fomnstallninger Lil nderstøllel c nf. lige nlæg, 
bev irket a l dis e !'r mslill i hos Enkelte af Sognet 
Hebo re. Til udbr dl Fr mrue af dette rigtige Alm.een
nnlicrgende htnd øn l· s, at der i Lovgivningen om 
Ma1·kfred loge strengere Hensyn til Ha fr d, i St r
d 1 bed W d n Fred, om Kaadhcd og Ondskab ofte 
l· an faac i inde al f rstyrre. 

At Bestemmelserne i Lovens 3-13-18, der gjør 
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det til en Tvangspligt for Bonden, aarligen at plante, 
aldeles er gaaet i Forglemmelse ogsaa i en Tid, da 
Lejlighed fornemmelig frembød sig til kraftigere at 
ordne Samme, dengang nemlig Udskiftningerne be
gyndte, - maa anses at have for Landets Havekul
tur havt uberegnelige Følger. 

l Tilslutning til ovenstaaende Oversigt over Have
bruget omkring 1830 skal tilføjes, at Skelund Præste
gaardshave paa denne Tid betegnes som værende me
get velholdt, smuk og af en »Overflødighed af Træ
og Jordfrugter« 98

), - at det anføres, at Husmændene 
i Attrup dyrker Hvidkaal og Gulerødder93

), o. s. fr. 
Der dannedes i 1844 et nyt lokalt Landboselskab, 
der dog kun kom til at betyde meget lidt for Have
dyrkningens Vedkommende89

). Det købte i 1869 fra 
Selsk. t. Havedyrkn. Fremme 100 Stk. Frugttræer til 
Uddeling, men det syn.es, som om dette ·var praktisk 
talt det eneste, det udrettede. Dog foranstaltede det 
i 1880 en Udstilling af Landbrugsartikler i Haand
værkerforeningen (i Aalborg?), og her indtog ogsaa 
Havesager et lille Omraade8~). 

'Handelen med Havebrugsprodukter foregik pa:a 
paa disse Tider almindeligt paa Markeder og Torve. 
For Nibes Vedkommende fastsattes der i 1837 føl
gende Afgifter (Stadepenge) ved Markeder, men ikke 
paa Torvedage, ))af en Vogn med Lærreder, Træva
rer, Haandværksarbejde, Pottemagerarbejde, Haveurter 
2 Mk. S.«97

), og for Markederne i Kjær Herred fast
sattes 1848 »for en Handelshoutik 64 s. . . for en 
Drikkebod 32 s. . . for en Vogn med Trævarer, Leer
kar o. s. v. 12 s. . . for et Stade med Frugt og Hvede
brød 12 s ... «97). Havesager hørte altsaa ikke til de 
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dyrest beskattede, snarere til de lempeligst behandle
de Varer. 

XI. PRÆSTEGAARDS HA VEN I ØSTER-HORNUM 
EFTER 1860. 

Ligesom Skolelærerne deltog ogsaa Præsterne i 
Arbejdet for Havedyrkningens Fremme, og eftersom 
Plantning blev mere og mere almindelig, og eftersom 
der ogsaa blev bedre og bedre Kaar for Dyrkning af 
mere ædle Frugtsorter, voksede ogsaa Interessen for 
Dyrkning af saadanne, og der voksede efterhaanden 
anselige Frugthaver frem. Det var dog naturligvis 
en Forudsætning, at der foruden Læ ogsaa var Ad
gang til at faa fat i de Træer eller Sorter, man øn
skede, hvorfor mangen Frugthave ogsaa maatte fun
gere som Planteskole for Omegnen. I denne Hen
seende er det ligesom, at Præsterne omkring Mid
ten af 18-Tallet tager Teten fra Skolehererne, og paa 
dette Omraade var Præsten i Øster-Hornum saa abso
lut en Foregangsmand og Pioner. 

Jeremias Wøldike kom til Øster-Hornum i 1860 
som en 41-aarig Mand, og ligesom i hans tidligere 
Kald56

) tog han sig ogsaa her med Ivrighed af saa
vel Tiltrækning som Dyrkning af Frugttræer og 
Frugtsorter, ihvorvel den stride og barske Natur ikke 
just fristede dertil og for ham maa have forekommet 
som en skærende Modsætning til Egnene paa Lolland 
og Falster, hvor han havde virket. Men her var der 
saa meget desmere Brug for Pioneren, der kunde 
hjælpe Folk med at plante, og som kunde ''ise Fol
ket hvilke Sorter, der var de rette til at kunne mod
staa Klimaet her. Vel mødtes hans Bestræbelser med 
Mistro og Hovedrysten; men efter 19 Aars ihærdigt 
Arbejde lykkedes dog et og andet for ham, og han 
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kunde 1879 rejse fra Kaldet med Bevidstheden om 
at have udført et rigt Arbejde, idet der da ved hver 
Gaard og hvert Hus stod levende Mindesmærker om 
hans Virke, mens Tak lød fra Almuefolket, og til 
yderligere Bevis Kirkebakken frembød et Væld af 
Frugttrækroner. - Pastor Wøldike var ikke Plante-

Pastor J. Wøldike. 

ren alene, - han var mere Undersøgeren og Kende
ren af Sorterne, Pomolog, og for at kunne fre_mskaffe 
Sorter, der var egnede for Sognet, samt for at prøve 
dem i Praksis, maatte han have baade en Planteskole 
og en ))Iagttagelsesplantning« paa nærmere Hold. sa·a
vel ved Præstegaarden i Kværndrup, hvortil han flyt
tede fra Hornum, som her ved Øster-Hornum Præste
gaard, voksede da ogsaa en større Frugtplantage frem, 
hvorom der den Dag i Dag er det tydeligste Vidnes-
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byrd, idet Træerne eksisterer der endnu. Mens Træer
ne er sirligt plantede i Rader, er Havens Anlægsform 
imidlertid til Dels efter Datidens Smag gjort saa kunst
let som muligt, idet Gangene er anlagt efter Slyng 

f_~ 

:'-n·····-~ ~ :, 
! •• 

: : ~ 
l . : . . . .. . .. . . . - .. 

Plan af et Parti af Øster-Hornum Præstegaardshave 
paa Pastor Wøldikes Tid. 

·Og Sving; men den kunstneriske Smag har det her 
glippet med, idet disse Ganglinier ikke korresponde
rer med Terrænet, saaledes som det efter Reglerne 
skulde det. Hvor god end Frugttræsplantningen kan 
siges at være i sin egentlige Mission, maa Anlægget 
siges i æstetisk Henseende at være fuldkommen for
fejlet. Eftermanden Pastor Vedsteds Plan over Ha-

29 
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ven viser Anlæggets Form, og denne stemmer saavel 
med Terrænets nuværende Udseende som ogsaa med 
den barnligt udførte Skitse derover, som foreligger 
fra Wøldikes Haand (se S. 432-433). 

Haven deler sig iøvrigt i tre Dele, nemlig den 
nordre Have, Kirkebakken, som er den egentlige Frugt-

Gamle Frugttræer paa Kirkebakken i Øster-Hornum 
Præstegaardshavc (1926). 

plantage, og »Karens Have«, som ligger ved Gade
kæret, og som maaske ligesom den nordre Have har 
bestaaet før W øldikes Tid. I det fra W øldike og 
Vedsted efterladte Manuskript findes en udførlig For
tegnelse over Frugttræerne i Haven, der 1879 tæller 
278 Sorter Æbler (godt 300 Træer), 243 Pærer (ca. 
310 Træer), 38 Blommer (ca. 45 Træer), 40 Kirsebær 
(50 Træer), l Fersken, l Abrikos og l Vin. Man un-
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dres, hvor der har kunnet blive Plads til disse ca. 
700 Træer, idet der samtidigt har skullet være Plads 
til Planteskole for Podning og Saaning af Træer. 
Over hele Bestanden er ført nøje Opsigt, gjort No
titser om Plantning, Podning etc., ligesom der i de 
efterladte Papirer findes Rids af nogle af Frugterne. 
Derimod er der ikke noget egentligt Regnskab ·over 
Udbyttet ført i Pastor Vedsteds Tid. 

Tid efter anden rnaa der være fældet iblandt 
Træerne, der ogsaa snart er kornmen til at staa for 
tæt, og da Eftermanden Pastor Vedsted korn til, be
sørgede han i 1899 en Fortegnelse over de daværen
de Træer, indtegnede dem paa et Kort, hvorefter der 
forefindes 135 Stykker i lige saa mange Sorter. Den
ne Indehaver havde ogsaa Interesse af Frugthaven. 
men det paa en hel anden Maade, idet han først og 
fremmest saa en Pengeværdi i det avlede, mere end 
en pornologisk Værdi. Han solgte deraf og gjorde 
sig saa megen Fordel som mulig, og han har holdt 
Regnskab i enkelte Aar over Udbyttet fra hvert Træ. 

Siden Vedsteds Dage er der næppe gjort andet 
ved Haven, end der er fældet nu og da, og de gamle 
Træer er nu i Hovedsagen intet værd i Penge, idet de 
uden Pleje og Omsorg er ældede og til Dels er udgaaede 
eller findes som Ruiner. De staar der tilbage som et 
interessant Vidnesbyrd om en af Frugtavlens og Porno
logiens Pionerer. 

* * * 
Ligesom i de andre Embeder arbejdede ogsaa her 

i Øster-Hornum Wøldike med Opelskning af nye Sor
ter, og ban gik paa Opdagelser viden om for at finde 
velegnede Sorter for de barske Egne. Udbyttet bJev 
forholdsvis ringe i disse Egne - adskilligt ringere 
end paa Falster; men i hvert Fald tre Sorter fandt 

29* 



436 JOHANNES THOLLE: 

han deroppe, nemlig Ny Astrakan i Sønder-Hornum, 
Guldgul Sommelpigeon i Nørholm ved Nibe og Ævel
dmp Præsteæble ved Hobro. Disse Sorter fik dog ikke 
synderlig Udbredelse ud over den nærmeste Egn, og 
de er ikke bleven berømte saaledes som hans falsterske 
Fund og Skovfogedæblet fra Lov (se S. 465 og flg.). 

Men af hans Have gik der Ry som af hans Virk
somhed i det hele taget. Han selv deltog i Frugt
udstillinger, bl. a. i »Hortulanias«s Udstilling i Køben
havn 1876, hvorfor han fik Diplom og udnævntes til 
Æresmedlem, ligesom han var med til at stifte »Al
mindelig dansk Gartnerforening« i 1887, og straks 
derefter udnævntes til denne Forenings Æresmedlem, 
skønt hans Livsstilling jo var en Gejstligs. Langvejs 
fra skrev man til ham om Podekviste; saaledes er der 
opbevaret Breve derom fra Nr. Sundby, Aalborg m. 
fl. Steder, ligesom man ogsaa fra andre Egne tilsendte 
ham Podekviste til Prøvedyrkning eller Bestemmelse, 
saaledes fra Bækkeskov paa Sjælland, Lillekøbelev 
paa Lolland m. fl. Steder. 

Som Forfatter virkede W øl dik e kun i det smaa. 
Ud over enkelte Smaastykker i Tidsskrifter (Dansk 
Havetidende) og et Afsnit i Bredsteds Pomologi er 
intet publiceret, hvorimod han overlod daværende 
Lærer C. Matbiesen (nu Fredensborg) sit »pomologi
ske Levnedsløb« og en Mængde Notater, ligesom der 
i hans efterladte Papirer*) i Øster-Hornum fandtes 
utrykte Smaastykker og et Manuskript paa 35 Oktav
sider, tætskrevet, betitlet »Om Frugtavl ej blot til 
Lyst«, der redegør for Reglerne for Forædling etc. 

Pastor W øldike var en af de sidste af Typen: 

*) Disse, der lykkeligt undgik at brænde sammen med 
Præstegaarden i Ø.-H., er overdraget til •Alm. dansk 
Gartnerforeninge i dennes Jubilæumsaar 1927. 
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Præsten som Havemand~8). Præsternes Mission som 
Foregangsmænd paa de landøkonomiske og hortikuHu
re Omraader er mere og mere gledet over paa Havesel
skaberne og Gartnerne; men som Gartnernes og Have
selskabernes gode Foregangsmænd, og som" de, der be
redte Jordbunden for en bedre Havekultur i Danmark, 
hilses de gamle Præster af Havesagens Venner i vore 
Dage, og dermed ikke mindst Pastor Wøldike, hvis 
Navn staar skrevet i den danske Pomologis og Frugt
avls Historie med en gylden Skrift. 

XII. DET KONGELIGE DANSKE HA VESELSKABS 
PRÆMIERINGER i 1872-1894. 

Efter at det kongelige Landhusholdningsselskab 
havde holdt op med at præmiere, var der en Periode, 
hvor en saadan ikke fandt Sted. Hedeselskabet ud
delte Træer, Haveselskaberne gjorde det ogsaa, og 
ikke mindst Jydsk Haveselskab virkede meget for 
Fremme af Havebruget57

). Men disse smaa Bidrag, der 
for den enkelte betød saa meget, udeblev siden, og det 
var derfor sikkert taktisk klogt, at man atter i 70-
erne optog dette Middel til Ophjælpning af Interessen 
for ·Havedyrkning. Det efterfølgende viser, dels hvor
ledes enkelte Personer har været ivrige efter at faa 
disse Smaabelønninger, dels viser Beretningerne, hvor
ledes man har dyrket de enkelte Haver, ligesom de 
viser Stigningen af Ansøgere og Præmieværdige. Be
retningerne om disse Præmieringer begynder med 
i 1872 at meddele, at Herredsfoged H. C. P. Wøldike, 
som havde paataget sig at uddele dem, »trods al 
Umage« ikke havde kunnet finde »en eneste Hus
mand eller Parcellist, som endogsaa kun tilnærmelses
vis dyrkede sin Jord paa den forlangte Maade og ... 
som anvendte sin Jord til økonomisk Havedyrkning«. 
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Aaret efter lykkedes det dog at finde to, der præmie
res som følger, og siden kom der andre 58): 

Husmand L. N. Andersen i Horsens By 
20 ·Rdlr. 

Ejer 3 Tønder L. let, sandmuldet Jord, som han 
selv, der nu er 70 Aar gl., har fuldstændig gravet og 
indhegnet med et Jorddige, 3 Skjæpper, indenfor hvis 
Dige der er plantet Sirener, er Have og anvendes til 
Gulerødder, Kaal, Løg, Kartofler og andre Haveurter, 
hvoraf en Del kan sælges. Desuden dyrker han Ci
korie, Kommen og Sennop. Ved Eftersynet fandtes 
alle Rodfrugter kraftige og gode i Forhold til den 
skarpe Jordbund, og det hele var holdt i god og 
smuk Orden. Resten af J orden anvendtes til Korn, 
Ærter og Staldfoder. Paa et Stykke Gadejord, 11/2 
Skjæppe, er i 1873 høstet en god Afgrøde af Kartofler. 
Han holder 1 Ko, 4 Faar og l Gris. 

Husmand Anders Pallesen af Troldborgmose, Sol
bjei·g Sogn, et Sølvbæger af Værdi 25 Rd. 

Han fæstede i 1842 en ubebygget og tildels uop
dyrket Lod paa 12 Td. L .... yderst maadelig Jord. 
Efter at Huset var bygget, paubegyndtes Jordarbejdet, 
og en Have paa 3 Skjæpper Land indhegnedes og 
forsynedes mod Vest med Læplantning. I denne Ha
ve er der nu udplantet 143 Kirsebærtræer, der giver 
40 til 60 Lpd. Frugt, 19 Æbletræer i 16 Sorter, 4 
Pæretræer og 30 Blommetræer foruden Frugt- og Sir
buske. Til Naboer og andre har han uddelt flere 
Tusinde Poppel- og Pilestiklinger og endel vilde 'Træer 
samt paa alle Maader fremmet Træplantning .... 

Saavel det lokale Udvalg, af lwilket Rødtker har 
besigtiget Lodden, som Godsforvalter Poulsen paa 
Viffertsholm, og Kammerraad S. Toft til Louisendahl 
erklærer, at det Resultat, Pallesen har naaet, kun kan 
være erhvervet ved stadig Flid og Udholdenhed, og 
at alt hos ham staar frodigt og godt, og at hans 
Exempel virker i en større Omkreds. Hans Bestræ
belser for at fremme Træplantning ere saa meget de-
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sto anbefalelsesværdigere, som der paa hans Egn er 
saa bart og øde, at der ved Gaarde, ikke at tale om 
Huse og Smaasteder, sjælden ses et Træ; og hvor 
tidligere Godsejere have plantet Frugttræer, ere disse 
ryddede. 

Da hans Omstændigheder vare gode, gaves der 
ham efter Udvalgets Indstilling Diplom og et større 
Sølvbæger i Stedet for Penge. 

1874. 
Husmand og Skomager Christensen af Skelund . .. 

12 Rd. 
Lejede i 1872 et Hus med 2 Skjæpper L., hvor

af de ~;s, vaad og fugtig Jord, aldrig havde været 
behandlet med Spade. Efter at Jorden var bleven 
grøftet og planeret, gravedes i 1872 den omtalte 2/s 
i 14 Tommers Dybde og paaførtes rigelig naturlig og 
kunstig Gjødning. I 1873 er hele Lodden gjentagende 
gravet og gjødet. I 1874 er 1/4 anvendt til Planter, 
hvoraf solgtes 29000 Stk. for 22 Rd., 3fs til Hvidkaal 
- avlet for 50 Rd. -, Resten til Kjøkkenurter og 
Gulerødder. De aarlige Udgifter til Gjødning, Frø og 
Arbejdskraft anslaaes for 1872 til 39 Rdr., 1873 til 
22 Rd. og 1874 til 17 Rd., Indtægten henholdsvis 82, 
100 og 140 Rd. Haven fandtes godt holdt og i_ for
trinlig Gjødningskraft. 

Husmand Peter Pedersen af Rebstrup ... 12. Rd. 
Husmand Søren Pedersen Gade af Skjærbæk 

Hede .... 8 Rd. 
Husmand Hans Christian Theimann, Vinding 

Hede .... 7 Rd. 
Husmand Anders Thomsen af Hornum. . . 7 Rd. 

1875. 
Husmand Johannes Fehsel af Borup Hede ..... 

15 Kr. 
Han ejer 4 Tdr. L. mager Hede, hvis Underlag 

er Grus, Sand og til Dels Ahl. Af Lodden har han 
behandlet 10 Skpr. L. med Spade, saaledes at han 
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har kulegravet 3 Skpr. til Have, medens de øvrige 7 
Skpr., der ere benyttede til Rodfrugter, Kaal, Sæd og 
Græs, kun ere gravede en halv Alen dybt. I Haven, 
hvori han ogsaa dyrker Kjøkkensager til eget Brug, 
har han plantet 1000 Stkr. Kurvepil, da han som 
Kurvemager har Vanskelighed ved at faae de fornød
ne Pilekviste. 

Ane Cathrine Hansdatter, af Hoy Skov ... 15 Kr. 
Husfæster Mads Christensen Bjerregaard af Gjer-

ding . ... 10 Kr. 
Husfæster Anders Jørgensen af Siem .... 10 Kr. 
Husmand Svend Lausten af Als . . . . 10 Kr. 
Husmand Anders Nielsen af Als. . . . 10 Kr. 
Husmand Niels Christensen af Skelund. . . 10 Kr. 

1876. 
Husmand og Skræder Niels Pedersen af Valstrup 

Mark .... 15 Kr. 

Husmand Hans Peter Nielsen af Vive By ..... . 
Selskabets Diplom og 15 Kr. 

Diplomet meddeltes ham paa Grund af den gavn
lige Indflydelse, han har haft paa de omboende. I 
1853 kjøbte han et Stykke sur Mosejord, afsivede og 
kulegravede det og indrettede det til en Have, hvori 
han plantede 68 Frugttræer, som han selv havde til
trukket. Paa Husets Sydside plantede han en Vin
ranke og dyrkede desnd n Sirbuske, Roser og peren
ncrend Planter Lil Salg. Tillige har han anlagt et 
lille Driv lul til P.oll blomster og dyrker endelig 
Kjøkkcn ager og Fn1gttræer til Salg. 

Husmand Niels Justesen af Gistrup ..... 10 Kr. 
Husmand Claus Zinch Hendriksen af Gudum 

By .... 10 Kr. 
Husmand Niels Christian Villadsen af Vaarst. .. 

10 Kr. 
Husmand Lars Christensen af Skelund By ..... 

10 Kr. 
Ane Cathrine Hansdatter af Hou .... 10 Kr. 
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1877. 
Husmand og fhv. Skolelærer Aastrup i Skov

strup. . . . Selskabets Diplom og 20 Kr. 
Da han efter 42 Aars Virksomhed gik af som 

Skolelærer, kjøbte han i 1860 ved Gadejordens Ud
skiftning 3 Gaardmænds Andele, tilsammen 2000 K vad. 
Alen. Arealet var en stor, forhenværende Dam, der 
vel var noget udtørret ved de senere Aars U dgrøft
ning af den rundtom liggende Kjærjord, men hvoraf 
der dog endnu var Levninger tilbage. Resten var 
Vandpytter og Tuer. Han begyndte med at rense 
Jorden for Sten; derpaa fyldte han op med Jord, 
som han paa sin Trillebør hentede 400 Alen borte, 
plantede et Hegn af Tjørn og Pil og mod Vest et 
Læbælte af Poppel og Østerrigsk Fyr. I nogle Aar 
dyrkede han Kjøkkensager og plantede Frugttræer og 
Frugtbuske der, hvor man for halvhundrede Aar si
den fiskede med Vaad, og han har nu et ikke ube
tydeligt Tillæg til sin Pension ved Salget af de for
skjellige Kjøkkenurter, tidlige Kartofler, Træfrugt og 
Baandkjæppe. Han agter tillige at plante Frugttræer 
paa en Bakkeskrænt og at drive kanstig Ørred-Avl i 
nogle Kildevæld, men har hidtil savnet Evne dertil. 

Husmand Poul Sørensen Bruun af Støvring He
de .... 14 Kr. 

Husmand Vilhelm Christensen af Sulsted 
10 Kr. 

Husmand Peder Pedersen af Rebstrup ... 10 Kr. 
Husmand Christen Nielsen Vognsen af Grynde

ru p .... 10 Kr. 
Husmand Jørgen Chr. Christiansen af Barner 

Mark .... 8 Kr. 
Husmand Søren Pedersen Gade af Skjærbæk ... 

8 Kr. 
1878. 

Husmand Chr. Peter Nørgaard, Flamsted ..... . 
20 Kr. 

Han har dyrket 3 Skp. L. med Spade og kule
gravet 3 Kvarter dybt. Plantet 1200 Grønkaal-, 600 
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Hvidkaal-, 1200 Kaalrabiplanter, desuden Gulerødder, 
Cikorierødder, Petersille, Pastinakker, Rødløg, Agur
ker, Charlotter, Rabarber, J orbærplanter og Hindbær
buske. 

Husmand Vilh. Christensen, Sulsted, 10 Kr. 
Husmand Eskild Simonsen, Aalborg, 10 Kr. 
Husmand Anders Christian Hansen, Skibsted, 

10 Kr. 
Husmand Christen Frederiksen, Hjeds, 10 Kr. 
Husmand Paul Sørensen Bruun, Støvring, 10 Kr. 
Husmand Jens Sørensen, Brøndum 10 Kr. 

1879. 
Husmand Christen Jacobsen, St. Brøndum, 20 

Kr. og Diplom. 
Haven, der er c. 4 Skp. L., bestod oprindelig af 

en Grusbanke, oversaaet med større og mindre Sten 
og hældende mod Nord, men er nu en veldyrket og 
frugtbar Plet, der afgiver et smukt Exempel paa, hvad 
fortsat Arbejde kan bringe selv den daarligste J ord 
til at yde. 

Christen Mikkelsen, Østerhalne, Pr. 15 Kr. 
Husmand Jens Peter Knudsen, Torpet Kjær, 

Pr. 10 Kr. 
Gartner Paul Christensen, BTØndum, Pr. 10 Kr. 
Husmand Jens Chr. Svendsen, St. Aistrup, 

Pr. 10 Kr. 
Husmand Anders Nielsen, Als, Pr. 10 Kr. 
Entlediget Lærer Mathias Jepsen, Astrup, 

Pr. 15 Kr. 
Husmand Jacob Winding Hansen, Mou Hede, 

Pr. 10 Kr. 

1880. 
Husmand Paul S. Bruun, Støvring, Pr. 10 Kr. 
13 Skpr. L. behandles ved egne Kræfter tildels 

med Greb, Spade, Hakke og andet Haveredskab; Træ
planter paa 21/2 Skp. L., Frugttræer, Frugtbuske, Læ
træer, Hegnsplanter tildels til Salg. 25 Kv. Fv. be-
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plantet med Jordbær haYe givet 56 Pd., hvoraf 47 
Pd. solgt til 21 Kr. Præmieret i 1877. 

Enke Kirstine Vilhelmsen, Vive, Pr. 25 Kr. 
Husmand Jens Peter Knudsen, Torpet, Pr. 15 Kr. 
Husmand Jacob Vinding Hansen, Mou Hede, 

Pr. 15 Kr. 
Husmand Anders Chr. Jensen, Skibsted, Pr. 10 Kr. 
Husmand Niels Pedersen, St. Arden, Pr. 10 Kr. 
Husmand Frantz Andersen, Skelund, Pr. 10 Kr. 

1881. 
Husmand Poul Sørensen Bruun, Støvring Hede, 

Pr. 30 Kr. 
Lodden udgjør i det Hele 17 Tdr. L., hvoraf 10 

:Skp. L. Have. Denne, noget langstrakt i Form, er 
beliggende i en Dal med Læ af Bakker mod Øst og 
Vest og mod Nord og Syd Læbælte af Pil og Tjørn. 

Desuden ·er der tvers over Haven fra Nord til 
Syd plantet 5· Læbælter bestaaende af Popler, Ahorn, 
Birk, Røn, El og Hyld. Den er opdyrket med Spa
den og behandlet i en Dybde af 14-24 Tommer, 
desuden er der paaføl't Mergel med Hjulbør-. Af Frugt
træer findes 25 Æble-, 12 Pære-, 40 Kirsebær- og 5 
Blommetræer, som ere tiltrukne paa Pladsen paa 6 
nær. Endvidere 152 Ribs-, 358 Solbær-, 50 Stikkelsbær
buske og en Del Hindbær og Jordbær. Mellem disse 
er der dyrket Kartofler, Kaal, Kommen, Gulerødder, 
Rabarber, Suppeurter, Charlotter, grønne Ærter samt 
Gulerodsfrø, Turnips-, Kaalrabi- og Kaalfrø. Disse 
Havesager tilligemed Frugter og Bær ere forhandlede 
af Manden selv, dels i Omegnen og dels i Aalborg 
og have indbragt ca. 200 Kr. - I Marken, der er be
handlet med lejet Hestekraft men forøvrigt dyrket 
med Spade og Greb saa stort et Areal som der kun
de oYerkommes, er følgende Sædskifte: 1ste Aar Sper
gel, 2det Kartofler, 3die Rug, 4de Havre, 5te Havre, 
Boghvede eller Spergel eftersom Gjødningen har væ
ret mere eller mindre rigelig .... 

Husmand Poul Andersen, Toruphedehuse, Pr. 30 Kr. 
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Husmand Jens Christian Sørensen, Rostrup, 
Pr. 10 Kr. 

Murer Niels Sørensen, Axelterp, 10 Kr. 
Husmand Hans Peter Poulsen, Torderup, 

Pr. 10 Kr. 

1882. 
Skomager Jens .Christiun Lauritzen, Store Ar

den .... 20 Kr. 
Haven 27 Kv. l n . Bahdelen kulegra • t i 

Aar til 3/~~. Alens D bde. Den er omgivet af lcven le 
Hegn, IP ·taaende af Hvidtjørn, Baandpil og langs 

ejen Popler. Lang med Gangene lindes 33 Kirseh r
træer, 5 Blomme- og 12 Æbletræer samt l Espalier
træ, som alt staar frodigt. Af Jorden er 312 Kv. 
Alen dyrket med Gulerødder, 974 Kv. Alen med Ro
senkartofler, 198 Kv. Alen med Salat, Ærter og Roer,. 
56 Kv. Alen med Agurker og Græskar, 255 Kv. Alen 
med Persille, Løg, Porre m. m., 84 Kv. Alen med 
Grønkaal og 96 Kv. Alen med Blomster. Desuden 
er der plantel 200 "llu. Hvidkaal. Resten medgaar 
Lil Hu plad og ange. Alle Produkter forbruges i 
Husholdningen ell r Lil Husdyrholdet, der bestaar af 
2 Geder og 2 vin. 

Husmand Jens Christian Sørensen, Rostrup By 
og Sogn, Pr. 15 Kr. 

Husmand Poul Andersen, Toruphede By ...... . 
Pr. 15 Kr. 

Husmand Hans Peter Poulsen, Torderup By ... 
Pr. 15 Kr. 

Husmand Jens Madsen, Mou Hede ... Pr. 15 Kr. 
Banevogter Eskild Simonsen, Vogterhus 149 ved 

Aalborg, Pr. 15 Kr. 
Husmand Johan Christian Hansen, Vive By og. 

Sogn, Pr. 15 Kr. 
Husmand Niels Jensen, Hadsundhusene ..... 

Pr. 15 Kr. 
Husmand Peder Andersen, Visborg Skovmark ... 

15 Kr. 
Skræder Jens Bloch Møller, Biersted By .. 15 Kr. 



HAVER OG HAVEBRUG I AALBORG AMT 445 

1883. 
Husmand, Smed, Peter Herman Jensen, Aaby By ... 

P1·. 20 K1·. og Diplom. 
Haven er c. 1/2 Td. L. Jordens Bonitet er i det 

Hele slet. Der er sat levende Hegn af Pil og Poppel 
samt Læbælter af samme Træarter tilligemed Elm, 
Ask, Ahom og Naaletræer. Alt hvad der er beplantet 
er kulegravet. En Del Ribs og Stikkelsbær ere plan
tede. Jorden benyttes til forskjellige Sorter Kjøkken
urter. Der anvendes lidt Staldgødning. Samtlige Ar
bejder ere udførte af Manden og hans Familie. Han 
har med sjælden Udholdenhed og Dygtighed bearbej
det en saare ringe Plet Jord saaledes at den afgiver 
en net og hyggelig Have, som leverer et godt Resul
tat, ligesom han ved sit Exempel har bevirket at 
hans N ab o er begynde at behandle deres Havejord 
paa lignende Maade. 

Husmand Christen A. Møller, Valsted.... 10 Kr. 
Hans Peter Poulsen, Torderup, Pr. 10 Kr. 
Husmand Nikolaj Andersen, Søndertranders By ..... 

10 Kr. 
Husmand Niels Jensen, Hadsund. . . . 10 Kr. 
Husmand Johan Christian Hansen, Vive By 

10 Kr. 
Entlediget Lærer Mathias Jepsen, Astrup By 

10 Kr. 

1884 . 
.Jens Madsen, Mou By, Præmie 20 Kr. og Diplom. 

Præmie 1882 15 Kr. og 3 Stkr. Frug-ttræer. Pr. 
1883 30 Kr. 

Poul Sørensen Bruun, Støvring Hede . . . . 20 Kr. og 
Diplom. 

Christen Nielsen, Siem By og Sogn. . . Pr. 10 Kr. 
Christen Nielsen Rigelsig, Grevelund By. . . Pr. 10 Kr. 
Enke Kirstine Vilhelmsen, Vi ve By .... 10 Kr. 
Banevogter Niels Peter Jacobsen, Besselholdt By, 10 Kr. 
Skomager Jens Christian Lamitzen, Store Arden .... 

10 Kr. 
Jens Chr. Bøysen, Braulstrup. . . . 10 Kr. 
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1885. 
Husmand Niels Larsen, Ny Stapris .... 15 Kr. 
Husmand Jens Marius Sørensen, Mou .... Pr. 15 Kr. 
Husmand Christen Byrsted, Skibsted, 10 Kr. 
Husmand Anders Jørgensen, Siem, 10 Kr. 
Skrædder Ole Sørensen, Pr. 15 Kr. 
Christiane Nielsen, Pr. 10 Kr. 
Skomager Lauritzen; Store Arden, 15 Kr. 
Husmand Poul Andersen, Thorup Hedehuse, 15 Kr. 
Husmand Thomas Behrendt, Sønder Tranders, 

Præmieværdig* ). 
Husmand Jens Christensen, Dollerup, Præmiev. 
Husm. Niels Hansen, Korup Skovhuse, Præmiev. 
Peter Jensen Borup, Store Arden, Præmiev. 
Husmand Vilhelm Sysler, Drastrup, Præmiev. 
Banevogter Eskild Simonsen, Enggaarden ved Aalborg. 

Præmie v. 

1886. 
Skomager Jens Christian Lauritzen, Store Arden, Di7 

plom. Præmie 1882 20 Kr., 1884 10 Kr., 1885 
15 Kr. 

Tjenende Gartner Marius Sørensen, Mou, 30 Kr. 
Poul Andersen, Rold, 30 Kr. og Diplom. 
Husmand Anders Nielsen, Lille Rørbæk, 30 Kr. 
Husmand Poul Sørensen Bruun, Støvring, 30 Kr. 
Husm. Christen Andersen Møller, Volsted, 30 Kr. 
Husmand Søren Pedersen, Gudumlunds Fabrik, Pr. 

20 Kr. 
Arbejdsmand Frederik Peder Christiansen, Bælum, 

Pr. 20 Kr. 
Husmand Jens Christiansen, Dollerup Mark, Pr. 20 Kr. 
Murer Henrik Fette, Skelund, Pr. 20 Kr. 
Stenstryger Niels Markussen, Soelbjerg Kjær, Pr. 20 Kr. 
Husejer og Træskomand Anders Christian Christian-

sen, Øve, Pr. 20 Kr. 
Niels Christian Sørensen, Aars, Pr. 20 Kr. 
Snedker Anders Jensen Thejl, Terndrup, Pr. 15 Kr. 

*) •Præmieværdig• betyder, at man ikke har haft nok 
Penge at uddele. 
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Husmand Christen Eliassen, Als, Pr. 15 Kr. 
Husmand og Smed Jens Knudsen, Thisted, Pr. 15 Kr. 
Husmand Peder Jensen Borup, Store Arden, Pr. 15 Kr. 
Banevogter Eskild Simmisen, Aalborg, 15 Kr. 
Arbejdsmand Rasmus Hansen, Rostrnp, 10 Kr. 
Husmand Vilhelm Sysler, Drastrnp, 10 Kr. 

1887. 
Husmand Jens Thomsen, True Hede. . . . Pr. 15 Kr. 
Boelsmand Anders Larsen, L. Rørbæk, 15 Kr. 
Husmand Kristen Jensen Hellum, 10 Kr. 
Skræder Niels Mortensen, Bælum, 10 Kr. 
Træskomand Niels Pedersen, Vive, Pr. 10 Kr. 
Husmand Søren Chr. Eriksen, Hvarre Hede, Pr. 10 Kr. 
Pens. Lærer Mathias Jepsen, Astrup, Pr. 10 Kr. 
Tømrer Peder Pedersen, Rebstrup, 10 Kr. 
Husmand Søren Pedersen, Gudumlunds Fabrik, 5 Kr. 
Husmand Christen Sørensen Byrsted, Skibsted, Pr. 

5 Kr. 
Husmand Ole Nielsen, Skelund, Pr. 5 Kr. 
Husmand Johan Chr. Hansen, Vive, Pr. 5 Kr. 
Vognmager Niels Nielsen Lods, Astrup Mark, Pr. 5 Kr. 
Husmand Lars Chr. Andersen, Hasseris ... Pr. 5 Kr. 
Banevogter Eskild Simonsen, Aalborg, Pr. 5 Kr. 

1888. 
Husmand Søren Jepsen, Borup Hedemark, Pr. 20 Kr. 
Pens. Lærer Math. Jepsen, Astrnp, Pr. 20 Kr. 
Husmand Hans Andreasen, Graverhuse, Pr. 20 Kr. 
Skomager Jens Christiansen, Solbjerg, Pr. 20 Kr. 
Arbejdsmand Anders Chr. Jensen, Skibsted, Pr. 20 Kr. 
Arbejdsmand Frederik Ibsen, Hvorup, Pr. 20 Kr. 
Husmand Jochum Christensen, Skaarup, 20 Kr. 
Husmand Poul S. Bruun, Støvring, 20 Kr. 
Husmand Søren Eriksen, Hvarre Hede, 15 Kr. 
Husmand Anton Madsen, Bælum Mark, 15 Kr. 
Husmand Jens Peter Jensen, Terndrup, 15 Kr. 
Husmand Jens Lausten Laj, Lyngby, 15 Kr. 
Landpost Jens Peter Larsen, Hostrup, 15 Kr. 
Husmand Lars Chr. Andersen, Gl. Hasseris, 15 Kr. 
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Husmand Hans Andersen, L. Rørbæk, 15 Kr. 
Husmand Jens Peter Christensen, Rold, 10 Kr. 
Murer Chr. Christensen, Astrup, 10 Kr. 
Husmand Søren Berthelsen, Visborg, 10 Kr. 
Landpost Rasmus Nielsen, Als, 10 Kr. 
Johanne Marie Wulff, Terndrup Hede, 10 Kr. 
Husmand Anders Olsen, Hellumtved, 10 Kr. 
·Husmand Jens Petersen Mørck, Dollerup, 10 Kr. 
Husmand Jens Christensen, Dollerup Mark, 10 Kr. 
Husmand Anders Jørgensen, Siem, 10 Kr. 
Husmand Jens Kristian Kristensen, V. Skalborg, 10 Kr. 
Banevogter Eskild Simonsen, 10 Kr. 
Murer H. Fette, Skelund, 10 Kr. 
Husmand J. Jensen, Lyngbyskov, 10 Kr. 
Smed Jens Peter Thomsen, Siem, 10 Kr. 
Arbejdsmand Søren Andersen, Storvorde, 10 Kr. 
Arbejdsmand Marius Sørensen, Mov, 10 Kr. 

1889. 
Arbejdsmand Frederik Ibsen, Hvorup, 30 Kr. 
Husmand og Smed Niels Madsen, Dollerup, Pr. 30 Kr. 
Arbejdsmand Laust Christensen, Lyngby, Pr. 30 Kr. 
Husmand Poul Andersen, Thorup, Pr. 30 Kr. 
Christen Nielsen, Siem, Pr. 20 Kr. 
Snedker Andreas Gregersen, St. Brøndum, Pr. 20 Kr. 
Træskomand Jens Mortensen, Skelund, Pr. 20 Kr. 
Fisker Peder Christian Laursen, Løvdal Mark, Pr. 

20 Kr. 
Husmand ·,Anders Christian Christiansen, Øve, Pr. 

20 Kf.. . 
.Skrædder Jens Andersen, Rold, Pr. 20 Kr. 
Anders Larsen, Lille Rørbæk, Pr. 20 Kr. 
Husejer Glob Milling, Hellum, Pr. 10 Kr. 
Skrædder L. P. Nielsen, Hurup, Pr. 10 Kr . 
. Snedker N. P. Jensen, Hurup, Pr. 10 Kr. 
Husmand og Baneformand Jens Pedersen, Svendstrup 

Hede, Pr. 10 Kr. 
Niels Christian Hansen, Godthaab Hammerværk, Pr. 

10 Kr. 
Banevogter Eskild Simonsen, Aalborg, Pr. 10 Kr. 
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Husmand Kristian Dollerup, Syendstrup, Pr. 10 Kr. 
Husmand Jens Chr. Byvisen, Roulstrup, Pr. 10 Kr. 

1890. 
Lærer N. Kristensensen, Ajstrup Hede, 20 Kr. 
Husmand Jens Andersen, Storvorde Østerenge, 20 Kr. 
Arbejdsmand Poul Fuglsang, Askildstrup, 20 Kr. 
Skomager Jens Uhr Lauritzen, St. Arden, 20 Kr. 
Husmand Jockum Christensen, Skaarup Mark, 20 Kr. 
Husmand Poul Sørensen Bruun, Støvring Hede, 20 Kr. 
Fisker P. Jensby, Sebbersund, 20 Kr. 
Husmand Christian Christiansen, Nepstrup, 10 Kr. 
Husmand Søren Andersen, Storevorde, 10 Kr. 
Husmand Anders Chr. Jensen, Skibsted, 10 Kr. 
Husmand Anders Jørgensen, Siem, 10. 
Husmand Niels Andreasen, Korup Skovhuse, 10 Kr. 
n1urer H. Fette, Skelund, 10 Kr. 
Sluæder Ole Sørensen, Vive, 10 Kr. 
Husmand Peder Chr. Sørensen, Høndrup, 10 Kr. 
Husmand Søren Jensen Præst, Borup Mark, 10 Kr. 
Husmand Johannes Pedersen, Nysum, 10 Kr. 
Husmand Chr. Christensen Elkjær, Martrup, 10 Kr. 
Banevogter Eskild Simonsen, Aalborg, 10 Kr. 
H u s mand Lars Andersen, Hasseris, l O Kr. 
Husmand Ole Chr. Jensen, Bælum, 10 K1·. 
Skræder N. Mortensen, Bælum, 10 Kr. 
Murer Niels Sørensen, Bælum, 10 Kr. 
Husmand Jens Carl Sørensen, Randrup Mark, 10 Kr. 
Arrestforvarer Ole Jensen, Terndrup, 10 Kr. 
Husmand Thomas Chr. Andersen, Soelbjerg, 10 Kr. 
Skomager Jens Christiansen, Solbjerg, 10 KL 
Arbejdsmand Chr. Andersen, Vive, 10 Kr. 
Sln·æder Lars Peter Nielsen, Hurup, 10 Kr. 
Snedker Niels P. Jensen, Hurup, 10 Kr. 
Smed Christen Sørensen, Rold, 10 Kr. 
Smed David Peter Hermansen, St. Arden, 10 Kr. 
Husmand Christen Hansen Juel, Hvarre Hede, 10 Kr. 
Boelsmand Anders Larsen, Lille Rørbæk, 10 Kr. 
Husmand Ch. Nielsen, Lille Rørbæk, 10 Kr. 
Smed Anders Nielsen, Lille Rørbæk, 10 Kr. 

30 
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Husmand Jens Andersen Borup, Nysum, 10 Kr. 
Skræder J. N. Guldberg, Haverslev, 10 Kr. 
Husmand Jens Christensen Byrissen, Bravlstrup, 10 Kr·. 
Smed L. M. Andersen, Godthaab Hammerværk, 10 Kr. 
Tømrer Peder Pedersen, Toldager, 10 Kr. 

1891. 
Tømrer Jens Chr. Sørensen, Vive, 30 Kr. 
Husmand Niels Halkjær Hansen, Haverslev, 30 Kr .. 
Snedker Henrik Larsen, Lundby, 20 Kr. 
Snedker Jens Jensen, Skibsted, 20 Kr. 
Jordbruger Niels Madsen, Dollerup, 20 Kr. 
M urer og Træskomand Niels Pedersen, Vi ve, 20 Kr.. 
Husmand Niels Christian Sørensen, Buddum, 20 Kr. 
Skrædder Jens Andersen, Rold, 20 Kr. 
Husmand og Fisker Peder Christian Laursen, 20 Kr. 
Husmand Peder Chr. Sørensen, Horndrup, 20 Kr. 
Husfæster Johannes Richardt, Sulsted Bakker, 10 Kr. 
Husmand Hans Christensen, Lyngby, 10 Kr. 
Skrædder Jens Jensen, Lyngby, 10 Kr. 
Snedker Andreas Gregersen, Store Brøndum, 10 Kr. 
Grovsmed Jens Peter Thomsen, Siem, 10 Kr. 
Træskomand Glob Milling, Hellum, 10 Kr. 
Skrædder Christen Nielsen, Siem, 10 Kr. 
Husejer og Skrædder, Hans Andreasen, Graverhusene. 

10 Kr. 
Husmand Karl Marinus Nielsen, Korup Hedehuse, 10 Kr. 
Landpost Rasmus Nielsen, Als, 10 Kr. 
Smed David Peter Hermansen, Store Arden, 10 Kr. 
Skomager J. P. Christensen, Rostrup, 10 Kr. 
Skovfoged Anders Meidahl, Rold, 10 Kr. 
Indsidder, Træskomand Povl Hansen, Sønderup, 10 Kr. 
Murer Kristian Dollerup, Svendstrup, 10 Kr. 
Husmand Jens Chr. Byvisen, Braulstrup, 10 Kr. 

1892. 
Aftægtsmand Jens Johansen, Byrsted, Diplom. 
Husmand Michael Frederiksen, Grøftager, 30 Kr. 
Husmand Niels Nielsen Trass, Grøftager, 30 Kr. 
Husmand Simon Pedersen, Hjeds Hede, Pr. 30lKr. 
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Husmand Poul S. Bruun, Støvring Hede, 30 Kr. 
Fisker P. Jensby, Sebbersund, 30 Kr. 
Husmand Niels Poulsen, Hostrup, 20 Kr. 
Skovarbejder Ole Jensen, Madumsøhus, 20 Kr. 
Husmand Jens Peter Jensen, Terndrup Posthus, 20 Kr, 
Enke efter Murer Fette, Fransine Fette, Skelund, 20 Kr. 
Postbud Anders Nielsen, Storearden, 20 Kr. 
Husmand Niels Martin Behrndtz, L. Rørbæk, 20 Kr. 
Husmand Matinus Winther, Finstrup Brohus, 20 Kr. 
Banevogter Eskild Simonsen, Vogterhuset Nr. 149 pr. 

Aalborg, 20 Kr. 
Boelsmand Laurs Johansen Thingholm, Hostrup, 10 Kr. 
Indsidder Niels Larsen Hvet, Aaby, 10 Kr. 
Slagter Rasmus Kristensen, Lillevorde, 10 Kr. 
Mbejdsmand Ole Bech, Bælum, 10 Kr. 
Skrædder Lars Peter Nielsen, Hurup, 10 Kr. 
Husmand Svend Peter Laursen, Als, 10 Kr. 
Snedker Niels Peter Jensen, Hurup, 10 Kr. 
Teglværksarbejder Niels Peter Nielsen, Stubberup. 

10 Kr. 
Husmand Peder Hansen Markmann, Nysum Hede. 

10 Kr. 
Husmand Johannes Pedersen, Nysum, 10 Kt. 
Husmand Peder Nielsen, Aardestrup Hede, 10 Kr. 
Husmand Christen Nielsen, Bradsted, 10 Kr. 
Ledvogter I. C. Andersen, Bonderup, 10 Kr. 

1893. 
Arbejdsmand Søren Andersen, Storvorde, .20 Kr. 
Skovfoged Niels Madsen, Fræer Hede, 20 Kr. 
Husmand Peder Chr. Sørensen, Høndrup, 20 Kr. 
Peder Kristensen Vestergaard, Døstrup, 20 Kr. 
Portør Marinus Laursen, Skjørping, 15 Kr. 
Smed og Husejer Niels Madsen, Dollerup, 15 Kr. 
Snedker Jens Jensen, Skibsted, 15 Kr. 
Skomager, Husmand Jens Christiansen, Solbjerg, 15 Kr. 
Skomager Anders Lauritzen, Als, 15 Kr. 
Landpost Rasmus Nielsen, Als, 15 Kr. 

· Peder Christian Laursen, Løvdal Mark, 15 Kr. 
Murer, Tækker, Træ.~komager Niels Pedersen, Vive, 

15 Kr. 
so• 
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Skrædder J. N. Guldberg, Havnsbo, 15 Kr. 
Husmand og Karetmager Jens Christian Nielsen Brams, 

Veggerby, 15 Kr. 
Husmand Niels Peter Petersen, Sørup Hede, 15 Kr. 
Husmand Christen Rasmussen, Gudumlunds Kjær, 

10 Kr. 
Landpostbud Hans Zachariassen, Sønder Kongerslev, 

10 Kr. 
Husmand Jens Peter Jensen, Sønder Kongerslev, 10 Kr. 
Husmand Johan Heinrich Boll, Arden, 10 Kr. 
Murer Jens Pedersen Damborg, Rold, 10 Kr. 
Skovfoged Anders Meidal, Rold, 10 Kr. 

1894. 
Husmand Chr. Nielsen, Tylstrup, 15 Kr. 
Bødker Morten Larsen, Hals, 15 Kr. 
Husmand Lars Christian Jørgensen, V. Hassing, 15 Kr. 
Husmand Peder Andersen, Visborg Skovmark, 15 Kr. 
Husmand Michael Frederiksen, Grøftager, 15 Kr. 
Husmand Niels Tress, Grøftager, 15 Kr. 
Fisker P. Jensby, Sebbersund, 15 Kr. 
Husmand Simon Pedersen, Hjeds Hede, 15 Kr. 
Husmand Johan Lars Peter Pedersen, Fjellerad Hede, 

10 Kr. 
Husejer Glob Milling, Hellum, 10 Kr. 
Smed Niels Hansen, Terndrup, 10 Kr. 
Bødker G. H. J. Koch, Store Arden, 10 Kr. 
Skovarbejder Ole Jensen, .Madumsøhus, 10 Kr. 
Husmand Thomas Christian Andersen, Solbjerg, 10 Kr. 
Landpostbud Anders Nielsen, St. Arden, 10 Kr. 
Arbejder Poul Andersen, Torup Hedehuse, 10 Kr. 
Husmand Johannes Pedersen, Nysum, 10 Kr. 
Peder Pedersen, Fyrkilde, 10 Kr. 
Husmand Niels Christian Jensen, Haverslev, 10 Rr. 
Træskjærer Niels Chr. Hansen, Nørre Svendstrup, 

10 Kr. 
Husejer Niels Larsen, Bælum Skovhuse, 10 Kr. 
Snedker Anders Jensen Thye, Terndrup, 10 Kr. 
Træskomand Peter Marinus Nielsen, Terndrup Mark, 

10 Kr. 
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Skræder S. M. Pedersen, Veddum, 10 Kr. 
Arbejdsmand Niels Christian Sørensen, Buddum, 10 Kr. 
Arbejdsmand Niels Peter Hakonsen, Visborg, 10 Kr. 
Indsidder Niels Jensen, Veddum, 10 Kr. 
Husejer Jens Knudsen, Thisted, 10 Kr. 
Husmand Jens Uttrup, Rostrup, 10 Kr. 
Ingeborg Christensen, True, l O Kr. 
Husmand Christen Nielsen, Bradsted, 10 Kr. 
Ledvogter J. C. Andersen, Bonderup, 10 Kr. 
Husmand V. Chr. Christensen Elkjer, Mastrup Hede, 

10 Kr. 

Med dette Aar ophører saavel Offentliggørelsen 
af Navnene som ogsaa Offentliggørelsen af den Virk
somhed, de paagældende har øvet, og til fortsat Stu
dium over dette Emne maa henvises til Arkiverne. Alle
rede af det anførte vil det kunne ses, hvorledes Have
bruget har bredt sig til stedse større Dele af Amtet, 
hvorledes Eksemplet i et Sogn eller en By har ført 
andre med sig, saa Antallet af Præmietagere er steget 
ganske betydeligt. 

XIII. BYERNES KOLONIHAVER OMKR. AAR 1900 

Det er i et tidligere Afsnit paavist, hvor liden 
Fol'staaelse man i 1820-erne hayde af Kolonihave
sagen i Amtets Byer. Inden Aarhundredet var ud
løbet, skulde det imidlertid blive ganske anderledes, 
og den Ære skulde det da tilkomme Aalborg: at blive 
Moderbyen for Kolonihayebevægelsen under Frivillig
hedens Tegn, - den Form, hYorunder Bevægelsen 
nu har sejret Landene over. 

Anlæggelsen af Havekolonier havde staaet om
trent stille, siden de føromtalte Cirkulærer udstedtes. 
Ved Udskiftningsforordningerne for flere Byer (saasom 
Skive, Sæby og Hobro, 1831-46) bestemtes det, at 
der skulde udlægges Jord til Havekolonier; men i de 
senere Udskiftningsforordninger synes det atter at v æ-
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re bleven glemt69
). I 80-erne maa det derfor antages, 

at der kun i meget faa Byer har været saadanne 
(»Frihaver«) og inden for vort Amt overhovedet ingen. 

Imidlertid blev den aandelige Sæd, som Cancelliet 
saaede i disse Foretagender, ikke saaet forgæves, og 
Ideen deri var for saa vidt rigtig nok. Der var blot den 
Gene, at der trods alt var et Fattigdommens og Ufri
villighedens Stempel derover. Skulde Kolonihavesagen 
vinde frem, maatte det ske under Frivillighedens Fa
ne, - og det var dette, som Landstingsmand J 01·gen 
Berthelsen saa, da han i Aaret 1884 lejede et Stykke 
Jord af Aalborg Kommune og atter lejede det ud i 
Parceller til sine Medborgere. Arealet laa, hvor den 
nuværende Banelinie gaar, og der er intet som helst 
tilbage af denne første Have-Koloni, - ikke blot Aal
borgs, men Danmarks første Koloni, der ikke havde 
Stempel fra Statsmagten eller Fattigvæsenet Haverne 
i Kolonien lejedes ud til Personer, der ikke maatte 
have mere i Indtægt, end at de kunde være Medlem 
af en Sygekasse, og de kaldtes Arbejderhaver. Man 
opdagede snart, at denne Maade at anlægge Kolonier
ne paa, var den rette, idet den lededes under For
eningssystemet. Og med denne første Type som Ba
sis bredte Bevægelsen sig snart over hele Landet. 
1897 oprettedes den første Koloni i København, og 
fra Danmark er Tanken overført til en Mængde evro
pæiske Lande59

• Frøkornet, der saaedes, var »Fri
haverne«; men Spiren, der blev til den smukke Blomst, 
var Kolonien i Aalborg, den havde Aalborg By til 
Moder og Jørgen Berthelsen til Fader. Stolt kan 
Byen være over denne Værdighed, og velfortjent er 
Monumentet over Kolonihavens Fader, som Byen 
rejste ham paa Skovbakken*). 

*) Om Jørgen Bertelsen se iøvrigt Fra Himmerl. og Kjær 
Herred IV, S. 133-142. 
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Den senere Tid bragte adskillige nyere Koloni
haveanlæg J Aalborg, og der er ingen By i Landet, 
der som denne i vore Dage præges af sine Havekolo
nier. Men Skæbnen har ikke været de enkelte Kolo
nier gunstig, idet Udviklingen særligt paa det trafikale 
Ornraade har berøvet Byen den ene Koloni efter den 
anden. Den ældste eksisterende Koloni er den, der 
ligger mellem Banelinien og Hobrovej og strækker 
sig fra Gl. Kærvej til Ny Kærvej. Det er en Misfor
staåelse, naar Statskonsulenten for Kolonihaver kal
der denne Koloni for en Koloni af ))Frihaver«60

), thi 
den er ligesom de andre Aalborg-Haver styret efter 
Foreningssysternet61

). Med sine 185 Haver, anlagt ved 
de 11 snorlige Haveveje, velordnet og nummereret, -
med sine velplejede og smukt udklippede, tykke Tjørne
hække og med de frodige, gamle Haver bag Hækkene 
faar denne ))Haveby« en mærkelig Lighed med en
gelske Havebyer. Man kunde ønske denne Koloni 
en lang Levetid; men desværre rnaa ogsaa denne 
formentlig snart vige for Trafikkens Udvidelse. 

Imens Havekolonierne under Jørgen Berthelsens 
Foreningssystern blomstrer i Aalborg, kommer der i 
90-erne en Vejassistent J. Juul til Løgstør og giver 
Anledning til, at man der tager Kolonihavetanken op 
paa det gamle, andre Steder næsten (eller helt) glemte 
'Grundlag: Kancellicirkulærerne. Vejassistent Juul al
lierede sig med Drejermester Martin Christensen, og 
i Kommunalbestyrelsesmødet under 12/9 1894 behand
ledes første Gang Sagen om Indrettelse af disse Kolo
nier, og der nedsættes et Udvalg. Allerede srnaa to 
Maaneder efter har Udvalget endt sit Arbejde, og un
der 7/n s. A. bevilger Kommunestyrelsen, at Jordstyk
ket imellem Raadhuset, Mønsteds Have, Tømrer Pe
tersens Ejendom og Kirken skal anvendes til 9 Ha-
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ver, ligesom der bevilges 300 Kr. til Indhegning og 
Istandsættelse af J01·dstykket, og under 5

/!2 gives der 
det nedsatte Udvalg Mandat til at bortleje Haverne. 
Først kulegraves nu Jorden, der indgrøftes og afvan
des ved Stendræn, og derefter udlejes de 8 Haver a 
5 Kr. Stk., medens den niende (Nr. 6), der var noget 

• Frihaver« i Skoleengen i Løgstør (1926). 

mindre, udlejes for 4 Kr. De le.]ende er følgende 
Borgere i Løgstør: 

Snedker Malling, Arbejdsmand N. R. Nielsen. 
Landpost Hans Pedersen, Arbejdsmand Karl Jensen, 
Vognmand Niels Madsen, Arbejdsmand, fhv. Ølbryg
ger Larsen, Murer Laursen, Blikkenslager Larsen og 
Arbejdsmand Michael Riis. 

Idet ikke alle Indtægterne vil være Netto, bevilges. 
der Udvalget 20 Kr. pr. Aar til Vedligeholdelse m. m_ 
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(
9/t 95), og allerede næste A.ar ( 14

j1 96) skrider man 
til en Udvidelse af Virkeomraadet, idet der anlægges 
en ny Koloni med 5 Haver Øst for Drejøes Reber
bane (til 5 eller 6 Kr.). Mod Slutningen af samme 
A.ar (9/Io 96) anlægges der til yderligere Brug en Have 
(Nr. 15), og senere er Omraadet stadigt blevet udvidet 
(Skoleengen), saaledes at der i 1922 ' 'ar ialt 83 Fri
haver i Byen. Alle Lejerne underskrev paa et høj
tideligt Dokument, der bød dem Lejevilkaarene, hvis 
Hovedpunkter var: 

l. Opsigelse 1/2 Aar til en l. April eller l. Oktbr. 
2. Lejeafgift erlægges l. Juni og l. Aug. med Halv

delen. 
3. Fremleje er forbudt. 
4. Medlemmer af Kommunalbestyrelsen har Ret til 

at bese og forevise Haverne. 
o. Uenighe.d afgøres af Kommunalbestyrelsen. 
6. Haverne maa benyttes til Køkkenurter, Blomster, 

Frugtbuske og· Frugttræer; men anden Plantning 
maa kun foretages efter indhentet Tilladelse. 

7. Lejeren har Hegnspligt og maa vedligeholde 
Hegnet. 

8. Kommunen bestemmer Ordensreglerne og alt ang. 
Renholdelse etc. 

9. Paatale sker til Fattigkommissionen og Birket. 

Paa disse Vilkaar, der bar et Stempel paa 5 Øre, 
underskrev hver Lejer i en Protokol62

). Af disse Fri
haver var der i Aaret 1926 kun 30 tilbage63

). 

XIV. I MANDS MINDE 

Som Afslutning paa Dokumentationen i det fore
gaaende skal anføres et og andet om Haverne i Mands 
Minde, særligt paa Grundlag af utrykte Optegnelser hos 
Stephan Nyeland. Paa dennes Opfordring indsendte 
omved Aar 1897 forskellige kendte Mænd Beretninger 
om Havebrugets Stade i deres Egn. Blandt disse er 
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fhv. Apoteker Strøybergs om Aalborg, der beretter, 
at Havebruget der i visse Henseender har gjort enor
me Fremskridt, idet der bl. a. paa Torvet holder 
Rækker af Vogne fra Byerne og Gaardene deromkring. 
>> . • • • der er 19 Gartnerier, men de to, der giver sig 
af med Decoration, kan ikke i Byen faa til deres 

Have ved • Villesborg• i Hasseris (1926). 

Behov. . . . Der har i sin Tid været stor Udførsel til 
Norge, men den er nu paa andre Hænder ...... «6!). 
Den megen Bebyggelse i Byen gjorde det af med 
mange Havearealer, saaledes som det i det følgende 
hedder65

): 

Alle gamle Haver i Byen, hvoraf der var mange 
og temmelig store, dels Gartnerhaver og private tildels 
Lysthaver og deriblandt den store Apotekerhave med 
de gamle liggende Frugttræstammer ere udiagte til 
Byggegrunde og tildels bebyggede. 
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Nogle private Haver ere anlagte omkring Villaer 
.som ere byggede i Byens nærmeste Omegn i de senere 
Aar. De Gartnere, som endnu existerer og drive 
Gartneri have ligeledes maattet søge Plads i Byens 
nærmeste Omegn, hvor de drive en del Blomstergartneri. 
Af mindre Betydning er derimod Kjøkkenurter, som 
tilføres Byen i store Mængder fra Herregam·de og 
Husmænd. · 

Som Følge af disse Forhold kan man næppe 
sige, at her har været stor Fremgang med Undtagelse 
af Blomstergartneriets Omraade. Thi af Blomster 
dyrkes her jo flere og finere Sorter end tidligere. 

Derimod maa de nuværende Lystanlæg roses, da 
de ere i en smuk og god Stand og tillige temmelig 
betydelige, hvilket har sin store Betydning for Byen, 
i hvis umiddelbare Nærhed der er fuldstændig Man
gel paa Skov .... 

Det nyeste Anlæg nemlig Aalborg Plantage er be
liggende 1/4 Mil Syd for Skovbakken, men denne Be
plantning, som strækker sig over et Areal af 17 Td. 
L. stærkt couperet Terrain er først bleven paabegyndt 
for 3 Aar siden*) og er saaledes i sin Vorden. Beplant
ningen bestaaer dels af N aale- og dels af Løvtræer 
og venter man her med Tiden at faa et sjældent 
smukt Anlæg paa Grund af det couperede Terrain, 
der er højt og hvorfra der haves en glimrende Ud
sigt. Afdøde Oberst Myhre er den, der fik Ideen om 
dette Anlæg og hans Ide blev realiseret af nogle Bor
gere her i Byen .... 

Fra Løgstør berettes96): 

Interessen for Havebrug er for Byens Vedkom
mende steget meget de sidste 30 Aar. Tidligere var 
her kun ganske faa større Haveanlæg, og nu er der 
næsten Have ved ethvert Hus, et mere eller mindre 
vellykket Bevis paa den stigende Interesse, selv hos 
Arbejderbefolkningen. 

Communen har derfor udlagt Jord til at udleie 
til Smaahaver paa billige Vilkaar, og det har vundet 
megen Paaskjønnelse. Denne Fremgang er saa me
get mere paafaldende, som hverken Klima, Læforhold 

"') Altsaa ca. 1894. 
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eller J ordbunden særligt indbyde til Anstrengelse i 
den Retning. Egnen er skovløs, og Muldlaget ringe 
med Grus-, Kalk- eller Kridtunderlag. Fjorden ska
der ofte, naar Vandstanden er høj, de lavtliggende 
Haver, som lide meget derunder, naar de staa over
svømmede i flere Døgn. 

Her i Byen er 3 større Privathaver ved Lægens 
og Herredsfogedens Boliger og Postmester Dahlgrens 
Have, der er henved l Td. L. 

Der er et mindre ret hyggeligt Anlæg i Byen, an
lagt af Apotheker Nielsen i 1870 (nu i Nibe). 

Apotheker Nielsen har virket meget for Have
brugets Fremme og veilede ofte deri. 

Kjøbmand M. Simonsen anlagde og skjænkede i 
Aaret 1869 Byen en smuk indhegnet og beplantet 
Kirkegaard, og senere 1880 et Anlæg tæt derved paa 
2-3 Td. L., hvortil Byens Beboere havde Adgang. 

Byen har to Gadnerier, det ene særlig for Blom
ster og det andet for Kjøkkenurter. 

Af sjeldne Planter er der i Omegnen fundet Cam
panula cervicaria og Euphorbia cyparissus. 

Byen har to Torvedage med gol'l Tilførsel af 
Haveproducter. 

Øjesø Plantage er anlagt af Folk her fra Byen 
og ligger smukt ved Sjømp Sø, BiTkedammer Rosen
ørn staar i Spidsen herfor. 

Om Havedyrkningen i Nibe meddeles 95
): 

Det maa vel siges, at Havebruget i Nibe By ha1· 
havt en ikke ringe Udvikling i de sidste 40 Aar. 
Med Undtagelse af nogle faa gamle Haver, der endnu 
har deres Plads som de fornemmeligste, var de an
dre meget tarvelige. Dette gælder især for Blomster
og Frugthaverne. 

For Byens Vedkommende var Kjøkkenhavedyrk
ningen maaske ligesaa stor i tidligere Tid som nu; 
men paa Landet dyrkeT man langt flere Kjøkkenurter 
nu. FøT vaT det næsten alene KaTtofler, Kaal og 
nogle enkelte Madurter .. Man bruger endnu ikke 
Blomkaal og Rosenkaal eller Grønærter til Mad paa 
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Landet. Frugthavedyrkning har havt bedre Frem
gang og Plantning i det hele taget har Hedeselskabet 
givet Lyst til. Der er anlagt flere Haver ved Gaarde 
og Huse, og det Udbytte, der glæder mest, er Træ
frugten. 

Gennem Plantningsforeningerne er der Adgang til 
billige Frugttræer, og ogsaa billigt Havefrø. 

Det kgl. danske Haveselskab har uddelt*) flere 
Hundrede Frugttræer til Smaakaarsfolk i og om Nibe. 

Der er neppe nogen Have uden Frugttræer. De 
enkelte større Frugttræer i nogle Haver ere plantede 
i Begyndelsen af Aarhundredet. 

Der er megen Sands for Blomster, og medens 
der i de gamle Haver var nogle lige Gange indfattede 
med Frugtbuske, dannende Kvarterene, hvoraf en 
mindre Del ved Stuehuset var afseet til Blomster, der 
~nest bestod af vedvarende Blomsterplanter, saasom 
Pæon, Akeleje, Stormhat, Ridderspore, Ambra og Bal
sam, og af dem, der saaede sig selv som Poppelrose, 
Morgenfrue og Ridderspore. 

Hække af Lavendler og Roser forsynede Potpourri
krukkerne. 

Af blomstrende Buske fandtes kun Syren og 
.Guldregn. 

N u findes se l v i mindre Haver gode Roser og 
nyere Stauder, idet den Ene vehilligt meddeler til 
den Anden. 

Potteculturen staar særlig højt i Nibe, og er et 
almindeligt Samtaleemne. Man søger at overgaa hin
anden. 

Særligt gode Haver er den gamle Byfogedhave, 
Distriktslægens og Apothekerens Haver. I dem alle 
er der større Rosensamlinger. Distriktslægen har en 
stor Samling Abutilon og Apothekeren en prægtig 
Samling af Stauder. 

Omegnens Haver er Pandwn Have af Interesse 
paa Grund af sin store Naaletræsamling og sjeldne 
Løvtræer plantet af afdøde Proprietær C01·des, som 
indførte meget fra Udlandet. 

Hvad Byens offentlige Anlæg angaar, ere de paa-

"') Se S. 438 og flg. 
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begyndte af Kjøbmand Søren Nielsen, som tilplantede, 
nogle Bakkeskrænter rimeligvis i Trediverne. En Sol
skive med en Metalmindeplade findes i Anlæget. Ef
ter ham fortsatte afdøde Apotheker C. P. Hoygaard 
Plantningen, der indtil 1875 udgjorde et Areal af et 
Par Tdr. Ld. Under Annam Nielsen blev Plantningen 
udvidet med den tilstødende Markedsplads og udgjør 
nu 4 Td. L. Anlæget ligger ved Byens nordre Ende. 
- I den sydlige Ende har Bundtmager F. Nielsen, 
en Brodersøn af Søren Nielsen, beplantet en Grus~ 
grav paa c. 1

/2 Td. L. Op til denne Plantning stø
der en Del af Cornmunens Grus- og Sandgrave, der 
i 1896 blev beplantet med Fyr og Gran .. 

I 1874 begyndtes, paaskyndet af Apotheker A. 
Nielsen Beplantningen af nogle N. Ø. for Byen be
liggende Hedebakker, kaldet ))Skald«. Nu er der be
plantet 17 Tdr. L. Det er et meget smukt Terrain, 
med Udsigt over Limfjorden. 

For Havebrugets Fremme har Fru S. Wibro, 
Agent J. C. W.'s Hustru, virket meget. Hun havde 
en levende Interesse for alt Havebrug og øvede be
tydelig Inflydelse paa dets Fremgang baade ved Exemp
let og den Beredvillighed, hvormed hun meddelte Andre. 

Pastor Jerernis Wøldike maa nævnes for den 
Tid, han var Præst i Øster Hornum, hvor han an
lagde en større Frugthave. Han var en dygtig Porno
log og er vel kjendt som saadan*). 

Nogen egentlig Gartner er der ikke i Nibe, men 
Nogle, der svarer til de tidligere Urtegaardsmænd og 
Podemestre. 

Hvad der produceres over Forbruget som tidlige 
Kartofler, Agurker, Selleri og Stikkelsbær etc. sælges 
paa Aalborg Torv. 

J ordbærrene i Nibe ere særlige fortrinlige paa de 
lavtliggende Jorder. Der sælges ikke saa lidt fra Ha
verne i Nibe. En Mand har beplantet et Arealt i 
sin Have med Stikkelsbær og tjener godt derved. 

Der findes et ældre Morbærtræ i een af Byens 
Haver; det bærer i enkelte Aar ikke saa lidt Frugt. 

'") Se S. 430 og flg. 
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Bøgetrærækken i Hovedgaarden Lundbæks Have er 
berømt og ligeledes en Krands af Taxtræer, der skal 
have omsluttet et Springvand. Der findes der i Sko
ven en Eg, der ved Roden maaler 14-15 Alen; den 
ser dog ud, som det var to sammenvoksede. 

Endelig 
retning66

): 

foreligger der fra Hals følgende Be-

For . i3 Aar siden var d r ktm meg t faa Ha
\er, del· kun de for tjene d Ue Navn . l un Herr ·gaal·
dene og Præslegaardenc havcl en større ord •ntlig an
lagt Have. V -•d Gaardene vat· der i Almindeligbed 
foran Vaaning bu et inclu r indhegnet en Lill P lads 
med el Stendige til Kjøkl' enurl r. Den gjoxd tillige 
Tj nesle om Bigaard, dog var der sjæ ldent m re end 

t Pm· tader ti l Overvintring. l samme Have stod 
der i Almincleligh 'd 2- 3 Æbleln l' af m eg t imp J 
Sort (m sl røde Sommer~ blcr), og i Digel nogle smaa 
simple Stikkelsbær. De ommeldt Fa·ugllr., ·er vm·e 
for c. 50 :U' sid u aller de aamle, oa maa v., l'C plan
tede . i Beg n d l n aJ 18-T all L Enl• lte af dem 
staa endnu i enlig Tilværelse og kjæmpe ikke uden 
Held for Livet, 

Midt i 1800-Tallet var Bøndernes Sands for 
Havev en l og T ræplantning a ldele forsvund t, og 
d r bl \ ! iltk anln<>'L •Il r p lanlet d · L all rmind Le. 
D Iles le af d gamle maa ha ,. r ble\' ød lagt der 
ved, at Gaardenc hleY omb •gg d og ud\'id de, idet 
del ny Vaaningshus hl ,, lacrl udenfor d t gamle, 
all a·1 lagt i HaPn. 

Ved Husene var der for ca. 30 Aar siden kun 
sjældent Tegn til nogen Have. Nu er der i hele dette 
Forhold indtraadl en glædelig Forandring. Omtrent 
ved lTYcr Gaard er der anlagt en ikke ubetydelig Have, 
ofte paa flere Td. L. Æren derfor tilkommer væsent
lig Hedeselskabet, da dette har vakt Sandsen fOl' Træ
plantning. Disse Haver er l rfor ogsaa v· s nllig 
Lysthaver, det vil sige Pl::mla.gcr med Gan<te · m en 
der knytter sig altid dertil Plwl11inct af nog.L Sjrbu
ske samt foran Vaaningsh u ·et l mindr' P·n·Li med 
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Frugttræer og Frugtbuske. Nogen egentlig større 
Frugthave er der kun anlagt paa Rottrup, idet Hede
selskabet ikke endnu har faaet Greb i Befolkningen. 

Om en enkelt By, hvor der i gamle Dage var 
en Slags Fællesdrift af et Stykke Havejord, noget, 
der ellers kun kendes fra et Par andre Steder i Lan-

Haver i Lille Brøndum (1926). 

det, meldes fra Nr. Kongersleu 67
), hvor det hedder fra 

disse gamle Dage, at 

»Midt i Byen ligger en aflang Strimmel Jord, be
grænset af Hovedgaden mod Vest, der her slaar en 
Bue udenom, medens der østenom i en mere lige 
r.,inie gaar en Gyde. . . . I gamle Dage kaldtes Styk
ket Plantegaden, fordi Bybeboerne der havde hver 
.sit Plantebed. Plantebedene maatte vige for Be
l>oelseshuse .... « 

Beskriveren omtaler derefter sit Hjems Kaalgaard, 
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hvor »En Række Stikkelsbærbuske delte Kaalgaarden 
i 2 Dele, en til Iwer Beboelse i Huset. I den østre 
Del havde Peberroden taget saadan Owrhaand, at den 
fyldte det meste af Pladsen .... « 

XV. LOKALE FRUGTSORTER. 

Som det er Tilfældet i de fleste Egne af Landet, 
-er det ogsaa Tilfældet her, at der er ganske enkelte 
Frugtsorter, som har funden en særlig Udbredelse 
eller som er særligt hjemmehørende paa en bestemt 
Egn og Lokalitet. De kan være opdaget ret tilfæl
digt og udbredt af en lokal Iagttager, de kan være 
funden ved systematiske Undersøgelser som Wøldi
kes og systematisk udbredt ved Frugtforædlere, eller 
de kan være fremkommen ved en systematisk Til
trækning. Visse Egne og Byer kan præges helt af en 
bestemt Frugtsort, hvilket dog næppe er saa typisk 
inden for vort Omraade. Men idet der kan knytte 
sig en Egnshistorie til en særlig Frugtsort eller maa
ske et bestemt Træ, og idet Frugttræerne saavel i 
interiør som i exteriør Virkning er af største Betyd
ning for Haverne, - idet ogsaa deres Frugter betyder 
et vist Maal af Næringsmidler, en vis Tiltrækning for 
Ganen, og de kræver et vist Arbejde ved Pasning, 
Nedplukning, Tilberedning og etc., - kort sagt er et 
ikke uvæsentligt Led i Dagliglivets Dont, skal ogsaa 
dette Omraade af Haverne helliges et Kapitel. Saavel 
paa Grund af Frugtens Omfang som ogsaa af andre 
Aarsager er Æblet den betydeligste af Frugterne, og 
der skal derfor indledes med Beretning om lokale 
Æblesorter 72). 

N~J Astrakan er en saadan Sort, der, som foran 
antydet, er fremdraget af Pastor W øldike og antage
lig stammer fra Sønder-Hornum. 'Vøldike betegnede 

31 
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den ogsaa som Snerose, der hentyder til Frugtens 
smukke Ydre. 

Gulgul Sommerpigeon er en god Sommerpigeon, 
som i Aaret 1870 fandtes af \\Tøldike Yed Nørholm 

Ny Gaardmandshayc i H~l'sum, \'cst-Himmerl. (1926). 

Skoles Have ved Nibe. Den er af ham formeret og 
bl. a. ført til KYærndrup Præstegaardshave paa Fyn. 

Æveldmp Præsteæl>le er fundet af \V øldike for 
mange Aar siden i Æveldrup Præstegaardshave, et 
Par Mil Vest for Hobro, og udbredt af ham fra hans 
Have i Øster-Hornum. 

Terndmpæble har hjemme i Byen Terndrup mel-
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lem Aalborg og Hadsund. Sorten er bragt Pomolog C. 
Matbiesen fra Gartner A. Jørgensen i Terndrup, og 
det er meddelt, at Træet er meget stort med en hvæl
vet Krone. Det staar aldeles uden Læ og giver aar
ligt 6-8 Tdr. Frugt. 

Af Pæresorter saavel som af Hlommer eksisterer 
der ikke nogen bekendte Lokalsorter, hvorimod der 
af Kirsebær findes en saadan. Imens de foran 
nævnte alle er fremkommen uden Menneskers maal
bevidste Arbejde med en saadan Fremskaffelse, er 
den sidstnævnte fremkommen ved systematisk Plante
forædlingsarbejde. Ogsaa denne So~t er 'Vøldikes, 
nemlig Sort HJertekirsebær, om hvis Historie det 
hedder: 

Dette Kirsebær er tiltrukket af Pastor 'Vøldike, 
medens han var Præst i Øster Hornum ved Nibe. 
Han noterer 1862, det Aar, da Træet bar første Gang. 
Det kaldtes til at begynde med Sabines Kirsebær ef
ter en Søster, men dette Navn ændredes til oven
staaende, da hans eneste Søn Otto døde i sit 19de 
Aar som Gartnerelev hos Bøgb i Horsens. Moder
frugten mente W. ' 'ar Lucies Hjertebær. 

Mens dette Kirsebær er noget større end de al
mindelige og derfor mere værdifuldt, er de foran
nævnte Æblesorter ikke saa fremragende, at de har 
funden Vej viden om eller er bleven berømte. Ved 
en Undersøgelse for faa Aar siden af Amtets Frugt
avl noteres, at »Af Lokalsorter er der ingen fm1den 
af Værdi« 73

), og det har ikke været muligt ved et 
Par Stikprøver udsendt i 1926 at faa konstateret, i 
hvor stort Omfang ''T øldikes eller andre Lokalsorter 
er udbredt i Amtet. i\Ien i Øster-Hornum Præste
gam·dsbave, hvor deres Vugge stod, leYer Sorterne 
videre. 



4()8 JOHANNES THOLLE: 

XVI. STILFORMERNES UDVIKLING 

Ligesom Bygninger, Klædedragt, Bohave etc. er 
undergiYet Modens Luner, og til de forskellige Tider 
er bleven præget af en bestemt Type eller Stil, saa
ledes er Haverne det ogsaa. Den Forskel er der dog, 
at mens Bygningerne er af ret holdbart Materiale, er 

Plan af Kongstedlund (ca. 1800). 

Haverne opbygget af levende, foranderligt og f01·gænge
ligt Stof, der dels ud vikler sig forskelligt efter Egn, 
J orbund, Læforhold etc., dels ved forskellig Behand
ling og Kultur faar et forskelligt Udseende. End
videre er det langt lettere at iklæde en Have en ny 
Stilklædning ved at omlægge den, end det er at give 
et Hus en anden særpræget Karakter, naar det da 
ikke først nedbrænder eller nedrives. Af disse Aar
sager bliver i Almindelighed Havernes Præg mere 
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Plan af Villestrup (ca. 1800). 

Plan af Bjørnsholm (ca. 1800). 
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ubestandigt og Typerne undertiden udflydende. -
Det er derfor ikke underligt, at Haverne ikke i 

den Grad som Husene vidner om, at de gennem Ti
derne har været iført forskellige Stilklædninger, og 

Parti af Bjørnsholm Have (1926). 

at de har skiftet fra regelmæssige Inddelingsmetoder 
til uregelmæssige for derefter atter at gaa over i det 
mere bundne og regelrette. Dog er der ogsaa herom 
enkelte tydelige Vidnesbyrd i Amtet, fornemmelig i 
Herregaardshaverne, ligesom gamle Kort kan vidne 
derom. 

Noget af det bedste i saa Henseende er utvivl-
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Forblæst Trærække i Bjørnsholm Have (1926). 

Forhave ved Landbohjem i Grønnerup (1926): 
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Haveplan fra ca. 1850. 

Haveplan fra ca. 1850. 
1,Sc tuermere 0111 disse 1'1aner 

l •Havclmnst• 1925.) 

somt Bjørnsholm, Ville
strup og Lundbæk Ha
ver. Endnu i vore Da
ge Yidncr paa 3-400 
Aar de snorlige Træræk
kcr, Kanalerne og de 
klippede Linde og Hæk
ke i Villestrup om den
ne Haves Anlægsform 
under den PeriodE:, der 
kendetegnes af Barokken. 
(se Kortene S. 468- 469), 
og det samme er med 
Undtagelse af Kanalerne 
ogsaa Tilfældet i Lund
bæks Terrasser og Bjørns
holm, hvilket sidste Sted 
Larverne Aar for Aar 
æder Lindetræerne ned, 
men ufortrødent skyder 
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de atter op og trækker den gamle Stilklædning i 
Grønt, visende den strenge Symetri, Linieføri1ig og 
Plantebehandling (se S. 469). At ogsaa de gamle 
Bønderhaver fra Tiden før Udskiftningen, Præste
gaardshaverne og Byhaverne har haft en lignende 
Anlægsform, vidner dels Arkivernes Kort om, dels 
vidner ogsaa de gamle Træer (f. Eks. ved Aalborg 
Slot) derom. - Men med Friheds
ideernes Indførelse toges Grundlaget 
bort fra Herregaardenes Barokhaver. 
Der var ikke mere Raad eller .Mand
skab til Havearbejde, idet Gaard
mænd ikke mere maatte deltage i 
Hoveri i Haverne, og af mange Aar
sager forsvandt da Parterrerne med 
de snørklede Buksbomsfigurer, Lin
dene klippedes ikke mere, de lige 
Linier lagdes i Bugt og Sving, og 
.Jorden formedes i Bakkedal. Om 
større Omdannelser i saa Henseende 
vidner dog ikke vort Amt; men 
de senere Tiders Haver iklædtes Krusemynte. 

den Skikkelse, som Moden forlang-
te, og som publiceredes i .Jensens Havebøger fra 
50-erne (se S. 472). Da Plantningssagen tog Fart, slog 
plantekloge Træskomænd eller Podemestre efter dette 
Program Snirkler og Sving med Riwr og Snore, 
og ud over Græsplæner strøedes Blomstergrupper af 
besynderlige Former lige fra Pæreform til Agurke-, 
Bønne- eller Cirkelformer. Kun under smaa For
hold sparedes man for dette Overgangsled, og kun 
hvor Pladsen var kneben, dikteredes Anlægget efter de 
lige Lætræers Rækker og Indramning. Men inden 
for denne stabledes de kunstige Sten fra Kridtbrudene 
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op i sære Stenhøjsformationer, og flere og flere Blom
ster med fremmede Navne og nye Former og Farver 
fortrængte de hyggelige Urter, hvis Mission i Skikkelse 
af en Ambra, Balsamblad, Lavendel, Krusemynte, Regn
fang og endnu flere Urter det havde været paa en 

Gang at afgive Ma
teriale til Lægedoms
brug og hjælpe med 
til at fordrive eller 
dulme de mindre be-

hagelige L ug te og 
Dunster, der kunde be
herske hyggelige, men 
lavloftede og tillukke
de Stuer, hvor Mænd 
og Kvinder med Stald
dufte i Klæderne sad 
mange sammen om 
Tællepraasene. 

N u er det efter de 
rette Liniers Mønster, 
man søger Haverne 
anlagt. De nye Møn-

Regnfang sterhaveplaner publi-
ceres ikke af »en Jen

sen«, men af et Haveselskab, og de nye Haver an
lægges mindre af plantekloge Træskomænd end af 
Ejeren selY med Raad fra en Hayebog, en Konsulent, 
Vandregarlner, Anlægsgartner og Havearkitekt, - alt 
efter egen Formaaenheds Afgrænsning, Portemonæens 
Righoldighed og Sans og Trang til Hygge og Skønhed. 

Men om de gamle Dage minder Humlen ved 
Husene i Sebbersund og denne Bys morsomme Eks
empel paa store Kartoffelhaver paa· Gadejorden. De 
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morsomme, emanciperede Smaahaver paa Gadejorden 
i Sdr. Kongerslev eller Koming er ogsaa Rester fra 
en gammel Tid. Og Tordenskræpperne paa Lindeil
borgs Kanalskrænter og Humlen, der her snor sig op 
ad Pile og Popler, fortæller sammen med alle foran 
nævnte Ting Historien om gammel Kultur og gam
melt Almueliv. Disse HaYer og disse Planter er mere 
værd end nogen død Musæumsgenstand; thi de er 
levende Mindesmærker oYer Folkenes Lh·, Virke og 
Tanke. 

TEKSTHENVISNINGER 

1. Om •Gaard• og •Have" i sproglig Henseende, se »Have
kunst• Aarg. 1925. 

2. Se nærmere Forf.s Artikel i Saml. t. j. H. og Top. 4. R. 
R. V. S. 409 tf. 

:J. Se nærmere Forf.s Artikel i Gads danske Magasin 1924 
S. 329-44. 

4. Steenholm: Aalborg Klosterhistorie V 106. 
5. Sammesteds S. 21 (1904). 
li. Se yderligere Forf. s Artikel i >Gartner-Tidende• 1927 

Nr. 27-28. 
7. Petresch Christensen: Nørresundbys Historie indtil 1701 

s. 175. 
8. Sammesteds S. 230. 

10. J evnfør Betegnelsen Podekone, se Hansen: Træplant-
ningens Historie i Thisted Amt siden 1800 (1911). 

11. Petresch Christensen, anf. Værk l 299, II 301. 
12. Sammesteds 179-80. 
13. Sammesteds 55. 
14 Sammesteds 241. 
15. Fra Himmerl. og Kjær Hr. IV 9 
16. Sammesteds S. 10. 
17. Sammesteds S. 11. 



478 JOHANNES THOLLE; 

18. Fra Himmerl. og Kjær Hr. IV S. 15. 
19. Sammesteds S. 385. 
20. Sammesteds II 373. 
21. Sammesteds II 513. 
22. Sammesteds II 525. 
23. Sammesteds II 528. 
24. Sammesteds II 543. 
25. Sammesteds III 400. 
26. Sammesteds IV 410. 
27. Sammesteds IV 411. 
28. Sammesteds II 495. 
29. Petresch Christensen anf. Værk S 13-14. 
30. Pontoppidans Atlas. 
31. Klitgaard: Nibe Bys Historie indtil 1728, S. 82, 131, 132. 
32. Saml. t. j. H. og Tod. l" R. VII 297-98. 
33. Sammesteds 304. 
34. Sammesteds 326. 
35. Se herom yderligere Forf.s Artikel i Fra Ribe Amt 1926. 
36. Fra Himmerl. og Kjær Hr. II 482. 
37. Saml. t. j. Hist. og Top. 1" R VII 344. 
38. Sammesteds 349. 
39. Stenholm: Bidrag til Aalborg Bispedømmes Hist., liL 

Tillæg 18, 28. 
40. Sammesteds 32. 
41. Fra Himmerl. og Kj. Hr. II 475 (Fodnote). 
42. Begtrup: Bidrag til en Fremstil l. af Agerdyrkn.s Til-

stand 1810 Il. 
43. Petreseh Christensen anf. Værk II 69. 
44. Sammesteds 2H-45. 
45. Steenholm anf. Værk 49. 
46. Fogtruann: Kongelig Reseripier 
47. Fra Himmerl. og Kj. Hr. V 85. 
48. Sammesteds V 146. 
49. Schous Registre. 
50. Landhusholdningsselskabets Skrifter og Efterretninger. 
51. Bruun og Lange: D anm. Havebr. og Gartneri indtil1919. 
52. Lind: Om Lægeplanter i danske Klosterhaver og Klo

ster bøger. 
53. Se herom Forf.s Artikel •Fra Frederiksborg Amt• 1927. 
54. Danske Cancelli, 2. Departem. Bilag til Brevbog Nr. 

2636-40 1831, - se yderligere >Havekunst« 1929 Hefte 



HAVER OG HAVEBRUG I AALBORG A:MT 479 

1-2 samt Forf.s Kronik i >Nntionaltidende• Aften "/• 
1926. 

55. Bidrag til Kundskab om de danske Provinsers næn·æ
rende Tilstand VIL 

56. Se nærmere om W. i Forf.s Artikel i •Aarbog f. Præstø 
Amt• 1926 88-91 samt Nekrologen i •Gartner-Tid.• 1887. 

57. Se nærmere Forfs Artikel i Aarb. f. Aarhus Stift 1926. 
58. Beretning fra Selsk. t. Havedyrkn. Fremme om Udde

ling af Præmier til Husmænd for havernæssig Dyrkning 
af deres Jordlodder. 

59. Medd. fra Dansk Byplanlaboratorium Nr. 1926. 
60. Dansk Havetidende 1924. 
61. Meddelelse om disse Haver er 1926 velvilligst givet af 

Aalborg Kommunebogholder, der har været i Kommu
nens Tjeneste i over 40 Aar. 

62. Efter Optegnelser i Protokollen •Løgstør Kommunes 
Smaahaver for Arbejderfamilier og Haandværkere« 1895, 
Løgstør Kommunes Arkiv. · 

63. Iflg. velvillig Oplysning fra Hr. Kommunelærer Rasmus
sen, Søndergade, Løgstør, 1926. 

6·l. Iflg. Indberetning fra fhv. Apoteker Strøyberg 1897 til 
Stephan Nyeland. Stephan Nyelands efter!. Man., Land
bohøjsk. Bibliotek. 

65. Iflg. lndberetn. fra Chr. Wohns, St. Nye!. efter!. M. 1897. 
66. Iflg. Indberetn. fra cand. jur. J. Kr. Larsen, Rottrup, 

1897. St. Nye!. efter!. M. 
67. Fra Himmerl. og Kj. Hr. IV 75. 
68. C. Christensen: Agrarhistoriske Studier, 1891. 
69. Ussing: Kongelige Rescripter, Hcsolutioner m. m. 
70. Klitgaard, Nibe, S. 84, 86, 88. 
71. Saml. t. j. H. og Top. 2" R IIl 4, 34. 
72. C. Mattbiesen: Dansk Frugt I-III. 
73. Danmarks Frugtavl, 1925. 
74. Danske Herregaardc ved 1920. 
75. Saml. t. j. H. og Top. 3" II 123- 6-l. 
76. Hoffroann: Fundationer XI 559. 
77. Diplomaticum Flensborgiensc II 345. 
78. Samt. t. j. H. og Top. 2" H IV H8, 155 samt Hugo Ma

thiesen: Natten. 
79. Rørdam: Kirkelo,·e (2'/7 155-l). 
80. Saml. t. j. H. og Top. 2" R III 417. 



480 HAVER OG HAVEBRUG I AALBORG AMT 

-81. Hoffmans Fundationer IV 233. 
82. Sammesteds IV 217. 
83. Fra Himmerl. og Kjær Hr. 1927 174: 
84. Sammesteds 203-05. 
-85. Sammesteds 61. 
86. Sammesteds 1926 404. 
-87. Sammesteds 1927 23-25, 28-29, 40-41, 44, 46, 48, 90-92. 
88. Sammesteds 39. 
89. Hansen og Hedelund: Aalborg Amts Landboforening, 

1894, - sammenlign H ecquet: Lidt om den private Træ
plantn. i Aalborg og Omegn, 1870. 

·90. Tang Kristensen : Danske Sagn III Nr. 1457. 
·91. Fra Himmerl. og Kjær Hr. 1927: 135, 215, 1928: 225; 230, 

240, 246, 249. 
92. Frederiks-Minde Lystanlæg, Aalborg 1839. 
93. Fra Himmerl. og Kjær Hr. 1927 215. 
·9!. Sammesteds 135. 
95. Iflg. Indberetning fra Apoteker A. Nielsen 2'/7 1897 til 

Steph. Nyeland. St. Lyel. efter!. Man, Landbohøjsko
lens Bibliotek. 

·96. lflg. Indberetning fra Postmester Dahlgren 1897. Steph. 
Nye!. efter!. Man. 

97. U ssing: Kongelige Re scripter ..... . 
98. Se nærmere herom, Johannes Tb olie: Danske Gartnere, 

1927. 
·.99. Kolderup Rosenvinge: Gamle danske Love. 



KYSTLANDET I STRANDBY SOGN 
VED LIMFJORDEN 

AF LÆRER M. C. NIELSEN 

INDLEDNING 

FATTIGT og ukendt henlaa gennem Aarhundreder 
det vindaabne og tyndt befolkede Strandby Sogn, 

afsides laa det med en øde Kystlinie af henved 13 
Kilometers Længde mod Vest langs. aen brede Fjord. 

Trendaadalen med sit udstrakte, folketomme Eng
drag dannede Adskillelsen fra Bjørnsholm Sogn mod 
Nord, mens et Par bugtende Hulveje gennem øde 
Hedestrækninger førte ind i Annekssognet Farsø mod 
Øst; mod Syd var det Stistrup Bæk med sin ligeledes 
tidligere ubebyggede Engdal, der dannede Sognegrænse 
mod -Foulum. 

Vel førte Viborg-Løgstør Landevej gennem Sog
net i hele dets Længde, men da der for et Par Men
neskealdre siden hverken fandtes Kro eller Købmand 
ved Landevejen i Sognet, var der ingen Anledning 
for vejfarende til at standse eller spørge. 

Dog kom Tiden, da ogsaa denne afsides Lokali
tet blev ))opdaget«, ikke just af Turister, men derimod 
af vore Geologer og Arkæologer, der omkring ved Slut
ningen af forrige Aarhundrede henledte Opmærksom
heden paa to saa ejendommelige Forekomster som 
Ertbølle Hoved, af Egnens Folk altid kaldet >>Bjer
get«, og den i Nærheden liggende Køkkenmødding, 

32 
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»Ertbølledyngen((, der har givet Navn til en betydelig 
Stenalderkultur, ))Ertbøllekulturen((. 

Ved Sognets Sydgrænse løber den før nævnte 
Landevej et kort Stykke langs med Fjorden, men saa 
bøjer Kystlinien af mod Nordvest, medens Landevejen 
fortsætter lige mod Nord, og først ved Sognets Nord
grænse, Trendaaen, er der igen kun en Afstand af 
nogle Hundrede Meter mellem Fjord og Landevej, der 
hver til sin Side danner Grænser for Sognets vestlige 
Del, Kystlandet, der - netop ved sin Beliggenhed -
i flere Henseende adskiller sig fra det øvrige Sogn. 
særligt ved de betydelige Forandringer, der i Tidens 
Løb er foregaaet langs selve Kysten, hvor meget er 
forsvundet, og endnu mere trues for Tiden med Til
intetgørelse. 

Da Egnen hidtil har savnet en - særlig topo
grafisk - Beskrivelse i Enkeltheder, vil det nu være 
paa høje Tid at fremdrage og søge fastholdt i Erin
dringen, ikke alene disse Forandringer i de stedlige 
Forhold, men tillige et og andet vedrørende Folke
livet i Kystlandet i en Tid, hvoraf saa meget synes i 
Færd med at skulle begraves i Glemselens Dyb. 

* * * 
Kystlinien falder i to naturligt adskilte Dele: Li

den med ))Bjerget(( og Strandengene. 

I. LIDEN. 

Liden eller Lidebakkerne begynder, hvor Lande
vejen skærer Trendaadalen, og falder stejlt af mod 
denne gamle Fjordmundings Sydside, hvor Aaen bug
ter sig et stridt Løb gennem gamle Strandrevler. Et 
Par Hundrede Meter fremme støder Bakkeranden mod 
Fjorden, drejer brat af mod Sydvest og fortsætter i 
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omtrent lige Linie i henved 4 Kilometers Længde, til 
den ender i Molersknuden Ertbølle Hoved eller Bjerget. 

Liden er den gamle Strandvold, der dannedes i 
Stenalderhavets Tid, da Landet laa betydeligt lavere 
end nu; siden klædtes den med Græs og Lyng, og 
udenfor dannedes der lidt efter lidt et lavt Forland. 
Men Tid efter anden og særlig i det sidste halve Aar
hundrede har Fjorden tilbageerobret største Parten af 
den lave Kyststrimmel, thi netop paa denne Del af 
Kysten kan Storm og Sø til Tider bryde paa med 
ubændig Kraft paa Grund af Fjordens betydelige Bred
de - i en Afstand af henved 20 Kilometer skimter 
man mod Vest mellem Fur og Livø den nordligste Del 
af Øen Mors bag den havagtige Livø Bredning -
og af det lave Kystland er nu kun tilbage en ube
tydelig Rest. 

Men for kun et Par Menneskealdre siden saa det 
helt anderledes ud ))under Liden«, da tøjrede man 
Kreaturer paa det frodige Grønsvær, og Fiskerne hav
de her rigelig Plads til at sprede Vaad og andre Red
skaber, men nu er selv Fiskerhaadene forsvundne fra 
den forblæste Kyst, de har søgt Læ længere mod Syd 
bag Bjerget. 

At denne Nedbrydning særlig i en senere Tid er 
skredet saa hurtigt frem skyldes ikke mindst det hen
synsløse Stenfiskeri, der blev drevet her som i andre 
af vore Fjorde, inden Loven om Kystfredning fremkom. 
Fra de nærmeste Limfjordsbyer kom Stenfiskerne og 
lagde saa tæt ind til Kysten, som Baadene tillod, og 
bortførte de store Rullesten, der særlig ud for Bjerget 
fandtes i Mængde og rimeligvis tidligere har været 
spredt langs det meste af Kysten. 

Et andet Forhold med en lignende Virkning skal 
ogsaa anføres : 

32* 
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Naar Fjordens vrede Bølger havde rettet et af 
deres voldsomme Angreb mod Kysten, syntes de lige
som at ville bøde paa den anrettede Skade ''ed at 
ophobe mægtige Volde af Tang med iblandet Grus, 
Sand, Muslingskaller osv. langs Strandlinien til Værn 
mod det næste Angreb. Det var jo kun til visse 
Aarstider, naar Tangen løsnedes fra Bunden, at den 
kom ind i større Mængder, og den har vel fra Arilds 
Tid været benyttet af Kystfolket om end i ringe Om
fang, men Forandring skete efterhaanden, som Vej
færdsel med Stude og Heste forbedredes, og Tangen 
blev nu bestandig i større Mængde ført hjem til Brug 
ved H usmønning, Strøelse, Dækning af J ordkuler m. m.; 
snart blev der et helt Kapløb om den, og dermed 
var dette Kystværn ødelagt. Bedre gik det heller ikke 
med det opskyllede Gtus, der mest bestod af smaa, 
afglattede Sten, der paa Stedet dannede lange, sam
menhængende Volde. Men i senere Tider har ogsaa 
dette af Naturen selv dannede Kystværn maattet vige; 
det vel sorterede Materiale bliver nu bortført til Vej
forbedring, Cementstøbning m. m. 

Følgerne heraf: Kystens Nedbrydning, er særligt 
kendelige for den, der gæster Egnen med Aars Mel
lemrum. Nedskridningen af Lidens Grønsvær bliver 
mere og mere hyppige, navnlig mod Syd. Ud for 
Ertbølle By fandtes for knap en Menneskealder siden 
paa Kystlandets Grønning en klar Kilde, nStenkilden«, 
omgiven af Andemad og Kabbeleja; nu spores den 
kun som nogle svage Bobler i Strandsandet. 

Lidt længere mod Syd tæt ved Bjerget førte tid
ligere en Vej med to dybe Hjulspor skraat op ad den 
stejle Lide, men efterhaanden gled Grønsværet neden 
for Vejen ud i Strandlien og forsvandt. Vejen kan 
ikke mere befærdes, n Fjorden har taget den!« 
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Nu staar her - som i Stenalderhavets Tid -
kun en nøgen, gul Lerskrænt ud mod Fjorden. 

Kun paa et enkelt Sted lidt norden for Ertbølle 
By er Lidens Bakkerand gennembrudt af et Par dybe 
Tværdale, »Dalskuddet« og »Langdal«, oprindelig 
Erosionsdale, gennem hvilke Vandsamlinger fra en 
Lavning indenfor har banet sig Vej ud gennem det 
- netop paa dette Sted - løse og sandede Jords~ 
mon. Senere i Tiden har det stærke Vindpres ud
videt disse Kløfter og gjort dem til Udgangspunkt 
for den Sandflugt, de1· bredte sig ud over de nærme
ste Marker og Heder, ja, satte Sandmasser i Bevæ
gelse flere Kilometer ind over Landet i en lang Stribe 
''inkelret paa Strandlinien. 

Allerede i Nærheden af Fjorden ser man hist og 
her en af Naturen dannet aaben Sandgrav, hvor in
gen Planter kan slaa Rod; og at det har været endnu 
værre med\ Sandflugt i Fortiden, ser man deraf, at 
adskillige Smaahøjder, der nu er tilvoksede med Lyng. 
har fuldstændig Klitform og tydeligt nok er sammen
føgne. Paa enkelte har der været Rester af Marehalm. 

Længst mod Øst inde midt i Sognet afsluttes 
dette Sandflugtsbælte af en virkelig Indsande paa ca. 
l Kilometers Længde, den saakaldte Myrhøj Sande, 
der dog hørte under Gunderupgaards Hedeareal og 
er sammen med dette bleven beplantet i Slutningen 
af forrige Aarhundrede, saa den lHide, kullede Sand
flade nu er saa godt som helt dækket af Bjergfyr. 
Her hentede Folk fra Omegnen Strøsand til Stuegul
vene, og saa bemærkelsesværdig en Plads indtog den, 
at der endog havde dannet sig et Sagn om, hvorledes 
to kæmpende Tyre ved at oprode Jorden havde frem
kaldt Sandflugt. (Skal forøwigt være omtalt i Hol
bergs Geografi.) 



486 M. C. NIELSEN: 

Særlig Interesse frembyder den Del af Flyve
sandsbæltet, der ligger i ca. l Kilometers Afstand fra 
Fjorden tæt ved Landevejen og bærer Navnet Ildrup 
Siger. Her findes nemlig adskillige Siger, ~: græs
bevoksede Lavninger i Lyngheden, hvor Mosedannelse 
er begyndt men standset ved, at Vandkærene, hvori 
Tørvernosset groede, efterilaanden blandedes saa stærkt 
med Sand, at Mosvæksten, og dermed Tørvedannel
sen, standsedes. 

Men desuden findes enkelte - i Regelen mindre -
Moser, hvis Dannelse maa være begyndt straks efter 
lsrandens Tilbagerykning. I en af disse havde Tørve
laget naaet en Tykkelse af 3-4 Meter, inden det blev 
overlejret af et Sandlag af henved l Meters Tykkelse. 
I dette faste, sorte Tørvelag fandtes en Del Fyrrerød
der og, for ca. 40 Aar siden, Kraniet af en Urokse. 
Denne og enkelte lignende Moser synes saaledes al 
' 'ære dannede i den saakaldte Fastlandstid. Nu er 
disse Moser saa godt som helt opgravede, da Egnen 
i en Aarrække havde Mangel paa Brændsel. 

Her ved Ildrup Siger findes en Del Hustomter 
- flere er forsvundne ved Hedens Opdyrkning -, 
der former sig som lave, rektangulære, lyngbevoksede 
Jordvolde. Der findes hist og her en Askedynge, ild
skørnede, flade Sten fra et Arnested og et Par Brønd
huller. Her synes efter Navnet en Gang at have væ
ret grundlagt en Torp, og Sagnet beretter da ogsaa 
om, at Folkene her i Ildrup blev overfaldet af Røvere, 
hvorfor de flyttede ud til Fjorden. Selvfølgelig er dog 
Byen Brtbølle ældre end den nævnte Torp. Om Re
sterne af et Par lange J orddiger kan derimod intet 
oplyses. 
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Bjel'get. 
Ertbølle Hoved eller Bjerget danner Afslutning 

paa Lidebakkerne mod Syd. 
Den mærkelige Knude med de ejendommelige, 

dybe Indsynkninger og med en Udside, der snart er 
stærkt skraanende, snart stejl eller udludende, gør 
-- særlig set fra N ord _:_ et underligt vildt og sønder
Tevel Indtryk paa Beskueren og tildrager sig straks 
Opmærksomheden som det højeste Parti ved den Del 
af Kysten. Men først, naar man fra den smalle, stene
de Strandbred under den midterste og højeste Del af 
Bjerget ser opad den stejle Lervæg med sit hvidgule 
Moler og de talrige bugtede Striber af vulkansk Aske, 
snart mørke, næsten sorte, snart lysere, brune eller 
gullige, gaar det straks op for de fleste, at man her 
staar over for noget helt usædvanligt. 

Ved mikroskopiske Undersøgelser af Moleret vi
ser det sig, at det er dannet af Kiselalger (Diatomeer), 
lavtsiaaende Organismer af Planteriget, der i Mængde 
har levet og trivedes i et Hav, der forhen, i Tertiær
tidens ældste Del, har bredt sig over disse Egne, 
længe, længe før Danmark blev til. De mikroskopi
ske Rester af døde Organismer dryssede ustandseligt 
ned paa Havbunden og aflejrede sig Lag paa Lag. 

Med længere og kortere Mellemrum - svarende 
til Molerlagenes Tykkelse - blev Lagdannelsen af
brudt ved Vulkanudbrud, der sendte Skyer af Aske 
ud over Molerhavet, og Asken bredte sig, ført af Vind 
{)g Strøm, over vidtstrakte Omraader. Askemasserne 
aflejrede sig saa paa Havbunden over det dannede 
Molerlag, og denne skiftevise Lagdannelse er fortsat 
gennem uhyre lange Tidsrum. 

I hvilken Retning eller Afstand de da virksomme 
Vulkaner har ligget, kan naturligvis ikke med Sikker-
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hed angives, og man maa erindre, at Fordelingen af 
Hav og Land i denne fjerne Tid var en anden end nu. 

Foruden ved Ertbølle forekommer Moleret paa 
Mors, Thy, Fur, Livø og ved Junget paa Salling, og 
saa er her kun Tale om Forekomsterne i Limfjords
egnene. 

Der er af danske Geologer udført et mægtigt Ar
bejde ved Undersøgelsen af Molerets Askelag, og der 
er paavist en mærkelig Overensstemmelse mellem Af
lejringernes Beskaffenhed i de forskellige Klinter, og 
her skal anføres en Udtalelse af Professor O. B. Bøg
gild, der udførligt har beskrevet disse Undersøgelser: 

»Næppe noget andet Sted i Verden faar man Be
sked om en saa fuldstændig U dbrudsserie som den. 
der er betegnet ved Askelagene i Moleret. Ingen hi
storiske Efterretninge"l· fortæller om de nøjagtige Tids
punkter for en saadan Mængde Udbrud og strækker 
sig vel heller ikke over en tilnærmelsesvis saa lang 
Tid, og saa vidt mig bekendt findes der heller ikke 
i andre Aflejringer en saa fuldstændig Serie. Moleret 
optræder paa en Maade som en selYregistrerende Ud
brudsmaalei·, da man nok med nogenlunde Nøjagtig
hed kan betragte Molerets Afsætning som foregaaet 
med jævn Hastighed og derfor kan benytte Afstande
ne mellem Askelagene som Maal for den Tid, der er 
forløbet mellem to Udbrud, navnlig naar man elimi
nerer de lokale Tilfældigheder og ved Udregningen 
benytter Gennemsnitsværdierne.« 1

) 

Bjerget er og var gennem Tiderne det mest kendte 
og skattede Udsigtspunkt i Egnen, det første, der 
mødte Barneblikkets famlende Søgen ud over Mark 
og Enge og Fjordens blaa Vande, det sidste, der fan-

') O. B. Bøggild: Den vulkanske Aske i Moleret. Danmarks 
geologiske Undersøgelser, II. Række, Nr. 33, Side 36. 
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gede Oldingens trætte, sløvede Blik, naar han fra 
Husgavlen lod det glide ud over Egnen for ligesom 
saa smaat at berede sig til at tage Afsked med de 
kære kendte Omgivelser. Her sankede Børnene deres 
aller fineste Legetøj, den smukke, stribede Marksnegl, 
))Bjergfaare< kaldte de dem -, her kunde Ungdom~ 
men ))træffe sammene< paa Helligdage, og tit kom der 
da ogsaa fremmede Folk paa Bjerget, vel mest for 
Udsigtens Skyld, der i Sandhed er herlig, hvad enten 
man retter Blikket mod Vest over Fjorden med dens 
Øer og Halvøer eller mod Nord, hvor det gamle Vit
skøl Kloster - nu Herregaarden Bjørnsholm - træ
der stærkest frem med hvide Mure og takkede Gavle, 
eller mod Syd, hvor en hel By nu er ved at vokse 
frem ved Hvalpsund. Men se ogsaa ind over det
aabne Landskab med de spredte Hjem, de hvide 
Kirketaarne, en rig Vekslen af Eng og Ager og Hede
flader, hvilke sidste efterilaanden afløses af Naaletræ
plantninger som ))Trendskovene< paa Gunderupgaards 
Hede og mange mindre, der i det hele taget har givet 
Egnen et mere dystert Præg. 

Lige fra den graa Oldtid har Bjerget sikkert væ
~·et Egnens Behersker; herfra har engang Stenalder
mennesket skuet ud over en Vildmarks Skove og He
der, spejdende efter et eller andet Bytte, og det har 
vel ogsaa været med Tanken paa det vide U d syn, at 
Gravhøjen, de dødes Hvilested, lagdes paa Bjergets 
højeste Kam. 

Indtil for faa Aar siden fandtes endnu tre af 
disse Høje; muligvis har der været flere i Fortiden, 
der ligesom de sidste er forsvundne, to af dem paa 
en ret ejendommelig Maade, hvilket staar i Forbin
delse med de før nævnte Indsynlminger, der senere 
vil blive omtalt. 
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For ca. 50 Aar siden laa Højene mindst et Par 
Meter eller mere inden for Skræntens Y derran d. De 
io nordligste - en mindre og en større - laa tæt 
ved hinanden, og lige neden for dem strakte Grøn
sværet sig ned over den stejle Skraaning, dog ikke 
-til det nederste, men omtrent i Dybde med de gamle 
Indsynkninger norden for, og længst nede paa dette 
:saas paa nævnte Tidspunkt en svag Antydning af en 
lndsynkning, der nu helt er forsvunden. 

Lidt efter lidt gled det meste af Grønsværet ned, 
-og omkring ved 1914 kom endelig Tvillinghøjenes 
Skæbnetime med den ny store Indsynkning, der net
·OP her bag disse tog sin Begyndelse. Ubetydelige 
Rester af Højene staar tilbage paa Jordvolden mellem 
.Stranden og den dybe Dal, som dengang dannedes. 

Gentagne Gange har jeg haft Lejlighed til at iagt
tage Resterne af disse Høje, hvor der bl. a. fandtes 
Spor af et tyndt Kulturlag af mørkere Beskaffenhed 
-end det ca. metertykke Jordlag oven over. Synligt i 
Laget var en tynd Stribe af ubrændte Ben gennem
vævet med fine Lyngrødder, men det mærkeligste i 
denne Forbindelse var de flade, skifrede Stenstykker, 
der fandtes langs Laget og sikkert i sin Tid har tjent 
som Dækning og Underlag i Gravstedet, disse flade 
Sten er nemlig af selv samme Beskaffenhed som de, 
der Dagen i Dag findes ved Foden af Molerskrænten. 

Der er Grund til at antage, at Højene hører til 
de ældste Stenalde1·høje, hvilket vil sige, at her for 
mere end fem Aartusinder siden ligesom nu fandtes 
en nøgen Klint ud mod Fjorden om end et godt 
.Stykke uden for den nuværende Kyst. 

Ogsaa den sydligste Høj er saa godt som for
.svunden i de aller sidste Aar, men her er det Bølge-
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slaget og Kystens almindelige Nedbrydning, der lidt 
efter lidt har opslugt den. 

Et stærkt Indtryk gør de før nævnte IndsynkHin
ger paa den Fremmede, der første Gang ser Bjerget. 
Set fra Nord danner de en langagtig Sænkning med 
stejle, græsklædte Rande, naYnlig mod Øst. Der fin-

Indsynkningen i Eribølle Hoved set fra Nord. 

des to saadanne Fordybninger adskilte ved en Vold 
·Og svarende til to forskellige Indsynkninger; en tredie 
findes norden for de to, men af den er kun lidt 
tilbage. 

Om disse mærkelige Fordybningers Oprindelse er 
der ofte gisnet, men da de rimeligvis er fremkommen 
for Aarhundreder siden, fandtes der ikke herom no
gen som helst Overlevering i Egnen. Men Gaaden 
l~stes, da omkring ved 1914 en ny og stor Indsynk
ning tog sin Begyndelse Syd for de gamle, og som 
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siden er tiltaget i Dybde, saa en Del af den nu ligger
i Niveau med de gamle. 

Om Aarsagen til de mægtige Jordmassers For
svinden i Dybet skriver Direktøren for Danmarks geol. 
Undersøgelser, D r. "ictor Madsen 1

): >>. • . • . Det, som 
var foregaaet, var aabenbart det, at Grundvandet hav
de opblødt Moleret under det indsunkne Areal, saa 
det ikke længer kunde bære Vægten af de overliggende 
Jordmasser, men blev presset ud paa Forstranden 
som en lav, bred Fold. . . . . . . . . Nu forstod vi og-
saa, at de gamle ))Skred<< i Nordenden af Ertbølle 
Hoved er lignende Indsynkninger. Der findes i dem 
to Vandsamlinger, som ses paa Fig. 6, og som viser, 
at Grundvandet gaar ud her, og antyder, at Indsynk
niugerne skyldes dette. Rimeligvis er Indsynkninger
ne ikke til Ende, de vil sikkert i Fremtiden brede 
sig yderligere ....... « 

At Bje1·get tidligere naaede længere ud i Fjorden, 
viser bL a. de talrige flade, skifrede Sten paa Fjord
bunden, som Strømmen efterlod, medens den bort
førte alt af løs og let Beskafi'enhed, og ved Hjælp af 
disse er det muligt at danne sig et Skøn over Kyst
liniens Form og Udstrækning i Fortiden. 

Størst er dog Nedbrydningen af Kystlinien ved 
Bjergets Sydside, »Bjergnæsen«. Her, hvor Moleret 
er sænket under Vandfladen, bestaar Klinten af rød
ligt Moræneler, der nedbrydes af Bølgeslaget, særligt 
siden Rullestenene paa et Rev, der dannede Bjergets 
Forlængelse mod Syd, er bortførte. Endnu er der 
saa meget tilbage af selve Næsset, at man paa dets 
Landside tydeligt kan iagttage Strandens Udformning 
af Bølgeslaget fra den Tid, da Stenalderhavet sendte· 

1
) D. g. U., IV. Række, Bd. 1, Nr. 6. Indsynkninger i Ert~ 

bølle Ho\·ed af Victor Madsen. 
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en bred, lavvandet Bugt ind bag om Bjerget over de 
udstrakte Strandenge. 

Den største Del at Bjergets svagt skraanende 
Landside har i umindelige Tider været opdyrket med 
Agre i Syd-Nord, men ved den sydligste Høj stoppe
de de brat op, og den sydlige Del henlaa i Lyng. 
Her vil man endnu kunne se Spor af Agerrene, der 

Oppresset Moler paa Stranden foran Klinten. 

gaar i Retning Øst-Vest og stopper uden nogen Af
slutning op ved Skræntens Y derrand; sandsynligvis 
har de tidligere været en Del længere, hvad der lige
ledes gælder om en lav, lyngbevokset Jordvold, der 
gaar i samme Retning. Der er ingen Tvivl om, at 
man her staar over for Rester af en tidligere Dyrk
ning, lige saa lidt som om, at de meget korte Agre 
hm• strakt sig længere ud mod Vest, da der tydeligt 
nok ikke findes nogen Afslutning paa dem. Meget 
ialer for, at denne Opdyrkning er af ældgammel Dato, 
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og nævnes her for ikke - som adskilligt andet -
at gaa helt i Glemme. 

Først ind i dette Aarhundrede er Bjerget blevet. 
»opdaget«, og foruden de Tusinder, der samles her 
til »Missionen«s Sommermøder, har Turiststrømmen 
begyndt at indfinde sig, og ikke uden Grund, thi for
uden de ejendommelige Naturforhold byder Bjerget 
paa en Udsigt over Limfjordsegnene, nær og fjernt,. 
som man sent vil glemme. 

II. STRANDENGENE. 

Ved Næsset, der danner Bjergets Sydende - ~al

det »Bjergnæsen« - bøjer Strandlinien mod Sydøst 
og fortsætter i næsten lige Linie til den saakaldte Ris-
gaard Nakke, og langs Fjorden strækker sig her det 
Engdrag, der forhen udgjorde Stenaldel'havets Bugter 
og Vige. · 

Omtrent paa Midten af Strækningen er Engdra
get afbrudt af to store Bakkeknuder, kaldet Ønbjetge
ne, og der er for mig ingen Tvivl om, at Navnet hid
rører fra den Tid, da de som· en Dobbeltø ragede op 
i Bugten. Man træffer jo ligeledes paa Navnet Ø 
(Øby) i Nøraadalen, der i Fortiden var en Forlæn-
gelse af Randers Fjord. 

Den vestligste af de to Bakkeøer udsender mod 
Nordvest en lang »Hage«, bag om hvilken Engdraget 
bøjer ind i det saakaldte Hulkær, hvorom senere .. 
Sydøst for Ønbjergene fortsætter Strandengene atter 
ubrudt langs Fjorden. 

Engene bestaar af et tyndt, svovlet Lag af Kær
tørv, der hviler paa blaaligt Ler og Klæg blandet med 
Skal navnlig af Hjertemusling og Strandsnegl; et en
kelt Sted - langs Birkebæk - findes en betydelig. 
Ophobning af disse Skaldyrs Rester, medens de paa 
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andre Steder mangler, Men længst mod Nord, hen 
imod BjeTget, haT FjOTden gennem det sidste Par
Slægtled bodskyllet et bredt Bælte af Engene, vel om
trent det halve, saa »Husengene«, »Mølleengen« osv. 
eksisterer blot som Navne; de skjules udenfor i Fjor
den, der i Stormvejr og navnlig under lsdrift skyder 
en mægtig Vold af Grus ind over de lave Enge. I 
Bølgeslagslinien kan man iagttage en lille Afsats af 
det fede Ler i Engbunden under Grus og Tang; og
saa den slikkes langsomt bOTt af Bølgeslaget. 

Stenalderhave t. 
I den saakaldte »ældre Stenalder« laa store Dele 

af Landet betydeligt laveTe end nu om Stunder, ved 
LimfjOTdskysten saaledes en 4-5 Meter. Fjorden var 
dengang et mægtigt Hav, LitoTina- 1

) eller Stenalder
havet, og store Dele af Landet var delt i Øer og. 
Holme, ogsaa Kysten ved denne Del af Limfjorden 
havde et ganske andet Udseende. 

Den føT nævnte Hage elleT Odde, der udgaar fra 
Ønbjergene og strækker sig mod Nordvest ud mod 
Fjorden, er paa sin vestlige Side tydeligt udformet ar 
Bølgeslaget og danner en lav, lyngbevokset Lideskraa
ning ca. 100 Meter fra den nuværende Strandbred. 

Imellem Liden og Fjorden findes endnu en svag. 
Antydning af Rimmer og Dobber med skiftevis Bælter 
af Græs og Lyng, og Navnet Fjordrirurnerne har for
øvrigt her holdt sig til den Dag i Dag. 

Netop her inden for denne Odde eller Sandrevle,. 
men paa den modsatte, nordøstlige, Side af den smalle 
Vig, der her har skaaret sig ind, laa ved en ca. 5 Me
ter høj Lideskraaning den nu saa berømte Boplads, Ert-

1
) Efter det latinske Navn paa Strandmusling. 
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Ertbølle Strandenge under Stenaldersænkningen. 
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bølledyngen, der ved den særlig omhyggelige Under
søgelse, her i sin Tid blev foretaget, og de talrige 
Fund, der fremdrages, kom til at give Navn til den 
saakaldte »Ertbøllekultur«. 

!Jen nævnte Vig, der sikkert har haft Betydning 
ved Valget af Bopladsen, er til begge Sider afgrænset 
af tydelige Strandrevler; nu har den lille Birkebæk 
her banet sig Vej ud til Fjorden i et Leje af Strand
skaller. 

Stenalderhavets Strandlinie. 

Endnu staar tilbage at undersøge den gamle Kyst, 
der ingenlunde som nu dannede en næsten lige, ubrudt 
Linie.' 

Bugten ved Hulkær er allerede omtalt, men des
uden fandtes flere smaa Indskæringer, til Dels med 
ferskt Vand efter Bundaflejringen at dømme. Disse 
Smaauige har uden Tvivl haft Tilløb af Smaabække 
fra Erosionsdale. Deres Udløb i Engdraget ses nu 
kun som sumpede Vadesteder, men man maa erindre, 
at i den Tid, her er Tale om, var Klimaet mere fug
tigt, og en tæt Kratskov har desuden bidraget til at 
tilbageholde J ordfugtighede n. 

Efterhaanden som Klimaet forandredes, Skovene 
faldt, Sandflugtsstrækninger dannedes i Nærheden og 
aflejrede Sand i Dalfurerne, forsvandt Bækkene, men 
for faa Aar tilbage kunde de endnu paavises som 
fugtige Steder i Lavninger og har ved Udflyttersteder 
tit gjort Tjeneste som aabne Bmnde, egentlig kun et 
Hul i Jorden, et saakaldt »Kjeldhul«. Efter at de 
var afløst af rigtige Brønde, henlaa de endnu en Tid 
som udyrkede Pletter med Vandhul for Kreaturer, 
men nu er de gaaet ind i det dyrkede Areal. 

Ved et af disse U d løb har der dannet sig en Eng
mose, som bærer Navnet »Braangse« eller »Braangsø«, 

33 
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uden Tvivl en tidligere Ferskvandssø. Et Bækkeløb 
gennem »Stensdal<< havde U d løb tæt ved Skaldyngen 
ved »Harkuad((, vistnok med rent Kildevand, og ved den 
modsatte Ende af Skaldyngens Strandvold findes atter 
et Vad, forhen U dl ø b for bag ved liggende Sø- og 
Mosedrag. Bag Ønbjergene strakte sig et større Sump
drag med Damme og Smaasøer, de nuværende Kær
og Mosestrækninger ved Myrhøj og Vestergaarde. 

De sidste Aartier har imidlertid ganske udslettet 
de Rester, der endnu var tilbage af Egnens uberørte 
~atur, ,·ed Afvanding og Opdyrkning af Engene og 
de tilgrænsende Arealer, og nu mere end før synes 
det ved første Øjekast ufatteligt, at en Folkestamme 
- om end ringe i Tal - har kunnet friste Livet 
gennem Aarhundreder heT ved denne vindaabne, næ
sten øde Strand. 

Men det fremgaar ikke alene af Fundene i Skal
dyngen men ogsaa ved en nøjere Betragtning af de 
stedlige Forhold, at det ingenlunde er tilfældigt, at 
netop her udsøgte Horden sin Boplads, ja, at Livs
betingelserne for et Folk af Jægere og Fiskere endog 
synes at have været særdeles gode. 

De lavvandede Vige og Moradser har sikkert 
været dækket af en frodig Rørvækst, et ypperligt Til
holdssted for talrige Fuglearter, for Vildsvin, Dyr, 
der søgte til Vandingssteder, osv. 

Det milde, fugtige Klima, med en Aarstemperatur, 
der bevisligt har været henved 2° højer~ end nu, maa 
have fremkaldt en yppig Plantevækst og derved øget 
Dyrebestanden. Men fremfor alt har den nære Ad
gang til en Strand med passende Dybde- og Strøm
forhold været Livets Hovedbetingelse, og herom vid
ner da ogsaa de mægtige Hobe i Skaldyngen af Østers, 
Hjerte- og Blaamuslinger, Strandsnegl m. m.; her 
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fandtes altid det nødvendigste til Livsopholdet, naar 
andet glippede. 

Mod Vejr og Vind var Bopladsen godt beskyttet; 
mod Nordvest tog Bjerget Stødet af for de værste 
Storme, uden for dannede Sandrevlen en solid Bølge
bryder, og hagved lunede Skoven mod Vinterkulden. 

Holme. 

Overgangslinien mellem Ferskvandslagunerne og 
det salte Vand synes at have vekslet noget fra Sænk
ningens Maksimum til dens Minimum, saa den før 
omtalte Kystlinie ikke til enhver Tid har været den 
samme. Men der har stadig i Overgangslinien ligget 
smaa Holme og Næs, og navnlig for Holmenes Ved
kommende maa man antage, at de har tjent Fuglene 
som Ynglepladser og derved for Oldtidsfolket spillet 
en betydelig Rolle som ))Ægholme«. 

U middelbart paa den anden Side af det Vad, der 
mod Syd afgrænser den Strandvold, paa hvilken Skal
dyngen er aflejret, findes en saadan Holm, der har 
Stedbetegnelsen ))Dovverholm«, rimeligvis efter ))Dob
her« (Sænkninger mellem Rimmer) og maa rettest 
hedde Dobberholm. Andre nævnes kun Holme eller 
S kalder. 

Skaldyngen. 

Det var den kendte, nu afdøde Læge Y. Dreyer 
i Gedsted, der i 1886 henledte Nationalmuseets Op
mærksomhed paa Skaldyngen ved Ertbølle, og i 1893, 
da en indgaaende Undersøgelse af disse ))[{økkenmød
dinger« skulde foretages, blev Ertbølledyngen valgt til 
en særlig omhyggelig Undersøgelse paa Grund af dens 
Udstrækning og .Mægtighed. Det antages af de sag
kyndige for sandsynligt, at Dyngens Dannelse har 

33° 
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strakt sig over Tidsrummet fra Landsænkningens 
Maksimum til hen imod dens Slutning. 

Hverken her eller i Egnen forøvrigt er der paa
vist noget som helst Spor af en forudgaaende lnd
·vandring i den saakaldte Fastlandstid, der ligger for
ud for Stenaldersænkningen. Af denne - langt æl
dre - Folkekultur, har man som bekendt fundet tal
rige Rester bl. a. i sydsjællandske Moser. 

Engen, ud mod hvilken Dyngen er beliggende, 
ejedes paa det Tidspunkt, da Undersøgelsen fandt 
Sted, af nu afdøde Gaardejer Mads Sørensen, der for
øvrigt gennem Aarene havde bodført adskillige Læs 
af de her let tilgængelige Kalkskaller, der gjorde Tjene
ste som Mergel. 

H vor Dyngen var urørt, vaT den dækket af et 
Græstørvlag af et lille Spadestiks Tykkelse uden 
Oldsager. 1) 

Dyngens Mægtighed mod Nordvest er opgivet til 
4,30 m; mod Sydøst ender den lidt lavere, og den 
falder jævnt af ud imod Engen. 

I Aarene 1893-97 blev der undersøgt et Om
raade af 340 m~ af Skaldyngens Areal, Lag for Lag 
til Dyngens Bund, og der blev fundet ikke mindre 
end 20,300 Dyreknogler og 8,600 Stkr. Olds:=tger for
uden Baalrester m. m. 

Af Stenredskaber fandtes Skivespaltere, Økser, 
Mejsler, Flækkespaltere, Pilespidser m. m., foruden 
Hjortetaksøkser og adskillige Benredskaber som Hugge
tandslmive, Fiskekroge, Benkamme osv. Desuden 
fandtes Lerkar med tykke Vægge og spids Bund. 

Som Helhed e1· det ringe og tarveligt forarbejdede 

') Oplysninger om Udgravningen er hentede fra Værkel: 
A. P. Madsen, Sofus Møller og Carl Neergaard: Affalds
dynger fra Stenalderen i Danmark. 
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Redskaber sammenlignet med Fund fra andre Bo
pladser. 

Paa 563 Steder fandtes Trækul fra Baalene, be
staaende af Eg, Ælm, Birk, Bævreasp, El, Hassel 
og Pil. 

Tilbage af Dyngen ligger 658 m 2
, der er fredet 

af Nationalmuseet. 
Ogsaa Spor af Menneskeknogler blev fundet, end

da et fuldstændigt Skelet af en voksen, kraftig Per
son, hvilket Fund af Sagkundskaben nærmest tydes 
som en Slags Begravelse. 

Dyngen var Hordens daglige Opholdssted, hvor 
Baalet flammede - sagtens baade Nat og Dag -, 
Maden indtages, Redskaber tildannedes osv. Her var 
dens Hjem, og udenfor laa Fangernes Baade af ud
hulede Træstammer (»Egen«) i den lune Vig. 

Plante- og Dyreliv før og m1. 

For et halvt Aarhundrede siden var denne Egn 
saa godt som blottet for eth,•ert Spor af Trævækst 
og gjorde paa den Fremmede et øde og fattigt Ind
tryk. Kun nede ved Risgaarde stod en Gruppe Ege
purrer, de sidste Rester af den - rimeligvis lave -
Kratskov, der fordum dækkede Kysten. Et andet 
Vidnesbyrd om gammel Sko,•bund fandtes tidligere 
paa Skalder og Holme, hvor talrige smaa Bævreasp 
voksede mellem Lyngen foruden en Del Graapil og 
Vi dier. 

Der er sikkert hengaaet lang Tid, siden Skoven 
forsvandt, og kun yderst faa Stednavne giver nogen 
Oplysning i saa Henseende, dog skal her næ,,nes en
kelte, der endnu bruges i Egnen, nemlig: »Skov' re
bakke« (en Lyngbakke ved Myrhøj Moser), »Toms« 
Kilde tæt ved samme Bakke. Kilden er forsvundet i 
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de senere Aar, Tornene sikkert for længe siden. -
Saa findes desuden Navnet » Tom«-Dammene Syd for 
Ønbjergene og endelig den før nævnte Birkebæk gen
nem en Del af H ulk ær. 

Navnet Birkegaarden, der er anført paa General
stabskortet som Betegnelse for Gaarden, hvor netop 
Køkkenmøddingen findes, er derimod af nyere Dato 
og kendes ikke i Egnen. 

En Storskov har næppe nogen Sinde kunnet tri
' 'es her saa tæt ved den aabne Strand, nærmest maa 
man vel tænke sig en frodig Kratskov, en tæt Under
bevoksning, dækket af knudrede Eges Kroner. En
kelte Egestammer er fundet i yngre Moselag, næsten 
opløste Stammer, vistnok af Rødel, findes ved Øn
bjergene, og endelig fandt jeg for nogle Aar siden ret 
store Hasselnødder ved Tørvegravning i Kanten af 
Kærmosen i Braangsø, en lille Dynge, rimeligvis san: 
let af en elle1· anden Gnaver for Aartusinder siden. 

Det lader sig næppe oplyse, hvor mange af Flo
ras Børn, der havde siaaet Rod i disse Egne, da de 
første Mennesker tog dem i Besiddelse, men adskilligt 
tyder paa, at Plantelivet da var frodigere end senere 
hen i Tiden, særlig efter at Skoven var forsvunden, 
og Vestenvinden fik frit Spillerum langs Kysten. 

Ejendommeligt er det for øvrigt, at paa enkelte 
Steder i Engene, hvor der findes Tørvegrave, frem
kommer iJaa Bunden af disse i utrolig kort Tid en 
Opvækst af Rør, Siv, Dunhammer, Flæg osv., saa 
frodig, som man kun sjældent ser den, ikke fordi 
den i nogen Henseende bliver værnet og plejet fra 
Menneskers Haand, snarere det modsatte, men lrvor 
en saadan Bevoksning er nogenlunde fredet, giver 
den et svagt Billede af den frodige Szunpvegetation, der 
i Fortiden dækkede betydelige Dele af KystamraadeL 
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Dyrelivet før og mz. 
Fund af Knogler i Skaldyngen viser, at her i 

Stenalderen fandtes talrige Arter af Pattedyr, nemlig 
foruden Smaadyr som Pindsvin, Rødmus og Egern 
flere Rovdyrarter som Vildkat, Los, Ræv, Ulv, Græv
ling, Odder, Skovmaar og Ilder. Desuden fandtes 
der - foruden Urokser og Vildsvin - en betydelig 
Skovfa vna med Elsdyr, Raadyr og Krondyr. 

Uroksen var sandsynligvis længe før Mennesket 
indvandret i Egnen, saavel som de fleste andre Dyre
arter, derimod er det kun faa, der nu er tilbage, af 
Rovdyrene kun Ræv og Ilder, ingen af de øvrige; 
dog hænder det, efter at de store, beplantede Arealer 
vokser til, at enkelte Raadyr atter søger tilbage, og 
blev disse Dyr ikke saa hensynsløst efterstræbte, var 
her vel nu atter Mulighed for en Skovfavnas Liv og 
Trivsel. Ulven har aabenbart levet i Egnen lige fra 
Istidens Slutning, og saa sent er den forsvunden, at 
der endnu findes et Minde om den i de saakaldte 
Ulvegrave, der findes paa en Bakkeskraaning ud mod 
den før nævnte Indsande, den saakaldte Ouestbakke 
(muligvis af øverste = højeste). 

De Hjørnetænder af Vildsvin, der fandtes i Skal
dyngen, synes at være af kraftige, velvoksne Dyr, 
hvad der ogsaa gælder om de enkelte Fund, der er 
gjort i Moselag i Nærheden. For dette Dyr synes 
her saaledes at have været særlig gode Livsbetingelser. 

Endnu maa nævnes den lille, sjakallignende Tam
bund, der ikke tilhørte Egnens Dyreverden men har 
som det eneste Tamdyr fulgt Mennesket fra fjerne 
- rimeligvis sydlige - Egne. 

Paafaldende er den mægtige Forandring, som 
Egnens Fugleverden er undergaaet gennem Tiderne, 
idet Knoglefundene i Skaldyngen bærer Vidne om en 
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Artsrigdom, som nu er ganske ukendt, nemlig: Stok
and, Pibesvans, Sangsvane, Havlit, Sortand; Graagaas, 
Knortegaas, Tjur, lille og stor Lappedykker, Lom, 
Stormmaage, Havmaage, Alk, Gejerfugl, Hejre, Skarv, 
Sule, Havørn, Natugle, Flagspæt og Krage. Af denne 
pragtfulde Fugleverden er nu kun to almindelige, 
Maagen og Kragen. 

Hvilket broget Skue maa ikke denne Vrimmel 
af Fugle have afgivet, saa meget desto mere, som de 
stedlige Forhold taler for, at en Mængde af dem har 
ynglet paa Stedet. 

Hvilken herlig Oplevelse maa det ikke have væ
ret at betragte dette travle Liv Inde fra Bopladsen, 
naar Skrig, Rabben og Kalden lød fra Rørblokkene 
langs Bugten, mens Flokke af Svaner, Gæs og Æn
der kredsede i Luften, spejdende efter et Hvilested 
og Føde for Natten, eller naar Hejren kom sejlende 
paa udbredte Vinger ind mod sin Rede i Trækroner
ne. Og kom saa den mægtige Havørn med de kraf
tige Vingeslag pludselig og uventet ind fra Havet, ja, 
saa forstummede enhver Lyd mellem Rørene, mens 
Luften genlød af Angstskrig fra Tusinde Struber. 

Men naar Ørnen fløj bort med sit skrigende Bytte, 
da forstod lagttageren dens ham·de Fremfærd mod de 
værgeløse, thi selv havde han for længe siden lært, 
at vil man leve, maa man dræbe. 

At der i Skaldyngen ogsaa fandtes Ben af Gedde, 
Skalle, Rudskalle og Aborre, synes at afgive et gyl
digt Bevis for, at Ferskvandssøer og Sumpe har - som 
ført nævnt - dækket Dele af Kystomraadet, da an
det Fiskevand, hvor nævnte Fiskearter kan have le
vet, laa - og ligger endnu - ret langt fjernede fra 
Bopladsen, 

Fiskekroge fandtes af forskellig Slags, men uden 
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Tvivl har der ogsaa været anvendt andre Fangstred
skaber, og Benrester af Torsk, Hornfisk og Flynder 
tyder paa Fiskeri saa langt til Søs, at det kun kan 
være foregaaet fra Baad. 

Der kan ikke være Tvivl om, at her Aaret rundt 
har været god og let Adgang til Fiskefangst, og hvad 
der manglede af hensigtsmæssige Redskaber, erstatte
des af Naturmenneskets skarpe Sanser og fine Instinkt. 

Ogsaa Levninger af hele to Sælarter fandtes i 
Skaldyngen, saavel som af Marsvin, Dyr, der nu al
drig ses ved Kysten, og hvad Marsvin angaar, maa 
man nærmest tænke sig, at de er fanget ''ed Inde
spærring i en Vig. 

Dyngedannerne. 

Det er et i mange Henseender fyldigt og levende 
Billede, som Fundene i Skaldyngen giver os af Livet 
og Naturen i disse Egne for henved 6 Aartusinder 
tilbage i Tiden, dog - hvad Mennesket angaar -
belyser de i Hovedsagen kun Emæringsforholdene, og 
her ud over skal man være varsom med at drage 
Slutninger, dog er Genstande som Kogekarrene og 
Benkamme m. m., der fandtes i Dyngen, naturligvis 
af aller største Værdi som Kulturmaalere. 

Under den store Landsænkning i Stenalderen sy
nes talrige Stammer fra Syd og maaske fra Øst at 
være trængt frem for at søge Boplads i nordlige Eg
ne; jagende, fiskende og samlende drog de frem fra 
Kyst til Kyst, til de fandt et Bosted, der passede for 
deres Levevis. 

En af disse Stammer eller Horder fandt netop 
her ved den nuværende Limfjord, hvad den søgte, 
et Farvand med Mængder af Skaldyr i passende Dyb-
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de, en Plads, som var godt beskyttet mod Vind og 
Vejr, nok af Føde, Ved til Baalet osv. 

Skaldyrene i Fjorden har været det sikre Grund
lag for Ernæringen, og hertil kom saa J agt, Fiske
og Fuglefangst, og desuden Indsamling af alt, hvad 
Mennesker paa dette Kulturstade anser for spiseligt, 
især Ægsamling paa de talrige Holme, hvor Fuglene 
maa have haft Rugepladser. 

Bopladsen har ikke som nu ligget aaben for alle 
Vinde og synlig i lang Afstand, Kratskoven maa have 
naaet helt ud til Brinkens Kant, der, hvor Dyngen 
ligger, og rundt om i den stadig gødede Jord har 
- i hvert Fald om Sommeren - været en kraftig 
Bevoksning af f. Eks. Bynke, Nælder, forskellige 
Skærmplanter osv.; det er heller ikke udelukket,, at 
Rørblokke begyndte at dannes i Strandlinien. 

Hvis Skaldyngen, hvad jo er sandsynligt, er dan
net paa selve Bopladsen, maa - efter dennes U d
strækning at dømme - Antallet af Individer have 
været ret begrænset. 

En Slags Bolig eller Ly maa de vel have haft i 
hvert Fald i den kolde Aarstid, og Materiale til dette 
Brug fandtes der ogsaa i Form af Grene, Tang, Rør osv. 

Ilden, der betyder saa meget for primitive Natur
folk, har sikkert været vogtet omhyggeligt baade Dag 
og Nat og lldækket«, naar der ikke var Brug for den; 
der var jo da nogen Besvæ1· ved at frembringe ny 
Ild. Antagelig var her mere end en llArne«, skønt 
man ikke maa regne med llFamilieliv« efter vore Be
greber; det lille Samfund har været opbygget paa 
Hordens Fællesskab o'g Eksistens. 

Frygten for det ukendte tillod ikke nogen lang 
Omstrejfen; dog maa man antage, at der paa kendte 
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Steder i Nærheden er søgt efter vegetabilsk Føde i 
Form af Bær, Nødder, Rødder osv. 

Om nogen Forbindelse med Naboer har der ikke 
været Tale, thi paa dette Kulturtrin er Fremmed og 
Fjende omtrent det samme, med Skinsyge har Hor
den vogtet sine Enemærker. 

Tiden kom, da det travle Liv ophørte paa den 
lille Boplads, og endskønt dette staar i Forbindelse 
med denne gamle Kulturs Undergang i det hele, saa 
har dog sikkert ogsaa lokale Forandringer - frem
kaldt af Forandringer i Klimaet - haft en afgørende 
Betydning. 

Paa det Tidspunkt, da Bopladsen toges i Besid
delse, herskede her et mildt og fugtigt Kystklima, der 
gennem følgende Aarhundreder lidt efter lidt afløstes 
af et Tet tørt Fastlandsklima, og samtidig veg LitOI·ina
havet mere og mere tilbage fra Kysterne, hvorved 
store Strækninger tørlagdes, Vigene og Sumpene ud
tørredes, og dermed aftog, uddøde og forsvandt lidt 
efter lidt det rige Dyreliv, der var en saa absolut nød
vendig Betingelse for Menneskenes Liv. 

Strandengene Syd for Ønbjergene forsætter i en 
Bredde af henved l Kilometer og afgrænses ind efter 
af en lav men tydelig Strandvold. Henved 500 Me
ter fra Fjorden og parallelt med denne strækker sig 
en Strandrevle ved fem Fods Kurven, saa den yder
ste Del af Engene er lave og sumpede med Vandkær 
(Torndammene) og tidligere en Del Dynddannelse, 
der muligvis har givet Anledning til det løjerlige 
Navn, de bærer, nemlig »Skidden«. 

Ved det Sted, hvor Gaarden Lille .Mølle ligger, 
udmunder en Dal. Gennem denne førte i Stenalder
havets Tid en smal Fjordann ind mellem to tydelige 
Strandvolde, omtrent ind til, hvor Landevejen gaar, 
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hvor den modtog et betydeligt Tilløb af Ferskvand 
fra et stort Sødrag, der har opfyldt den midterste
Del af Sognet og nu optages af de store Eng- og 
Mosestrækninger mellem Strandbygaarde og Sørup. 
Gennem den gamle Fjorddal fører nu et lille Bække
løb, der i sin Tid drev Vandmøllen ved Lille Mølle, 
som dog forlængst er nedlagt. Samme Skæbne over
gik for en Snes Aar siden Egnens to andre Vand
møller ved Stistrup og Trend; ogsaa her er de klap
rende Vandhjul standsede og de idylliske Mølledamme 
udtørrede. 

Ved Risgaard Nakke bøjer Fjorden i ret Vinkel 
ind til Foden af den ca. 20 Meter høje Strandvold 
Syd for Risgaarde og følger denne et kortere Stykke,. 
hvorefter den danner Bugten ved Stistrup. Her førte
i sin Tid en Fjordarm ind langs Stistrupaasens Eng
dal, der sammen med Limfjorden og Trendaadalens 
Fjord afgrænsede en Halvø, det nuværende Strand
by Sogn. 

Folkeliv. 
(Et Tidsbillede.) 

Mens de talrige Omskiftelser, Egnen gennem Ti
derne har været underkastet i topografisk Henseende, 
let lader sig paavise i Hovedtrækkene, bliver det ulige 
vanskeligere - ja, helt umuligt- at følge Menneske
nes Færd gennem de svundne Aartusinder. 

Paa forhistoriske Minder er Egnen ingenlunde 
fattig. Af Gravhøje findes endnu adskillige, skønt 
mange er ødelagte; disse saavel som talrige Fund af 
Redskaber og Vaaben - hyppigt af brunt Flint -
viser hen til yngre Stenalder og bærer Vidne om, at 
her ogsaa da har levet et Falle Derimod findes in
tet som helst fra historisk Tid, ingen Ruiner af Ka
peller eller lignende; kun en Mængde dybe H ulveje 
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i Heden fortæller om Fortids Færdsel gennem Sognet. 
Men selv de talrige Slægter fra nyere Tid har kun 
efterladt lidet eller jntet som Overlevering til en Efter
slægt, navnløse hvilede de under Græstuerne paa 
Strandby Kirkegaard, ja, selv Græstuerne er nu jæv
nede med Jorden, efter at Kirkegaarden er planeret 
og inddelt i Gravsteder. 

Om disse - nu snart forglemte - Mænd og 
K vinder fra Kystlandet, om deres daglige Liv og Fær
den, skal her optegnes enkelte Træk hentede fra, 
hvad Egnens ældste har bevaret i Erindringen fra 
sidste Halvdel af forrige H undredaar. 

Trist og øde henlaa nu Kystlandet, en karrig 
N a tur, stadigt hærget af Vestenvinden, der satte sit 
Præg paa Plantelivet, paa de forpjuskede, ofte for
sultede, Husdyr, ja, selv paa Menneskene med den 
vejrbidte Hud og det hele uplejede Ydre. 

Af de to smaa Kystlandsbyer, Ertbølle og Ris
.gaarde, er førstnævnte uden Tvivl den ældste, og 
hvad den sidste angaar, kan Navnet »Risgaard«, der 
altid har været brugt i Egnen, nærmest tyde paa, at 
det oprindelig kun har været en enkelt større Gaard. 
Ertbølle derimod maa vel - med Hensyn til Alder 
og Oprindelse - nærmest sidestilles med Landets 
øvrige Byer, hvis Navne ender paa Bølle, Bol osv., 
af hvilke adskillige kan føres tilbage til Oldtidens 
Slutning. 

Ertbølle maa forhen have hestaaet af 8 Helgaarde, 
der oprindelig laa samlede ved Fjorden, hvor Byen 
endnu ligger. Omkring ved Midten af Aarhundredet 
blev enkelte udflyttede, en blev delt i to, hist og her 
blev der bygget Hus til en Søn eller Datter paa en 
Udlad o. L Ingen karakteristisk Byggeskik . havde 
præget denne fattige Egn, hvor det haarde Krav til 
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Livets Ophold lod alt forme sig mere efter det pi·ak
tiske end æstetiske Hensyn; man var jo henvist til 
det for Ham1den værende Materiale, og frem for alt 
skulde Bygningerne kunne holde Stand mod det hyp
pige vestlige Stormvejr. 

De Nybygninger, som opførtes omkring ved Mid
ten af Aarhundredet, er kendt af mange, skønt de 
nu saa godt som alle er afløste af >>moderne« Ce
menthuse. 

Gaardene opførtes som Regel i fire korte Længer, 
hvis alentykke Mure bestod af utilhugne Kampeslen 
opmurede i Ler, og Taget var ret fladt med meget 
skraa Taggavle. Alle Skillevæggene muredes af sol
tørrede Lersten, som man selv lavede. Gennem 
))Gaardsleddet<<, der traadte i Stedet for Port, kom 
man ind over den lille Gaardsplads, der kun lige for
an »lndhuset« (Stuehuset) var ))pikket« (brolagt) med 
nævestore Sten fra Marken, ))Marksten«, og disse dan
nede ogsaa i Regelen Gulvet indenfor i ))Gangen«, 
:l: Forstuen, hvor en Dør med Klinkefald førte til 
højre ind til Dagligstuen, en anden til venstre ind til 
Storstuen, hvor pragkiste og Klædekister havde Plads. 
Dørene var samlede med Revler og tit umalede. 

I Dagligstuen var en lang, fast Bænk anbragt 
langs V æggen mod Gaarden og ligeledes op mod 
Skillevæggene ved Bordenderne. Ved den modsatte 
Væg fandtes et Par Alkovesenge med ))Omhæng«. 
Modsat Indgangsdøren førte en Dør ind til et lille 
Sengekammer, en anden ud til ))Frammerset« (Køkke
net), og derfra atte1· en til Brygge1·set. Imellem Køk
ken- og Kammerdøren stod Bilæggerovnen paa en 
mm·et Fod og med en Plade ovenpaa til Malttørring. 

I Køkkenet paa det brede, murede Ildsted stod 
))Trefoden«, paa hvilken Gryderne sattes i Kog over 
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Lyngbaalet; og ovenover i den vide, aabne Skorsten 
hang Fisk og Faarekød til Røgning paa rustne Spiger. 

Fra Ildstedet foregik Indfyringen i Bilæggerovnen 
og - naar der skulde bages Brød - i Bagerovne11. 
Alt Brød var hjemmebagt og bestod mest af Rugbrød 
syret med Surdejg, der opbevaredes fra en Bagning 
til den næste, lidt »fint« i'viel sigtedes fra med en 
Haandsigte, »Temsen«, og blev bagt til Sigtebrød, 
syret med Gær fra Brygningen. 

Gulvene bestod af stampet Ler, der blev fejet 
med Rævlinglimer og strøet med hvidt Sand. Vip.
duerne var lave, uden Hængsler, saa de blev aldrig 
aabnet; Ruderne var smaa, saa Rummene henlaa i 
Halvmørke. 

I Staldbygningen havde Hestene Plads i den ene 
Ende af Huset, Kvæget i den anden, hvor det stod 
paa tværs af Huset med Halerne mod en smal »Greb
ning« (af Greb) uden Afløb for Ajlen og uden Foder
gang. Mellem Heste- og Kostald laa en Kalvefold og 
et Kammer til en Dreng eller Karl, der saaledes hel
ler ikke om Natten savnede den kraftige Duft af 
Ammoniak. Foran Hestene fandtes en lille HakkeJselo; 
her stod »Skærekisten«, i hvilken Hakkelsen blev 
skaaret; den bestod af et langt Trug paa fire Ben 
men uden Ender, Foderet lagdes ned i den og skub
bedes frem til en Langkniv anbragt ved den ene En
de, der huggede det over. 

Paa Ladens Gavl og Sider var nogle smaa Lem
me til at >>forke« Kornet ind igennem, naar det før
tes hjem fra Marken, og paa Tværloen blev det tær
sket med Plejle. I det fjerde Hus var der Faaresti 
samt Rum for Vogne, Redskaber osv. 

Paa Gaarden, hvis samlede Areal tit var over 
100 Tdr. Land - mest Hede foruden nogle Eng- og 
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Kærstrækninger -, holdtes kun 4-6 Køer og noget 
Ungkvæg samt et Par Heste, mindre Ejendomme 
havde Trækstude; hertil kom tit indtil 30 magre, 
hornede Hedefaar. En ordentlig Faarekrop regnede 
man til 21/2 Lispund = 2o Kilogram. Besætningen var 
i det hele taget elendig, tykmavede, ludende Øg og . 
langhaarede Plagge, vinterlaadne Kreaturer og magre, 
stivbenede Stude. 

Marken var inddelt i 8 Skifter. Om Efteraaret »fælde
des« Grønjorden, og om Foraaret blev den arnpløjet 
og harvet saa godt, det lod sig gøre. Den bedste Del 
af Skiftet fik lidt Staldgødning, og her saaedes 6-radet 
B:yg, Resten deltes til Spergel og Boghvede (uden Gød
ning) samt Kartofler, til hvilke der »klatgødedes« med 
Faaregødning og Aske, saaledes at der ved hver Kar
toffel blev lagt en Klat Gødning med Haanden (!) Ef
ter Høsten blev Skiftet bearbejdet og tilsaaet med 
Byg, og her kneb det altid med tilstrækkelig Gødning. 
Næste Aar saaedes 2den Kærv Rug i Skiftet og fjerde 
Aar Vdlægshavre uden Græsfrø og - i Regelen -
uden Gødning, og Resultatet blev naturligvis en fir
aarig Græsmark uden Græs. 

Kun undtagelsesvis havde man begyndt paa Op
dyrkning af højere liggende Dele af Eng og Kær, Re
sten var fredet til Høslet og til Græsning for de løs
gaaende Kreaturer, det saakaldte »Tuekær«. Ingen 
husker nu mere det vidunderlige Tuekær, hvor de 
smaa, kuplede Tuer, bevoksede med kort, saftigt 
Græs, stod ganske tæt, men traadte man imellem 

'Tuerne, sivede rødligt Vand og sort Dynd op om 
Foden. For Vogterdrengene var Tuekæret en hel 
lille Verden, thi her rugede baade Vibe, Gulspurv, 
Ryle og Vipstjert, og især var det en Begivenhed af 
Rang, hvis en Dreng havde en Spurverede med et 
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»Kukæg«. Her spankede ogsaa Storken omkring og 
fangede Frøer mellem Tuerne, og usynlig oppe i Luf
ten lød Horsegummens dybe, vibrerende Summen. -
Baade Tuekæret og Fuglelivet hører nu nærmest For
tiden til. 

Til hver Gaard hørte oprindelig en Udlod og en 
Hedelod. Udloddeme, der laa nærmest, blev efter
haanden opdyrkede og bebyggede. Hedelodderne, der 
strakte sig fra Kærup Siger til op imod Aamundin
gen ved Trend, er for en Del endnu uopdyrkede. 
Nogle Huse, der oprindelig laa paa hver sin Toft inde 
i Byen, er for længe siden flyttede ud paa deres Hede
lodder, der_ nærmest ligger i det før omtalte Flyve
sandsbælte. Disse Nybyggere førte naturligvis en 
kummerlig Tilværelse; baade Børn og voksne maatte 
søge at tjene det nødvendigste til Livets Ophold uden 
for Hjemmet. Men for Smaagaardene var Hedelod
derne ikke uden Betydning; en og anden havde her 
en lille Tørvemose, og saa fandtes desuden i Mængde 
den uundværlige Lyng, der blev »slaaet« med Lyngle, 
om Sommeren til Brændelyng og om Efteraaret- naar 
den var saftig og fyldt med Revling, Melbærris og 
»Hvidmos« - til Faarelyng. Med den løjerlige, krum
me Hedetørvspade, der skubbedes frem ved at sætte 
det lange Haandtag mod Laaret, gravede man de 
tynde, ovale Hedetørv, helst hvor der voksede Pors 
mellem Lyngen. Med tre til fire Stød var Tørven 
skaaret løs, hvorefter den lagdes med Lyngsiden ned
ad, indtil den var tør nok til at »rejses« to og to 
mod hinanden med Lyngsideri indefter. Siden blev 
de sat i Smaastakke, til de var tjenlige til at køres 
hjem. Det var mere almindeligt at se Lyng- og Tørve
stakke ved Gaardene end Kornhæs. Da Heden laa 
længst borte, kunde det nok hænde under Bjergnin-

34 
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gen af Lyng og Tørv, at hele Gaardens Besætning af 
Folk og Fæ tog af Sted derud om Morgenen og blev 
der til om Aftenen. En saadan Dag var en Festdag 
i den ellers ensformige Tilværelse, ikke mindst for 
Børnene, da der var Blaabær i Mosekanten, og Kvæ
get holdt sig saa roligt i de grønne Siger. Nogle faa 
Par Terner og et enkelt Par Rødhen skreg og fløjtede 
i Munden paa hverandre, oprørte, som de var, over 
de ny Fredsforstyrrere. Tav Fuglene, var alt saa 
underligt dødsstille. 

Ved Siden af Landbruget drev de fleste lidt Fi
skeri og havde tit en Vaadpart eller et Par Sættegarn. 
Fangedes Aal, kunde de jo saltes og sælges til Aale
kræmmeren, og saa havde man da ogsaa nogen Føde 
i Huset af, hvad der ellers fangedes i Vaad og Garn 
af Torsk, Flynder m. m. Om Vinteren deltog de 
fleste voksne Mænd i det mærkelige men anstrengende 
Plumpefiskeri1

). Blev Fjorden tillagt med Is, kom 
naturligvis Stangtøjet og Isøksen frem. 

Det var et usædvanligt haardført og nøjsomt 
Folk, der levede ved denne Limfjordskyst, og den 
Flid, der prægede alle, vilde med de senere Tiders 
Hjælpemidler have ført til Velstand. Men alt var 
saa upraktisk tilrettelagt. De lange Afstande mellem 
Mark, Kær og andre afsides Parceller, paa hvilke 
Kreaturerne var fordelte, voldte megen Tidsspilde; 
Sommeren igennem saa man ikke blot Børn, men 
lige saa hyppigt Mænd· og Kvinder, der havde pas
seret de fire Snese, trave afsted i nStøthoser«, uden 
Træsko, med Tøjrekølle og - for Kvindernes Ved
kommende - med Strikketøj. 

Egentlig Fattigdom var ikke almindelig, og var 

') Aarbogen 1912. 
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et gammelt, ensomt Menneske i Nød, var Naboerne 
straks til Rede med Hjælp. Endog i de mindste 
Hjem kunde man da selv brygge og bage, og saa 
havde de fleste Aaret rundt lidt af Julegrisen, noget 
tørret Faarekød og saa godt som altid lidt fersk eller 
saltet Fisk . . Grød af Byggryn - undertiden af Rug
mel - hørte til den daglige Kost saavel som Kar
tofler, og om Sommeren var det aldrig knapt med 
Smør, Knapost, Kærnemælk, Surmælk (:->: Tykmælk) 
m. m. 

Brændevin savnedes aldrig i Huset. Sidst i Ugen 
kunde man se baade Voksne og Børn trave til Gunde
rupgaards Brænderi med ))Munken« i en Strikke over 
Skulderen. Fulde Folk var derimod en Sjældenhed, 
og udenfor Gildeslag, var det nærmest en Skam at 
vise sig beruset. - Kom man som Gæst i et Hjem 
eller blot i et Ærinde, blev man saa godt som altid 
budt ))en Dram og en Taar Øl«. 

I Halvfjerdserne begyndte en ny Tid at holde 
sit Indtog i Egnen. Først kom en Del Harboøre
fiskere for at drive Aalefiskeri med Snurrevaad om 
Sommeren. Der var baade unge Karle og gifte Mænd, 
og flere af de sidste blev fastboende ved Kysten. Ikke 
saa faa Forbindelser kom desuden i Stand mellem 
de indvandrede unge Mænd og Himmerlandspigerne. 

Fiskeriet fik nu et godt Skub fremad, og paa 
Fjorden vrimlede det snart af Fiskerbaade med mo
derne Sejlføring, og i det hele taget blev man her 
- i de nærmest følgende Aar - Vidne til et Liv 
paa Fjorden som ikke før eller senere. Det forenede 
Dampskibsselskab havde nu flere Baade i fast Rute. 
og flere kom efterhaanden til. Adskillige Sejlskibe 
saa man daglig, ogsaa Østersfiskeriet tog Fart, og ende
lig kom Egnen selv til at yde Bidrag til Skibssejlad-

34• 
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sen, idet der netop paa den Tid ved Sognets Syd
grænse paa den øde Strand ved Stistrup Mølle rejste 
sig et anseligt Købmandshus med stor Butik. Lager 
fulgte straks efter, og nu saa man Aar efter Aar ny, 
anselige Pakhuse, Stalde m. m. rejse sig paa den øde 
Strand, og uden for laa hyppigt tungtlastede Sejlsku
der, navnlig med norsk Tømmer. Men den anselige 
Købmandshandel kom og svandt med den Mand, der 
drev den op, og nu staar kun tilbage et enkelt Hus 
- en lille, halvgammel Læn-ge. 

Langt den største Del af Hjemmets talrige Arbej
uer blev udført af Kvinderne, ikke mindst af Hus
moderen selv. Alle, ogsaa Børn og Kvinder, tog Del 
i Gaardens almindelige Arbejder, og desuden paahvi
lede det K vinderne at sørge for Bagning og Ølbryg
ning, Malkning, Smørkærning, Ostelavning, Faare
klipning, Slagtning og Hensaltning, Lysestøbning m. m. 
Som Eksempel paa de tarvelige Hjælpemidler, der 
stod til Raadighed, kan nævnes, at til den ret om
stændelige Lysestøbning benyttedes Loftsstigen saa
ledes, at de smaa Træspid, paa hvilke Væger af ))Lys
garn« anbragtes, ophængtes mellem Stigens Tremmer, 
og Smørkærnen med den smeltede Faaretalg stod i en 
Dynge opvarmet Sand. Spiddene, usle, skæve Træ
pinde, opbevaredes omhyggeligt fra Aar til Aar. 

Desuden var der jo saa de daglige Sysler med 
Madlavning, Rengøring, Vask, Strikning, Stopning, 
Lapning af Dagligtøjet osv., og endelig blev saa me
get af Ulden forarbejdet i Hjemmet, som var nødven
digt til Beklædning for hele Familien. Kun fandtes 
ikke altid Væv i Huset, men saa fik Husmoderen for 
en billig Penge vævet i Nabolaget. I Regelen en 
Gang om Aaret kom ))Kvindskrædderen«, Syersken, 
med et Par Medhjælpere og syede - alt med Haan-
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den - Dragter til hele Familien af det solide, hjemme
virkede Vadmel og Hvergarn. 

Aldrig bør det glemmes, hvad Kvinderne i disse 
gamle Hjem - tit under trange Kaar - har bidra
get til en sund Slægts Trivsel ved deres trælsomme 
Slid fra »Morgen tidlig til Aften sildig«. 

De mange fremmede Folk, der lidt efter lidt var 
indvandrede, undlod ikke at give Egnen nyt Præg. 
Den gamle Rettroenhed maatte saaledes vige Pladsen 
for en - til Tider - ret yderliggaaende religiøs Be
vægelse, og her som andet Steds har man for længe 
siden lært at stille større Krav til den daglige Leve
vis. Med den gamle Nøjsomhed er det forbi, stykke
vis er en Tidsalder forsvunden for stedse. 

Naar den fremmede fra Landevejen Nord for 
Strandby lader Blikket vandre langs Fjordsiden, mø
der det næsten overalt velbyggede Huse og Gaarde 
- flere med Vindmølle - hist og her Naaletræplant
ninger og Tilløb til levende Hegn, mens han i Al
mindelighed vil savne Læplantning og gode Haver 
ved Hjemmene. 

Men den, som søger did for at genkalde fjerne 
Barndomsminder, vil savne de lave, graa, straatækte 
Huse, og forgæves søger hans Blik Gravhøjene, der, 
længst ude mod Fjorden, kronede Bakkens Rand, 
Barndomsdagenes Bjerg. 

Forinden nærværende Arbejde var afsluttet, blev 
det mig meddelt, at der var indledet Forhandlinger 
om Salg af Ertbølle Bjerg til industriel Udnyttelse. 

For nylig var jeg i Egnen. Det første, mit Blik 
søgte i Fjordlandskabet, var - som altid - Bjerget, 
men det Indtryk, jeg fik, gjorde mig forstemt. Det 
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var ikke Savnet af Gravhøjene, det havde jeg søgt at 
vænne mig til, heller ikke det, at Banken ved den 
fortsatte Nedbrydning er bleven kendeligt lavere. Nej, 
Aarsagen var de hvidgule, langagtige Dynger af Ler 
og Sand, der i fle1·e Rækker laa ophobede langs den 
højeste Del af Bjergets Rand, thi nu forstod jeg, at 
det var Alvor med det omtalte Salg, og at Dyngerne 
hidrørte fra Undersøgelser angaaende Molerets Ud
strækning. 

Blandt Egnens Folk drøftedes Mulighederne for 
økonomisk Vinding og Tab, men der er et Tab, 
som ikke kan erstattes med Penge l 

Gennem Aartusinder har Øjne, de svundne Slæg
ters Øjne, fra denne Bakkekam skuet ud over Lim
fjordens mægtige Vandspejl, gennem Aartusinder vog
tede Bjerget det lave, aabne Land mod Storm og 
Bølge, men nu synes dets skønne Kystprofil, dets 
stejle Lervæg med de vidunderlige, bugtede Askestri
ber desværre for Alvor viet til Undergang. 



DEGNE I KORNUM OG LØGSTED 
AF M. MØLLER, LÆRER I LØGSTED 

DEGNENE har ikke haft det bedste Lov paa sig ned 
gennem Tiderne, og det kommer vel af, at de 

levede i usle økonomiske Kaar, havde ofte ingen eller 
ogsaa en meget tarvelig Uddannelse og var meget af
hængige af deres høje Foresatte, hvad enten disse 
y ar Præsten eller Herremanden. Undertiden, og det 
var nok ikke saa sjældent, tog man til Degn en Stu
dent, der var kuldsejlet enten i Eksamensuvejret eller 
i Livets Storme. En saadan forhutlet Fyr, fandt 
man, kunde nok bruges til for en lille Betaling »at 
læse med nogle Bønderunger«. Disse »halvstuderede 
Røvere« skulde ikke hæve Agtelsen for Standen. Nej, 
))Degne og Duer gør skidne Stuer«, sagde Ordsproget. 
Man vidste jo, at naar Løbedegnen lod sig se, skulde 
Storstuen i Brug for at give Plads for Byens Børn i 
den korte Tid, man havde ham. - »Det smager al
tid af Bryllup l« sagde Pigen, da Degnen kom til at 
kysse hende, et Ord, der heller ikke geraader Degnen 
til Ære. - Der kunde ogsaa let blive noget at ud
sætte paa hans Gerning i Kirken, da det ofte skortede 
ham paa den musikalske Uddannelse. Det blev der
for en yndet Sport at tage »Troen«1

) fra Degnen. 

1
) Salmen om Troen: Vi tro, vi alle tro paa Gud. 
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»Det er en træls Hund!« sagde Degnen om Salmen. 
»Den gik ham paa, ligesom »Aleneste Gud« (Salmen) 
gik Navr Degn paa.« 

Ja, Ordsprogene var haarde mod Degnene; der 
var jo ogsaa nok baade at le og spotte over. Men 
eftersom Kaarene bedredes, og Oplysningen steg, hæve
de Standen sig. 

FÆLLESDEGNE FOR KORNUM OG LØGSTED. 

Thomas Christensen Taamp omtales allerede som 
Degn i Løgsted i Aaret 1723, og A. Tuxen skriver 
om ham 1): »Samme Degn var iøvrigt en habil Mand. 
Biskop Lintrup roser i høje Toner hans Virksomhed: 
»Jeg fandt Ungdommen saa vel grundet og undervist 
i deres Christendoms Elementer, som jeg næppe har 
fundet den i det hele Stift.« Som saa mange af hans 
Kolleger i de Tider var han Student; han var en 
dygtig Prædikant og vikarierede i lange Tider for Hr. 
Peder (Tuxen, hans Præst), der paa sine gamle Dage 
var meget svagelig; men han lod sig godt betale for 
sin Tjeneste.« 

Han boede i Tollerup, sagtens i en Lejlighed 
paa Tollerupgaard, som Sognet havde lejet til ham, 
og har saa hver Dag gaaet hen i den nærliggende 
Skole, der var bygget paa Fællesjorden i Mjallerup. 
Denne Skole var en lerklinet Hytte, der er nedreven 
kort før Verdensluigen. Dens sidste Beboer kaldtes 
Sara-Niels. 

Christian Taarup afløste Faderen i Embedet som 
»disse Menigheders Sognedegn« i Aaret 1740, indtil 
han i l 7 50 blev kaldet til Sognets Præst. Om hans 
Skolegerning vides intet, men han skal have været 

1) Fra Himmerland og Kjær Herred, V. Bind, Pag. 3i6. 
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en energisk og dygtig Præst; hans Hustru hed Ca
thrine Margrethe Eberhardt. 

Peder Mouritsen, der var gift med Johanne Lau
ritsdatter, har temmelig sikkert faaet Degneembedet 
efter ham. Han nævnes i hvert Fald som Degn un
der Hr. Chr. Taarup. Efter ham kommer en vis 

Peder Soelberg, om hvem der i Liber Daticus 
kun fortælles, at han var gift med Maren Sulborg. 

Schach Wittenhof Hoier blev Degn 16. September 
1773. Hans første Hustru hed Engel Kirstine Rarnus 
af Korn um Præstegaard, sagtens en i Præstegaarden 
tjenestegørende Jomfru. De havde 3 Børn: Mariane, 
døbt d. 19. J u ni 1778, Petrea Mariane, født 3. N o
vember 1779, og Jens Brøndlund, født 17. Februar 
1781. Hans Kone døde 28. September 1781, og siden 
blev han gift med Ane Marie Castine Dyreberg. Han 
omtales 1764 som Monsiør Schach Wittendorf Hoier 
af Kormnn Præstegaard. Tænkelig har han været 
Student og været nordineret Medhjælper hos Hr. Sø
ren Anker Munch. En Vanskelighed indeholder gan
ske vist den lille Forskel i Navnet. - Han døde 8. 
Februar l 790, 54 Aar gammel. 

Johan Christian Abrahamsen blev hans Eftermand. 
Den 9. Februar 1791 ægteviedes han til sin Formands 
Enke Ane Marie Castine Dyreberg. Han døde 4. Maj 
1807. Da han i Liber Daticus kaldes for Degn i Kor
num og Løgsted, er der Sandsynlighed for, at saavel 
Peder Soelberg som Schach W. Hoier ogsaa har væ
ret det, da vi ved fra Præsietavlen i Løgsted Kirke, 
at Christian Thaarup i 10 Aar var ))disse Menigheders 
Sognedegn«. 

Men han er temmelig sikkert den sidste, der be
sørgede Ungdommens Undervisning i begge Sogne. 
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DEGNE I LØGSTED. 
Caspar Josva Isaksen Prelzmann blev Skoleholder 

i Løgsted i Aaret 1795, og tænkeligt er det, at Abra
hamsen, der lige som S. W. Hoier har boet i Kor
num, ved denne Tid har faaet sin egen lille Skole i 
Kornum i de sidste 12 Aar, han endnu levede.- Om 
C. J. I. Pretzmann fortælles meget omstændeligt i 
Degneembedsbogen fra Vindblæs, hvor han har været 
Skoleholder i 13 Aar, at han den 28. Juni 1792 blev 
trolovet og samme Aar i August ægteviet til Karen 
Marie Thomædatter Rold. - Medens han var Skole
holder i Vindblæs, skrev hans Præst saaledes i Skole
protokollen: »Besøg i Skolen den 16. Februar viste 
nogen Fremgang; der var mødt 10 Børn. Endnu er 
der mange, som kunde og burde søge Skolen, men 
.af Skødesløshed holdes hjemme af Forældrene. Disse, 
mærker jeg, anbringer ikke Børnene, før de vorder 
straffede med Afhold fra Sakramentet, og som skal 
ske, da ingen Formaning frugter. Hvass.« - Han 
hed nok ikke »Hvass« omsonst, den værdige Pastor. 

Pretzmann havde ogsaa Besøg af Provst Claudi, 
medens han var i Vindblæs. Det resulterede i føl
.gende Protokolbemærkning: >> 1793 den l 7. December 
var jeg i Vindblæs Skole, men fandt ingen Børn . 
.Skolemesterens Kone sagde, Am·sagen var, fordi de 
bagede. Claudi.« 

Provsten har vist indset, at den angivne Grund 
kunde passere, da Lærerens Dagligstue tillige var 
.Skolestue. - Dagen efter kom Provsten igen, og da 
fandt han »alt i god Orden og Skolemesteren hos 
dem«. 

Da Pretzmann søgte Pladsen som Skoleholder i 
Løgsted, var hans Ansøgning ledsaget af en Anbefa
ling fra hans Præst, og heri betegnes han som en 
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))Verdslig« Person, hvilket i Datidens Sprog ikke skal 
sige noget mere eller værre, end at han 'lar ustuderet. 
For Resten omtalte Hr. Hvass ham denne Gang ret 
velvillig. - Ved Siden af Skoleholder-Virksomheden 
drev han ogsaa Murerhaandværket ligesom Kræn 
Koustrup. 

Af Børn fødtes ham i Vindblæs Sønnen Isak og 
Datteren Ane Sofie, i Løgsted Ane Dorthea og Lene. 
- Isak blev Murer og »klog Mand«. En Gang, for
tælles der, var en Nabo, Svensk Per Kristian kaldet, 
kommen ind til ham, og da han ikke saa Isak, gav 
han sig til at læse i en Bog, der laa paa Bordet. 
Men det var nok en forkert Bog den, for han havde 
ikke læst længe, før Værelset fyldtes med Svovlstank, 
og det var for ham, som saa han blaa Flammer slaa 
frem overalt. Og hvad der var det værste, han mær
kede, at han ikke kunde bevæge sig af Stedet. Det 
forekom ham, at Stuen bølgede op og ned, og han 
havde Indtryk af, at den lede selv var ham nær. -
Da kom Isak. Og da han saa, hvorledes Sagerne 
stod, tog han straks Affære. Med en Syl borede han 
et lille Hul i Vinduesblyet, og saa greb han en Bog 
og læste, saa Sveden drev af ham, · og ))ja gi om ikke 
Skaanet maatte ud gennem Hullet!« sluttede min 
Meddeler, ))men uha, den Stank, der blev derinde l« 

Ane Sofie Pretzmann blev gift med en Husmand 
Ole Tollerup; de kom til at bo i et Hus i Ravnstrup 
Vest for Landevejen. Dette Pars Efterkommere lever 
her paa Egnen endnu (1926). 

Ane Dorthea blev gift med Jacob Malle i Øster 
Ørbæk. 

Lene blev først gift med ))Per Lene«; de boede 
i ))Kællingens Hus« paa Vilsted Mark. Siden blev 
hun gift med Mikkel Fm·strup. 
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Johannes Sc/w!'ling var Lærer i Løgsted fra 1837 
til 1851. Som Søn af By- og Herredsfoged Scharling 
i Løgstør havde han faaet en god Oplæreise og var 
sagtens Student. Han var en ejendommelig Natur, 
der ikke blev forstaaet af sine Omgivelser. Der var 
noget fint udbredt over hans Person, selv om Tøjet 
nok kunde være noget laset. Han var meget musi
kalsk, kunde spille Fløjte, Violin, Violoncel og Klaver, 
og han havde en Mængde Bøger. - Om hans Skole
gerning foreligger der ikke noget positivt; der kan 
maaske nok anes, at han ikke har taget sig denne 
videre nær, gennem hvad der er udeladt i Tilsynets 
Noter. Hans Sangertjeneste i Kirken har der saavist 
ikke været Grund til at klage over. 

Han blev aldrig gift, og i sit lange, ensomme Liv 
blev han til en Original. Han holdt af at udhale sig 
kunstnerisk. En høj Hat oven paa det lange, hvide 
Haar, der flød ham ned over Skulderen og Ryggen, 
et langt Fuldskæg, en meget langskødet Frakke med 
bred Krave og store Ærmeopslag, Knæbukser, lange, 
hvide Strømper og fladbundede Træsko eller lang
skaftede Støvler uden paa Bukserne, ja, naar saa der
til kommer nogle brede, lange Sørgeflor1

) anbragt 
som Stmmpebaand og en Stok af Længde som ham 
selv - saa har man Fænomenet Scharling. Stokken 
støttede han sig ikke til, det behøvede den raske liv
lige Herre ikke, han ba1· den gerne i vandret Stilling 
enten foran sig eller paa Ryggen, i begge Tilfælde 

1
) Nu og da hændte det i ældre Dage, naar en Rigmand 

blev begravet, at der ved Ligbegængelsen blev anvendt 
nogle tykke Stearinlys arnvunden med Sørgeflor; disse 
Lys blev saa skænket til T\irken og sammen med Alter
lysene tændt, naar der var Altergang. Naar de saa var 
udbrændte, benyttede Scharling Sørgefloret til at drapere 
sig med. 
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fastholdt af begge Hænder, medens han skred frem 
saa rank som et Lys. - Styg til at bande skal han 
have været. Der var i det hele taget i Beskrivelsen 
af Scharling meget, der maa minde N u tidens Menne
sker om een af Kavallererne i Gosta Berlings Saga. 

))De skulde gifte Dem, Scharling !« sagde Folk 
til ham, og da han havde faaet dette Raad nogle 
Gange, opsatte han følgende rimede Svar: 

Om jeg fik i Sinde 
som et andet Adams Barn 
at tage mig en Kvinde, 
og saa jeg fik et Skarn, 
en led kivagtig, trættekær, 
en Bærmese, en Bimpelmær, 
som ingen kunde agte, 
og jeg ej kunde magte -
saadan ser jeg paa Tingen, 
saa ta'r jeg heller ingen. 

Og det var der i Grunden ikke noget at sige til. 
Sine mange Bøger havde han i Fodenden af sin 

Seng, og der var nogle af alle Slags. Han var nem
lig ogsaa indviet i den hemmelige Videnskab. Man 
ved saaledes at fortælle om, at han kunde faa sine 
Møbler til at danse, naar han spillede en bestemt 
Dans. Det skal han have gjort for en af sine gamle 
Skolekammerater, Agent Wibroe i Nibe, der ogsaa var 
fra Løgstør. 

I Scharlings Tid var det Skik, at den, der skulde 
bære et Barn til Daaben i Løgsted Kirke, skulde bære 
et bredt, broget Silkebælte med Sølvspænde og Sølv
spænder paa Skoene. Disse Ting ejede Scharling, og 
han laante dem ud mod en lille Godtgørelse hver 
Gang, et Barn blev døbt. Men saa hændte det, at en 
Kone i 1,-øgsted efter endt Afbenyttelse >>glemte at le
vere ham Tingene tilbage igen, og da Scharling ikke 
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kunde huske, hvem der sidst havde laant dem, og 
det gik op for ham, at han nok ikke skulde have 
dem igen, sagde han til en Nabo: >>Jeg skal Dælen 
regier mig nok faa mine Sager, og jeg skal ogsaa nok 
mærke dem, de1· har beholdt dem!« Kort efter kom 
Konen med Klenodierne, men da var hendes højre 
Haand bleven lammet. 

Han havde ofte Ærinde op i Kirken om N atten. 
Hvad han bestilte deroppe, fik ingen at vide, men 
en Morgen sagde han til Gundel - hans Husbestyrer
inde: ))Du kan tro, at jeg har haft fornemme frem
mede i Nat - baade Jomfru Marie og Set. Peter har 
besøgt mig ! « 

Men en Aftenstund, da han laa i sin Seng og 
læste ved et Lys, der stod paa et Bord, gik Lyset ud. 
og han var straks klar over, at der var Skidteri paa 
Færde. ))Tænd Lyset, Gundel!« sagde han. Hun 
gjorde det, men det slukkedes straks igen. ))Naa, er 
det saadan fat, ja, saa maa vi til det paa en anden 
Vis!« sagde Scharling, og saa mumlede han noget 
Pluddervælsk, som den gode Gundel ikke forstod et 
Pluk af. ))Nu maa du tænde Lyset, Gundel, og jeg 
skal love dig, at det nok skal holdes tændt!« Hun 
gjorde det, og Scharling studerede videre i fuld Be
lysning. 

Efter at Scharling havde forladt Skolen, kom han 
til at bo i et lille Hus i Ravnstrup Vest for Lande
vejen. Her levede han da af sin lille Pension - 20 
Rigsdaler, l 1/2 Td. Rug og l 1/2 Td. Byg -, af AI
misser og af at vinde Garn for Folk. Det var hans 
Lyst, naar Garnvinden gik rigtig villig, da med Nøg
let i Haanden at gaa en lille Tur, mens han lod Vin
den blive hjemme. Han kunde paa den Maade gaa 
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paa Besøg hos Naboerne, men gik saa Garnet i Styk
ker, eller det blev filtret, maatte han jo hjem igen. 

Sine sidste Dage tilbragte han hos en Slægtning 
i Løgstør. Nu ligger han jordet paa Løgstør Kirke
gaard Vest for Taarnet, men intet Mindesmærke viser 
Stedet. 

Jens Peter Muller var Lærer i Løgsted fra 1851 
til 1873. Han var først Skomagersvend, men forlod 
Haandværket og tog paa Snedsted Seminarium. Der
fra blev han en kort Tid Lærer i Sæby, kom derpaa 
til Hals paa Læsø, derfra til Vesterø ligeledes paa 
Læsø og saa igen til Hals. Den 9. April 1851 til
flyttede han Lærer- og Kirkesangerembedet i Løgsted 
- i den første Tid dog kun som Substitut for 
Scharling. 

Det maa ikk.e have været en særlig herskabelig 
Lejlighed, J. P. M liller flyttede ind i, da han kom til 
Løgsted, hvilket kan ses af en Note i Journalen i Aaret 
1852. Den lød saaledes: Den l. og 3. Marts var der 
ingen Skole for denne Klasse, ligeledes den 28. Fe
bruar og 2. Marts for nederste Klasse paa Grund af 
min Kones Nedkomst; thi da der ingen Beboelses
lejlighed er uden en lille Stue, maatte man i de før
ste Dage afbenytte Skolestuen. J. P. Miiller. 

Kort efter byggedes en god Skole lige op ad 
Kirkegaardsdigets østre Side og norden for Gaarden 
Claudihuus. 

1858 lukkedes Skolen fra 20. Februar til 22. 
Marts paa Grund af en ondartet Skarlagensfeber, der 
krævede flere Menneskeliv. 

Lærerens Kone nedkom den 15. September 1858 
og blev derefter sindssvag i 22 Dage, hvorfor Skolen 
tillodes at ophøre. J. P. M. 

Søndagen den 8. September 1861 blev Forældrene 
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til Skolebørnene advarede af Pastor Gravenhorst fra 
Prædikestolen mod at lade Børnene forsømme Sko
len, da de i modsat Fald »fra Dato af vilde blive 
straffede«. 

En Note i Journalen lyder saaledes: 1864. Sko
len ophørte i Juli Maaned paa Grund af, at ingen 
mødte, da de ikke turde gaa for Prøjserne, da samme 
exerserte hver Dag ved Skolen og paa Kirkegaarden. 

J. P. Miiller var først gift med Karen Westen
holt, Datter af Landinspektør Westenholt fra en Gaard 
uden for Hjørring. Børnene af dette Ægteskab var 
Amalie, Karl og Elmine Marie Miiller. 

Han blev gift anden Gang med Louise Malling, 
der fra et tidligere Ægteskab havde en Søn - Sned
ker Malling i Løgstør. Med hende havde Muller ti 
Børn, af hvilke de seks døde som smaa. Flora Mii.ller 
blev født paa Læsø og siden gift med Snedkermester 
Karl Knudsen i Løgstør, Samuel Gotfred Miiller blev 
født i Løgsted. - Emma Miiller blev gift med Lærer 
Bjørnlund, der vikarierede for Mii.ller i Aaret 1872 og 
siden blev Lærer i Vangen Skole ved Sæby. - Char
lotte MiUler blev gift med Lærer Lund i Vindum ved 
Rødkærsbro. Han døde 7. December 1914. 

Jens Peter Miiller døde den 28. April 1873, 681/4 

Aar gammel og ligger jordet paa Løgsted Kirkegaard 
Øst for Kirken uden Mindesmærke. 

Ogsaa Mii.ller kunde trolde lidt, han kendte Raad 
for en Del Sygdomme, og han kunde standse løbske 
Heste; men han var ogsaa den sidste af de Løgsted 
Degne, der kunde »mere end deres Fadervor«. 

Niels Kristian Lazzrits Pedersen fra 1873 til 1900. 
Han er født i Røjkær, Vestervig Sogn, den 21. 

Februar 1844, Søn af Gaardmand Peder Poulsen og 
Hustru Kirstine Ande1·sdatter. Han dimitteredes fra 
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Ranuro Seminarium i 1866, var Hjælpelærer i Villerslev, 
Thy, til 1867; fra dette Aar til 1873 var han Lærer i 
Tanderup, Haverslev Sogn, -Hanherred, derfra flyttede 
han til Løgsted. Han døde den 3. November 1900. 
- Han var gift tre Gange. Første Gang i 1867 med 
Ane Margrethe Christensen, Enke efter Lærer Søe
Pedersen fra Agger, som var hans Broder. Med hende 
havde han fem Døtre: Kirstine, gift med Købmand 
Bie i Hobro, Anna Elisa Marie, Magister i Køben
havn, Louise Marie, gift med Købmand Brinch i Nibe, 
Marie Frederikke, Sygeplejerske, og Kristiane Othilia, 
Farmaceut. -- Med sin første Mand, Lærer Niels 
Marius Søe-Pedersen i Agger, der druknede under 
Forsøg paa at redde to Skoledrenge, havde Ane Mar
grethe to Sønner, Anton Peter, født i Agger 7. Juli 
1863, og Niels Marius Søe-Pedersen, født i Agger d. 
5. Juni 1865 kort efter Faderens Død. N. M. Søe~ 

Pedersen blev Præst - en Tid i Ranum og siden, 
fra 1910, i Boddum og Ydby. 

N. K. L. Pedersen blev, da hans første Hustru 
døde 23. April 1876, gift anden Gang i 187~ med Ma
ren Hald fra Vendsyssel, f. 1853, død 17. August 1880 
uden at efterlade sig Børn. 

1. April 1885 blev Pedersen gift med Maren Kir
.stine Jensen, født i 1853 i Blokhusene. Med hende 
havde han Jenny Margrethe, f. 18. Maj 1887, Axel 
Kristian, f. 10. April 1890, sindsyg, Alfred Marius, f. 
26. Oktober 1891, og Betty Emilie Gudrun, f. 14. Au
gust 1896, Farmaceut. 

Af Hjælpelærere havde Pedersen de sidste to Aar, 
han levede, Lærerne Schaarup Sørensen og Sølvsteen. 

I 1901 oprettedes et Lærerindeembede ved Sko
len. Et nyt Skolehus var i 1900 bygget Vest for 
Kirkegaard en. 

35 
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Mads Møller, født 24. Marts 1862, blev Første
lærer, og Jens Liengaard, født 28. Januar 1883, blev 
Vikar i Lærerindeembedet 

DEGNE I KORNU}.L 
(Af Ko~num Lærerembedes Emhedsi.Jog.) 

1807 døde Degnen Abrahamsen i Kornum og 
efterfulgtes i Embedet af Rasmus Ravn, der da var 
omtrent 60 Aar gammel, thi Kornum Sogns ældste 
Kirkebog udviser, at 24. Februar 1827 døde Rasmus 
Ravn, Skolelærer og Kirkesanger i Kornum, 81 Aar 
gammel, medens hans Hustru Marie Katrine Amtris, 
var død 1825 den 28. November, 59 Aar gammel. 
Efter Ravn beskikkedes Kristen Lund i Embedet, en 
Søn af Stedets daværende Sognepræst Hr. Thomas 
Lund. Han skal blandt andet have arnhugget og rent 
ødelagt den ved Skolen smukke Have. Dog forblev 
han ikke i Kornum mange Aar, thi da Faderen var 
bleven forflyttet til det store Dronninglund Præste
kald, flyttede Sønnen i 1834 fra Kornum til Furreby 
ved Løkken. 

1834 den 8. December beskikkedes Skolelærer 
Kristen Nielsen i Kjølby, født i Staun 1791, Lærer i 
Kjølby siden 1813, til Lærer og Kirkesanger i Kor
num. Hans Hustru var Karen Marie Kristensdatter. 
født i Aggersborg Sogn 1782, gift med Kr. Nielsen 
1816. De havde fire Børn, to Sønner og to Døtre. 
Konen døde i Kornum Sogn 1854, Kristen Nielsen 
den 10. Marts 1857, men havde allerede søgt og faaet 
Afsked Mikkelsdag 1853, efter at han i nogle Aar 
havde haft Hjælp til Gerningen i Skolen, først hans 
Datter Else, siden Seminaristerne Peter Overgaard og 
Lars Thomsen, af hvilke den sidste kaldedes til Em
bedet efter Kristen Nielsens Entledigelse, det han som 
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Hjælpelærer havde bestyret paa eget Ansvar. l. No
vember 1858 flyttede han fra Kornuro til Næsborg, 
hvortil han var bleven kaldet. - Embedet skulde 
nu besættes efter Lov af 8. Marts 1856, men der 
meldte sig kun een Ansøger, Seminarist fra Ranuro 
af 1858 Søren Kristjan f(ristensen, født i Tæbring paa 
Mors 1836, Hjælpelærer hos Thomas Bjørnbak i Smid
strup ved Hjørring. Indstillingen var saaledes uden 
Vanskeligheder, og Biskoppen kaldede mig da under 
11. Januar 1859 til Lærer og Kirkesanger i Kornum, 
hvor jeg nu virker paa syttende Aar om end i knappe 
Kaar saa dog med Troen til Gud Fader almægtigste 
paa, at han nok skal sørge for mig og mine, saa jeg 
tør synge med afdøde N. F. S. Grundtvig: 

Føde og Klæder nok du faar 
af ham i Morgen som i Gaar, 
og naar hans Sol for dig gaar ned, 
arver du al hans Herlighed. 

O Gud ske Lov! 

Min første Hustru var Knudsine Sofie Møller, 
født paa Birkelse 1833, gift 24nde Oktober 1861, døde 
27nde Maj 1864. Min anden Hustru er Andrea Kir
stine Jakobsen, født i Bislev Skole 1841, gift 30. No
vember 1865. 

Skolehuset i Kornuro er opført: 
Skolestuen og Beboelseslejligheden, 12 Fag 1857, 

Laden, 7 Fag fra vestre Ende 1867. Haven Nord for 
Huset anlagt 1862, den Syd for Huset anlagt 1868. 
Brønden er kastet tæt sønden for den gamle 1875 i 
November. 

Paa Grund af Syns- og Nervesvækkelse saa jeg 
mig ikke længer i Stand til fyldestgørende at bestride 
Embedet her og indgav derfor i December 1895 Be
gæring om Afsked, der bevilgedes mig fra 31. Marts 
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1896 med en aarlig Pension af 772 Kroner 66 Øre. 
- I over tretisyv Aar har jeg nu levet og virket her 
i Kornum, men maa nu forlade den mig saa kære 
Gerning, de mig saa kære Mennesker og det mig saa 
kære Sted og drage til Løgstør, bevarende i Mindet 
den megen Kærlighed, der er udvist imod mig under 
U dø velsen af min Gerning, men først og sidst med 
Lov og Tak til Gud Fader for al hans Godhed og 
Miskundhed mod mig og mine sikker paa, at han 
fremdeles vil bevare os alle i sin højre og komme os 
i H u evindelig. 

Kornum Skolehus i Maj 1896. 

Søren Kr. Kristensen. 

S. Kr. Kristensen elskede Plantning. Han an
lagde den smukke Have ved Kornum Skole og op
ildnede Beboerne til at plante. - Da han kom til 
Kornum, var Sognet meget træfattigt; den eneste større 
Have, der fandtes, var ved den gamle, nedlagte Præste
gaard. Da han flyttede til Løgstør, var Kornum By 
en af de hyggeligste i Herredet med sine mange Ha
ver og sin lille Skov. - Man forstaar saa godt hans 
Harme over Lærer Lunds Vandalisme. 

Kristensen havde tre Børn, en Datter, gift i Amerika, 
en Søn, der er Ingeniør, og en Datter, der er Lærerinde. 

Jens Kristian Jensen var Lærer og· Kirkesanger i 
Kornum fra 1896 til 1922. 



HIMMERLANDSK HEDENSKAB 
AF GUDMUND SCHUTTE 

H nniERBOERNE kan Tose sig af at eje en ældæ Hi
stOTie end noget andet nulevende Landsfolk østen 

foT Rhinen og norden foT Alperne. Og det ikke blot 
en Saga, som er mægtig i Aarstalrække - over 2000 
AaT -, men ogsaa mægtig i sit ældste Indhold. Med 
Gny træder Himmerboerne ind paa Historiens Skue
plads, melder sig straks med en saa verdenshistorisk 
Daad som Kimbrernes Tog, der nær havde lagt Romer
riget øde. 

Kun kummerlig har dansk historisk FOTskning 
røgtet denne Arv. I nittende Am·hundrede til hen
imod Halvfemserne var det Mode at trække »kritisk« 
paa Skuldrene af Kimbrerne. Hvad rager disse gamle 
Tyskere eller Kelter os? sagde man. At ransage 
himmerlandsk Hedenskab var der selvfølgelig ikke en 
Sjæl, der tænkte paa. Som en Slags sindbilledlig Af
spejling af dette Vanrøgtens Tidsrum kan vi tage en 
pudsig Misforstaaelse, som en af Gyldendalske For
lags Kunder nylig gjorde sig skyldig i. Han skrev 
og forlangte Joh. V. Jensens Bog »Sølvbryllupstoget«. 
Dermed mentes ))Cimbrernes Tog«! 

Den første, der for Al voT har draget Kimbrernes 
Heltesaga frem fra Glemselens Nat, er afdøde Julius 
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Wulff: Sekretær ved Fællesrepræsentationen for Indu
stri og Haandværk; han holdt paa en Himmerlands
udstilling et Foredrag om Kimbrertoget, og det fik jeg 
udgivet gennem Selskabet for germansk Filologi 1908. 
I 1913 kom saa min folkelige Fortælling »Heltebogen 
om Bojerik og hans Mænd, Himmerboernes Storvær
ker for 2000 Aar siden«. Om >>Himmerlands Navn 
og Saga« har jeg skrevet i »Historisk Aarbog for 
Himmerland og Kjær Herred«, 1916. Endelig følger 
saa Joh. V. Jensens Roman, >>Cimbrernes Tog«, 1922. 
Og paa Basis af min Fremstilling i >>Heltebogen« har 
Direktør Max Henius i 1924 ladet Himmerboen Billed
hugger Bundgaard mejsle Kimbrernes hellige Tyr en 
Mindesten i Ræbild Nationalpark. Dermed er der i 
noget Mon raadet Bod paa den uværdige Ligegyldig
hed, der har kastet et Glemselens Slør over Himmer
lands dyrebare historiske Minder. 

Jeg skal nu i Korthed give et Rids af det Heden
skab, som Stenen paa Ræbild Bakke maner os til at 
mindes. Det fortjener i høj Grad en saadan Minde
rune, thi paa mange Maader rummer himmerlandsk 
Hedenskab et ejendommeligt og tankevækkende 
Særpræg. 

Der er noget mystisk ved det Forspring, som 
flimmerboerne paa Historiens handlende Skueplads 
har for deres Stammefrænder. Var det et blot og 
bart Træf af det blinde Tilfælde? Eller havde det 
sin forstaaelige Aarsag, og da hvilken? 

Noget helt blindt Træf var det næppe. I al Fald 
kan vi spore, at Himmerlands Hedenskab paa visse 
vigtige Punkter stod i en lignende Forspringsstilling, 
dengang den store Vandring foregik. Og det skyl
des sikkert Ravhandelen, som bragte Jylland i For
bindelse med Gallien, det nuværende Frankrig, og 
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aabnede Døren for den galliske Kulturs Indllydelsc. 
Vore Forfædres Gudsdyrkelse var dengang i det 

bele endnu ikke særlig udviklet. Romeren Cæsar, 
som lærte tyske Stammer at kende Aar 58 før Kri
stus, siger om dem, at de staar paa et langt mindre 
fremskredent Kulturtrin end det, han traf i Gallien. 
De har ikke som Gallerne skolede Præster og lægger 
ingen Vægt paa Ofringer, dvs., de har ikke saadanne 
storsiaaede Fester, Templer, Gudestøtter og Offerred
skaber som dem, der kendes fra Gallien; endvidere 
har de ingen personlige Guddomme. 

Men alt det passer ikke paa de Kimbrer, der drog 
ud paa Tog et halvt Hundrede Aar før Cæsars Tid. 
De havde netop en Gudsdyrkelse, der var indrettet 
efter gallisk Mønster og tip-top paa Højde med Ti
dens mest fremskredne Krav. Det kan vi spore paa 
tre vigtige Punkter. 

Det første Punkt er, at Kimbrerne havde skolede 
Præstinder. Der fandtes i deres Lejr, fortæller Græke
ren Strabon, en ·Skare graahærdede Præstinder, som 
gjorde Tjeneste ved en grufuld Menneskeofring. De 
gik barfodede, med dragne Sværd i Hænde, iførte 
hvide Linklæder, der sammenholdtes af Kobberbælter; 
det synes at have været en Slags Ordensdragt. Disse 
Kvinder smykkede de romerske Fanger med Blomster
kranse som andet Offerkvæg og førte dem til et Slags 
Skaffot, hvor Ypperstepræstinden modtog hver enkelt 
Fange, slagtede ham og hældte Blodet i Offerkedlen. 
Siden tog hun Varsler af de hvirvlende Bloddampe, 
der syntes at love hendes Landsmænd Sejr. 

Det andet Punkt er den Offerkedel, der her om
tales. Det var en mægtig Kammerat, kunde rumme 
500 Potter. Man kan nok tænke sig, at Rygtet om 
Brugen af den har fyldt Datidens Romere med Skræk 
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og Rædsel. Og det er ikke den eneste kimbriske 
Offerkedel, vi hører Tale om. 100 Aar senere, da en 
romersk Flaade hjemsøgte Himmerlands Kyster, følte 
Kimbrerne sig stedt i Nød, og saa valgte de at sende 
Kejser Augustus deres hellige Offerkedel, idet de saa 
flittig bad Hans Majestæt tilgive dem, at deres For
fædre havde udgydt saa grufuldt meget Romerblod i 
den med de 500 Potter. - Endelig ved vi om en 
tredie kimbrisk Offerkedel, og den ejer vi den Dag 
idag. Den fandtes Aar 1891 i Gundestrup Ræve
mose, Aars Herred, og er nu en af de største Skatte 
i Nationalmusæet i København; Afstøbninger findes 
i Musæerne i Randers og Aarhus. Altsaa hele tre 
mægtige Offerkedler kendes i Kimbrernes Saga; ikke 
en eneste tilsvarende kendes fra nogen anden gotisk 
Stamme i Historie eller Virkelighed. Stilen i den 
pragtfuldt udmejslede Sølvkedel fra Gundestrup er 
gallisk; den er et tydeligt Vidnesbyrd om tlen livlige 
Søhandel, der forbandt Datidens Jylland med Gallien. 

Det tredie Punkt er den personlig udprægede 
Hovedgud, Kimbrerne dyrkede. Der fortælles hos 
Grækeren Plutark, at de paa deres Vandring medførte 
et Kobberbillede af en Tyr; ved det edfæstede de de
res Fredpagter og andre vigtige Aftaler. Billedet erob
redes af Romerne Aar 101 f. Kr. Og netop samme 
Tyregud indtager Hæderspladsen paa den kimbriske 
Offerkedel fra Gundestrup. Vi kender ham godt nok 
fra Gallien, hvor han dyrkedes som ))Tyren med de 
tre Traner«. Men forøvrigt rækker hans Stamtræ 
langt længere tilbage. Paa Sicilien var der en græsk 
Tyran Falaris, der ofrede Mennesker ved at stege dem 
levende i et mægtigt Bronzebillede af en Tyr. Paa 
Kreta fortæller Sagnet, var der en Kong Minos, der 
ofrede Mennesker til Uhyret Minotauros, dvs. Minos' 
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Tyr. Fønikerne fremstillede deres menneskeædende 
Gud Moloch i Tyreham. Og ved den øverste Top 
finder vi Ægypternes Tyregud Apis, der mentes at 
være et Billede paa Overguden Osiris' Sjæl. - Det 
er altsaa denne østerlandske Guddom, der ad Søvejen 
er kommen til Jylland fra Gallien, medens der ikke 
er tydelige Spor af ham i noget andet gotisk Land. 

Noget andet Navn end »Tyr« har denne Gud 
ikke nødvendigvis haft; en jysk Helligdom for ham 
var sikke1t Tyregod, ældre Thyurguth. (Dansk Tyr. 
ældre Thyur, maa for Resten endelig ikke forveksles 
med det islandske Gudenavn TYr, der har en helt 
anden Oprindelse og paa Dansk lød Tir eller Ti.) I 
Gallien finder vi netop Guden kaldt slet og ret Tar
uos, dvs. »Tyr«. Og den Dag idag mindes den gamle 
Herre ovre hos Himmerboernes N ab o er i Sallinglan d, 
naar de siger: »Nu brøler Himmerlands Tyr«. Ud
trykket »Himmerlands Tyr« bruges ogsaa om særlig 
tyk og fed Aal, der drages op af Fjorden. Denne 
Sprogbrug kendes ikke blot i Salling, men ogsaa i 
Lovns i Himmerland. Hvorledes Tyren har kunnet 
blive til en Aal, er ikke godt at vide, men de mytiske 
Forestillingers Veje er ofte uransagelige. 

Imidlertid har man sikkert ogsaa følt Trang til 
at give den hellige Tyr et særligt Kendingsnavn, og 
der kan næppe være Tvivl om, at det slet og ret 
var Hol'n. Der findes i Horngudens Hovedomraade 
ikke mindre end to Herreder, hvis Navne er dannede 
med dette Navneled, nemlig Hornhøj og Hornum. 
Og tæ1 opad sidstnævnte Herred ligger netop det 
Omraade, indenfor hvilket Horngudens hellige Kedel 
blev funden, og ydermere indeholder Aars Herreds 
Vaabenskjold, som Julius Wulff bar paavist, den Dag 
idag Tyrehovedet som helligt Mærke! Nu til Dags 
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hedder Herredet Aars, men tidligere hørte det maaske til 
Hornum, og det er dog vel næppe noget rent Tilfælde, 
at een og samme Egn rummer Horngudens Navn, 
Horngudens hellige Kedel med Tyrebilledet og ende
lig Horngudens Hoved som Vaabenmærke. - Naar 
jeg siger, at Hornguden maa have heddet Horn, er 
det iønigt ikke bare Gætteværk udfra nogle geogra
fiske Navne. Den Dag i Dag bærer nemlig den vilde 
Jæger i Vendsyssel, Ommer Syssel og Aabo Syssel 
ofte Navnet Horns Jæger, og d'a den vilde Jæger over
alt ellers viser Tilbøjelighed til i sig at optage stedlige 
mytiske Figurer, er der ingen Tvivl om, at her seer 
vi det levende Minde om den gamle kimbriske Tyre
gud. I selve Himmerland har jeg ganske vist ikke 
fundet Navnet Horns Jæger, men da det optræder i 
Nabosyslerne baade mod Nord og Syd, maa det en
gang ogsaa have været til Stede i det mellemliggende 
Land. Det er en særlig østjysk Foreteelse, der nøj
agtig svarer til den gamle kimbriske Tyredyrkelses 
Hovedomraade. 

De skolede Præstinder, de pragtfulde, mægtige 
Offerkedler og Dyrkelsen af Tyreguden Horn er tre 
Punkter, der viser, at Oldtidens Kimbrer ikke var 
»tabt bag af en Vogn«, men i religiøs Henseende 
snarere var forud for deres Samtid, i alt Fald paa 
visse Punkter. 

Paa andre Punkter var de imidlertid lige saa sik
kert udpræget bagelige. Den Slags Modsigelser findes 
ofte i det religiøse Liv. 

Det kan siges at være et Kendemærke for Himmer
boerne, at de i visse Ting har staaet paa et Urtids
trin langt ned i Tiden, delvis lige til vore Dage. 

En himmerlandsk Karl ved Navn Brøgger, som 
døde i sidste. Halvdel af forrige Aarhundrede, troede 
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saaledes fuldt og fast, at han i en tidligere Tilværelse 
havde været en Hest, og at han efter sin Død vilde 
''ende tilbage til samme Tilværelsesform. Det er en 
Forestilling, der hører hjemme hos rene Naturfolk. 

Et npersonligt Tordenvæsen kendtes i Himmerland 
endnu i det 13. Am·hundrede, altsaa tusind Aar efter 
den Tid, da Troen paa den personlige Tordengud 
Thor holdt sit Indtog i Norden. Derom fortælles føl
gende i et gammelt Haandskrift: 

))I Vitskøl Kloster skete følgende for ikke længe 
siden. En uren Aand kom til nævnte Hus i Skik
kelse af en ung Mand, tog Tjeneste som Daglejer og 
blev der i tre Aar. Hans Skikkelse var synlig for 
alle, men ingen kendte hans rette Væsen, idet han 
dulgte, at han var Trold og gav sig ud for Menneske. 
Han var nemlig redebon og villig til at lyde, rask 
og hurtig til at springe omkring, helt flink og dygtig 
til sit Arbejde, saa alle undredes over hans Snildhed 
og Omhu, eftersom han i den Grad agtede blot paa 
et Blik og let udfølte alt, hvad der blev ham paa
lagt. - Nu hændte det, at nogle af Brødrene i Klo
stret sendtes i et Ærende til den nærmeste Landsby 
og havde hin forgjorte unge Mand med. Mens de 
sad sammen i et Hus, rejste den nævnte unge Svend 
paa een Gang Hovedet, strakte Halsen frem, rettede 
Blikket opefter og lyttede ganske lamslaaet. Og da 
han havde lyttet en Stund, gav han sig pludselig til 
at skælve over hele sin Krop og udbrød: ))O! o! lyt 
engang, - jeg hører et stort Tordenvejr i Grønland«. 
Grønland ligger omtrent et Aars Rejse fra Danernes 
Land. Efter at have tiet i nogen Tid, stadig som 
han var slagen af Skræk, udbrød han atter: )) Lyt! 
- Tordenen nærmer sig; nu hører jeg den paa Is
land«. Og efter en lille Stund sagde han igen: »Hør! 
- nu er den naaet lige til Norge, nu tør jeg ikke 
blive her længer.« Men da han havde sagt det, greb 
han straks Flugten og gav sig til at løbe ilsomt til 
Vandet, som var der i Nærheden; hvorpaa Brødrene 



540 GUD:\IUND SCHUTTE: 

løb efter den flygtende tilligemed de andre tilstede
værende; som var højlig forfærdede over, hvad de 
havde hørt. Men før de havde naaet Strandbredden, 
var han bleven indhentet af Tordenvejret, som han 
havde hørt saa langt borte, og det Lyn, han flygtede 
for, havde ramt og tilintetgjort ham. - Da skønnede 
13rødr ne, a l del var no cr l Djæv lskab, og enere kom 
cl Hll samm n i Tant· r m, ·al d uldrig havd seet 
ham «na ind i Kirk n, og al d ing o ind hos 
h am havd fund et no<~el der ty ded 1 aa, al hun var 
e l kristent i\l enn s k •.« 

Denne Myte, der er fortalt saa levende, at den 
frembringer Illusion af Virkelighedsskildring, viser os, 
hvordan m·hedenske Forestillinger kunde leve videre 
i ))kristen« Forklædning. Vi seer, hvordan Tordenen, 
ganske ligesom Gud Thor, optræder som ubarmhjertig 
Forfølger af Trolde og Jætter. Men endnu er det 
den rene Naturforeteelse, der er opfattet umiddelbart 
og malende, som den Vilde griber den. 

Med Hensyn til Lynets Sindbillede, Tordenstenen, 
kan vi iøvrigt i Himmerland iagttage tvende Lag af 
Forestillinger, et ældre og et yngre. Den ældre Fore
stilling, der hersker i Vesthimmerland ligesom i Vest
jylland, opfatter Lynsindbilledet som en Sebedejesten, 
dvs. et forstenet Søpindsvin. Den yngre, i Østhimmer
land, opfatter det som en med Kunst tilhugget Flint
økse ; det er en Afspejling af det Tordenvaaben, der 
kendes fra Kreta og Lilleasien og andre Middelhavs
lande, og er indført med Søbandelen ligesom Tyre
dyrkelsen. 

Ligesom Vesthimmerland holder paa den ældre 
Form for Lynsindbilledet, saaledes har det ogsaa sin 
egen primitive Form for den Forestilling, der andet
steds kendes under Navnet ))den vilde Jæger«. Det 
er jo den mytiske Opfattelse af visse pibende og hvi-
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nende Lyde i Natmen, særlig Skrig af Fugle som f. 
Eks. Radgæs. I VesthimmeTland faar det farende 
Uhyre imidlertid ikke Menneskebarn, men bliver til 
Knarkuognen, der nærmest synes at spøge i Fugle
skikkelse. 

Helt tæt ved det naturlige Udspring staar Opfat
telsen hos en Meddeler fra Fredbjerg (E. T. Kristen
sen: ))Danske Sagn«). 

))A kom ned fra Fredbjerg med mit Redskab paa 
Nakken og vilde hjem. Da a kom forbi Fllglshøj og 
gaar over Fllglsjauning, og det var ligesaa maanelyst, 
da kom Knarkvognen, men den sagde ingenting, før 
den kom tæt til mig. Men saa gav den sig til at 
knarke og tog paa som den slemmeste Vogn og lod, 
te det var farligt. A stod al slille og saa paa det. A 
kunde ikke se andet, end det var ni Fugle, ligesom 
Ænder, og de havde Næbbene i hverandre lige i en 
Trekant, der var ingen Skel imellem dem. Det var 
saa fælt, som det lod. Det var lige her norden for, 
a hørte det. Naar een siger: »Du har ikke smurt, 
du skal vende og skide i Navet!« kan een komme i 
Forlegenhed.« 

En Meddeler fra Grynderup fortæller: 

»Nogle Drenge var ude om Aftenen efter deres 
Kreaturer, og saa kommer den jo. Der er saa een 
af dem, der siger til den: >>Vend dig om og skid i 
Navet!« Saa vendte Knarkvognen sig ogsaa omkring, 
og der blev saadan et Spektakel. Men Drengene la
der klø hen til et bette H u s, alt hvad de inderlig 
kunde. Men de kunde ikke naa det. Da er det saa 
heldigt, at en gammel Kone i det samme kommer 
imod dem, og nu Yidste de, at hun kunde mere end 
hendes Fadervor, saa raabte de til hende, om hun 
ikke vilde gøre dem den Tjeneste at vise Knarkvog
nen tilbage igen. For det var et gammelt Ord, at 
man kunde vise den et vist Stykke Vej tilbage igen. 
Hun gjorde det ogsaa, men det havde nær ikke ble-
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vet nok. Den naaede dem lige ved Uderdøren, men 
de kom dog ind og fik Døren siaaet i, og han blev 
ved at skrabe og slaa ned paa Døren den hele Nat, 
og Drengene maatte ·blive indenfor Døren til om 
Morgenen.« 

Hvordan Knarkvognens Oprindelse mytisk for
klares, faar vi at vide hos en Meddeler fra Nabo
øen Mors: 

>ll narl·vognen Il •ver nllid amm Vej. D.et r 
n og L fnrligl al · d · n. D l er fordøm l' Aa11der, d r 
sknl fl ' '"e Jorden rundt i cl Døgn, og d rfor hører 
nu\n dem allid l'm· amm 'ej nemlig i Nonløst A 
hørl del om Bal'll.« 

Tyreguden Horn, det upersonlige Tordenvæsen 
og det flyvende Uhyre Knarkvogncut - det er alt
sammen Ting, der understreger Himmerlands religiøse 
Særpræg. løvrigt maa det siges, at Himmerland i det 
store og hele følger Trop med Øeme, særlig Sjælland. 
J a, der er næppe nogen anden jysk Landsdel, der 
er saa stærkt østdansk præget. Det hænger sammen 
med, at Himmerland i Folkevandringstiden aabenbart 
har været stærkt udsat for Indflytning af Daner fra 
Sjælland; disse Indflyttere var først og fremmest de 
Høvdinger, der grundede Bygderne med Navnene 
paa -lev. 

En Myte med direkte Minde om Danernes Ind
flytning er den, der handler om Kong Dans eller Kong 
Skjolds Gravsted; den er fortrinsvis knyttet til Himmer
land og nærmeste Nabolag. Paa Valstedgaards Mark 
ved Sebbersund skal Kong Dan være jordet tilligemed 
hans Hest, der var skoet med fire Guldsko. Sydøst 
for Rindsholm ved Viborg ikke langt fra Konge
hyldingsstenen Daneryge ligger en anden Danshøj; 
der skal Dan være bleven jordet paa opsadlet Hest. 
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og i Stedet for Jærn e1· der lutter Guld i Sadeltøjet, 
og Hesteskoene er ogsaa af Guld; hvis man kunde 
udskære Højen uden at sige et Ord, kunde den Herlig
hed komme frem. En Høj Dans Knøs findes end
videre ved den gamle Vold Dandiget Syd for Hobro. 
- Kong Skjold er jordet i Skjoldhøj oppe paa Smaa
rup Hede ved Landevejen efter Viborg, med saa me
get Guld paa sig, og Hesten er jordet der ogsaa med 
fire Guldsko. I Skjoldhøj, Durup Sogn, sidder Kong 
Skjold· paa en Guldstol og drømmer, og ''ed hans 
Side staar hans Hest med Sko af det pureste Guld. 
Dertil maa endnu føjes, at i Rejstrup ved Randers 
gaar der Sagn om, at Kong Dans Datter er gemt i 
en Jordhule. - Det hele Sagn i disse Egne mellem 
Kattegat og Limfjorden tyder vel paa, at de ind
flyttede Daner eller Skjoldunger har ydet deres myti
ske Stamfædre religiøs Dyrkelse. - En anden sjæl
landsk Overlevering, der ogsaa har fundet Vej til 
Himmerlands Nabolag, er Sagnet om Kong Sigar og 
hans Datter Signe og hendes Elsker Hagbard; den 
findes stedfæstet ved en Hagbards Mose nær Kvor
ning tæt Syd for Himmerland. 

Den fornemste af de Gudeskikkelser, som Danerne 
bragte med sig til Himmerland, var Overguden Odin, 
Onsdagens og Valhals Herre; hans Dyrkelse trængte 
aldrig frem Vest paa udover Salling. Viet til Odin var 
sikkert Sognebyen OdenseJd i Himmerland, nu Vogns
ild; maaske ogsaa Højden Oddenshøj Vest for Aalborg. 
Lige Syd for Himmerlands Grænse var et helt Herred 
viet til Odin, med Helligdom i Othænshyllæ, nu 
O ns ild. 

Nutildags lever der næppe noget ~Ende om den 
høje Valhalgud i Himmerland, men derimod huskes 
tydeligt nok Odinsjægeren, i Østhimmerland med Navne-
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formen Joensjægeren, i Vesthimmerland som \Vojns
jægeren eller Vognsjægeren. Han er egentlig en æld
gammel Vindjætte og Dødningfører, hvoraf Gudeskik
kelsen har udviklet sig. Myten om ham har delvis 
sin Rod i de samme Naturlyde, som indenfor rent 
himmerlandsk Folketro har skabt Forestillingen o1,n 
Knarkvognen; vi hører stadig om noget, der hviner 
og piber i Luften, men nu er det bare ikke længer 
Fugle, men Hunde, Heluedeshzmde, et Slags Udtryk for 
Dødsrigets Aander. · 

En Meddeler fra Gryndm·up fortæller hos E. T. 
Kristensen : 

»Wojens Jæger var en Konge, der havde ønsket 
sig at være Jæger, saa længe Verden stod, og saa vil
de han godt give Slip paa Himmerig. Da han saa 
var død, kom Wojens Jæger jo. En gammel Mand 
har fortalt, at der er to Høje her vesten til paa Ris
gaard Mark, og der sad han ved om Aftenen. Saa hø
rer han Wojens Jæger komme, og det pibe1· og hvi
ner og fløjter og gør i Stand. Saa blev Manden jo 
noget bange og tænkte, at det var galt, han var kom
men til at sidde ved den Høj. Ligesom ban saa sid
der og hører efter, saa giver det et Skaltorn inde i 
Højen, som om den var falden rent sammen. Han 
bliver nu saa forfar, og i det samme kommer der en 
Hund og lugter til hans Bukser, og der kommer nok 
-een og vilde have været til at p .... paa dem. Men 
.saa farter Hundene igen op i Luften, og der blev at
ter Hvinen og Fløjten. Saa kan det nok være, at 
Manden blev forskrækket, og han lader saa klø 
hjemad. Der kom han imod Konen i Døren, og hun 
kunde se paa ham, der var noget i Vejen. »Du er 
syg,« siger hun. Aaja, der havde været noget efter 
ham. »Gaa saa ind og se i Kakkelovnen først, inden 
du gaar ind til Lyset.« Havde han ikke gjort det, 
saa havde han blevet syg.<< 

Det er en kendt Tro i Himmerland som andet-
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steds, at man ikke maa have to Vinduer staaende 
aabne overfor hinanden, ellers vil Odinsja~geren fare 
igennem dem med sine Hunde. Et andet vidtkendt 
Træk er ogsaa, at han Jager efter Ellekvinder. I Tysk
land kaldes den jagede Kvinde >> Viudens Brud cc. Der
om fortælles følgende fra Ersted i Himmerland: 

))En Mand kom gaaende fra Ersted til Aarestrup. 
Saa kom der to Ellekvinder løbende nok saa stærkt 
imod ham, og de satte ned der ad søndre Side af 
Byen, imens de sagde til hverandre: l> Han tager os 
ikke end, for han er ikke ren.cc Naa, Manden bleY 
jo ved at gaa ad Vejen hans Gang, men saa kom der 
een ridende imod ham, og det ''ar ingen anden end 
Joens Jæger. Han siger: ))Kom der ingen imod dig?cc 
- ))Jo, der kom to bitte nogne rendende saa stærkt, 
som de kunde.cc - ))Hvad sagde de til hverandre ?cc 
spurgte den ridende. ))De sagde: han tager os ikke 
end, for han er ikke ren.cc Saa p .... te han i hans 
Haand og toede sig med, og saa sagde han til Man
den: ))Vil du nu lægge dig ned og stoppe dine Fingre 
i dine Ører, saa skal jeg lønne dig godt for det, naar 
jeg om cl bi.Llc Kom komm ' J' til.! age ig n.« Ja, det 
a jorde han o u. a·1, m n saa Ly k L' han, del v:.u de el 
Længe, og a a vilde han Lag ·· Fingr · n af h cnc lidt. 
Før L Log han den ne Finger al og da hørlc han 
een, der skod; m n d · l var ikle aa laldtet h nne 
h an l •l le, del l<und vv1· ude ved Hobro. 1l'Hl ' aa 
lættu •· han sig n d ig n l l orn. M n d l blev ham 
au r for k d oml aL ligge saadan, Ol-{ han l tl r sig 
o r tage1· lien anden f'inger l'ra. J)a hør r ban itt n 
•t c kud , m n d l var sna IHJt lrl h nn om v d Hor
sens. Naa, saa skynder han sig at stoppe Fingrene 
i Ørene og lægger sig ned paa sin gamle Plads. Da 
kommer den ridende med dem begge to, og de var 
bundne sammen i Haarene og hængte over Hesten 
hver paa sin Side. Saa siger han: >Du s i al l'aa n 
god Løn; men den skulde have blevel b d re; d u bar 
taget dine Fingre af dine Øren, og rlel skad de m.ig 
.saa meget, at jeg maatte ride fra Hohro til Hor en 

36 
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for at fange den sidste.« Nu ha,rde hans Hest tabt 
en Sko derhenne paa Vejen, og den kunde han gaa 
hen og tage, saa havde han Løn nok. Da Manden 
kom hen og fandt den, viste den sig at være en 
Guldsko.« 

Det vil slaa os, at der i denne Myte er et Træk. 
vi allerede har mødt o'renfm i en anden himmer
landsk Fortælling. Naar Joensjægeren høres langvejs 
fra buldre først i Hobro og dernæst i Horsens, inden 
han faar Bugt med de flygtende Ellekvinder, saa sva
rer det jo til, at Tordenvæsenet høres buldre først i 
Grønland, siden paa Island og endelig i Norge, inden 
det faar taget Livet af den flygtende Trold ved VitskøL 
Hvorvidt denne Fortælling om Fjernhøring kendes 
andetsteds fra, ved jeg ikke; i Danmark er den sik
kert næppe kendt uden for Himmerland. Havde vi 
kun Sagnet om Jægerens Bøsseskud, vilde vi jo ved 
første Øjekast sige, at det drejede sig om noget temme
lig moderne, men nu skønner vi ved Sammenligning, 
at Myten lader sig forfølge tilbage til Tiden før Krudt
vaabnenes Opfindelse, og at den peger helt tilbage 
til den fjerneste Urtids Tordenmyter. Saaledes har 
det fra Sjælland indførte Sagn om Odinsjægeren blan
det sig med ægte himmerlandske Trosforestillinger. 

Et andet vidt udbredt Sagn fra Sjælland og Øst
jylland er det om Soen i Sengen. Da jeg har drøftet 
det udførligt i ))Danske Studier« 1926, skal jeg her 
kun skitsere det flygtigt. En Mand hitter paa at bede 
Præsten give hans dødssyge Moder den hellige Nad
ver. Præsten kommer med Brød og Bog, men da 
han skal til at forrette den hellige Handling, opdager 
han til sin Forfærdelse,- at-den-sJge-i- Stmge-n- er- en--
udklædt So. Oprørt forbander han den frække Gud
haaner og hans hele Gaard ned i det hedeste Hel-
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vede. Gaarden synker straks, og hvor den har staaet, 
opstaar en dyb Sø, som stundom lader skimte de 
sunkne Bygninger, eller som kan bruse op paa en 
hemmelighedsfuld Maade. I sønderjyske Varianter 
af Sagnet hedder det stundom ikke, at Præsten nar
res, men at man med Vold søger at tvinge ham til 
at foretage den ugudelige Handling. I sidste Instans 
turde dette Sagn være et Minde om Trosbrydninger 
fra Hedenskabets Undergang: fanatiske Hedninger 
har søgt at lokke eller tvinge Kristenpræsten til at 
vanhellige sin Tro, ligesom de i Norge tvang den 
kristne Konge Haakon Adelstensfostre til at blote og 
æde det forbudte Hestekød. Naturligvis er det om
sider endt med, at Kristenpræsten sejrede og manede 
den hedenske Helligdom ned i hedeste Helvede. -
Men bag dette Minde fra Omvendelsestiden ligger sik
kert et endnu ældre. Thi hedenske Ofringer foretoges 
ofte ved Søer, som vi kender det f. Eks. fra Dallerup 
ved Horsens, hvor en stor Offerskat er bleven funden 
paa en Søs Bund. Og idet Offergaverne og maaske 
ofrede Dyr og Mennesker sænkedes ned i Vandet, 
lyste Hedningpræsten højtidelig Forbandelse over den 
Helligdomsskænder, der vilde vove at fremdrage de 
nedsænkede Skatte af deres Skjul. Med Hensyn til 
den udklædte So, saa kan ogsaa hun føres tilbage 
til hedenske Forestillinger, thi So var netop et Til
navn for Gudinden Freyja (Snorre: Gylfaginning c. 36), 
- et Billede paa den Frugtbarhed, som hun mentes 
at skænke. Læserne vil maaske tvivle paa, at saa 
meget kan lægges ind i Nutidssagnet. Men der er 
det ejendommelige ved Sagnet, at det sam·e ofte knyt
tes til Steder, der ved deres Navne peger hen paa 
Helligdomme. Saaledes i Himmerland: 

36" 
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Gaardsø eller Gudsø, midt inde i Rold Skov. 
Hørby, som har Navn af en ))Hørg«, dvs. Helligdom. 
Lundegaard ved Nibe, aabenba1-t med en hellig Lund. 
Skelsø med Lundemose Sydvest for Nibe; Herreds- og 

Bygdeskel var ofte viede til Helligdomme. 
Sjørup Sø med Tilløbet Herredsbæk, altsaa Yed et 

HerredsskeL 
Navn Sø ved Tinggaard; Tingstederne laa ofte ved 

gamle Helligdomme. 

En østjysk og ødansk Foreteelse i Himmerland 
er ogsaa Troen paa Vamlve, dvs., at visse Menneskers 
Sjæle har Evnen til at vise sig i Ulveham. Varulvens 
Livret er, som man veed, Fosteret i Moders Liv. Den 
sædvanlige Tro om Varulvenaturens Opstaaen og Egen
skaber kendes paa himmerlandsk Grund, f. Eks. i en 
Meddelelse fra Ersted hos E. T. Kristensen: 

>Min Fader bar fortalt vat· lo 
K lling r, d 1· lral· af derc l l, d r og l røb •cn nem 
·n H Lehud. d l1avd h. •ngl op 1 aa n Pind. D 
var fmgl ommeli<rc, og d' v:cu· nøgn .< [M ning · n 
med d nne Handlin" ' ar, al K vi ndel'll \'ild sikr 
sig aldrig at savne Brød for sig selv og deres Afkom, 
men Vilkaaret var, at deres Afkom skulde blive Var
ulve eller Marer.) ))Saa blev deres Fostre til Varulve. 
Men de var jo Mennesker det meste af Tiden. Naar 
de var Ulve, aa d L før l , de raml' paa, det sp litt •de 
de ad, ihvad d l aa \'Hr. En K·u·l b r bj mm kørt' 
i Heden a l ·ku li b •nlc L) ng m d en P l<~ , o(f de 
var Kærester. Da de kommer til n Dal ud i Il den, 

, lter Karl. >n s i < a f oa siger Lil Pigen: ))Dcr;om der 
kom m r n lv u l dig, aa maa dt1 ud lig ikke jag· 
Forketl i d n.« - »l-had · L· a l a saa gøre ved den ?c< 
Ja, hun kunde hægte hendes Fm·ld< l a f' og slaa den 
111 d d l. trak · bo.n nt r hcngaaet, komtuer d r og-
·aa en J y Lil h nde og den vilde h~n e sprunget 
paa h nde. i\l n but gr b Forkl d •1. og Jog efler 
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den. Den snappede det og splittede det i ene smaa 
Stumper, og saa rendte den sin Vej. Lidt efter kom 
Karlen igen. ))Der har været en Ulv og villet splitte 
mig ad, og du biede saa længe.« Han lo noget ad 
det. Hendes Forklæde var blaat med nogle hvide 
Striber i. Den Gang nu Karlen gav sig til at le, 
kunde hun se Traadene imellem hans Tænd.· ))Det 
var jo dig!« siger hun, ))for a kan se Trævlerne imel
lem dine Tænd.« Saa blev han aldrig til Varulv 
mere, for nu var han røbet.« 

Endnu en østjysk og ødansk Foreteelse i Himmer
land maa omtales; det er Troen paa Natravne. Fra 
Fredbjerg fortælles hos E. T. Kristensen: 

))En Natravn skal være een, som er jordet i et 
trebundet Skel og har gjort Uret. Der er visse Aarer 
i Jorden, de skrider i, førenstid de kommer ud. Naar 
de kommer op, farer de jo omkring. En Pige havde 
en Gang været ude at malke ttl Kvælds, og da hørte 
hun ogsaa Natravnen og skældte den noget ud. Men 
saa kom den efter hende, og hun skyndte sig at 
springe ind og faa Døren lukket. Men om Morgenen 
var Døren helt blodig.« 

Fra Ersted fortælles : 

))Der var en stor Tøs, der skulde være Hyrde 
den Dag, hendes Søster havde Bryllup, og det tog 
hun sig saa nær, at hun gik i et Høl nede i Gravlev 
Kær, de kalder Katkjelde. Endelig fandt de hende, 
og hun blev fisket op og skulde saa kastes ned, for 
hun maatte jo ikke blive jordet paa Kirkegaarden saa
dan uden videre. Liget blev lagt paa en Vogn med 
et Par Stude for, og saa lod de dem gaa, hvor de 
vilde. Men saa gik de endda hen og lukkede Kirke
porten op, for om Studene kunde ikke faaet i Sinde 
at gaa derind med hende. De gik ogsaa op til Kirke
porten, men der blev de staaende. Saa sagde Præ
sten: >>Ja, saa nær var hendes Sjæl ved Himmerig, 
men den kunde dog ikke komme derind.« De vendte 
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alt aa ' Luden o mkring o g nlc paa d m ig n. u 
gil de h n og Il v laaende ppe ovenfor, som Jen 
Binderup Garu·d ml tigger. Den kaldte l-felledi for 
d 1· vm: to Gmtrde i Gra,•lev, der h ed Himmerig g 
Helledi. H o n bl v alt aa jordet i t i\.larli. k l, s m 
nu 1· paa dere i\Iarl der, a h nde var det, d r 
blev Lil deu alnl\'11, som Foll ha1· høi'L der paa Err
n n. nar den sknld o r rind nde and, ·aa ym· 
del, den kr •er og sagde: »Ba-u, ha-u, ba-u l« 

Ligesom den, hvis Sjæl har Varulvenatur, kan 
ogsaa Natravnen forløses ved Menneskers Indgriben; 
derom fortælles fra Risgaarde hos E. T. Kristensen: 

»Min Ga.mm •!far har hørl Natran1 n om Aftellen, 
naar de var nede ved •jord n for al dl"'lg Sandy·wtL 
Han skn bl , aa d t var igen i hele Fjord n. A 
har og ·aa hørt fort Jl , al en KRrl gik en fL n og 
' ' ild til en a nd en By, og da skuld han i en natur
lig • orrclniurt. om han n u idde:r d r, :u1 hør 'r 
han noget, der siaer nede i Jorden under ham: »N n 
vend r 'l mig.« K·lrl n bliver helt forskræl k l. , aa 
iger del ig n: »Nu ve,nder a mig.« Da t, nker Kar

J n: >>Hvad, hvad mon det r'? Ja, a ·kal da ig 
jcn Ting til d U« Saa sig •r Røst n den tredje Gang. 
Da var d Karl n: ».J a, vend dig saa i J ø avn 
og aa aldrig m re l<< aa b li v r der aadan Glæde i 
.Jorden tmd l' ham. For de i<ter jo, al dem, der r 
j rd l i et LTebundel k l, d t r a lr•:tv ne, og d L 
wu· saatlau n, der raable; men Yed I m· len . ugcl 
d l, bl v ban saa v l lilpa og bliver reddet.<< 

Allersidst i denne Sammenhæng vil jeg nævne 
Dra!Jedukktm, et æ n, . om kende · paa Øerne og 
i Norg , derimod manske ild jn l i del. eg nllige 
I-limmerl, nd men do ' i del n · •rm le Nabolt\g. Drage
dukken Cl" l j ] . ,.,, n af Gaardbo-Natur. Paa Fal
ster hersker der den Rangforordning mellem Bønderne, 
at Gaardmænds Sjæle bliver til Nisser, men Hus
mænds Sjæle bliver til Dragedukker. Ifølge Grundtvig: 
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)>Gamle danske Minder«, I, l 95, kendes Dragedukken 
paa Øen Øland, altsaa lige Nord for Himmerland. 
Endvidere kendes den i det nordlige Fjendsherred, 
ved Bunden af Skive Fjord, altsaa tæt Sydvest for 
Himmerland. Det er dog rimeligvis kun ved Kysterne, 
at den spøger. 

Dermed har vi gennemgaaet en Række Træk, 
som viser, at Himmerland, bortseet fra lokale Sær
kendemærker som Himmerlands Tyr og Knarkvognen, 
~r afgjort præget af østjysk-ødanske Myteforestillinger. 

Hvad der i Himmerland findes af særlig vestjyske 
Træk, er sikkert forsvindende. Jeg har ikke kunnet 
finde andet end et Væsen ved Navn Hakkelsemanden, 
som viser sig en enkelt Gang i Kystlandet ved Vegger 
nær Nibe Bredning. Han siges at arbejde med Hak
kelsemaskinen om N atten og kendes ogsaa fra Salling 
og Ty. Uden Tvivl er han lig med denAand Hackel 
May, der nævnes i en sallingsk Hekseproces fra 1586, 
og vel har haft sin Helligdom ved Engen Hakkilkær 
Sydøst for Eskjær Skov. Bag ham ligger atter en vest
falsk Høstaand, Hackel Mai, som dyrkes af Vest
tyskerne med Kranse og Ceremonier ved Høstens Til
~ndebringelse. Hvordan han er naaet op til Vest
jylland, maa Guderne vide, men Falduro er, at han fln
des her. Jfr. ))Hist. Aarb. f. Skive og Omegn« 1927, 104. 

Medens der altsaa i Himmerland som Helhed 
ikke lader sig finde særlig stærk Tilknytning til vest
jyske Trosformer, saa viser det sig dog ved nærmere 
Eftersyn, at Vesthimmerland staar Vestjylland afgjort 
nærmere, end Østhimmerland gør. Der kan ligefrem 
paapeges et ret skarpt Skel, som skiller Syslets vest
lige og østlige Halvdel ad. 

A. Den vestlige Type. 
Nationalguden Himmerlands Tyr mindes endnu 

kun ved Vestkysten (Lovns), ligesom i Salling. 
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Det navnløse Tordenvæsen mindes i 13. Aarh. 
ved Vestkysten (Vitskøl). Myten om dette Væsen, 
overført paa Odinsjægeren, lever den Dag i Dag i 
Vesthimmerland (Ersted). 

Tordenstenen har i Vesthimmerland den vest- og 
midtjyske Form, Sebedejen, ligesom i Salling. 

Knarkvognen optræder kun i Vesthimmerland 
samt paa Mors. 

Odinsjægerens Navn har i Vesthimmerland For
lyden W, ligesom i Salling, Fjendsherred og Ommer
sysseL 

Hakkelsemanden optræder i Vesthimmerland (Veg
ger), ligesom i Salling og Ty. 1

) 

B. Den østlige Type. 
Dans og Skjolds Gravhøje og Dans Datters Hule 

afmærker Vestgrænsen for det Omraade, indenfor 
hvilket de østjysk-ødanske Trosforestillinger er her
skende. (Danshøj overfor Nibe, Skjoldhøj ved Smaa
rup og Durup, Dans Knøs med Dandige ved Hobro, 
Dans Datters Hule ved Randers, Dans Høj med Dane
ryge ved Viborg.) 

Tordenstenen har i dette Omraade- Østhimmer
land og Viborg-Egnen - den ødanske Form, Flint
øksen. 

Odinsjægerens Navn har i Østhimmerland For
lyden J ligesom i Vendsyssel. 

Soen i Sengen optræder i Østhimmerland, Vend
syssel, Viborg-Egnen og Randers-Egnen ligesom paa 

1
) Vesthimmerland rummer tillige adskillige gammeldags 

Indbyggernavne paa -ing: Nibinger i Nibe, Blæringer i 
Blære etc., og kender foransat Artikel i Vendinger som: 
de Ersted Mænd, de Ajstrup Rotter. Deri er det op
rindeligere og mere gammeljysk end Østhimmerland. 
Jfr. min Bog »Jysk og ødansk Artikelbrug•, S. 135. 
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Øerne (Vestgrænse gennem Himmerland: Lundegaard 
og Skelsø Syd for Nibe, Navn Sø, Sjørup Sø, Gudsø .. 
Hør(g)by). 

Hermed har jeg nu udpeget en Række Træk til 
Oplysning om himmerlandsk Hedenskab i ældre og 
nyere Tid. Det er kun Brudstykker, intet Helheds
billede. Men de valgte Enkeltheder turde give sær
deles repræsentative Prøver af denne stedlige Religions
type, som man hidtil helt har forsømt at studere. Vi 
faar baade individuelle Ejendommeligheder og Vidnes
byrd om vestgaaende og østgaaende Kulturforbindel
ser. Her turde ligge et værdigt Studiefelt for Frem
tidens Religionsforskning. 

Afsnittet om Himmerlands Tyr er blevet noget 
forældet ved at ligge flere Aar; visse nyere Iagttagelser 
findes i det tilsvarende Afsnit i Artiklen >> Himmer
boer« i »Historisk Aarbog for Skive og Omegn«, 1929, 
128. Til Afsnittene om So i Sengen, Varulv og Nat
ravn, se Kort sammesteds 1928, 60. 

Hvis nogen ønsker at faa himmerlandsk Heden
skab klarere afgrænset ved et Modbillede, saa hen
vises han til min Afhandling »Sallingsk og furlandsk 
Hedenskab« i »Historisk Aarbog for Skive og Omegn«, 
1925; der er der i Afsnit II udtrykkelig gjort op mæT k
som paa Modsætningen til himmerlandsk Tro paa en 
hel Række Enkeltpunkter. løvrigt henvises Læseren 
til mit større Værk »Hjemligt Hedenskab«, S. 113, 
120, 202 etc., samt- til det lille, folkelige Uddrag 
»Hedenskab i DanmaTk«. 



KAPERFARTEN FRA AALBORG 
1808-1811 

AF P. C. KNUDSEN 

DA Englænderne i 1807 havde taget vor Flaade, 
fik Landet en Slags Erstatning i de mange Ka

perskibe, der i utrolig kort Tid blev udrustet og sendt 
ud paa Togt. Enhver Patriot maatte være med i 
.dette Foretagende, saaledes hed det sig, og naturlig
vis havde man et godt Øje til Fjenden, som man 
-gerne skulde til Livs. Den gamle Vikingeaand viste 
sig paany. En egen Blanding af Patriotisme og Haab 
om at vinde Guld og grønne Skove lokkede mange 
ud paa denne besynderlige Næringsvej. Det varede 
ikke længe, før Landet havde en anselig, »frivillig« 
Flaade færdig, og fra 1808 til 1809 var Danmarks 
største, armerede Fartøj en Kaper, nemlig »Cort Ade
ler«, som havde 20 Kanoner og en Besætning paa 93 
Mand. Det var dog kun de velhavende Borgere, som 
kunde magte at udruste en Kaper. Det siger sig selv, 
.der skulde mange Penge til, baade til selve Fartøjet 
med dets Kanoner, til Besætningen og Provianten. 
Desuden forlangte Regeringen, at Rederen af et Kaper
skib skulde stille en Sikkerhed af 500 Rd. D. C. pr. 
Kanon paa Kaperskibet, dog ikke over 5000 Rd. D. C. 

God Prise var alle Skibe, som tilhørte Storbrita
niens Regering eller Borgere overalt i Verden; der
næst Skibe uden Søpas eller med falske Papirer eller 
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med anden Kurs, end Søpasset angav, naar der ikke 
kunde paavises gyldig Grund dert.il, endvidere Skibe 
med Krigskontrabande eller med Officerer og Mand
skab bestemt til fjendtlig Tjeneste. De opbragte Skibe, 
hvilke før PrisdømmeJsen ikke maatte røres, skulde 
føres til en dansk Havn. Var Skibet opbragt uden 
Grund, havde Kaperen Erstatningspligt. Men blev 
Skibe og Ladning prisdømt af Prisretten, saa blev 
det solgt ved offentlig Auktion, og l pCt. af det ind
komne Beløb tilfaldt efter Loven Søkvæsthuset i Kø
benhavn, Resten af Beløbet var Kaperens eller Rede
rens retmæssige Ejendom. Mange tjente paa een Dag 
en betydelig Formue, og naar det skete, rygtedes det 
viden om. Det er indlysende, at der maatte gaa Spe
kulation i Kaperiet. Kaperens eller Rederens Hand
linger var ikke dikteret af patriotiske Følelser alene. 
I disse urolige Tider var der mange, der vovede den 
sidste Skilling til en Kapers Udrustning. Paa Havet 
laa der jo umaadelige Rigdomme, bare man kunde 
se sit Snit til at tage dem i Besiddelse. Et godt Kup, 
og Lykken va1· gjort. Saaledes tænkte mange. Det 
hele var Spil. Var der mange gode Priser, var der 
naturligvis flere mindre gode. Men nægtes kan det 
ikke, at det var umaadelige Rigdomme, der blev ind
kapret. 

Detaillerede Bestemmelser angaaende Kaperiet 
blev fastsat ved Forordningen af 14. Septbr. 1807. 
Blandt andet bestemtes heri, at den Kaperen ved Pris
dommen tilfaldne Ladning var fri for Told, Accise og 
anden Afgift. 

Under Krigen udgik fra København flere Hun
drede Kapere, og de større Provinsbyer stod ikke til
bage. Fra Aalborg ved man, at der udgik imellem 
40 og 50 større og mindre Kapere. 
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Til Dommer i Prisretten for Aalborg Stift blev 
den 14. September 1807 udnævnt Byfoged Jens Bøg
gild, og Kaptajn-Løjtnant Fontenay blev samtidig ud
nævnt til Priskommissær. 

Overkøbmand i Aalborg Justitsraad Jacob Kjelle
rup har i sin Handelskorrespondance i Tiden 1808-
1811 givet betydelige Bidrag til Belysning af Kaperiets 
Historie. 

Den 9. September 1808 indberetter han til ))Det 
kgl. danske Cancelli«, at han har udrustet en Kaper 
))Victoria«, som er paa 8 Kanoner og har en Besæt
ning paa 30 Mand. )) Victoria« var paa 23 Com.
Læster1) og kunde føre 12 Kanoner og 40 Mand, som 
imidlertid ikke kunde skaffes til Veje paa de Tider. 
Det er efter al Sandsynlighed den største Kaper, der 
er udgaaet fra Aalborg. Kaperkaptajn paa )) Victoria« 
blev J. l. Winning. Det varede ikke længe, før han 
lod høre fra sig. Efter flere smaa Affærer indbragte 
han i Oktober samme Aar et Kuf-Skib, og i den An
ledning henvender Jacob Kjellerup sig som )) Victoria«s 
Reder til den danske Konsul i Rotterdam, Johan 
Samuel Amalry, idet han tilskriver ham saaledes: 
Min Kaperkaptajn Hr. Winning har hertil opbragt et 
Kuf-Skib, som angives at være fra Poppenberg. Skip
perens Navn er Reinds Sytjes de Junge, og Skibet 
er: De junge Heinrich af Poppenberg. 

Det er anmeldt at være kommen fra Rotterdam, 
ballastet, bestemt til Riga, men har dog nogle Tag
sten inde til Ladning. Foreløbig giver jeg mig den 
Frihed at udbede mig Efterretning om, om et saadant 

') I tidligere Tider brugtes i Stedet for Register-Tons en 
anden Maalenhed: Commereelrester = 2000 kg, hvilken 
Vægt blev omsat i forskellige Volumina, f. Eks. 22 Tdr. 
Korn, 4 Peber Vin, 18 Tdr. Salt o. s. v. 
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Skib er udsendt fra Rotterdam, og om han har faaet 
Sundhedsattest derfra. Papirerne er endnu under 
Segl. Paa hans Pasport skal staa 2/m, men han ind
Tømmer selv, at han har 10/m Tagsten. Da Kaperen 
har grundet Formodning om, at Skibet er fjendtlig 
Ejendom, anbefaler jeg denne Affære til Deres Vel
ædelbeds gode Foranstaltning. 

Denne Opbringelse bliver der imidlertid en lang 
Historie ud af, og for at illustrere Prisrettens Frem
gangsmaade ved slige Forhør, skal her gives et Ud
drag af Politi-Protokollen for Aalborg Købstad 1808: 

))Anno 1808 d. 25. Oktb. Formiddag Kl. 10 blev 
en Ekstra-Ret sat og ))holdet« i Aalborg Bytings Stue 
af Rettens Betjente i Overværelse af Tingsforhørerne 
Henrik Baggesen og Jesper '\Tille af Aalborg i Anled
ning af en af Kaperfører 'Vinning opbragt Prise, 
hvorom i Forgaars d. 23. d. M. var af bemeldte Ka
perfører sket Anmeldelse for Dommeren, men for
medelst et Undersøgelses-Forhør i en anden Prissag 
kunde Forhøret i nærværende Sag først i Dag fore
tages, og fremstillede sig da Kaperfører Jens Iver Boe 
lFinning, som foreviste sit Kaperbrev, udstedt af den 
Commanderende General i Nørre-Jylland og Stiftsbe
falingsmanden her i Aalborg under 3. Sept. d. A. for 
Skibet ))Victoria«, drægtig 23 Commerce-Læster, paa 
8 Kanoner, Reder Købmand Jacob Kjellemp og Ka
perfører, bemeldte Jens Iver Boe Winning. Til Op
lysning for Opbringelsen foreviste Deponenten sin 
Journal og i Overensstemmelse hermed forklarede: 
At han d. 12. d. l\L paa et Krydstogt fra Læsø an
traf om EfteTmiddagen Kl. 4 et Kufskib, der førte 
Poppenberger-Flag, hvorefter han gjorde et løst Skud, 
og derefter satte Kufskipperen sin Baad ud og kom 
med sine Papirer om Bord til Deponenten. Depo
nenten, som ikke fandt Papirerne saa aldeles nøjag
tige, og hvem det tillige forekom mistænkelig, at et 
Skib undeT nærværende Krigs-Conjunetur skulde 
kunne gaa fra Holland til Østersøen uden at staa i 
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Forbindelse med England, hvis Skibe krydser over
alt i Søen, og endnu paa samme Dag og Tid, Op
bringelsen skete, saas en Convoy-Flaade, hvortil De
ponent n Lro de Kulli n ndellg h nltøTl , besluttede 
derfor at oplring Sidbet Lil n rm re U ud r ·øg -ls 
O" til den Ende satte han Pri me l ·r g 3 Mand 
om Bo1·d paa Kuffi n, Jworimod Lian heboldl Kufskip
peren g 2 'Intro r a_f han i\Iattd kab paa l aper
Kutleren og l·om aaledes Lil Læsø ·amme Dag Aften 
hvor de formed 1st Modvind og lorm maalte ligg 
Ul d n 15., da de om Morg nen letted og ankom Iil 
Plad lrand 1) m Eftermiddag n Kl. l, .idcrc derfra 
til Hal fL r lang c nlnrir \ in<.l d. 21. og 1nngcndcs 
herlil Aalbor•r med KaJ r kil> l i Forgaar d. 23. d. M. 
De fra kipp ren af Kuffen modtagne PHpi rer var 
fl r >> ndersøcrnjng« lUCfil under For cgling aavel 

af D p n nten ·om Kuf hpperen og aal -dcs v r
leveret Dommeren ved Anlwm l n Lil Aalborg. D t 

pl)l·agl Skib var lad t med l 0,000 Tag l -n og for 
d t øvrige balla l l, og Skibsmand kal.> t taler d t 
hollandske Sprog, og Provianten forekom ham for en 
Del at være engelsk. Den opbragte Skipper havde 
desuden fo1· ·Deponenten og hans Folk tilstaaet, at 
Skibet var hollandsk - fra Friesland. Fremstillet var 
Kufskipperen, som angav sit Navn at være Reinds 
Sytjes de Junge, født i den hollandske Provins Fries
land, Borger og hjemmehørende i Poppenberg, selv 
ejende Fjerdeparten af Kufskibet, som hedder: >>Die 
Jung ' H inri h«. Paa in R j c banie lwu ikke for
m. rk t nogel Krig skib O"' all nuiud l den af Kaper
fører \~ inning omforkla-r •d onvoy, m n h an an
mærker, al paa den Tid, Kaperkult r n m rm de ig 
han Sldb, vat· han el\1 til l øjs. I-Jans ProYian l vm· 
lilsammen indlag l i Rolterdam. H >rpaa ble Skib -
pa1 ireme aabn l h r i R U n . 

. . . . . aUcrruind. t ha,,d han engelske Papirer 
eller Li 'en . lnlleJig erldrered Deponenten at være 
vel beha ndl l af Kop !'fører \~ jnning og dennes Mand
skab, aa ha n aJd ·•Lc· ing 11 Aar ·ag havde til Klage 

1
) Frederikshavn. 
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i den Henseende. Fremstillet blev den ene Matros af den 
opbragte Kuf, han havde været om Bord paa Kaperen,. 
han angav sit Navn at være Conrad Everding, født 
i H essen og hjemmehørende i Amsterdam; han blev 
formanet til Sandheds Udsigelse, saaledes, han kunde 
beedige det. Han forklarede, at han var forhyret i 
Rotterdam for at gaa til Østersøen paa Adventura. 
Om Captejnen havde andre Papirer end de forseglede, 
vidste han ikke. Han erklærede sig tilfreds med Ka
perens Forhold imod ham. Fremstillet blev den an
den Matros Barent Scot, som afgav Forklaring. Han 
erklærede sig meget veltilfreds med Kaperfører Win
ning og hans Mandskab. Fremstillet blev Styrman
den paa Kaperkutteren Jørgen Michael Todberg fra 
Aarhus. Han afgav Forklaring og bekræftede den 
med oprakte Fingre efter Loven. Fremstillet blev 
Styrmand Hans Nansen Randlev, hjemmehørende i 
Kjøbenhavn. Hans Forklaring stemmede ganske med 
Todbergs. Fremstillet blev Styrmand Christian Pe
dersen Bendix, hjemmehørende i Viborg, hvis For
klaring ligeledes stemmede med Styrmand Todbergs 
og blev af ham edelig bekræftet o. s. v.« 

At gengive det lange Forhør in extenso vilde her 
føre for langt fra Maalet. Det fylder adskillige Sider 
i den gamle Protokol. Det er nok at meddele, at 
baade Rederen og den opbragte Besætning slap hel
skindet fra Opbringelsen 1 

). 

Da de i Overkøbmand Jacob Kjellerups Handels
korrespondance saa hyppigt forekommende Bemærk
ninger om Kaperiet i høj Grad illustrerer de Aalborg 
Kaperes Historie, aftrykkes de her i kronologisk 
Orden: 

))D. 14. Septb. 1808. Her er ikke een Kanon (at 
faa. De private har ingen, og de kongelige er paa 
Kysterne og Batterierne. 

') Dommen Yar endnu ikke falden den 19. Maj 1809. 
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D. 19. Septb. 1808. Nu kan man nok komme 
fra Norge hertil; thi vi har allerede mange Kapere 
ude til Fartens Beskyttelse imellem Norge og Jylland. 

Oktb. 1808. En af de Aalborg Kapere og en af 
de Randers Kapere har hertil opbragt en Brig med 
114 Læster Libauer Rach-Hør. Den fører preussisk 
Flag, men der er ingen Tvivl om, at den jo bli
ver Pris. 

D. 16. Okt. Hr. Kaper-Capt. 'Vinning! Hr. An
dersen fra Læsøe beretter, De har opbragt 2 Galeaser, 
hvormed jeg gratulerer, i Særdeleshed naar det er 
Skibe, som er kvalifiseret til at blive Pris. Capt. Kok 
har hidbragt en dansk Islandsfarer. 

31. Okt. 1808. Den Kuf, Capt. Winning hid
bragte, manglede 2 Documenter, men iøvrigt er intet 
fundet. 'Vinning er i Dag sejlet paa nye Kryds
ninger. 

NB. Englænderen Macdonald meddeler fra sin 
Rejse i Jylland i Decbr. 1808: Skibe paa 200 Tons 
kan løbe ind i Aalborg Havn, som er fuld af Skibe; 
de fleste af dem er ladede med Korn til Norge, og 
omtrent 20 er Priser, tagne fra os og Svenskerne og 
bragt hertil af danske Kapere. 

Der er 26 Kapere udrustede fra denne By, og 
mange flere vil komme til næste Foraar, hvis Krigen 
varer ved (Jydsk Hist. og Topografi l 903). 

9. i\'larts 1809. Her er indbragt en Kuf, kom
men fra Rotterdam. Sagen staar for Prisretten i Sles
vig. De Priser, som er indbragt her, har alle været 
fra Nordsøen, 3 undtagen, hvoraf l med Hør, 2 med 
Planker og Bjælker. 

20. April 1809. Jeg har desværre spurgt, at Capt. 
er taget af en svensk Kaper og indbragt til Gothen
borg (Gøteborg). Han havde en meget stor Korn
sending. 

25. April 1809. En af vore Kapere har i Gaar 
hidbragt en svensk Galease, kommen fra London, be
stemt til Stokholm, ladet med 60,000 Pund Kaffe, 50 
Fonstager Sukker m. m. 

15. Maj 1809. Capt. Michelsens Galease blev dog 
opbragt til Marstrand, som er mig fortalt af Claus 
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Wriborgs Styrmand, som, efter der med Wriborgs 
-Galease at være opbragt, tog en norsk Jagt og hid
bragte, og naar Ulykken skal være, er det dog bedre 
Dg bekvemmere at faa en Prisdom fra Sverrig end 
fra England. 

19. Maj 1809. Capt. Winning gik ud først i 
Septb., laa i Norge i Vinter og er nu beordret hjem, 
da man ej vil vove >>Victoria« i Sommer i de lyse 
Nætter og i det gode og stille Vejr. 

6. Juni 1809. I Gaar var her Auktion over 50 
Fade Sukker, indbragt som Prise. Her er af Kjøben
havns Kapere indbragt en Amerikaner med Frugt, en 
Svensk med Tagsten og en Kuf med Ballast. 

9. Juni 1809. Capt. Wolfsen har under Læsøe 
taget en engelsk Kanonbaad paa 22 Mand og 2 Of
ficerer.« 

NB. Da denne Begivenhed har 
særlig Interesse, gengives efter •Per
sonalhistorisk Tidsskrift• følgende: 

))Kasper Henrik Wolfsen, døbt d. 13
/12 1781, blev 

udnævnt til Ridder af Dannebrog 1809 som Følge af 
sin Virksomhed som Kaperkaptain (Maanedsløjtnant) 
i den dansk-engelske Krig. I en Alder af 21 Aar blev 
han Skibsfører og gjorde 4 Rejser til Vestindien, in
den Krigen udbrød 1807. I November dette Aar an
sattes han som Kaptain paa en Kaper-Skonnert ))Man
dal«, fordum en norsk Galej, som førte 8 attenpunds 
Kanoner og en Besætning paa 60 Mand. Senere over
lod han dette Skib til en af sine Brødre og fik selv 
at føre Skonnerten ))Danneskjold« med 12 Kanoner 
og 70 Mand. Indtil Aaret 1809 havde han ialt op
bragt 22 større og mindre Skibe, der kondemneredes, 
foruden nogle, som frigaves. 1808 d. 2% udholdt han 
ved Sletten et tre Timers Angreb af 7 Barkasser og 
2 Kanonbaade, uden at miste en Mand. Da Kar
duserne slap op for ham, lod han Flag skære itu og 
fylde til Karduser. 1809 d. 2% angrebes han i Aal
bækbugten af 2 Kanonbaade og nogle Barkasser, men 
slap uden Mands Forlis ind til Hals. Samme Aar. d. 
7/s nødte han mellem Læsø og Skagen en engelsk 
Kanonbaad, som forfulgte 2 Aalborgkapere, til at over-

37 
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give sig efter 4 Timers Jagen; den førte en lang 
attenpunds Kanon og en attenpunds Karonade samt 
en Besætning paa en Løjtnant og 22 Mand. Endelig 
den 3/s jagede han ud for Skagen en engelsk Kutter 
paa 14 Karonader i 3 Kvarter og tvang den til at 
stryge Flaget, efter at den havde mistet den næst
kommanderende og 7 Mand. Dog undløb den ham, 
da Kulingen tiltog, og Natten brød frem. Tre Dage 
senere blev han imellem Skagen og Færder angrebet 
af 2 engelske Kutterbrigger, og kun ved at kaste sine 
Kanoner over Bord slap han fra dem ind under 
Norge. Den ene af dem nAlert« blev den næste Dag 
erobret af danske Kanonbaade. I 1810 opbragte han 
flere Priser til Bornholm, men forliste 2 af disse samt 
sin egen Skonnert ))Danneskjold« udfor Rønne ved 
en pludselig udbrydende Storm d. 19

/12. Mandskabet 
blev bjerget. Han døde d. 29/n 1836 som Toldinspek
tør i Rønne.« 

9. Juni 1809. Det Skib, som Niels Møller førte, 
og som er opbragt med mit Smør, tilhørte Regerin
gen i Norge og er af Englændernes Skibe, som laa 
der ved Krigens Udbrud. - Fregatten1

) ved Anholt 
har udsendt den Kanonbaad, som Ca p t. W olfsen tog, 
og har desuden udsendt 2 andre Kanonbaade paa 
andre Kanter. 

14. Juli 1809. Til Fladstrand (Frederikshavn) 
er indbragt en Amerikaner, ladet med Bomuld. Her
til er indbragt en liden Amerikaner med Ris, Sukker, 
Kaffe og Bomuld, og til Hals skal være opbragt en 
Amerikaner, hvis Ladning jeg ej ved. 

24. Juli 1809. Her er i den sidste Tid indbragt 
adskillige Kuffer fra Bordeaux. Den ene er gaaet til 
Bekendelse, og de falske Papirer er fundne. Han 
havde sidst været i Plymouth og faaet engelske Pa
pirer. Det er unge, hvide Vine. Hvert Skib med 
5 a 600 Oxehoveder. 

:) Rimeligvis Fregatten •Procelyte•, som, da Regeringen i 
Danmark havde slukket Anholt Fyr i Krigstiden, af 
Englænderen blev lagt ved Østrevet som Fyrskib. 
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11. Aug. 1809. Tak for tilsendte Forordning an
gaaende Kaperiets Indskrænkning. 

15. Aug. 1809. Alt Kaperi er saa at sige ind
stillet, hvortil der vel maa være en Anledning. 

En Ladning Salt, her er indbragt med norsk 
))Licens«, er frigivet og gaaet til sin Bestemmelse. 
Christiania. 

Maj 1810. Vort Kaperi har igen taget sin Be
gyndelse, og her er ligesom hos Dem store Hindringer 
for al Handel og Skibsfart. Hvad man gør i Dag i 
Overensstemmelse med Anordningerne, er forbudt i 
Morgen, hvorved man risikerer sin Velfærd. Efter 
Kaperreglementet er de Skibe, som gaar under en
g~lsk Convoy, eller som kommer fra eller gaar til 
engelske Besiddelser, om de end er virkelig danske. 
god Prise. 

Maj 1810. Jeg ejer ej en Aktie (i nogen Kaper), 
har ej heller brudt mig derom. 

Foruden det sidst omtalte Skib, som hertil med 
ral'. Sukker ble opbragt, har vores Kapere ogsaa ind
bragt en ordam rll aner med Tobak og tvende bal
la ·Lede ldb , tler r Qvæstion om. Den danske 
Canon-Flotille har til Fladstrand inclbr·1gt en 1'1g Lad
ning Sukker, Kaffe og Indigo fra Liv 'l'pool og •n 
Preusser med Tømmer; den sidste fra Sverri<t til 
England. .Man mener, der er P ri . Alle v01·e F ar
vande er nu bespændt. 

Capt. Løbhers kom lykkelig til London i Marts. 
J eg r ej ud n Fryrrl for, al vores egne Kaper nu 
kan la«e vore· "n Skibe. De københavnske og 
hclsingø1·s l' Knp .,. l al have indbragt 84 kibe, 
hvoriblandt nogle Fl nsborgcr . - D l ' 'al' U' noget, 
inden vores Kapere fik deres Kapc1·br ,. , Ha kun 2 
af tlem har v< •re l li l Sø · i nogle Dag . Den en har 
i Gaar indbragt · 11 Smak m ·d J 70 F uslager Sukk r. 

' . .Iull 1810. Gal asen »Kom len« Cl' under Scba
gen anholdt af en Maanedsløjtnant Beck med en Ka
nonjolle fra Flotillen under Løjtnant Tuxens Kom
mando i Fladstrand. 

12: Juli 1810. Jeg ser i Aviserne, at af 14 Pris
sager er 6 frikendt og 8 prisdømt. Vi har; tror jeg. 

37• 
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30 Kapere, men de ligger som blokerede under Læsø, 
og naar der kommer en Flaade fra Nord, er den for
synet med 3 Fregatter, 4 a 5 Kutter-Brigger og 3 a 4 
Kuttere. 

14. Juli 1810. Det er skammeligt, at man skal 
frygte mere for sine egne Kapere end for fremmede. 
I den Henseende er det vel lige kraftig, om Skibet er 
under fremmed eller under dansk Flag; thi vore 
Kanonbaade og Kapere tager dem alligevel, hvorpaa 
her er Eksempel. 

En Galease, jeg ejer Tredieparten af, er taget 
under Fladstrand af Kanonbaade under dansk Flag, 
fordi Folkene bekendte, de kom fra London, og fordi 
det norske Lejdebrev var udløben. Den er ogsaa 
dømt Pris ved Underretten. 

16. Juli 1810. Nu er det rent galt med Farten. 
Vore Kanonbaade opbringer de danske Skibe, som 
kommer med Ballast, og et er allerede prisdømt. Et 
Fartøj fra Randers, bestemt til Norge, er anholdt ved 
Fladstrand. 

20. Juli 1810. Her er fra Aalborg udrustet 30 a 
40 Kapere, men de faar intet fat paa. Naar en Con
voy er ventendes fra Nord eller Vest, da ved de her 
i Farvandene stationerede engelske Krigsskibe det, og 
saa forener 9 a 10 engelske Fregatter, BTigger og 
Kuttere sig rundt om Convoyen for at ledsage den 
igennem Kattegattet og Bælterne. 

5. Okt. 1810. Handelen er i det hele farlig. 
Englænderne tager vore Skibe, enten de har Lov eller 
ej, og saaledes er 13 af Aalborg til Norge afgaaede 
Skibe vistnok i deres Vold. Jeg ved aldrig, hvad jeg 
skal fange an. .Englænderne gaar ind i de Skibe, 
som kommer fra Norge, og de kaster Ballasten fra 
den ene til den anden Ende. 

10. Okt. 1811. I bemeldte mit Brev indberettede 
jeg Hr. Ven, at Captain Løbbers's Ulykker paa Rej
sen med Saltladningen er kronet med Anholdelse af 
vores Militair ved Fladstrand. Forhøret blev ind
sendt til hans Majestæt og Ansøgning til ham givet 
om dets Frigivelse paa Grund af Kgl. Rescript dat. 
27. Januar 1810 og Instruxen for Kaperfarten dat. 
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11. April 1810 og endelig paa Grund af Agent Qvists, 
'Vigelsens og min Ansøgning om, at Capt. Løbhers 
maatte med Skib og Ladning gaa til Aalborg i Stedet 
for til Christianssand. 

17. Okt. 1811. Om Hiortaas og de andre ogsaa 
bliver frikendt ved Ober-Adm-Retten, saa varer det 
l Aar eller 11/4 Aar - hvilket Tab. Her ligger et 
3 ~ Skib. Ejeren, Captejnen og Folkene er sat un
der Tiltale, og Skib og Ladning tilfaldt Kongen, und
tagen en Trediedel deraf, som nogle Kapere skal have 
i Bjergeløn, da Skibet havde stødt paa Læsø Grunde 
og blev forladt af Folkene. De Totrediedele skal 
være dømt Priis til Kongens Casse, da Folkene havde 
bekendt, at Skibet havde ladet Caffe i Norge.« 

Desuden er følgende større Kaperskibe udgaaet 
fra Aalborg : 

l) »Prøvestenen((, som havde en Besætning paa 
20 Mand og var udrustet med' 3 Kanoner. Det var 
paa 61/2 Com.-Læster. Kaperkaptajn var Jørgen Kock, 
og Rederen var Købmand Peter H. Sødring. Denne 
Kaper gik ud i Begyndelsen af 1808 og tog den 26. 
April paa Svenskekysten Smakken »Die veere Gezll
sters« af Poppenberg. Skibet var neutralt, men da 
dets Papirer var i Uorden, maatte det betale Kaperen 
500 Rd. i Opbringelsesomkostninger. Den 20. Maj 
tog samme Kaper den svenske Brig »CLZpido«, der var 
paa Rejse til Liverpool med Trælast. Den blev pris
dømt i Aalborg den 7. Juni. Da den atter løb ud 
paa Togt, fandt den Limfjorden blokeret af 3 engel
ske Orlogsskibe, som laa ved Hals, og maatte derfor 
indstille sin Virksomhed i ca. 3 Uger. Den 2. Juni 
tog den en Bark fra Danzig, nemlig »Caledonia (155 
C.-L.), som blev prisdømt i Aalborg. Det var en god 
Fangst. I 1910 indbragte den en Ladning Sukl>:er 
paa 13,000 Pund - en god Forretning. 
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2) » Tordenskjold«, som var paa 4 Kanoner og en 
Besætning paa 20 Mand, var udsendt af Købmæn
dene Berthel Christensen og Johannes Friscli. Kaper
kaptajnen var Søren Jensen Juul. Sammen med en 
Randers-Kaper tog den i Kattegat Briggen »Imanuel 
Kant« af Kønigsberg. Den blev prisdømt i Aalborg 
den 3. Novbr. og havde en værdifuld Hørladning. 
Næste Aar indbragte den den svenske Galease »Am
sion«, som var paa Vej til London med 50,000 Pund 
Kaffe. Ogsaa den blev prisdømt. I 1810 fik »Tor
denskjold« en ny Fører, nemlig Kaperkaptajn Hans 
P. Milling. 



MEDDELELSER 
FRA 

STYRELSE OG REDAKTION 

MED nærværende Aarbog for 1929 afsluttes 6. Bind af vort 
Samfunds historiske Samlinger, hvis Udgivelse paa

'begyndtes 1912. Bindet, der som tidligere af Hensyn til Ind
hinding omfatter 3 Aargange, er ca. 3 Ark større end de 
·senere Bind hvorved det er lykkedes at faa noget af det 
mest nødvendige Stof fra Haanden. Til Bindet medfølger 
som sædvanlig Titelblad, Indholdsfortegnelse og Navne
register. 

Vort Medlemstal 554 er omtrent det samme som sidste 
Aar. Vi henviser til vor Opfordring til Medlemmerne i 
sidste Aarbog om at virke for ny Tilgang blandt Venner og 
Bekendte. Endvidere henviser vi til vort Tilbud om Af
holdelse af Møder angaaende vort Samfund og dets Formaal. 

Sommermødet, der fandt Sted Lørdag d. 22. Juni, var 
ikke begunstiget af Vejret, idet Regnen sivede ned det meste 
af Dagen. Dog fik Mødet omtrent samme Tilslutning som 
tidligere Aar. Man samledes ved Landmandsbankens Byg
.ning, og herfra udgik det særivanlige Biltog til Udflugtens 
første Maal Gl. Vraa, hvor man søgte Ly under den mæg
tige, pragtfulde Lind i Borggaarden. Her holdt Pastor L. 
Vesten, Sulsted, et udførligt og interessant Foredrag om Gl. 
Vraa og dets Ejere gennem Tiderne. 

Efter at have beset Parken kørtes til Sulsted J(irke, 
hvor Pastor Vesten besteg Prædikestolen og skildrede Kir
kens Historie for Deltagerne, der fyldte det smukke Kirke
rum til sidste Plads. Til Slut besaa man under Pastor Ve
stens Vejledning de skønne Kalkmalerier i Kirkens Hvæl
vinger. 

Da Vejret stadig var daarligt, foretrak en Del at slutte 
her; men de fleste samledes i den nærliggende Restaurant 
i Brandts Plantage, hvor Madkurvenes Indhold tømtes til 
·en Kop Kaffe. Stemningen udløstes i Taler og Sang, før 
man sluttede og drog hver til sit. 
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Af den i Aarets Løb udkomne historiske Litteratur ved
rørende vort Samfunds Omraade er der særlig Grund til 
at gøre opmærksom paa det meget smukke Værk •Gamle 
Aalborghuse i Tekst og Billeder• af tidligere Medlem af vort 
Samfunds Styrelse, Kommunelærer P. C. Knudsen, Aalborg. 
Der er kun et mindre Oplag i Handelen. Af historisk In
teresse er ogsaa det at P. C. Knudsen udarbejdede Fest
skrift • Handelsforeningen af 1879•, som Foreningen af sam
me Navn har udgivet i Anledning af 50 Aars Jubilæet. P. 
C. Knudsen, der allerede har et langt historisk Forfatter
skab at se tilbage paa, har endvidere fornylig udarbejdet 
sin Slægts Stamtavle. 

Styrelsen har som Formand i Stedet for afdøde Tand
læge Stenholm valgt den hidtidige Næstformand Lærer Ludv. 
N. Hedelund. Som Næstformand valgtes Bankdirektør Chr. 
Jørgensen, Landmandsbanken. 

Vi gør Medlemmerne opmærksom paa, at Aarbøgerne 
fra 1920 og opefter vil kunne faas for 2 Kr. pr. Stk. ved< 
Henvendelse til Kassereren eller Redaktøren. Alle tidligere 
Aargange er udsolgte, men da der stadig er Efterspørgsel 
efter disse, vil vi være taknemmelige for at modtage Tilbud 
fra nuværende og tidligere Medlemmer, som ønsker at af
hænde Aarbøgerne til en rimelig Pris. 

Af Hensyn til dem, der arbejder med Historie og Topo
grafi, gør vi opmærksom paa, at Arkivar S. Nygaard i •For
lid og Nutid• har skrevet en Artikel: •Anvisning til at drive 
hislorisk-topografiske Studier<. Artiklen kan faas i Særtryk 
a 50 Øre ved Henvendelse til Redaktionen under Adresse 
Adjunkt R. L. Balslev, BiUowsvej 28, København V. 

Vore Medlemmer har Ret til at erholde andre historiske 
Samfunds Aarbøger for halv Pris. Det af Dansk historisk 
Fællesforening udgivne Tidsskrift •Fortid og Nutid•, som 
bør holdes af alle, der driver historisk-topografiske Studier, 
vil ligeledes kunne faas for halv Pris, 2,50 Kr. aarlig. 

Henvendelser i Foreningsanliggender bedes rettede til 
Formanden, Lærer Ludv, N. Hede/und, Møllepladsen 13 A2, . 

eller til Kassereren, Regnskabschef Bye-Jørgensen, Hasseris. 
I Redaktionsanliggender bedes man henvende sig til Aar
bogens Redaktør, Lærer Henrik Møller, Haals, Vaarst. 
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