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NØRRE KONGESLEV SOGNS
BESKRIVELSE OG HISTORIE
AF ALEXANDER RASMUSSEN

Afhandling slutter sig til den tidligere her
i AHbogeo optagne Bcsl(rivelsc af Komdt·up Sogn (V,
102 If. og 173 n·.), til hvilken det· for al spare Gentagelser,

N

ÆRV,l!RENOJ=:

adskillige tedcr er henvist. Og aa med Hensyn til de anvendte Forkortelser i Henvisningerne benyttes llei' samme
System som angivet i V, 102.

BESKRIVELSE
ørre Konge l v o«n bestnm af Konge. l · Ybolm,
n01·dø tlig • Hjørn samt d n nord derfor liag nd •
Kj ·rstrækning. Højmarken .,..ræn er med temmelig
Jjg Linier LU Komdrup Sogn mod V l oa 'ønder
Konge l v mod S ,d; kellene mødes i en r •t \in kel
·j 'yd vest. Igen n m d llll Højmark som l del hele
Laget har Fald mod Nord, stryger lre Dals~ nkninger,
·om ud m u n der i Kj c. re!. l den vestlig te af d m
lige ovenfor Kjæret, ligger Nørre Kongeslev By. Den
midterste Dal er den længste og skarpest nedskaarne;
i dens øverste Del, i ganske maleriske Omgivelser,
' d nogle Sidedale · Forening m ed Hov dual '11, ligger
dflyUcr«aarden Lyn<tdale (stedlig Navnefonn: »Dal •al ænlming findes Gaardene
n <<). I den østlige
Lamdal, 0sl t·gnard ne og Sigsgnard. Lann Kjær-

2

ALEXANDER RASMUSSEN:

randen ligger v st f'o1· Byen Ve. lergaardene (Slot ,_
gaard og r lubgaanl), og ø l for Byen teni gaanl.
Højmark •n gaar no en lunde jæYnt ov r i Rjærelttn llagen mod Øst, h vor den paa en kortere h·æl· ni ng
m ·d en , krænl paa 38 Meters Højd ralder brat n •d
imod Viltlmo. en. Del r del ejendommelig Kælliugbj rg, om her med en g unemgravel og sammensunl,eu Krom] høj paa Toppen tolt l nejsende vi er
in t jl Kridtv, 1 ml. imod Ø l.
ognet bøje le
Punkt r forøvrigt den i Planlagen \'ed Gtønbøjgaurd
liggende GrønJ1øj (60 m), om nu skju les af de op. vok ende Træer.
Kjæret strækker sig i en Trekant ud fra Højmarken, spidsende sig ud imod Nord med Gudum
Sogn mod Nordvest, hvorfra det skilles ved Lindenborg Aas gamle oprindelige Strømleje, og Mou Sogn
mod Nordøst (den lille Vildmose). Medens den store
Aa endnu havde sit gamle Løb i Skellet mellem Nørre
Kongeslev og Gudum Sogne, kaldtes den Store Brede
Aa. Her laa fordum en Aalegaard, formodentlig den,
af hYilken der for nogle Aar siden fandtes Rester i
Ø1· tuhgaards :Kjær 1), paa hvilken Viborg Bi ·kop
Lehnsmand paa llarupgaard, Mogen Stampe Lil
K. llingbjerg i .Hin g I-l etred, udsted te SI ø ti l rev l 520,
uvisl til hvem~). Endtul an senl som 1799, d:t
Etatsraad Fædders Arvinger tilskødede Kammerraad
Gundorph Refsnæs Gaard og Gods, nævnes i Skødet
»Aalegaarden paa Nørre Kongeslev Kjær« 3). Op imod
det mindre Vandløb, som nu flyder i det gamle Aaleje og danner Sogneskellet, ligger den saakaldte Hesteholm og Budas-Engene, ud til Vildmosen grænser

3

)

') J. S. 2, IV, 441 f. 3. I, 402 f.
Se Komdrup Sogn, H. K. H. V, 225 f.

2

)

Æ. A. IT, 316. -
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Vibe-Engene; Kjærets yderste Nordspids kaldes »de
store Enge«. Andre Stedbetegnelser paa Kjæret er
Landengene, Starkjæret, Vesterkjæret, Porsengen, Syvviengen, Risengen og Kræmerengen, samt Regel, som
er en Husrække paa Maen imellem Byen og Stenisgaard; dens oprindelige og rigtige Navn er Røgel.
Nørre Kongeslev Kjær, som nu er helt taget under
Kultur og gaar .ud i eet med de tilstødende Kjær i
Gudum, Storvorde og Mou Sogne, danner sammen
med dem een af de største opdyrkede Lavstrækninger
i vort Land. Med de kanaliserede Vandløb, den fuldkomne Jævnhed og den stme Frodighed gør denne
Flade et fuldstændig hollandsk Indtryk.
De Damme eller Sige, de saakaldte »Luner«, som
tidligere fandtes herude, er nu under normale Forhold tørre; det var Bredlune vest for og Langlune
øst for Høbrovejen. Den >>Kongeslev Kvistdraab«
(Korslune eller Kaaslune), som omtales i Markskelsforretningen 1521, da der sattes Skel imellem Viborg
Domkapitels og Mariager Klosters Ejendomme i disse
Egne, laa yderst imod Nord (se nedenfor).
Dette store Kjærs Kultivering og Bebyggelse er
en Bedrift, der væsentlig er øvet af de tre sidste
Slægtled 1).
Nørre Kongeslev Kjær er baade i Henseende til
Beliggenhed og Beskaffenhed en Del af Vildmosen,
altsaa oprindelig Havbund; men den stillestaaende,
lavvandede Lagune er efterilaanden bleven overgroet
med Plantevæxt, væsentlig det saakaldte Tørvernos
1

)

Den her givne Skildring af Kjærets Kultivering hviler
paa Meddelelser af nu afdøde Gaardejcr P. Andersen,
hvis historiske Interesse og Kærlighed til sin Hjemby
ogsaa har givet sig Udtryk i hans Afhandling her i
Aarbogen • Minder fra N. Kongeslev•, IV, 72 ff.
l*

•
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(Sphagnum), der har bredt sig længere og længere
udad til Siderne, nedad i Vandet med Rødderne og
opad mod Luften med hver ny Sommers Grøde.
Sværere og sværere blev dette Vegetationslag; det
dannede svømmende Øer, og tilsidst, naar de underste forraadnede Lag var pressede helt ned paa Sandbunden, virkelige Øer, saakaldte Banker, adskilte ved
ubevoksede Render, fyldte med vælling- eller grødagtig Tørvemasse, de saakaldte Roder, som den meste
Del af A.a1·et stod under Vand, m en i tørre Perioder
fremtraadte som mørkerøde Bælter imellem de bevoxede Banker. Efterhaanden som disse blev højere
og tørrere, afløstes Vandplanterne af Græsser, Graaris, Pors og Vidier, og disses sammenfiltrede Rødder,
der ofte var meget seje, dannede den saakaldte Skjold,
der som et elastisk Tæppe blev i Stand til at bære
Mennesker og Dyr, men ogsaa kunde briste, hvor
det var for svagt. Forsigtigt vovede Beboerne sig
ud paa denne gyngende Grund, og da det var sparsomt med Græsning paa Gaardenes smaa Højmarker,
blev det efterhaanden brugeligt at sende Ungkreaturer
og senere større Dyr, navnlig Stude, ud til Sommei'græsning paa Kjærbankerne. Om Foraaret, før dette
K væg drev es ud, samledes Beboerne for at danne
Overgang fra den ene Banke til den anden; med
skarpslebne Spader skar de Grøntørv paa Bankerne
og lagde dem, blandede med Grene og Ris, i Røderne.
Derved dannedes de saakaldte Broer, som senere, da
Indgrøftningen havde fundet Sted, ogsaa kaldtes Vaser. Den vigtigste af disse Broer var Høbroen, der
begyndte ved Byen og gik, som Hovedvejen mod
Nord gaar den Dag i Dag, i en nogenlunde lige l:letning helt ud til Sognets nordlige Grænse. En anden
Bro hed Skollerbroen og bærer ved sit Navn Vidne

NØRRE KONGESLEV SOGN

5

om sin Oprindelse; den hviler paa nedsænkede Enebærris, som i den stedlige Dialekt kaldes Skaller. Da der
efterhaanden var blevet gravet Grøfter langs Broerne,
tørredes Kjæret meget, hvortil naturligvis ogsaa Kanaliseringen af hele det store Lavland ved Lindenborg
Aas nedre Løb bidrog i høj Grad, Vaserne blev til
virkelige Veje, som grusedes 1 ) og holdtes i Stand,
væsentlig for Penge, der indkom ved Bortleje af Græsarealer. Først i Aaret 1884 blev Røbravejen og dens
Sidegren Skallerbrovejen (over til Gudumlund) anerkendte som offentlige Veje. Eftersom Vandstanden i
Kj æret sank, blev ogsaa Røderne bevoxede; det store
Areal laa nu modtageligt for Kultur. Snart opstod
der Bebyggelse derude. Een af de første, der satte Bo
paa Kjæret, var Christen Nielsen (Børglum), en fhv.
Gaardejer oppe fra Byen, som det var gaaet tilbage
for, og som da af sine tidligere Standsfæller fik overladt et Stykke Fællesjord i Porsengen, hvorpaa han
i Foraaret 1859 byggede sig et Hus, som han kaldte
»Byens Minde«, et Navn, der dog nu er gaaet af Brug
og i Glemme. I den følgende Tid var der mange,
der erhvervede sig Kjærlodder fra Gaardene oppe i
Byen (en Del af dem var yngre Gaardmandssønner
eller Karle, gifte med Gaardmandsdøtre, soq1 paa den
Maade fik deres Arvelod), bebyggede dem og saaledes
skabte sig Ejendomme, gennemgaaende paa omkring
5 Hektars Størrelse.
Tørvegravning og Tørvesalg
hjalp dem over den første Tids store Vanskeligheder.
Dette første Slægtled lagde et uhyre Arbejde derude,
særlig med >>Sandingen« af Kjærjorderne, 'J: Spredningen af et Lag fra Grøftebundene opskovlet Under') Den store Grusgrav østen for N. Kongeslev Mølle har
afgivet de utallige Læs Grus, som i Tidens Løb er paaført Kjærvejene.
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grundssand over Tørvejorden, hvorved denne kan
drives frem til en storartet Ydeevne. Op imod Aarhundredskiftet var disse Kjærboere naaede frem til
gode Kaar; deres Udgifter var smaa, men deres Bygninger var ganske vist gamle og ringe, og de selv
gamle og forslidte. Vort Aarhundrede har skabt store
Forandringer herude; nye, stærke Bygninger har afløst de gamle; store, fine Cementbroer fører over
Grøfler og Kanaler, Jorden1 er ved den stadige Kultur bet delig forbedred og Besætningerne foTøg d ;
men Ejendomrncnes Priser Cl' komne højt op, dgifteme tegn , saa den nuværend Generalion har v l
næppe mindre Bekymringer end Nybyggerne.
Sognets Markjorder, hvis Underlag stedvis, særlig mod N01·dø ·t, bestaar af lerholdig Kallt, er Crugtbare og er tilmed i en meget tærk Gødning kraft.
Gaardene i ognet e1· pemJig med deres ·tore Kjærlodder i Stand Lil al hold e e n forholdsvis meget tal rig Kvægbesæltring.
En malende kildring af Nøne Kongesle • Sogns
Natm·forhold har A. C. Erthøll- 1ielsen giret i Jyd l•c
Samlinger, 2, IV, 437 ff. Samme teds hereller han,
efter Dokumentet· i Kong tedlunds Archiv, om en
Skelt.r ætte vedrørende Nørre Kongeslevs Grænse imod
Sønder Kongeslev. Da paagældende Aktstykker nu,
sammen med Størstedelen af nævnte Archiv, er forsvundne, kan kun Hovedtrækkene refereres her. Shiden stod i 1590-erne imellem Niels Juul til Kongstedlund og Knud Brahe, Tyge Brahes Broder, som ved
sit Ægteskab med Jens Kaas' Enke Margrethe Lange
var bleven Ejer af Gudumlund 1). Han maa ogsaa
have ejet Gods i Nørre Kongeslev; thi hans Foged,
') J. S. l, V, 207 ff.
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Jens Justesen, klagede paa hans Vegne over, at Niels
Juul og dennes Bønder i Sønder Kongeslev øvede
Overgreb imod Nørre Kongeslev Mark, hvor Fogeden
krævede Skel fastlagt i Egnen ved Lyngdale. Strøget
her var paa den Tid Hede og er fra begge Sider øjensynlig bleven behandlet som »Gribsjord.«. Stridens
datidige Udfald kendes ikke, men Resultatet blev i
Tidernes Løb det nuværende ganske lige Skel mellem
de to Nabosogne.
Sognet rummer kun den ene By Nørre Kongeslev; men desuden findes de to ovenfor nævnte Grupper af Udflyttergaarde, Øster- og Vestergaardene samt
et meget stort Antal spredte Boliger paa det udstrakte
Kjær. Af Skove ejer Sognet ingen oprindelige; men
ved Lyngdale findes en mindre, ved Grønhøjgaard
en noget større Granplantage, den sidstnævnte paa et
Stykke Fællesjord, tilhørende -Byens Gaardejere.
Det samlede Areal er 1489,ø ha, hvoraf mere end
Halvdelen er Kjær. Indbyggerantallet, -som 1801 var
262, er i sidste Halvdel af 1800-rne ved Kjærets Bebyggelse steget stærkt og var ved sidste- Folketælling
(1916): 762.

Oldtidsfund, Sognets Navn og ældste . Historie.
Paa Sognets Grnnd er endnu levnet enkelte
Kæmpehøje, deriblandt de to allerede nævnte: Grønhøj og Højen paa Toppen af Kællingbjerg. Paa og
ved Kællingbjerg synes der i en fjern Oldtid at have
været en stor Begravelsesplads; i en Grusrevle parallelt med den gamle Strandskrænt er der baade nord
og øst for Sigsgaard samt mellem Stenisgaard og
Byen bleven fundet mange Urner; nogle særlig smukke
Exemplarer opbevares paa Sigsgaard. Forøvrigt er
der ogsaa i Bjergets Skrænt fundet Skeletter. Ved
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en nu udpløjet Høj sydøst for Nørre Kongeslev By
paa de saakaldte Harilds Agre (se nedenfor) fandtes
der for omtrent 100 Aar siden en Guldring, der blev
indsendt til det kgl. Museum og blev betalt med 94
Rdl. rede Sølv (se Mogens Nielsens Indberetning
nedenfor). Ifølge Nationalmuseets Fundprotokol
fandtes den 1825 under en paa Marken liggende Sten.
Finderen hed Husmand Anders Pedersen. Ringen
var formodentlig en Armring, den er dannet som en
Bøjle med Endeknopper; Stregezirater findes ved
Knopperne. Den har i Museet Nr. 8518 1).
Nørre Kongeslevs (og Nabobyen Sønder Kongeslevs) Navn maa udledes af den gamle Betegnelse
Konungslef, kongeligt Arvegods, og tyder altsaa paa
et ældgammelt, nu forglemt og ganske uopklarligt
kongeligt Ejerforhold til denne Egn. At disse to Byer
- ene i hele Landet - har bevaret dette N av n, som ·
jo dog een Gang maa have været almindeligt - der
var selvfølgelig en Mængde Konungslef overalt i Riget -, er ganske vist mærkeligt n ok ; men se l v. om
den her givne Navneforklaring ikke er hævet over
enhver Tvivl, er der dog næppe Anledning til at forsøge nogen anden. De ældste Former af Navnet:
Kungesløf, Kongislof o. a. vil blive nævnt i det følgende, eftersom de fremkommer i Kilderne. Det nu
brugelige r i anden Stavelse (Kongerslev) er af meget
sen Oprindelse, indført omkring Aar 1800. Jeg har
første Gang seet denne Form i Dokumenter fra Lindenborg Godskontor i den halvtyske Skikkelse: Siider
und Norder Kongerslef; senere skrev Pastor Mogens
1
)

Se Vilhelm Boye : Fortegnelse over de Genstande i det
kgl. 1useum for Oldsaget·, der er forarbejdede af ædle
Metaller S. •!5 og Sophus MulleJ·: Ot·dning af danske
Old ·ager. Broncealdercn, S. 328.
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Nielsen (Sognepræst 1817- 57) altid Kongerslev, og
jeg er tilbøjelig til at tro, at det særlig er ham, som
har skaffet denne Stavemaade Indpas. Før skrev man
altid Kongeslev eller Kongslev. Den stedlige Udtale er:
Kongesle (uden Stødtone i første Stavelse) 1 ).
Det ældste Dokument, der indeholder Nørre Kongeslevs Navn, er fra 1390, og er et latinsk Vidnesbyrd, afgivet paa Hellum Herreds Thing om, at Præsten Peder F erkesen (Petrus Ferconis) har solgt Peder Mortensen (Petrus Martinssøn) sin Fader Ferkes
Gods i Frægyr, Gerdyn, Aastrup og Kythorp (nu
Viffertsholm). Det er trykt i Klavs Gjerdings: ))Hellum Herred« 2 ). Blandt Udstederne af dette Vidnesbyrd
nævnes som første Præsten Poul Olsen i Nørre Kongeslev (Paulus Olaus, presbiter in Nørkwngesløf). At
der i 1390 boede en Præst i denne By, som nu er
Annex til Sønder Kongeslev, er ikke forunderligt; det
nuværende System med Hoved- og Annexsogne stammer nemlig fra Reformationstiden. I den katholske
Tid var det normalt, at hvert Sogn og hver Kirke
havde sin Præst.
Om den Kjeld Svendsen, Præst i Kongislev, som
omtales 100 Aar senere, hørte Sønder eller Nørre
Kongeslev til , er ikke godt a t vid e. 1490, den 27d e
April, ud t dte der et Tin gsvidne fra H Unm H rred 8) a f F ogden Knud P det· en i Lyngby Kj eld Svendsen i Kong is le·v , Simon Mort nsen i ki b ted, Præster,
m Kj ld Klem m ud en i Brønd um hans Lov høring
og Lovhævd satn m Dag paa Tinge paa en ød Gaa nlst d sønden ved Ole 1 i elsens Ga~nd j Nørr l ongc ·lef paa Ballum (;:,: Bælum) Kirkes Vegne.
') Formen Kongeslev er nu godkendt af Stednavneudvalget. - 2) H. H. 197 ff. - ") D. V. 355.
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Ligesom i Komdrup, saal des bar der ogsaa i
øne .K ongeslev boet Adel nl. nd i fiddelalderen ,
uden at man dog her er i Stand til at paa i e nogen
be lemt Gaaxd som deres Sæde. I 1422 (eller 1424)
optr. der iels ielsøn af Tør Ro11gisløf' sammen med
Adelsma11dcn Niels J en søn Skadeland 1) som 1 dbesegler af et Mageskiftebrev, hvoned Biskop Lange
af Vibo1·g overlod Niel O esøn af Drag ( : Dragsgaard) en Gaard i Fræer, som laa Lil el Alter j kørping Kirke, - i Bytte for en aard, kaldet Gierholm,
i B· lu.m ogn 11). At denne Niels Niel øn var adelig,
er eftet· del Forhold, hvor han træffes, ganske utvivlomt ; men tulover dette 'ides intet om ham . Som
ove11for bemærket (under R fsnæs' Hislorie) maa del
antages, al Ref næ·' Ej t· tidligt hn1· erh' ervel og
b iddet God · i lørre Kongeslev, som jo var deres
Hj msogn . Dog var de langtfl·a •n raadende; det
.skulde var
arhnndrede1·, fm· hele Byen og Sogn t
kom under Refs. Det ældgamle Ftue Kloster i Aalborg (ved Frue Kiri\ ) ejede Lidligt noget Gods hel',
som dog s nes at ha,•e været overladt i en Slags Forpagtning Lil Refsnæ . 1492 erkender nemlig Jens
Morlen en af Ref: næs sig am·ligen skyldig at være
Prior og Konvenl i Otborig l Ørte Korn for den
,Jord, de have i Nørre Kongesløtf i Hellum Hen·ed8 ).
Naar den nordlig te Gam·d i Byen den Dag i Dag
kaldes Frielgaarden (Priorgaarden), er delte Navn
maask e et eudn u le' ende 1inde om Frue R lost rs
Be iddelse paa dette Sted. Ogsaa en anden og det
. n langt rige1·e Klostersliftelse erhvervede Jordegods i
I ørre l{onge lev, del store Birgitlinerklo ter i Mariager,
om allerede kort efter sin pr ltelse · Beg •ndelsen
1

)

A. A. XXXII 494. -

') R. D. III 304. -

8

)

Æt. III 30.
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af 1400-erne har arvet Gods langs Kattegatskysten
imellem Mariager Fjord og Limfjorden fra det nedlagte Nørre eller Glenstrup Kloster i Nørhald Herred,
og som efterhaanden arbejdede sig videre norden om
Vildmosen, hvor det imidlertid stødte paa en anden
geistlig Storbesiddelse: Viborg Domkapitel, som ejede
Gudumlund og Klarupgaard, var her Klosterets mægtige Medbejler. Strid imellem disse to Nabomagter.
kunde ikke undgaaes, og efter langvarig Trætte kom
selve Kong Christiern . IL i Aaret 1521 tilstede med
sine Mænd for at holde en Markskelsforretning og
skifte Ret imellem de stridende. Medens »wore kiæresthe nadig Herre selffuer personeligh udwysthe fore
retthe Marckæ Skielle emellom Sundher (~: Sønder)
oc \Vesther Skoff«, saa »ware 'vij Mogens Gøy thill
Clavsholm, Peder Lychy thill Dempstrup, Riddher,
oc Moghens Munck thill \Volstrup, Landzdomere i
Norejuthlandh, forsammelethe uthi Moo Sogne oc
giordhe Skielle emellom hedherligh Capitill i Wiborig
och Mariagher Closther, i swo Madhe som her effther
følgher: Fyrsthe satthæ wij en store Sthen emellom
begge Skelie Bechne widh Fiordhen, och ther syndher
fraa thill then store hallindhe c~: udgaaede, tørre)
twygranetthe Eghe Stubbæ, och swo ther fra lodherethe sudsudwesthe gemmen Kiereth meth Gryffth
och Skieli effther Skieli lighe ath then medell Høgh
aff the thre Høghe pa Reffsmarch offwen fore Reffs
Gard, swo longthe ther apa indhe thill fyrsthe Marckæ
Skelie wendher, som kalless Koningsløffqwystdrobe,
och samme Skielle at bliffwe Marchskiele effther thenne Dagh emellom Gudumholarn oc Moo Sogne och
Fielmyndhe 1) (nu Høstemark Skov)« osv. - Naar man
') D. V. 149 f. (Pergament i Viborg Stifts Archiv).
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tager Hensyn til Adelsmændenes Udgangspunkt og
bemærker deres Retningspunkt: den midterste af de
tre Høje paa Refsnæs Mark (hvoraf forøvrigt den ene
nu er sløjfet), maa man nødvendig komme til den
Slutning, at den nævnte, nu forsvundne Lokalitet
Kongeslev Kvistdraabe, der var en ))Lune«, som senere
kaldtes Korslune eller Kaaslune 1), maa have ligget
yderst paa Nørre Kongeslev Kjær, omtrent hvor dette
støder . sammen med Mou og Gudum Sogne.
Ogsaa senere hen i Tiden var der Usikkerhed
om Grænserne herude. 1598, den 3die Marts, udgik
der Brev 2) til Viborg Domkapitel om iblandt Kapitlets Papirer at opsøge alle dem, der lyde paa Skellet
mellem Tofte og Kongisleflundt og imellem Moo Birk
og Nørkongslef By, og levere dem til Jacob Seefeldt
til Visborg (Lehnsmand paa Mariager Kloster) mod
nøjagtig Reversal, for at han kan levere dem tilbage,
naar han har brugt dem 5).
Kort efter den fornemme Aasted forrelni.nu i 1521
fik J\II :rri ag-et· Kloster jendom ogsaa i Nørre Kongeslev. Det gik til paa følgende Maade: Den for sin
Baardhed og Griskhed og for sin katholske Fanatisme berygtede Rigsmarsk Tyge Krabbe til Bustrup i
Salling og Vegholm i Skaane4 ) havde en Broder, der
hed Mogens Krabbe og var Erkedegn i Aarhus. Han
døde 1517 og maa formodentlig være bleven dræbt,
siden Hr. Thyge modtog Mandebod for ham, - en
Del Jordegods, hvoriblandt fandtes en Gaard i Nørre
Kongeslev og en Gaard i Vokslev, Hornum Herred.
Disse to Gaarde skødede Rigsmarsken i 1527 til Mariager Kloster 5), - hvilket dog imidlertid ikke hindrede

4

)

') H. K. H. II, 429. - 2) K. B. B. L. IX, 403 ff. - ") D. M. VI, 137.

") Original i L. A. -
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den fromme Katholik i bagefter at sælge dem til
Adelsmanden Thord Rod fra Vaarst 1), paa hvis Vegne
Broderen Morten Rod til Vaarstgaard tog dem i Besiddelse. Selvfølgelig vilde Klosteret ikke lade sig
dette byde, men stævnede Morten Rod for Kongens
Retterting, hvor Sage.n ifølge Danske Magasin VI,
139 ff. foretoges Aar 1542. Dette Aarstal kan dog
umulig være rigtigt, da Tyge Krabbe var nærværende
ved Forhandlingerne, og han døde den 23de Juni
1541. · I Ældste danske Arehivregistraturer V. l. 726
angives Aaret formentlig rigtigere som 1540. Vi lader nu Rettertingsdommen tale:
Vi Chr. III. etc. Var skikket for os paa vort
Retterting os elskelig Hr. Tyge Krabbe, Ridder, vor
Marsk og tro Mand og Raad og Søster Elsebe Rudsdatter, Abbedisse udi Mariager Kloster udi Jylland og
havde i Rette stævnet os elsk. Morten Roed til Waarst
for noget Gods, som er to Gaarde, den ene i Nør
Kongslef i Hellum Herred og den anden i Voxlef i
Hornum Herred liggende, som han skulde have taget
fra fornævnte Mariager Kloster med Uret og uden
al Rettergang. Dertil svarede fornævnte os elsk. Morten Roed, at han ej andre Gaarde og Gods havde
annammet fra fornævnte Mariager Kloster mere end
han havde Ret til og hans Broder Thord Roed havde
købt for Guld og Penninge, som han vilde med Brev
og Seigl bevisligen gøre, og strax i Rette lagde han
et Hr. Tyge Krabbes obet (aabent) beseiglet Brev
lydende, at han havde bekendt at have annammet af
Thord Roed 300 Gylden i Sølv og Guld for det Gods,
fornævnte Hr. Tyge Krabbe fik for sin Broders Død,
og havde hepliglet sig at gøre hannem der Forvaring
') J. S. 2. III, 454.

14

ALEXANDER RASlilDSSEN:

paa, naar han kommer til hannem paa Wegholm.
Item et andet Brev, som os elsk. Hr. Trud Ulfstand.
Ridder, Claus Bilde og Knud Gyldenstiern have beseiglet og udgivet, lydende, at de vare overværende
udi København den Tid den Contract og Forligelsemaal gjort blev mellem os elsk. Hr. Tyge Krabbe
og Thord Roed om noget Gods udi saa- Maade, at
fornævnte Thord Roed skulde give Hr. Tyge 300 Gylden, og derover antvordede Hr. Tyge Krabbe hannem
alt det Gods og Ejendom, som han opbar og havde
annammet for sin Broder Mogens Krabbes Død, hvilke 300 Gylden forn. Thord Roed Hr. Tyge efter hans
Brevs Lydelse fornøjet og betalt haver, etc. som samme Bre,,e ydermere udviser og indeholder. Dertil
svarede Mester Mathis Nielsen paa Abbedissens og
.Mariager Klosters Vegne og sagde, samme to Gaarde,
som forn. Thord Roed i Være (:J: Værge) havde,
dem havde Klosteret faaet af Hr. Tyge til Mageskifte,
som han havde der Brev og Seigl paa, og i Rette
lagde samme Mageskifte-Brev. som os elsk. Hr. Tyge
Krabbe havde gjort med Søster Karen Eriksdotter.
Abbedisse i Mariager Kloster, Mathis ,Nielsen Confessar og menige Capitel ibidem og deres Efterkommere, udi saa Maade, at de skulde have to hans
Gaarde og Gods, den første liggende udi Rimersyssel i Hellum Herred i Nør Kongslef Sogn og By,
som Severin Poulsen iboer, og den anden Gaard i
Hornum Herred i Voxlef Sogn og By, Mathis Jensøn
iboer, - disse forsln·efne tvende Gaarde med al deres rette Tilliggende skulde forn. Søster Karen og
menige Convent og deres Efterkommere have til
revindelig Ejendom, og dersom samme Gaarde blive
dennem afvundne, da havde han hepliglet sig at vederlægge dennem saa gode to Gaarde igen inden sex
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Uger etc. Og derimod skulde han have af Klosteret
tre Gaarde igen til Vederlag, som samme Skiftebrev
ydermere udviser og indeholder, opsatte forn. Mester
Mathis paa forskrevne Mariager Klosters Vegne udi
Rette, om forn. Hr. Tyge maatte have des Magt at
sælge Klosters Gods, som han saa tilforn havde mageskiftet dertil, med flere Ord, dennem imellem var.
Om hvilken Sag de gave dem paa alle Sider udi
Rette. Da, efter Tiltale, Gensvar og Sagens LejHghed,
sagde vi, der saa paa for Rette, at forn. Elsebe Rudsdatter og Mariager Kloster bør at nyde, bruge og beholde samme forn. to Gaarde, som forn. Hr. Tyge
saa mageskift haver til Klosteret efter deres Brevs
Lydelse, og dertil med hvis (hvad) Landgilde, som os
elsk. Morten Roed paa sin Broders Thord Roeds
Vegne haver opbaaret af forn. to Gaarde, at komme
til Klosteret inden sex Uger, og forn. os elsk. Hr.
Tyge Krabbe at frie hannem samme to Gaarde eller
vederlægge og gøre forn. Tord. Roed Fyldest for samme to Gaarde og holde bannem det skadesløst udi
alle Maader efter hans Brevs Lydelse etc.«
Ogsaa Tyge Krabbes politiske Modstander og personlige Medbejler Rigsraad, Landsdommer Niels Clementssøn til Aunsbjerg 1) nævnes i Forbindelse med
Kongeslev.
I denne store Pengemands Gældsbog
1506-15 2 ) findes nemlig følgende Post: »Las Jenssøn
i Kongessløff hvo Oxen, han iætte (;,: lovede) meg
for the Penninge, som Iep Andherssøn togh aff Iess
Jenssøns Gord i Biæregord i Kongessløff.« En Notits paa samme Side: »Sewerin Jenssøn i Refl'wild
(Rebild) en Oxe, for han matt (maatte) faa the 40
Marck af Jep Andherssøn((, bidrager ikke til at gøre
1

)

B. L. IV, 11 tf. -

2
)

J. S. 2, I, 210.
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.Sagen klarere. Kun saa meget kan sees, at Niels
Clementssøn, hvis Pengeforretninger, Laanevirksomhed og Godsspekulationer forøvrigt strakte sig over
det meste af Jylland, altsaa ogsaa har haft Tilknytning til Kongeslev. Men var det Nørre eller Sønder
Kongeslev? Herpaa maa vi opgive at svare; der synes nemlig tidligere i begge Sogne at have været en
Gaard, som er bleven kaldt Bjerregaard.
At Viborg Bispestol havde Ejendom i Nørre
Kongeslev kan sees af, at Episcopus Vibergensis i
1532 stævnede Adelsmanden Jesper Tordszenn. (Vogn.sen) for en Gaard i Nørre Kongisløff, hand haffuer
.sold Erick Banner (til Asdal) og hører til Wiborig
.Stigt, og for nogen Pendinge, szom hand haffuer
Mats Jonszenns (Viffert) Breff paa 1 ).
Niels Bmn og Palle Griis.

Vi er nu naaede ned til Grevefejdens Tid, og
man maa gaa ud fra, at ogsaa denne Egns Beboere
har taget Del i det store Røre, som den førte med
sig, ikke mindst for Nordjyllands Vedkommende.
Hverken om deres Bedrifter under Fejden eller deres
Skæbne efter dens Slutning kan vi dog sige noget
særligt. Sognets egen Hovedgaard Refs blev, som
ovenfor nævnt, ikke brændt; derimod er det meget
muligt, at Folk fra N. Kongeslev kan have været med
til andre Gaardes Ødelæggelse. Som Beboere af et
))oprørsk« Herred har de i hvert Fald maattet lide den
summariske Straf: Strænge Bøder i Penge eller Øxne
for alle, og Fortabelsen af Ejendomsretten til deres
Gaarde, hvis de var Selvejere.
Paa Kongstedlund eller, som den da kaldtes,
~)

Fr. I. danske Registranter, 417.
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Kongslevlund i Sønder Kongeslev Sogn boede ved
denne Tid Niels Brun, som tilhørte en jydsk Smaaadelsslægt, der i sit Vaaben førte et rødt Vædderhoved i Sølv og paa Hjælmen et SølY- og et rødt
Vædderhorn (A. A. 1889, 113 ff.). Da han var gift
ined en Datter af Niels Jensen til Refs, skrev han ~ig
ogsaa undertiden til denne Gaard. En Datter af ham,
Ide Nielsdatter, blev gift med Knud Magensen Løvenbalk til Kjellerup, Søn af den bekendte skotske Kvinde
paa Tjele, og en anden Datter Anne var gift med
Palle Griis til Slette, som derfor ogsaa skrev sig til
Kongstedlund.
Ifølge A. Thisets Stamtavle over
Brun'erne i A. A. var nævnte Anne ikke en Datter
af, men en Søster til Niels Brun; da imidlertid hendes mødrene Vaaben paa de nedenfor omtalte Kirkestole er Seefeld'ernes, maa det antages som sikkert,
at hun var hans Datter 1). I hvert Fald fik Palle
Griis med hende Gods i Nørre Kongeslev, som maa
hidrøre fra Niels Bruns Ægteskab med en Datter
fra Refs.
Niels Brun har vistnok kun haft smaa Midler
og lader til efterhaanden at være bleven temmelig
forarmet (sagsøgt for Gæld, D. Mag. 4. I. 48). Herpaa tyder en Sag, som han førte mod Præsten Hr. ·
Christen 2) i Sønder Kongeslev angaaende nogen Jord
i Nørre Kongeslev, som Niels Bruns Hustrues »Forældre« (Forfædre?) havde givet til Nørre Kongeslev
Kirke, men som ·Præsten nu gjorde Krav paa til
Degnebolig. Det drejede sig forøvrigt kun om »thre
Ager Jorde, som kanndtt saaes utti widtt thre Thøner Kornn«. Niels Brun indstævnede Præsten, som
') Thiset har selv senere rettet denne Fejl i A. A. VIII. 487.
) Christen Olufsen var ifølge W. P. II. 243 Sognepræst til
S. og N. Kongeslev samt Komdrup fra 1517-56.

2

2
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h ævdede, at Nørre Kong~slev tidligere var bleven fors •ncl m ed en Degn fra Aalbora (en saakaldt Løb d gn , men uu
ed Hj rel1 af den paag~ ldend.c til
gud eHgt Brug ' k nl· cde .Tor l kund opna at fa a
»elth D egn nc Bollig« og n
lvst~ ndig Degn, og ban
havde opnaa L L hnsmændeue paa Aalborglut , Oluf
Munl' og Ax l Juul Billigels al' d · nne Ordning.
Ni el Brun g jorde h l'imod g. ld ncle, al Præslen trod
sine Plan r slet in g n D e<~ n .hold l m n tverlimod
selv gjorde Brug af den omstridte Jord. Hvordan
nu end Sagen forholdt sig, gav den kongelige Hetlerting dom af 19d. Maj 1552 1) 1iel Brun Medhold:
Da han for » in øtldt og Tlnangh « · lv bar Jorden
b hov OYerlades den ham til fri Bru rt og Ejendom;
dog sl· al han aarllg give til . Kongerslev Kirk
11
Tønde Kom i Landgilde. En Ad l mand, for hvem
Bru retten Lil 3 Tønd 1· Lund maa an ces for n
clfærd ag, ln')n ild<e hav været s ' ndcrlig veJslillel.
Palle Nielsen Griis tilhøl'le en gammel, men Jid l
<n elig Hanherred -Adel. 1, 'gl, om i il kjold førl'
et hal •l eU r h eJL gaaend S in i ølvG IL og paa
Hj æ lmen l hahl S\7 in (A. A. XII. 1:33 IT.). D ns
gamle Slægt ejendom ,·ar Sl tteuam·d i Hjmtdals
Sogn (J. , . 3. Il. 261 IJ.). Griis'erne · tod omtr · nl
paa Grænsen af Adel og Bondestand. Medens Palles
Farbroder Bagge blev bekendt for sin fanatiske Optræden paa Adelens Side og sit mislykkede Attentat
paa Skipper Clement, var Faderen Niels' Plads ret
ubestemmelig og hans Partistilling under Fejden noget tvivlsom; der klagedes senere over, at man hverken fandt ham blandt Adelen eller blandt Bønderne.
Palle selv optraadte imidlertid stedse som fuldblods.
1

)

Kirkehist Samlinger VIII. 688 f.
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Adelsmand og indtog dertil svarende Stillinger i Samfundet. Omkring 1560 var han Slotsfoged paa Aalborghus (J. S. l. X. 43); under Syvaarskrigen fik
han (K. B. 26. Februar 1566) Befaling til at møde i
København 8 Dage efter Paaske for at tjene til Skibs
og blev da Chef paa Krigsskibet »Krabaten«. Paa
Grund af sin Sømandsdygtighed var han een af de
faa, som reddede sig selv og sit Skib ved det store
Forlis under Gullands Kyst Natten imellem den 28de
og 29. Juli 1566, hvor saa godt som hele den danske Flaade blev ødelagt (D. R. H. III. 2. 194). 20de
Juni samme Aar 1) havde han faaet Pantebrev paa
Thustrup i Fræer Sogn og paa Tienden af Blendstrup
og Fræer, og da dette Pantebrev senere blev indløst,
fik han i Stedet for det Burbolt i Vendsyssel 2). Han
har vel altsaa ikke opholdt sig ret meget i Nørre
Kongeslev; den stedlige Overlevering siger dog, at
han har boet i den nuværende Kommunegaard lige
øst for Kirken, og at han følte sig knyttet til Stedet
kan sluttes af, at han i 1592 skænkede Stolestader
til Kirken, prydede med hans egne og Hustruens
Vaabenmærker. To af dem (med de mødrene Vaaben) er senere komne til Aalborg Museum, vistnok
paa den Maade, at Snedkeren, som i 1874 opsatte
nye Stolestader i Kirken, udenvidere har tilegnet sig
de gamle og solgt dem til Museet. De forøvrigt
temmelig tarvelige Fyrretræes-Endestykker bærer Orning'ernes 2 blaa Strømme og Seefeld'ernes 3 Søblade
i Tværbjælken. Tegningen er meget stiliseret, hvilket
skyldes Kunstnerens Bestræbelse for kun at anvende
Cirkelslag og rette Linier. Indskrifterne er: PALl . GRIS
MERNE 1592 og ANE . NIELS . D : MERNE 1592.
') KB. -

2

)

KB. 1571. 4dc Juli.
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Palle Griis (og formodentlig ogsaa hans Hustru)
blev begravet i Seefeldernes Gravhvælving under N.
Kongeslev Kirkes Kor (D. A. V. 44). Naar D. A. angiver hans Dødsaar som 1591, er det jo altsaa ikke
rigtigt. l. Dec. 1598 (K. B.) indløste Kongen noget
Pantegods, som han havde i Hjortdals Sogn, og endnu i 1608 omtales han som værende i Live.
Under Knud Brahes ovenfor omtalte Strid med
Niels Juul til Kongstedlund angaaende Sognegrænsen
optraadte han som Vidne paa Nørre Kongeslevs Side
og kan vel altsaa paa dette Tidspunkt ikke længer
have haft nogen Part i Kongstedlund. Hvorledes
denne Gaard forøvrigt er gledet ud af Brun'ernes Besiddelse og igennem Slægten Bjørn og Lunge'rne er
havnet i Junl'ernes Eje lader sig ikke helt udrede.
Palles Søn Bagge Griis til Slette arvede Besiddelserne i Nørre Kongeslev, han skreves 1613 »til Nørre
Kongsløuf« 1) ; men senere forsvinder Slægten her fra
Egnen; den uddøde forøvrigt kort efter paa Mandslinien, og Kvindelinien sank ned i Bondestanden.
I den store Mageskifteperiode sidst i 1500-rne
tumledes der ogsaa om med Gaarde i N. Kongeslev.
1561, 2. Febr. (K. S.) stadfæstede Kong Frederik
et Mageskifte imellem Frandts Banner til Kokkedal
og Almindeligt Hospital i Aalborg (hvis Forstander
da var Hr. Christiem Pouelssen), hvorved Frandts
Banner fik noget Gods i Hanherred og blandt andet
afstod en Gaard i Nør Kongensløf.
Korfits Viffert, der ved denne Tid som ny Ejer
af Næs (Lindenborg) stræbte efter at samle Besiddelser her i Egnen, tilbyttede sig 12. Juni 1579 (K. B.
jfr. K. S. 26. Sept. 1579) blandt andet en Gaa.rd i
1

)

K. R. D. 1613, 458.

21

NØRRE KONGESLEV SOGN

N ør Kongeslef og l Gaard i Kongstedt (:>: Komdrup),
der ligger til Mariager Kloster, imod Gods andetsteds,
særlig paa Øerne.
1602, 3. Maj (K. B.) ønskede Hendrik Belou (til
Spøttrup) at tilbytte sig 2 Gaarde i Nørre Kongisløf
By og Sogn af Kronen, hvorfor Knud Brahe og Johan
Rud faar Brev om at besigtige dette Gods og sende
Beskrivelse deraf til Arrild Huitfeldt og Peter Retz,
for at disse derefter kan ligne og lægge det Gods i
Sjælland, som Henrik Below vil udlægge til Kronen.
Godssamling til Refs.

Som allerede ovenfor berørt maatte det ligge nær
for Ejerne af Refsnæs at sanile Bøndergodset i Nørre
Kongeslev under sig, og mod dette Maal arbejdede
de sig ogsaa langsomt fremad. Vi kan ikke følge
disse Bestræbelser i Enkeltheder; men nogle Erhvervelser kender vi: Den 19de Marts 1578 skøder Niels
Jonseu (Viffert) til Torstedlund 2 Gaarde og ~ Boel i
Nørre Kongeslev til Christotfer Laursen (Seefeld) til
Refsnæs 1 ), og den 23de Maj 1639 tilbytter Vitfert Seefeld til Refs sig fra Aalborg Hospital, paa hvis Vegne
Kongen handler, l Gaard i Kongeslef Sogn for l
Gaard i Hafbro 2). Andre Godsejere gjorde sig dog
ogsaa gældende. Den 6te August 1640 erhvervede
Ifuer Krabbe til Albech (og Kongstedlund og Randrup)
ved Mageskifte med Kronen 2 Gaarde, l øde Boel og
l øde Gadehus i Nørre KongsløufS).
Omkring 1660 var Forholdet i Nørre Kongeslev
Sogn ifølge Vitfert Seefelds Jordebog (indleveret 4. Aug.
1662. H. K. H. 124) saaledes:
Til Refsnæs hørte 10 hele og 7 halve Gaarde
1
)

Hvas IV. S. XV. og 152. -

2

)

K. S. l. 515. -

8

)

K. S. I. 520.
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(Htk. fra 3 1/2 til 10 1/2 Td.) samt l Versted (:J: et
Værested, Hus med lidt Jord, mindre end l Boel).
Endvidere 8 Gadehuse, som hver har nit lidet Kaalgaardtz Sted och giør Uggedags Gierning«.
Som Exempel paa Landgilden anføres Niels Hansen ~ remers Gaard, d r stod fm· Hlk. 10 Td. 2 kp.
1 1 /~ Fdk. 1 1/r, P •ndlng. Den :snu·ede Hølg ' VifT' r i
Sec:C ld Jordebog: 2 rte Rug, 2 Ørl Byg, 34 Skp.
Han , 2 Pund Smør, l Fødenød l vin, l Lam, l
aas, 2 Høn , 4 Mk. 3 le i Gre teri.
Den l 9d' Oktober 1665 Hiskød d Kronen Jørgen
eef'eld Lil \ i horggaard in Andel af Kornlienel n i
1 ØlT Kong lef med !ler Sogne i
megnen iall anal for ca. 260 Td. HUe for 12982 Rdl. ' ), men Ti lbagekøb f01·b · holdtes, og all •r •de den 25de Juni 1668
Lilskød d s en Del af denne Tieudcma se, dcribla ndl
Nørre Kongeslev Sogns Kongetiende til Peder Pedersen Lerche 2), Borger og Handelsmand i København.
lifodelbogen og Markbogen.
l den til B nyHcl e Y d Malrik u.! eri n gen omkring
1() 3 3) udarb jde l sankaldte Modelbog kildr · N.
Kon ge l Y B •mark saaledes: Den har »3 ang , om
saa ud i 2 og hviler det Bdie m·. Tages efter Gød n 2 Kren ·e Byg, l K n Rug, l Kær I-lavr . Ag rjord n v leu B ren b slaar af Sru1d med ring :\fttld,
nærmere vesten og østen Byen bedre Muld, længere
øster og sønden Byen graa Sand og Muld, ligge.ndes
en Del paa rød Sand, en Del paa hvid Ler. Aaes
Engen bestaar af et blød Kjær; og bjerges med stor
Besværlighed Størstedelen af Høet, som derpaa voxer;

3)

1
") Sammesteds. B. L. X. 225. ·) K. S. II. 234. Se herom: Komdrup Sogn, H. K. H. V. 128 ff.
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maa sættes i Stak udi Kjæret, til den om Vinteren
kan hjemføres . . Til Byen er et meget blød, sur Kjær
til Overdrift, som dog er ganske unyttig, eftersom
Fæmonnet ej kan kom m e derud. Ilding maa hentes
3 Mile borte, efter hvilken Beskaffenhed Udsæden,
Eng og Græsningen findes taxeret og sorteret i Beregningen. For Mangel af Græsning og Ilding tilregnes
d em derforuden Afkortning.« lalt ansattes Sognet
til 191 Td. O _Skp. l Fdk. 81 /140 Alb. Hartkorn.
UdførligereBesked om forskellige Forhold i Byen
gives os i den saakaldte Markbog (1683) 2). Her opregnes de 3 Vange i Bymarken: Sønder, Øster og
Vestermarken, og disses mindre Inddelinger ())Fald«).
Sønder Marken deles i følgende Fald: Lykkens
Ager, Toftejorder, Øster Hede, Gundelsz Ager, Stienedis Blocher, Han·ilds Ager, Lyngdalls Blocher, Øster
Langdals Blocher, Ofuer Dalen, Fladerne, Overdals
Ager. Andre Stednavne er: Stouf Høys Ager, Sten
Ager, Anders Høys Ager og Sindhøys Ager.
Øster Marken har følgende Inddeling: Landbuths
Ager, Hyrde Ager, Sandblocher, Ø. Dalbachs Ager,
Middeideels Agre, Schammes Ager, Steen Ryggel Ager,
Ofuer Sigen, Sigblocher, Lamdals Ager, Steenvangs
Ager, Kiellingbiergs Agre og Rør Ager.
Og Vester Marken: Nedengaards Ager, Overgaards
Ager, Tresteens Blocher, Claus Ager, Østuens Blocher,
Aasmands Ager, De Ager imellem Vejene, Kirkedals
ger, Grønnehøj s Ager saml Tortern .
Ogsaa her kildr
ognels heldag lige Ma ngel
paa Gr sni ng, Hr. nd l, F i L- eri g ' kov ; tulderli<rt
l •der del al Beboern e lllU!} Ile heiL Lil T rncln1p iVl ølle
r r al faa d ·r s Brødkor n malet (Afsta nde n b e!'lil
1

)

Findes ligesom Modelbogen i M. A.
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angives forøvrigt fejlagtigt til kun l Mil), til Glerup
ved Hadsund efh;r Brændsel og til Als Sogn efter
Hjultømmer.
Med Hensyn til Byens Gaarde og deres Ejere oplyser Markbogen følgende: Under Refsnæs, som nu
eft•r Maren Se felcls Død va r kommen i AalborgKøhmandeu Chri topher de Hemmers Be idd lse 1),
laa 11 Gaarde saml Fj rdeparten af en O" Ollend delen af n noden Gam·cl - med iall 17 Dønder.
Endvidere 11 Huse med Kaalhaver, beboede af Arbejdsmænd og bl. a. en »Bondeskreder((. 2 af Husene
var øde.
Til Kongstedlund, hvis Ejer da var Peder Pedersen Brønsdorff2), hørte 4 Helgaarde, hver kun med
een Familie, samt l Hus med Kaalhave og en liden Toft.
En vis Anders Skippe1· i Mariager ejede 2 1/2 Gaard,
»Morten Kierugl i Vend y sel « (Henedsfoged Morten
Kjærulf i Øster Hal n ) 5) 1 1/2 Gaard og 2 B u ·e. l>En
tudent ved Navn Antony Ma1·cbu erw, Søn af en lidligere Forpaglet· paa R · f Maren Morlensen 4 ), ejede
l Gaard og l Hus. Di e 3 sidsln, \nte er naturligvis Kreditorer fra r faren Seefeld Dødsl>o . TiJ SogrlepTæsteembedet, som paa den Tid beklædtes af Hr.
Jen Bloch i . Konge lev 6), hørte en Annexgaru:d,
dCl· skyld atle til en Fjerd del af en Hclgaa rd, og
Part i en anden Fje1·dedelsgaard, om dog var øde,
samt l Hus med liden Toft og Kaalhave. Endelig
frembød Byen det sjældne Syn af en Sel reje· ved
Navn J ens Ollufsen.
Da Claus Daaes ilde omtalte Enke Sofie Amalie
2
1
") C. Klit) H. K. H. V. 207 ff. -) H. H. 278 f. gaard :· Kjærulfske Studier, 151 ff. - 4) H. K. H. V, 207. 6
) H. H. 282.
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Lindenow paa Lindenborg havde indsat sin Fætter,
Kong Christian den Femtes uægte Søn Christian Gyldenløve til sin Arving, overøstes hun og hendes nyoprettede Baroni Lindenborg med Gunstbevisninger
fra Regeringens Side. Blandt andet fik hun den l Ode
Marts 1683 Skøde 1) paa Jus patronatus til Nørre
Kongslef og Annexet Sønder Kongslef samt til Mou,
Nibe, Voxlef, Ellidshøi og Svenstrup Kirker med Kirkens Andei af Tienden af de nævnte Sogne, Herligheden til Præstegaardene og Degnebolene og al anden
Kirkernes tilliggende Jord, samt Kaldsretten for Betaling i rede Penge, erlagt i Kongens eget Kammer
og paa det Vilkaar, at de nævnte Jura patronatus
altid skal forblive inkorporerede i Friherskabet Lindenborg. Nørre Kongeslev Kirketiende var sat til 11
Tdr. 3 Skp. l Fdk. 21 /7 Alb. Hartkorn, og Betalingen
var 25 Rdl. pr Tønde.
Synsforretning 17 33.
Med Hensyn til Forholdene i Sognet i det 18de
Aarhundrede vil vi henvise til den allerede under
Komdrup Sogn omtalte Inkvisitionsforretning over Refsnæs Gods'), som om Tilstandene i Nørre Kongeslev
oplyser:
D. 16. Febr. [1733] inqvireret jeg paa Refsgaard
og fundes Bundes Leilighed som følger:
Nørre Kongeslef.
Lars Christensen, fæsted l 731 ; Frihed ingen, da·
hand tog Gaarden besaaed og Besætningen, Christen
Tyggesen effterlod, og er Besetningen denne Stund 6.
') K. S. - 2) Pakke diverse Dokumenter 1731-42. Refsnæs Godsarehiv L. A.
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B ester til Plouen, l Ko e, l 2 Aars N ød, l Aaringskalv, 9 Faarhøveder, Een Soe og 4 Grise.
Christen Tyggesen har Børn: een Søn Niels, 22
Aar, tiener Søren Kræmer.
Lars Christensen har Sønner 3 - Christen, Michel, Lars.
2 Aars Restantze af Skatter og paa 3die.
Niels Christensen, hans Formand Peer Thomsen
boer i Kombdrub, hans Besetning er: 2 B ester, l
Koe, l Føll, 5 Faarhøveder.

3 øde Steder, eet veret øde, eet veed Peer Fiskers,
der staar et Stk. Ladehuus, Peer Fisker bruger; eet
har staaet fuldbygedig (!] till igaard Fæehuusit nedblæste.
Till den sidste er: toe Bester, een Koe komb till
Visborg, 3 Faarhøveder.
Ploug og Vognredskab skall være tilstæde.
Sidste Aars Aufvling skall af Fogden beregnes.
Den sidste Ødegaard beboet af Niels Sørensen,
.som till afvigte Michelsdag forlod Gaarden og derfor
Dom erhuervis over ham.
Har Sønner: een heeder Peer paa Rand ru p Gods
i Byen, Christen 13 Aar hos Lars Christensen paa
mit Gods, Simen 8 Aar.
Michel Kiersgaard; Besetning: 6 Plougbester, 2
2aarings Plage, l Aaring, l Koe, 14 Faar.
Resterer Skatter siden October Qvartal 1732, som
er betalt.
Michel har Sønner: Peer, 30 Aar, Jens Michelsen
22, tiener Christen Bech i Kombdrup.
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Christen Sørensen har fæstet i min Tid - 1731 fick Besetning 6 Bester, 2 Køer; nu er Besetning: 8
til Ploufven, 2 Aaringsplage, l Føll, 3 Køer, 3 Studnød, l Quienød, Peer Backes.
Har ingen Børn.
Peder Larsen Kræmer: een SØn, 18 Aar, tieuer i
Vaarst, Peer, Jens 15 Aar er hiemme, Niels 9 Aar er
hiemme, Lars, 30 Aar, er i Hurup hos Jørgen Larsen, Peer, 26 Aar, har været fra Godset paa fierde
Aar, siges at være i Kiøbenhafn.
Tilstanden er heel slett - Gaarden fast nede paa
Jorden; Besetningen: 4 Plougbester, 2 Pøller, 2 Køer,
8 Faarhøveder, 3 smucke Grise.
2 fulde Aars Restantze paa Skatter.
Søren Larsen Smed har Børn: een Søn Lars, l 7
Aar, hiemme, Niels, 8 Aar, hiemme, Jørgen, 3 Aar,
Christen, 14 Aar, i Dockedal hos Christen Jensen,
Christen, 12 Uger.
Er 3 Aar Restantze skyldig og er 12 Rd.
Niels 111athisen, hans Formand Jens Sørensen var
ugift og· rømbte fra Stedet. Broder Christen Sørensen paa Randrup Sau. . . . . . . Niels Back boer paa
Steufres [!] her i Byen, Jacob Sørensen boer paa
Steufres [!] her i Byen, Niels Sørensen har boet paa
Steufreu [!].
En Søn Peer 12 Aar.
Besetuing 6 Bester, l Føll, l Koe, 6 Faar.
Effter Qvitantzbogen rester alle Skatter siden
l. Jan. 1731 uden 2 Rd. 5 Mk. 4 Sk. paa Jan. Quartal betalt.
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Niels Poulsen,· hans Formand, Faderen Poul Jensen, ingen Sønner, fleere Døttrene gifft af Godst:!t og
var tueude Har suaret Skatterne till Dato.
Har sin Sæd.
Christen Houfugaard, hans Besætning: 8 Plougbester, 2 Føller, 3 Køer og l Quie, l Aaringskalv.
Gaarden temmelig vel bygt - og har sin Sæd og ingen Børn - Skatterne betalt.
Anders Back, hans Formand Christen Michelsen ~
een Søn Peer 13, Christen l Aar.
Christen har et H nussted paa Godset.
Hans Besetning: 8 Plougbester, l Føll, 2 Køer,
3 Quier, l trei Aars Stud, 2 Kalve.
Har sin Sæd. Skatterne till Dato betalt - og
Børn: een Søn Christen 1/2 Aar.
Jacob Sørensen, hans Formand rømte fra Gaarden
og bleff Portner i Randers.
Hans Besætning: 4 Plougbester og 2 Plage, 2
Køer, en Quie og l Kalv, 10 Faarhøveder.
Bygningen er maadelig, Isterraden meest brøstfeldig. - 5 Sønner.
Søren Kremer, hans Besætning: 8 Bester, 4 Køer,.
3 Quier, eet Aaringsnød, 14 Faarhøveder.
Har 4 Sønner, 14 Aar den ældste.
Har Sædekornet.
Har betalt Skatterne siden dette Aars J an. Q vartaL
Bygningen: i sig selv er Tømmert godt i Isterad
og Ladehuus, Høelade og Fæehuuset er ringe.
Niels Back, Besetning: 4 Bester, 2 Plagge, 2 Føller, 5 Koenød, 14 Faarhøveder.
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Gaarden paa Nedertømmeret godt og Muursvegge,
dog alt ilde holdt.
Rest Julij Qvartal 1732 og alle Skatter siden Nytaar 1733.

Skifte fm 17 53.
Endvidere meddeler vi et Skifte fra 17 53 1), der
er meget oplysende, men som vel næppe tør kaldes
helt typisk; det behandlede Bo hæver sig i flere_ Henseender over Gennemsnittet.
Anno 1753 den 10. Aprili. ..... indfaut sig underskrefne .... ~. paa velædle Madroe Mette Catrine Bay,
salig Hans Fædders til Refsnæs . . . . . . udi Sterfboen
effter afgangne Peder Andersen Fidsker i Nørre Kongerslef, for at holde een loulig Registering og Wurdering ......................... .. .. .. .... . . . .. . .
Hvor da blev foretaget som følger:
I Stuen.
1 Ægebord..... . . . ... . . .. ...... . .....
1 Fyhrbenke og en for Sæd . . . . . . . . . . .
3 Spindstoele og l Skammel . . . . . . . . . . .
l Æge 1/2 Kiste med Laas som berettes at
være Daatterens .... . ............. .
l gl. Fyhrhengskab med Laas ......... .
l do. nye indlugt ............... . .... .
l. gl. Jernbielegge1·kackelovn .......... .
2~ malmlysestager ......... . .... . .... .
4 hollandsk Tallerkene ............... .
6 do. Steenfade ........ . ............. .
l Øllglas 4 Sk., 2 Spis do. 6 Sk. er ... .
l Boetellie ............ . ............. .
1

)

Refsnæs Skifteprot. 1730-1814, Bl. 33 b L. A.

3
l
l

4

l

l
5

3

3
12
12
10
4
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l
l
1
6
l

Øllstob ................... . ..... . . . .
Jernildpande ...... . ......... ... .... .
gl. Boste med Laas . . . . . . . . . ...... .
Standkar . . ... ................ . .... .
Fyhrsengested wurderit ............ . .
Klæderne udi bemelte Seng:
l stribet Olmerdugs Overdyne ......... .
3 Olmerdugs Puder . . . . . . . . . . . ..... . .
2 Blorgarnslagner . . . . . . . . . . ... . ..... .
2~e Vadmels Dyner . .... - . . . - .. - . -.-- ·
l blaatafleret Omheng ................ .
l do. Sengeklæd .............. . ...... .
l ditto Sengested som Enken formodede
hinde blef reserverit, som og skeede
og blef derfor icke udført.
Dend salig Mands Gangklæder :
l gl. Vadmels Kiol . ..... . ........... . .
l ny Skindtrøye ..................... .
l Par do. Boxer ................ . ... . .
l gl. graae Klædtrøye ............... . .
2<!!: hvid Vadmels do ........ . . ..... .. .
l gl. Skindtrøye . . . . ........... .... . .
2<!!: Par Vadmelsboxer ................ .
2~ gl. Brøstduger ............. . . . .... .
l Par blaae Strømper .. . ...... . ...... .
2~ Par graae do ..................... .
l Par Skoe .................... . ... . .
Lindklæder.
2~ Hørgarns Skiorter ... .. ...... . . .. . .
4~ Blorgarns do .............. . ....... .
3~ Halsklud ................... . .... .
l hvid Klædecabus, l gl. Hatt ....... . .

6
4

2
l
2

8

3
l

12
5
2

12

2
l

3
l

8

2 12
l

6
4

l
l

12
l

8

3
4
l

8

4

8

31

NØRRE KONGESLEV SOGN

1/2

I Kielderen.

l gl. Æge
Kiste med Laas ... ... .. . .
l Ægeølltønde ........ . ...... .... . ... .
l ditto, Tragt og l Kiærn .. .. . .. . . . . . .
2~ Grynbøtter ... . .... . .... . . . . .... . . .
l Halmbøtte ............... ... . .. .. . . .
2~ Fieringer ............... . .. ... .. .. .
l Saltt[r]ou ................. . . . . ... . . .
I Frameset.
l Ægestøbkar .... .. ..... .. .. . ........ .
l. gl. Ægekar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l do. mindre ......... . .. .. . .... .. ... .
l Bærkar og l Saae .. ... .. .. . . ...... . .
l Spand og l Strippe ...... .. ... . .... .
l Koberkiedel paa 3 Pieringers Størels . .
l Messing do. . . . . .................. . .
2~ Jerngryder ....................... .
l Jernrist og l P and e ............... . .
l Iltange ............. . ......... . ... . .
Paa Lofftet.
l Halmflatt og en do. Løb. . . . . . ..... .
2~ Sold, 6 Sæcker ................... .
Korn befandtis saa meget, som kunde eragtis til fornøden Ædekorn.

2
l

12
6

3

2

s·
14

12
5
l
4
l

6

l

I Laden.
Biug og Haure befantis saa meget, som
til Vaarsæden og Røvedernes Underholdning bebøvis.
I Gaarden.
l jernbeslagen Vogn med ald sit Behør .

8
14
8
4

6

8
6
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l Trævogn ligeleedis . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l Plou med ald sit Behør . . . . . . . . . . . . .
2~ Harver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2~ Slejer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l
l
l
1
1
1

1
1
l

l
l
l

brun Hest
do. 6 Aar
sort do. 9
brun Hest
sortblisset
do. sort 6

Bæster.
12 Aar... . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................
..........................
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoppe 7. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fæehøveder.
sort Koe 6 Aar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ditto grimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quiekalf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stud-do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sort Quie som er Daatterens . . . ... .. .

4
l

6
8
5
3
8
7

4
3
3
l
l

2
2
4

8

4

2
2
2

Faarcreaturer.
10 Stk. Faar a Stk. 3 mk. er ........ . .
Aparte 6 Stk. som dend salig Mand før hans
Død havde givet Daatteren ........ .
l Soepold .. . .. . . . ......... .. . . . .. ... .
2~ Galtpold . . .... . .... . . ~ .. . .... . . . . .
2~ Giæs .... . .. . . . .... .. ... . .. . ... . . .
.8!! Høns a Stk. 6 Sk. er . _. .... .. ..... .
Beløber da Boens Indtegt til .. . .. . .... .

5

2
5
l
3

--- 96

4

l

2

Andgav Eneken endnu følgende:
l gl. ubrugelig Sengested af ingen Værdi.
Klæderne derudi :
~2~ striberet Olmerdugs Underdyner . . . .

8
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l ditto Overdyne 3 mk. , 2~ Hovedpuder
4 mk, er ....... . ................ .
l Par Blorgans Lagner . .............. .
l Skiærkiste med Kniv 3 mk, l Høelie
2 mk. 8 Sk., l Øx l mk., er...... .
2~ Navre l mk., l Hammer og Tang 10
Sk., l Tørve- og Gravspade 28 Sk., er
Summa Boens Indtægt. ...... . ........ .

l

l

4
l

8

3

6

101 2 14

Derimod var Boens Besværing:
Ifølge Hans May~ Forordning fordres til
Gaardens Conservering:
5 Bæster a Stk. 10 Rdr., er ........... .
l Plou med Behør . . . . . . . ........... .
l Harve ............................. .
l Vogn med Tilbehør ................ .
Dernæst Huusens Bmstfeldighed:
1straden er bestaaende af 8!! Bindinger,
til desens Istandsettelse ialdt, a 2 mk.,
er ... . . . ......... . ... . .......... .
Laden, det søndre Huus er 10 Bindinger,
a l lllk., er .. . .................. .
Det nordre Huus er 6 Bindinger, a 12 Sk.,
er ... . . . ..... .. ....... ... . .. ... . .
Dernest gav Eneken tilldende, at ved dend
salig Mands Begravelse hafde hun siden sidst anvent ................. .
Og i lige Maad e formode[de] og paastaaede Eneken hindes Begravelse, som
hinde blev reserverit ............. .
Skifftesallarium, til stemplet Papiir og til
Taxationsmændene ialdt ....... _ .. .
Summa Boens Besvær ................ .

50
l 4
3

6 4

2 4
l 4

4

8

5

5
2

7 5l58
3
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Dend umyndiges [Datters] Arvepart bliver i Boen
bestaaende hos Moderen uden Rente, saa lenge indtil dend umyndige Daatter Karen Pedersdaatter bliver
sine myndige Aar eller med Gifftermaal bliver forsinuet ..... . ....................... : . .......... .
hv01·imod Moderen haver at lade bemelte sin Daattere
forsiune med Klæde og Føde, Skolegang og anden
christelig Optugtelse, saaleedis som hun for Gud og
Meniskene ville bekiendt være .. . ... . ..... . .. . ... .
Dernæst tilspurte Friis [Skifteforvalterens Fuldm.}
Encken, om hun effterdags ville forblive ved Stedet
og effterleve hindes sal. mands meddeelte Fæstebrev
af Datto 8. Julij 1744 og svare dend aarlige accorderte Afgift, saa vel og at holde Stedet med dets
Biugning udi forsvarlig Stand, hvortil hun svarede ja.

To Hørere.
I Nørre Kongeslev levede omkring Midten af
1700-rne en M urermester ved Navn Peder Sørensen.
der havde en Søn Søren Pedersen Bagge 1), født sammesteds Aar 1745. Han kom, uvist hvorledes, i Randers
lærde Skole, hvorfra han, omend noget sent, blev
Student 1768. Otte Aar senere (1775) blev han ansat som Hører ved sin gamle Skole; theologisk Kan:
didat (med baud) blev han først den 27de Juni 1779.
Han virkede nu som Hører ved Randers Skole i
Aarene fra 1775-93; i hvilken Periode han den 28de
November 1781 blev gift med den 24-aarige Ane
Kirstine Glas. Det nygifte Par levede under saa fattige
Kaar, at eet og samme Værelse maatte bruges 1il
1

)

W. P. I 483. John M. Møller; Hist. Oplysn. om Slaugs.
Herred, S. 236.
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Sovekammer, Barnestue og Læseværelse for Disciplene. Den lOde Maj 1793 blev Søren Bagge kaldet til
residerende Kapellan for Skive og Re sen, h vortil han
ordineredes den 24de ·Juli s. A., og den 13de April
1804 forflyttedes han til det barske Hedekald Grindsted og Heinsvig i Slaugs Herred, hvor han døde den
29de April 1811. Hans Løbebane havde ikke været
glimrende udadtil, men efter alt at dømme fuldtud
hæderlig og rosværdig.
Om en anden Hører, der har Tilknytning til
Nørre Kongeslev Sogn, kan dette sidste desværre
ikke siges:
Petei' Walther Bonnier 1 ) var. født i Slagelse den
25de November 1785 som Søn af Tømmermester J. F.
Bonnier og Hustru Maren Svane. Han blev Student
fra sin Fødebyes lærde Skole, hvor han altsaa maa
have været Skolekammerat med Ingemann og Bredahl, i Aaret 1802. Allerede 1805 blev han som cand.
philol. med laud, efter at have gennemgaaet det saakaldte pædagogiske Seminarium, ansat som Adjunkt .
i Roskilde, hvor han underviste i Latin, Græsk og
Fransk. 1812 blev han forflyttet til Aalborg Kathedralskole, hvor han foruden Sprogene ogsaa læste Mathematik. Den 9de April 1813 ægtede han Antonia Susanne Johlin eller Juhlin, Datter af Bedemand Niels
Johlin i Aalborg, og den 10de Marts 1818 blev han
forfremmet til Overlærer. Han var en Mand med
gode Kundskaber, men uproduktiv, i Literaluren har
han ikke sat noget Spor; derimod var han en dygtig Lærer, men blev efterhaanden forsømmelig og til1

)

C. G. Koefoed : Alfab. Fortegn. over de danske lærde
Statsskolers Lærerpersonale siden 1818, S. 17, og P. E.
Hundrup: Lærerstanden ved Aalborg Kathe.dralskole,
s. 13.
3*
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sidst paa Grund af Drikfældighed aldeles ubrugelig
i Skolen. Den 15. December 1821 fik han sin Afsked,
som det skaansomt hed: ))paa Grund af Svaghed«.
Nogle Aar senet·e, den 1ste August 1826, døde Hustruen, og Bonnier blev da, formodentlig ved Slægtninges Foranstaltning, anbragt i Nørre Kongeslev Sogn,
paa een af Lamdal-Gaardene. Der var nemlig dengang to Gaarde af dette Navn (se nedenfor), og det
kan ikke afgøres, hos hvem af de derværende Mænd,
Mads Larsen eller Peder Andersen, Bonnier har boet.
Men den 25de Maj 1834 døde han i Lamdal, 49 1 /4
Aar gammel, og begravedes paa Nørre Kongeslev
Khkegaard den 29de s. M.
Udskif'tning.

Godsforholdene i N. Kongeslev Sogn var i 1765 1 )
som følger: Refsnæs var Størstelodsejer; men ved Siden deraf ejede Randrup og Tulsted noget Gods i
Byen. Til Lindenborg hørte kun Kirken og det vest
. derfor liggende lille Stykke Kirkejord, der stod til 4
Skp. 2 Fdk. Hartkorn. Det Randrupske og Tulstedske Gods var uden Tvivl Arvegods efter P. P. Brønsdorff til Kongstedlund, idet nemlig Randrups Ejer
Major H. G. von Deden 2 ) var gift med en Sønnedatter
af denne, og Jens Madsen Hvas 3 ) til Tulsted med en
anden Sønnedatter. Jens Hvas solgte i 1755 Tulsted
til Jens Jørgensen Overgaard, der atter 1766 solgte
til Lindenborg 4 ).
Tulstedgodset i N. Kongeslev, 3 Gaarde og 4
Huse, havde ikke gode Kaar; navnlig for de 3 Gaardmænd, der maatte gøre fuldt Hoveri til det mindst 2
1
) Indberetning af Godsinspektør Lang i Lindenborgs
Archiv. - 2) Danske Herregaarde ved 1920, Jylland 84. a) Hvas V. 215 ff. - •) H. K. H. III. 163.
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Mile bortliggende Tulsted i Thorup Sogn, var Forholdene utaalelige. Efter at Godset var kommet tii
Lindenborg, skriver den derværende Godsforvalter
Friderich Christian Lang til sin Herre, daværende
Baron, senere Lehnsgreve H. C. von Schimmelmann 1 ),
at de paagældende Bønder »ikke uden Am·sag altid
har været og er meget fattige, især de 2de, navnlig
Niels Hwidberg og Christen Skoemager, som i dette Foraar er saa arme, at den første, der sidder med mange
smaa og napfødte Børn, nu har intet at saa til denne
Vaarsæd, og den anden lidet til samme«. For at de
kan blive »soulagerede« og bl i ve »dette utaalelige
Hoveri til Tulsted entlediget«, foreslaar han, at de 6
Lindenborg halve Gaarde i Seilstrup (Fræer Sogn),
der hidtil har været hovfri, kunde antage disse 3 N.
Kongerslev Mænds Hovarbejde, og disse, sammen med
de 4 Husmænd, sættes til at arbejde paa Vildmosen,
naar »den eragtende Vej« til Vildmosegaard blive anlagt. Hermed havde det jo som bekendt lange Udsigter2), og farørigt faldt hele dette Spørgsmaal bort,
da det 3 Aar senere lykkedes Ejeren af Refs, daværende Kancelliraad J. J. Fædder, ved Mageskifte
m ed Lindenb01·g og Rantlrup at Lilbylte sig det han
manglede af Sognet8 ). Han ar n u Eneh >rre (naar
untllage Kiri· n og Kirk ejorden) og kund e aaled ·
uhindret reali ere ine Planel". Blandt disse ar prettelsen af Sigsgaard (se nedenfor) samt Udskiftning n af Byjonlern '.
· ormod en flig Lil d H Brug ud f< rdigetl · der 1778 af D . oi\ 'S •n bcrc:r, kgl. Landin ·pcl<tør, cl »Carte ov r
ø tT
Kongs l v \\h1·ker
o pmaall og a f pæll eft er Anvii snin g«. Pan d ll Korl
') 24de April 1766, Rigsarchivet. - 2 ) H. K. H. II. 457. Indberetning af 1771 (Kopi i Præsteern) Mourits Mørchs
bedets Archiv).

3
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findes de gamle Marknavne optegnede: Vest for Byen,
iwrd· for Refs-Vejen, laa, 1·egnet inde fra Byen: 0Yergaards og Nedergaards Ager, Lundstie Blokker, Claus
Age1·, Aasmands Ager og Øsdals Blokker. Syd derfor:
Imellem Vejene (nemlig Refs- Vejen og en fra Sydsiden af Byen imod Sydvest efter Skibsted gaaende
Vej), og atter syd for sidstnævnte Vej: Hull Ager,
Bleg Ager, Grønhøj Ager og Fællesdriften Skol-Hede');
lige vest for Sønder Kongeslev Vejen laa: Lyckerne.
Øst for Byen, nord for den nuværende Møllevej laa:
Kell Ager, Sand Blokker, Stennens Ager, Bødker Ager,
Dal Ager. Syd for denne Vej og øst for Sønder Kongeslev Vejen: Gulhøj Ager, Dall Ager, Harls Ager,·
Sinhøj Ager, Steen Ager og Fællesdriften ved Lyng
Dahl.
I Byen fandtes 24 Gaarde. Hele den nordøstlige
Del af Bymarken er afskaaret, øjensynlig fordi det
allerede, da Kortet optoges, var Fædders Mening her
at danne en større Avlsgaard.
Det kgl. Videnskabernes Selskabs Kort (ved P.
Harboe) fra 1791 viser, at Udflytningen nu var begyndt. Her findes Slotsgaard, Lamdal, Østergaardene
og Sigsgaard, men derimod endnu ikke Lyngdale,
Stenisgaard og Ørstubgaard.
Et endnu bevaret Fæstebrev angaaende den omtalte Udflyttergaard Slotsgaard er i mange Henseender
oplysende for Tilstandene i Sognet sidst i 1700-rne
og meddeles derfor her:
Jeg Jens Jørgen de Fædder til Ræfsnes og Dragsgaard, Deris Kongelig Maiestæts Etats-Raad, Giør
Vitterlig at have Stæd og Fæsted, som ieg hermed
') Skoller er i Egnens Dialekt: Enebær.

NØRRE KONGESLEV SOGN

39

Stæder og Fæ t r, Lil Thomas Ra musen, Baml'øed
l Koudntp d end af N ør Kon aers lef ud nø u de Gaard,
Slols.raarden. kalde!, om
iels hri lensen Ran h
sidst har B boed og nu I' fradød; H ilk n Gaard
der i Matri ulen er ·wsac.ll for Harlk ru 6 Tdr. 4
Skp. " Fdk. 2 14/25 Alb. med ald sin af Fælledskab
tildeelt Eendeels Ejendom, som hands Formand i
Fæste haft haver, bemelte Thomas Rasmusen sin LivsTiid i Fæste skal nyde, bruge og beholde paa følgende Vilkaar:
l. At hand af Stædets Hartkorn svarer og til
rette anordnede Tiider erlægger alle Kongelig Skatter
og Paabudde, ordinaire og extraordinaire.
2. Svarer til mig og efterkommende Ejere aarlig til hvert Aars Martinj Landgilde 3 Tdr. forsvarlig
Byc:r, l Lam, l Gaa og 2~ Høns.
3. Fuldgaard Hoveri • her lil R æ~ ne
aaleedes
;uu:lig: lO pænd-Dage med P loug, 44 pænd-Dage
med Vogn eller Harve og 130 Gang-Dage efter følgende Regler:
Hvad der forrettes for en Dags Arbeyde, førend
Dagen ansees som aftient saavel med Vogn, Ploug,
Harve eller Gang-Dag, antages den ved Forordningen
af 20de Febr. 1771 fulgte 3die Tabell til Regel og
Rettesnor, dog bliver en Reise til Aalborg eller liige
lang Vcy med Korn Her andr Valu kun al r 'gne
for Een Spænd-Dag. I Pløje- og Sæde-Tiid maa af
Fæsteren e fordres højere i Een Ug end 2 pændDage m d Ploug, 2rlc med Harve JJer Vogn og 2~
Ga_ng-Dao·e.
I Høebler 1ningen og Hø t n· Tild ikke meer
ugenllig ud 3 Sp~ ud-Dage og 6 Gang- age. - I
Møg-Agning -Tiiden 3 1 ænd-Dage og 3 Gung-Dage
ugentlig. Li esom beller ikke til andre Tilder i no-
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gen Uge maa fordres meere end 2 Reiser eller SpændDage og 3 Gang-Dage, og i Sæde- og Høste-Tiiden
maae ey uden stor Nødvendighed fordres Reiser, og
da ey højere end Een i Een Uge.
Hvad Arb jde, som ey ' d bem ldl Tabeli er
h stemt Iil Dag.
i rning, d rm d forbolde efler
Forordningen af 25de Marti 17~)1. hvill,en llemaadigste F rordning og i del øvrige bliver en Regel Lil
Efterlevels ved Hove1·iet.
Det bliver en Følge, at forestaaend i Høje te anatt
ge-Dags-Arheyde ikke maae fordre · paa Een
Dag, men forskiellige Dage, og vorder nogel ·ved Hoverie-Aar t Ende til ovet· , som ey behøves eller ey
er forlangt, ansecs samme
m aflien·L. - Og skulle
Hoveriet her paa God ·eL enlen ed Poreening U 1·
Comml arier von.le bestemt over ell•r tmder forestaaende, skal dette da være Regel tillige for denne
Fæster.
4. Fæsteren Dyrl\ r og Behandlet· Gaardens Ejendomme i alle Dele PoTs ~U'Iig og upaaklagelig, og ~n
let deraf til Upligt bruger eller llrucr lad ; Bygninger,
Be retning og jnvenlarier holder band aldliid j saadan land, som samme af ham er modtaa t ved den
liero er tagne yu - og Taxatio11 ·Forretning Som
dette Fæstebrev edhæfte , eller i manglende Fald ertatter det forringede.
Og da hand ægter Enk n paa hedet og modtager ey alleen d ud gandsl·e Indboe, men ndog
fuldkommen Be ælning og som lnvenlarlun:i 3 Kiør,
3 Qvier og 6 Faar, . aa t'orpligle hand at Indstaae
og svare for de Forpligter, Enken under Skiftet efter hendes afdøde Mand har tilbuddet og Indgaaed,
uden Skifte-Forvalterens som Oberformynder eller Formynderen Deris Ansvar i nogen Deel.
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I øvrigt Retter og Forholder Fæsteren sig efter
Rands Kongelig .Majestæts Allernaadigste Lov og Anordninger under dette Fæstes Fortabelse. - Udi Indfæstning er Betalt 52 Rd. - siiger Halvtredsindstyve
og Toe Rigsdaler.
Til Stadfæstelse under min Haand og Seigl. Datum Ræfsnes, den 30~ Decembr. 1794ve.
J. J. Fædder
(L. S.).
Til Fæstebrevet er hæftet et Udtog af den Hoveriforenin« fol' R f næ God ~ om lraadle i Kraft lstc
Maj 1797 (se und er Komdrup Soan), ·amt el i Anledning af den n , F ters Tiltrædel e holdl S •n over
Slotsgam·d. Det blev foretaget af d af Hellum-Hinds t d Herrede1·s Rel udmeld te yn ·m nd agnefoged
Anders Jensen og Jens Thomsen begge af Svanfolk
og fandt Sted den 1ste December 1796 under Anførsel af Herredsfoged Claus Nissen fra Sigsgaard.
l. Vaaningshuset bestod af 12 Fag, som vender
i Øster og Vester med Enderne, opført af Fur-Underog Overtømmer, tækket dels med Straatag og dels.
Stær, dels paa Rafter og dels paa Lægter; klinede
Vægge, - indrettet til bekvemmelig Beboelse for en
Bondefamilie og forsynet indvendig med Skillerum,
Vinduer, Døre med Lukkelse,. Loft over 5 Fag, samt
Ovn, Skorsten og Kølle, - alt i god og brugbar Stand,
uden Brøstfæld indvendig eller udvendig.
2. Laden vesten i Gaarden bestaar af 16 Fag,
opført dels med Eg- og dels med Fur- Undertømmer,
Fur-Overtømmer, klinede Vægge, tækket dels med
Straatag og dels med Stær paa Rafter, forsynet med
Dør og Lukkelse, alt i god Stand og uden Brøst.
3. Det østre Hus bestaar af 10 Fag, indrettet
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til Heste- og Kostald samt Vognhus, opført af FurUnder- og Overtømmer, klinede Vægge, tækket dels
med Straatag, dels med Stær, paa Rafter, uden Brøst
i alle Dele.
Til Fæsteren var overleveret følgende Besætning :
1 beslagen Vogn med Hauger, Leder,
Skravl, For- og Bag-Reb, Læssestang samt Drætte Tøj til 2 Heste 16 Rd. 1 Trævogn med d 0 Tilbehør, dog uden
Hauger, men i dets Sted 2 Par
Møgfjæl ................. . ... . lO
l Plov med Jærn og Dræt ........ .
2
4 Mk.
2 Træharver . .................... .
l - ))
))
l sort Hest, 4 Aar ............. . . . 24 l sortbrun, blisset Hest, 6 Aar . . .. . 20 - ))
))
l blaagraa Hest, 2 Aar ........ .. . . 14 0
))
l d Mærplag, 3 Aar ............. . 15 ))
l bmn Mærplag, l Aar ........... . 12 ))
1 sort d 0 , l Aar ......... . ...... .
8 ))
l hvid Hoppe, 14 Aar ............ . lO ))
l sortbrun, blisset. Hoppe, 9 Aar ... . 16 ~~----------------------Summa Besætning 148 Rd. 4 Mk.
Forestaaende Besætning skønner Synet at være
tilstrækkeligt til Gaardens Avl og Hoveriets Drift.
Endvidere blev der overleveret Fæsteren følgende
»Inventarium«:
l sort Ko, 4 Aar . . . . . . .................. 10 Rd.
l sort D 0 4 Aar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
l blakket D 0 5 A ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
l sort Qvie, 3 Aar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 D 0 hver l Aar gammel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6 Faa1· a l Rd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Summa Inventarium 49 Rd.
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I Gaardens Jorder ''ar saaet 4 Td. Rug, til Vaarsæd fandtes der i Laden 12 Td. Byg og 10 Tdr.
Havre samt fornødent Foder til Indavlingstid.
ØTl'e KongeslcY d Ile kot'l ft r Sl ~ bne med
det øvrig H. l'snæs
ods, Gaarden
i Oegyndel. n af 1800-me.
lot gaard blev i 1805 L<øbt af Fæsl ren Thoma Rasmu sen (Han(~h) for 1600 Rtl., dem ·.·• dnm lige Pri ; som
det vil ee n denfor, leg Prisen. ikke med Aa1·ene,
1811 kostede en lignende Gaard det samme.
Følgende endnu bevarede Skøde omhandler den
nu Sogneraadsformand P. Eriksens Enke tilhørende
Gaard.

Skiøde.

Vi underskrevne Eyere af det under Refsnæs forhen h ørte O" endnu usolgte ods, Oberste u. clwcw·dl og eneraJ Au.diteur Lindahl giøre villerlig at
have idslafvigte 20. Decbr. olgt Lil Anders Andersen
den nf hans Fader An tier · Erik n da beboede F tegaard i 1 øuc Konge1· lev Bye af f-larlkoro 6 Tdr. 4
Skp1·. 2 1"'hs lhum, tilHgemcd d n Gaard n tilhør ndc
Bes<etning, . aavidl Fad r n :om F< ter havd i Beiddel e deraf, for 1600 Rd. sige:r Sexten H undrede
Rdl., blanl andt taa disse Vilkaar:
l. Kjøl 'l' n Fadel' og Moder forbeholdtes deres F· slcret, indlil d re Død eller indtil Kjøberen
var accorderet med dem om Afstaaelsen.
2. Gaarden skal bestandig være hoverifrie og
maae ikke meere tiene til at complettere eller underlægges nogen Hovedgaard.
3. Gaardens Bygninger holder Kjøberen stedse
assureret i Brand Assurance Kassen.
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4. Den halve Pro Cent til Amtstuen og det
stemplede Papir til Skjødet betaler Kjøberen.
5. Da Gaarden har ved Udskiftningen faaet
Vederlag for den J ord, der i forrige Tider er lagt til
andre Gaarde i Byen, saa forstaaer sig selv, at den
ingen Ret har til hvad der bruges under disse andre
Gaarde.
Og da Kjøberen har, deels ved Anviisning paa
hans Laan i Enke Cassen og deels paa anden Maade
betalt og tilfredsstillet os for Kjøbe-Summen tilligemed Renter til denne Tiid, saa skjødes og overdrages herved fornævnte Gaard i Nørre Kongerslev Bye
til Anders Andersen, saaledes og med de Rettigheder,
Pligter og Byrder, som en Ejer vedkommer, til Ejendom efter Loven.
Aalborg, den 27de Junii 1811.

J. Schuchardt.

H. I. LindahL

Naar der i ovensiaaende Skøde tales om den
skeete Udskiftning, hentydes der ikke alene til Fordel"n gen af Markjorderne, men og aa Lil d en netop
aret i F orvej en ( de Februar 1810) foregaaede UdkiftniJl g a f Kjæ1· t L). P aa dette Tids pnnid va1· del"
i
ognel 11 Selv jere og 11 'æ lere · af di e 22
Gaal'de laa de 13 i Byen, de 9 vm: udfl yttede. V •d
Bøndergod els Salg erll ven ede Hen edsfoged Claus
Ni sen, om aller de i Fon• j eJ1 ha\ d e k øbt Sig gaard,
en Del haade Ga:.nde og Hus og d·tnnedc sig saalede et lill God med Sig gaard som H ovedgaard.
Del var, om tidligere b mæ ·kel m1der Komd1·up
' ouns Historie, en i m a ngfold ·ig F orr Lni ngcr ind 1
)

Forretningen findes trykt i J. S. 3. III. 266 ff.
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viklet Ejendomsspekulant, som bortsolgte det gamle
Refsnæs-Gods; hans Affærer var ikke i den bedste
Orden, og i hvert Fald for nogle af Bønderne blev
dette skæbnesvangert.
Peder Jensen Lundsgaard købte i 1806 af Schuckardt Gaarden Ørstubgaard vest for N. Kongeslev
(Hartkorn: 6-4-0-2 14/25) og optog i Anledning af
denne Handel et Laan paa 980 Rdl. af Den alm.
Enkekasse i København (Obligation af 13de Juni
1806). Han afhændede derpaa af Gaardens Areal 2
Parceller, hver paa 1-5-0-16/25 Htk., henholdsvis
til Niels og Peder Jespersen, og beholdt altsaa 32-0 -1 7/B5 tiLbage.
Tiderne var i de første Aar efter Købet i høj
Grad gunstige for Landbruget, og allerede i Juni Termin 1812 formaaede de 3 Gaardejere at udbetale deTes Laan. De overgav Beløbet (980 Rdl.) til Schu·Ckardt, som kvitterede for Modtagelsen og lovede . at
videresende Pengene til Enkekassen; men dette skete
jkke, før Pengeforordningen udkom (5te Januar 1813),
og da vægrede han sig ved at indfri Obligationen .
.Sagen kom for Retten, og ved Højsteretsdom 8de Januar 1819 blev Schuckardt dømt til at indfri Obligationen og erstatte de deraf til Enkekassen siden 11 te
.Juni 1813 faldende Renter i December Termin 1819.
Før dette Tidspunkt var Schuckardt imidlertid død
uden at have berigtiget Sagen, og hans Bo var fallit.
De 3 Gaardejere maatte da ikke alene betale de resterende Renter, som løb op til 145 RdL. 72 Sk. Sølv
= 182 Rdl. 18 Sk. Sedler og Tegn, men maatte tilmed give Enkekassen ny Obligation paa 980 Rdl.
Sølv (heraf P. J. Lundsgaard Halvdelen: 490 RdL.),
.saa at de altsaa kom til at betale deres Laan to
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Gange 1). Om andre af Gaardmændene i Sognet havde samme eller en lignende Skæbne, vides ikke ; men
sikkert er det, at Fattigdommen i 1820-rne, Landbrugskrisens Aar, var herskende iblandt N. Kongeslev Bønder. Eet eneste Exempel viser dette: Borchs Avis
(Aalborg Stiftstidende) 186/1825 indeholder en Bekendtgørelse om Auktion den 2lde December 1825
over en: Del for Renterestancer til Den alm. Enkekasse udlagt Løsøre hos følgende af Sognets Gaard•
ejere: Jørgen Jensen Jacobsen, Niels Kjeldsen, Jens.
Kjærs Enke og Niels Poulsen Kræmmer.
Ogsaa Pastor Mogens Nielsens nedenfor meddelte
Indberetning lader os, hvor knap og faamælt den end
er, ane de fattige og primitive Forhold, som for 100
Aar siden, i stærkeste Modsætning til den nyere Tid.
prægede Liv og Mennesker i N. Kongeslev Sogn. Et
Aarhundredes Udvikling og tre Slægtleds dygtige Indsats har her som andetsteds opnaaet at forme Livet
lettere og ,Paa mange Maader hnmanere og behageligere; men voxende økonomiske Bekymt·inger og
Utryghed er bleven den rivende Udviklings uundgaaelige Følge her som overalt.
Mourits Mørchs og Mogens Nielsens Indberetninger.
Af de to Præsteindberetninger (1771 og 1828) har

følgende Interesse for Nørre Kongeslev Sogns Vedkommende.
Mourits Mørch indberetter:
Nørre Kongesleu Sogn og By staar for 168 Tdr.
2 S kp. 3 F dk. l Alb. kontribuerende Hartkorn; der
er i Byen 18 Husmænd. - Til Nørre Kongesleu
1
)

Ansøgning fra de 3 Gaardejere, 9de Juni 1823, til Enkekassen om en mindelig Ordning af Sagen ·opbevares paa
Ørstubgaard.
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Kirke har Baroniet Lindenborgs Ejer, Hr. Geheimeraad Schimmel Man, jus vocandi, han alternerer med
Ejerne af Sønder Kongeslen og Komdrup Kirker med
at kalde Præst og Degn. I Nørre Kongeslen By findes et Skole-Hus, fælles med Komdrup (se herunder).
Foruden Præstegaarden har været til Kaldet en
Annex- eller Mensalgaard i Nørre Kongesleu, hvis
Taxt i Matriculen var 4 Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb.~
som for 90 Aar siden blev ødelagt ved Ildsvaade og
siden været ubebygt og ubeboet; men for 2 A ar siden, da Cancelliraad Fædder tilbyttede sig hele Nørre
Kongesleu, blev han enig med min Formand, Hr.
Andreas Seerup 1), og hans daværende Capelian og
Successor, Sl. Henrich Grotum Møller 2), om at betale
for den øde Annexgaard 100 Rdr. a Td. Hartkorn,
hvortil blev erhvervet Kgl. Tilladelse, saa han nu,
saavelsom efterkommende Refsnes Ejere, til mig og
efterkommende Sognepræster svarer Rente 4 pro Cento
af Capital 445 Rdl. 5 Mk., som udgør aarlig 17 Rdl.
5 Mk.
Mogens Nielsen indberetter: Nørrekongerslev Sogn
bestaar af 23 Gaarrle, hvoraf de 14 ere i Byen, men
9 udfløttet, foruden en god A vlsgaard, kaldet Sigsgaard, 1/4 Mil fra Byen.
Nørrekongerslev Sogns Hartkorn kunde taale en
Nedsættelse af 1 1/2 Td. Htk. pr. Gaard ifølge Jordernes ringe Areal og Bonitet. Jorderne bestaar af 1/s
Del godt Muldjord og øvrige 2fa Del af Sand, Kridt
og lidet graa Muldjord. Til Sognet hører ikke Skov,
men Enge eller Kjær til Fornødenhed; men ikke
''idere Hede, end som paa samme kan graves nogle
1
2

)
)

Entlediget 1771 for Skrøbeligheds og Alders Skyld.
Døde 1768 uden at have succederet.
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Møndtørv. Udskiftningen er fuldstændig. H''er
hel Bondegaard har 6 Td. 4 Skp. O Fdk. l 14/20 Alb.
Htk., Sigsgaard staar for circa 14 Td. Htk. 1 ). Udparcellering er foregaaet med 7 hele Gaarde, hvorved
Sognet er forøget med 8 Familier, bestaaende af 38
Personer; men den hru· ikk • haft Indflyd >} paa øde
Jorders Opdyrkning eller paa Form oesforfatningen.
- For alle Gaardmænd ·ne i Sogn l erc alle 3 Tien·der ved Commissionen bestemt til Ydelse i Korn, der
pr. enkelt Tiende af hver hel Gaard svares med 4
.Sk. Rug, 2 Td. Byg, 2 Td. 2 Sk. Havre. For Sognets 23 Husmænd er hver enkelt Tiende bestemt til
Afgift i Korn, som betales efter Kapitelstaxten. Nørrekongerslev Sogn har 5 Gaarde, som har udbetalt sig selv; men iøvrigt hviler mere eller mindre
Gæld paa de øvrige Gaarde, hvoraf endog 2de har
Gæld af 980 Rdl. Sølv til Enkekassen. Skatterne ere
bes værlige for de gældbnndn og i · r for ny rmeldle
2de Gaard e. Foruden Avlin gen, og h ad dertil hører ,
ha es ingen Hjæ lpekilder. Husflid frembringer L ærr d,
ldne Kh dningsst 1 kker og H v •rgams Tøj r til
Husets Fomødenheder, og nu og da noget d raf Lil
' alg. Alle Gaardmænd ere Selvejere med Undtag l ·e
a f 4re Gaanle, om ere I· æster e Lil igsgaard. - I
1ørrekongerslev ' ogn l· gge
ind paa Ærter og Kartofler og for aavidl er Agerdy1·kningen frem sluidend .
øtrekonger le' Kirk e er indvendig mørk og trist,
ud endig meget brø. tfæ ldig paa Bly lag t, h v rige nnem de t r egner v d mi rHist Lejlighed. Dens Ejer
er Hr. Gr Y Y . S himm elmann. Paa Kirkegaanl en
staar en Stenstøtte med Marmorplade og behørig Inscription paa den Grav, hvori ligger begravet Herreds' Det er jo den saakaldte •gl. Matrikel•.
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foged, Caneelliraad Claus Nissen. - Folkemængden
bestaar af 323 Personer. - Paa Marken østen for
Byen ligger en Høj, kaldet Harilds Høj, fordi gamle
Sagn fortæller, at en Kong Harild skal ''ære der begravet, og i nogle Agre lige for denne Høj, kaldet
Harilds Agre, fandt en Husmand en Guld Armring,
som blev indsendt til det Kongl. Musæum og blev
betalt med 94 Rbd. rede Sølv.

Sigsgaard.
Sigsgaard i den før lilmtalte østlige Dal, tæt ved
dennes Udmunding i Kjæret, indtager Nørre Kongeslev Sogns nordøstlige Hjørne ved Kællingbjerg og er
dets største og bedste Ejendom (187 ha, hvoraf omtrent Trediedelen er Højmark, Resten Kjær).
Dens Navn hidrører fra den nu af Gaardens Park
omgivne Sig eller Dam, ))Gaasehaven« kaldet, som
før har været betydelig større end nu. Et Kort, tegnet af Lyngbye 1805, som viser dette, findes paa
Gaarden. De i Markbogen nævnte Sigblocher har
naturligvis ogsaa ligget her paa disse Kanter. Gaarden er oprettet omkring 1780 af Jens Jørgen Fredder
til Refsnæs, som ved N. Kongeslev Byes Udskiftning
her afskar en Gaards Areal, hvortil lagdes den fra S.
Kongeslev Præsteembede erhvervede Annexgaard, som
danner Sigsgaards Marks sydlige Del, der støder op
til Kællingbjerggaard i S. Kongeslev Sogn. Gaardens
Hartkorn var ved dens Oprettelse: Bondeskyld 6 Tdr.
4 Skp. O Fdk. 2 14/25 Alb.
Annexgaarden 4 Tdr. 3
Skp. 2 Fdk. 2 Alb. Senere tillagdes yderligere den
saakaldte gamle Smedegaards Mark, »Poulsmarken«,
vest for Gaarden, hvorved Højmarkens nuværende
Størrelse opnaaedes.
Straks efter Gaardens Oprettelse bortfæstedes den

+
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til den tidligere Forvalter paa Refsnæs, Claus Nissen,
som den 30te April 1783 blev udnævnt til Herredsfoged i Hellum og Hindsted Herreder 1) og 8de December 1809 tillige til Herredsskriver. Han opførte
paa egen Bekostning en Del Bygninger paa Gaarden
og købte den underhaanden, umiddelbart før de Fædderske Arvinger. ved Auktion solgte Refsnæs og det
øvrige Gods, altsaa 1798 2). Ved Kancelliskrivelse af
5te Juli 1800 tillodes det, at det S. Kongeslev Præsteem bede for Annexgaarden tilkommende Beløb, 445
Rd. 5 Mk. maatte indestaa som l. Prioritet i Sigsgaard,
og ifølge denne Ordning har paagældende Sognepræst
indtil Loven om Afløsning af Grundbyrder erholdt
en aarlig Refusion af Gaarden paa Kr. 35,66.
Ved Bortsalget af Refsnæs' Bøndergods købte
Herredsfoged Nissen som ovenfor omtalt en Del Gaarde og Huse og var, eller blev i hvert Fald i Aarenes
Løb, en velhavende Mand, der f. Eks. overfor Kongstedlunds forarmede Ejer, Sigvard Altewelt Færch,
kunde optræde som Laangiver i stor Stil 3 ) og sætte
en Del af sine talrige Børn i Stand til i den følgende
Tid at eje alle Pastoratets. store Bøndergaarde eller
Proprietærgaarde 4 ). Han døde som Kancelliraad, 76
Aar gammel, den 1ste September 1819 5), og hans Hustru Dorthea Marie ~issen, født Raft, døde 73 Aar
gammel den 21de Juli 1825. Hun var født i Aalborg,
som Aalborg Stifts Adresse-Avis (Borchs Avis) poetisk
udtrykkeT sig: »Din Livssol oprandt i AalQorg den
28de Oktober 1752, Din Brudekrans bandt man paa
Dragsgaard den 10de Marts 1775, og Fredens venlige
Engel lukte Dit Øie paa ~iegsgaard den 21de Juli
') De to Herreder sammenlagdes 26de November 1687,
jfr. Aabent Brev 13de Marts 1680. - ') L. S. P. - 8 ) Danske
Herregaarde. Jylland 66. - 4) H. K. H. V. 153. - 6) Kb.
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1825«. Hun var Moder til ikke mindre end 14 Børn,
hvoraf 5 Sønner og 5 Døh'e oYerlevede Forældrene.
Hos Herredsfogden paa Sigsgaard opholdt sig en
kort Tid den pensionerede Sognepræst Bolle Nicolai
H vidberg fra Bælum-Solbjerg, der en tiedigedes den
16de Marts 1804, men allerede døde paa Sigsgaard
den 6te Juni 1805 1). Han var formodentlig en Slægtning af Familien Nissen; hans Ophold og Død paa
Gaarden har givet Anledning til den Overtro, at en
Præst spøger eller gaar igen påa Sigsgaard (han skal
have hængt sig i et Rum i den gamle Staldbygning).
Efter Kancelliraadens og hans Hustrues Død var
det Arvingernes Mening at ville sælge Sigsgaard, og
den averteredes den 24de December 1825 til Salg i
Aalborgbladene. Gaard og Gods beskrives her saaledes2):
»Til Hovedgaarden hører Hartkorn: 10-7-3114/2/j. Godset bestaar af 4 fra N. Kongeslev udflyttede Gaarde, hver paa 6-4-0-2 14/25, samt l Boelssted; de 2 af Gaardene er paa nærmere beskreven
Vis udparcellerede. Endvidere 17 Husmandssteder i
N. Kongeslev By med matrikuleret Ager og Eng,
samt l med kun en Kaalhave, og endelig et Husmandssted i Bælum By med 2 Kaalhaver og en lille
Hedelod, som er matrikuleret. Det samlede Hartkorn
er 42-2-2-2 4/5.
Sigsgaard Enge giver aarlig 80-100 Læs. Hø og
tilstrækkelig Skudtørv. Den aarlige Udsæd er 8-10
. Td. Rug, 8 Td. Ærter, 30-35 Td. Byg, 50-60 Td.
Havre. Besætningen bestaar af 8 Heste, 30 Køer foruden Ungl<væg, 30 Faar med Yngel. Den aarlige
Landgilde og Huspenge af Bøndergodset er 53 Rdl.
1

)

Kb. -

') Borchs Avis 197/1825.
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57 3/5 Sk. Sølv og 4 Rdl. Sedler, samt 25 Td. Byg,
30 Td. Havre, 4 Lam, 4 Gæs, 4 Høns. De 16 Husmænd gør hver l Gangdags Arbejde ugentlig.«
Skønt dette i sig selv saa tiltrækkende lille Gods
' 'ar sat til Auktion tre Gange i Begyndelsen af 1826,
lykkedes det - vel paa G1·und af den herskende
Landbrugskrise - ikke at faa det solgt, og det overtoges derfor af een af Kancellimadens Sønner, Adolf
Sigfred Nissen, skønt han ikke egentlig var Landmand.
Han døde i Hjøring stlm Kancelliraad og Forligelseskommissær,. 77 Aar gammel, den 10de Juli 1866.
Sigsgaard gik nu ove~ til hans Søn Carl Christian
Nissen, som dog allerede 3 Aar senere solgte Gaarden
til Søren Ammitzbøll, gift med Charlotte Louise Elisabeth Mønsted 1). Samtidig solgtes det endnu til Sigsgaard hørende Bøndergods. Ammitzbøll afhændede
1873 Sigsgaard til Katnmerraad Søren Laursen Toft
for 36,000 Rdl. Søren Toft var udgaaet af en Storbondeslægt fra Kiddalsgaard i Sejlflod Sogn,. Grevskabet Lindenborgs største Fæstegaard, og var i en
Aarrække Forpagter af Louisendal, ligeledes under
Grevskabet. Han solgte dog allerede 1876 Sigsgaard
til sin Broder Jens Peter Lqul'sen Toft for 110,000 Kr.
Peter Toft var født paa Kiddalsgaard den 22de Juni
1828. Han var i flere Aar Forpagter af den store
Smorup Præstegaard i Brorstrup Sogn, Aars Herred,
og købte derpaa Vejrhøjgaard i samme Sogn, hvilken
han senere solgte med god Fortjeneste. Han flyttede
nu til Randers og tænkte sig at ville leve der som
Partikulier, men følte sig snart for ung og virksom
dertil og købte derfor Sigsgaard af sin Broder. Den
anseelige og statelige Mand var en Dygtighed baade
') V. A. Secl1er: Slægten Secl1er 184 f.
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som Landmand og som Handelsmand. Han opførte
i 1885 Gaardens store rummelige Hovedbygning, ved
hvis vestlige Ende han bibeholdt en Levning af Kancelliraad Nissens gamle Stuehus, vistnok det Stykke,
hvor der tidligere var Herredskontor. Peter Toft døde
paa Sigsgaard den 28de December 1896; han blev
begravet i sin Families gamle Gravsted paa Sejlflod
Kirkegaard. Hans Enke, Marie A11drea Toft, født Albrecht, styrede derefter Gaarden med fortrinlig Dygtighed indtil sin Død den 9de Marts 1905, de sidste Aar
bistaaet af sin Søn, den nuværende Ejer Carl Filhelm Johan Toft, som er født paa Sigsgaard den 5te
Juli 1877 og i 1910 ægtede Anna Hansine Caroline
Nissen, Datter af Skovrider Nissen paa Grevskabet
Frijsenborg. Hun døde den 4de Januar 1927.
I en Aanække herskede der Uenighed imellem
Sigsgaards Ejere og Grevskabet Lindenborg om Skellet imellem Vildmosen og Gaardens Kjær; den endtes
med et Forlig i 1886, ifølge hvilket Sigsgaard fik
Græsningsret i Vildmosen i 25 A.ar, altsaa til 1911,
og derpaa skulde anerkende det af Grevskabet paastaaede Sket et Stykke udenfor Kællingbjergs Skrænt.
I 1929 købte Vilh. Toft af Grevskabet et meget betydeligt Moseareal, en Strimmel langs med N. Kongeslev Sogns Nordøstgrænse, ialt 340 Td. Land (187 ha).
Heraf er allerede en stor Del videresolgt til de tilgrænsende Lodsejere paa Kj æret; til selve Sigsgaards
Areal er der henlagt 90 T d: Land ( 49,5 ha).
Stenisgaard.
Stenisgaard, imellem Sigsgaard og Nørre Kongeslev By, ligger paa Grænsen mellem Mark og Kjær.
Dens Tilliggende er ialt 110 ha. Den er i Begyndelsen af 1800-rne dannet ved Sammenlægning af to
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Bøndergaarde, der tilhØrte det af Kancelliraad Nissen
fra Refsnæs købte Gods, hvortil senere lagdes den
ene af de oprindelige to Lamdal-Gaarde. Stenisgaards
Navn hidrører fra de paa Udskiftningskortet nævnte
saakaldte Stennens Agre, paa hvilke Gaarden er bygget.
Den overtoges af Kancelliraadens Søn Peder Christiaii Nissen, gift med Caroline, født Fuchs; men
baade Mand og Hustru døde unge, hun den lOde
December 1827, han, 44 Aar gammel, den 28de April
1830. En Datter af dem, Christiane Marie Nissen,
blev gift med en Husmand paa Sønder Kongeslev
Hede og døde den 31te Januar 1897 som Fattiglem
paa Nørre Kongeslev Fattiggaard, hvor hun gik under Navnet Nis-Christiane. Stenisgaard tilhørte sene1·e
Carl August Deden, som var af den vistnok illegitime
Linie af Slægten von Deden, der boede paa Kællingbjerggaard t). Han solgte 1840 Gaarden til Frantz
Thygesen 2 ), Søn af den bekendte Storgodsejer Thyge
Thygesen til Randrup, Dalsgaard og Høstemark.
Frantz Thygesen, som var gift med den fremragende
Plantningsmand Pastor Hoffs Datter, Nicoline Hedevig Hoff fra Vive Præstegaard, solgte allerede 1848
Stenisgaard til Matthias Lauritzen, gift med Nielsine
Elisabeth Glud fra Dragsgaard. Han ejede Gaarden,
indtil den omkring 1860 kom i Familien Svanholms
Besiddelse. ·Ved sit Giftermaal med Ane Hansine
Svanholm fik Frederik Arenstor/f Frost Stenisgaard og
ejede den indtil 1883. Han var en paa sin Vis dygtig Mand, der nød ikke ringe Anseelse og f. Eks. var
Medlem af Aalborg Amtsraad; men i økonomisk Henseende vilde det ikke gaa for ham. Skønt Ejendommen var fortrinlig, kunde den dog ikke bære hans
') H. K. H. III. 38. -

2

)

Hvas l. 45 f.
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noget herregaardsmæssige Liv. 1883 solgte Frost
Gaarden til Knud Christian Luduigsen, en Grosserersøn
fra København, gift med Henriette Winde fra BurhoU i Vendsyssel. Ogsaa denne Familie saa sig efter
mange Aars MØje og ihærdig Kamp nødsaget til at
forlade Stenisgaard, s.o m 1914 blev købt af Købmand
og Gaardejer Niels Christensen fra Nørre Kongeslev,
gift med Hanne Christensen, fØdt Bach. Kort efter
at Niels Christensen var bleven Ejer af Stenisgaard,
nedbrændte Udbygningerne ved Lynnedslag; de er
nu opførte i moderne og storsiaaet Skikkelse. Den
anseelige Hovedbygning stammer fra Frosts Ejertid.

Grønhøjgaard.
Sønder og Nørre Kongeslev samt Komdrup Kommune havde i mange Aar nøjedes med at have et
Fattighus med et Par Beboelser, liggende sydligt i
Sønder Kongeslev By; men først i 1870-erne kom
her som andetsteds om ikke just Trangen til, saa dog
Kravet om Oprettelsen af en Fattiggaard højlydt frem.
Paa et Møde for alle Kommunens Beboere den 22de
Februar 1873 1) i Nørre Kongeslev Skole viste der sig
overvejende Stemning for Køb og Indrettelse af en
saadan Fattiggaard, og der nedsattes et Udvalg til at
fremme Sagen. I Løbet af Aaret købte da Sogneraadet Chr. Eriksens Enkes Gaard i Nørre Kongeslev
for 12,500 R dl. samt end videre Parceller af Peder
Haals Enkes Gaard sammesteds for 7800 Rdl. Paa
d samm •llagte .Jorder opførte i ommeren l 74
·yd fot· 1øne Konges] v B paa de saakaldt Grønhøjsagre en anselig Gaard . Liges m hele denne lnsliluliou m ed den dyre Bygni ng og det st01·e
1
)

Sogneraadets ForhandlingsprotokoL
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Areal
fra Begyndelsen af var altfor kostbar, føltes
den efterhaanden mere og mere som en tyngende
Byrde for Kommunen, og tilmed syntes den, eftersom
Alderdomsunderstøttelsesloven kom til at vise sine
Virkninger, i Aarenes Løb ret overflødig. I flere Aar
var den derfor bortforpagtet, indtil Sogneraadet endelig i 1917 ved et Bytte med Gaardejer Fr. Vilh. Mikkelsen af Nørre Kongeslev fik hans Gaards Bygninger
med en Del af Jorderne, medens Mikkelsen lagde Resten af Marken til den gamle Fattiggaard og deraf
dannede sig en Ejendom paa 86 ha, som han gav
Navnet Grønhøjgaard. Den nuværende Kommunegaard, som altsaa ligger i Nørre Kongeslev By, har
et Tilliggende af 15,4 ha. Det rummelige og anseelige
Stuehus indeholder foruden Forsørgelseslokalerne tillige en Raadstue for Sogneraadet.
Nørre Kongeslev Kirke.

Kirken, som ligger i Landsbyens sydvestlige Side,
er en stor og rummelig Bygning uden noget Særpræg.
Den bestaar af Skib og -Kor, som i romansk Tid er
opført af Granitkvadre paa en Sokkel med Skraakant, samt af Taarn og Vaabenhus, opførte af Mursten. Skibets og Korets Mure er forhøjede med en
Murstensgesims; Taarnets nederste Dele indeholder
Kvadrene fra den nedbrudte VestgavL Kor og Taarnrum er overhvælvede, Skibet har fladt Bjælkeloft.
Det svære, brede Taarn, som i sin nuværende Skikkelse stammer fra 1796 (paa Sydsiden staar E. H.
v. S. 1796. -- Ernst Heinrich von Schimmelmann),
har Sadeltag, tækket med Bly; Skib og Kor er tækket med Tegl. Angaaende den tillukkede Begravelse
under Koret, se under Komdrop Sogn. Kirken har
en romansk Granitdøbefont, Alterta,•len (og maaske
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ogsaa Prædikestolen) er 1603 skænket til Kirken af
Christoffer Laursen (Seefeld) til Refs. Den er opmalet 1761 og 1900. Istedetfor det nu indsatte middelmaadige Maleri (Jesus, der vandrer paa Søen, redder den synkende Peter) havde den oprindelig et
med Skriftsteder beskrevet Midterfelt, betegnende for
den billedsky, bibelelskende Tid, da den blev opsat 1).
De af Palle Griis skænkede Kirkestole er, som ovenfor omtalt, forsvundne. Det samme gælder om et
Skab med papistiske Relikvier, som ifølge Danske
Atlas 2 ) tidligere skal have staaet i Kirken. Denne
gør i det hele taget et noget nøgent og fattigt Indtryk, hvorpaa det i Taarnrummet i Aaret 1908 opstillede Orgel, en i Skibet hængende, af Treaarskrigens Vete1'aner skænket Fane og de ovenfor omtalte
(se Komdrup) monterede Kisteplader ikke synderligt
kan bøde. Kalk og Disk er skænket af Grev Christian Danneskiold, den bekendte Bogsamler, som besad Baroniet Lindenborg 1703-28 og saaledes var
Kirketiendeejer.
Som ovenfor nævnt kom Kirken i 1683 ind
under Friherskabet Lindenborg, en Kirketiendeejer,
som man jo skulde vente havde baade Villie og Evne
til at holde den i fortrinlig Stand. Dette skete dog
i Tidernes Løb kun saa som saa. Da Biskop Søren
Lintrup i 1722, altsaa i Danneskiold-Samsøernes Besiddelsestid, visiterede i Hellum Herred og besøgte
Nørre Kongeslev 3), fandt han Kirken meget brøstfældig; den var dog under Reparation og skulde have
en gennemgribende Istandsættelse. Ogsaa et Hundredaar senere, paa et Tidspunkt, hvor Grevskabets øko1
) Smlgn. Fortid og Nutid I. 18. 3. II. 106 f.

2

)

V. 44. -

3

)

J. S.

58

NØRRE KONGESLEV SOGN

miske Forhold var yderlig slette og krævede den
strængeste Sparsommelighed, skildres den som meget
forfalden (se Mogens Nielsen Indberetning ovenfor).
SenereJ:ten er den bleven holdt i upaaklagelig Stand,
baade saalænge Grevskabet havde Vedligeholdelsespligten, og efter at den, ifølge Tiendeloven, er gaaet
over til Selveje.
Det fremgaar af en paa Lindenborg bevaret Inventariefortegnelse over Godsets Kirker, forfattet i
Maj 1765 af Godsforvalter Fr. Chr. Lang, at der i
N. Kongeslev stod »l E ege Gabestock paa Kirckegaarden«; - den var dog »uden Hals Jern«, hvilket
f. Ex. fandtes paa Gabestokken i Sønder Kongeslev.
Gabestokke var forøvrigt, som det sees af Fortegnelsen, opstillede ved saa godt som alle Lindenborg Kirker; ved Nibe Kirke var der endog 2.
Paa Kirkegaarden findes blandt de overordentlig
talrige, delvis temmelig kostbare Mindesmærker, som
er oprejste i den sidste Menneskealder (før fandtes
der saa godt som ingen), anseelige Mindesten over
Kresens mangeaarige Folketbingsmand J. H. Jensen
(Bælum), død 1915, og over Gaardejer, Sogneraads•formand og Amtsraadsmedlem P. Eriksen (Sogneraadsformand fra 1917 til sin Død l g29).
Det af Mogens Nielsen omtalte Mindesmærke
over Claus Nissen var allerede for flere Aar siden
forsvundet. Paa Gravstedet staar nu den mægtige
Granitsten, der er rejst over Fru Anna Toft.

BÆLUM SOGN
GENNEM SYV SEKLER
AF CHR HEILSKOV

SOGNETS ALMINDELIGE TOPOGRAFI.
der en mnl- sommerdag ad vej n fra Solbjerg er naa t op til Bavnebøjene mellem denne
by og I3 æ lum , ser herfra ud O''er d l me ·te af Bælum
ogn, t landskab af typisk jydsk skønhed, h vor bakker og dale, kov og J •ng skab r en malerisk helhed .
Land kabets k arakter er den ~\lmind lige ø lhimmerlandske, men med noget større afveksling i linjerne
end sædvanJigl paa denn
gn. Man er heroppe fra
by erne olbjerg, Lille-Brøndnm o' B· lum med dens
højtliggend e m ølle, Drag gaanl kov, Halskov, Bæ lurn
Planta«e, Sønd rsko' ocr B:.•lumgaard med dens sko .
Mod ø ·t glider blikkel ud over Vild mo en
loTe,
mørk nad med d topperle Mulbjerge j rand en.
Mod vest biaaner Roldskovene, og mod syd svinder
synskredsen bort i æterisk fjernhed langt nede i Randers amt.
Bælum s gn ligger i len østlige id af Hellum
h lT d, omgivet af a nn eks ·ogn l Solbj rg, af Lyngb ,
S ldbsl d og ønder-Kongerslev sog ne . ml af LilleVildmose, der hører til Mou sogn, · les kum h rred.
Med hensyn til areal (2670 ha eller 4819 td. L) er
Bælum sogn det tredje største i herredet. Terrænet,
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der er højtliggende og bakket, har mod nord fald
ned mod Randrup enge i Skibsted sogn og mod yest
imod Vildmosen.
Sidstnævnte er som bekendt en nyere dannelse,
idet den tilligemed de tilgrænsende lave mose- og eng-

o
Bæ.l'U..m.

•

. . . . . ..
·.

·.

•'

Bælum sogn i stenalderen.

tr .. l<.ninger va r dækkel af havet i ·tenalderen. Landet yd for alborg var, da landsæn kningen var stør t,
dell i 4 . lørr og nogle mindre øer, adskilte ved
smalle unde. En af di se mincb: øer var Smidi
bakkeø, der nu li gger omgivel af Lille-Vildmo mod
øst og Randrup enge mod vest, medens den mod
nord og syd skilles ved vandløb fra henholdsvis
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Kongstedlund bakkeø og (ved Brogaard) den større
sydlige del af Bælum sogn. Paa østsiden af Smidie
bakkeø ses stenalderhavets stejle kystskrænter, hvor
skrivekridtet paa mange steder er blottet ved erosionen 1).
Det højeste punkt i sognet er efter maalingen
1919 den østlige af de to kæmpehøje paa Hejl'ebakken, en af Møllebakkerne vest for Bælum (60 m.).
Herfra er der en meget ''id udsigt; men det mest
maleriske panorama har man dog fra de før omtalte
Bavnehøje.
Andre benævnte højdepunkter er Nøl'rebjerg nord
for Smidie og Sønderbjerg syd for samme; endvidere
Sjællands Bakke (mon ikke oprindeligt Sædelands
Bakke?), Hal'aldshøj, Bjerget og Kalgaards Høj. Den
bakke, hvorpaa Bælum mølle liggei', kaldes paa Videnskabernes Selskabs kort (1791) Præstens Høj.
Mellem Bælum og Solbjerg vest for Bavnehøjene
findes en dalslugt, hvorigennem jernbanen gaar. Den
kaldes Djævledalen og er formodentlig den »Difvelsdal«, der omtales 1688, og hvorigennem der løb en
lille bæk.
I de lyng- og kratbevoksede bakker øst for Djævledalen skal der være et hul, som efter folks sigende
fører under jorden til Randrup. Om det er en »gammel snak(( eller blot noget, en spøgefuld forvalter i
vore dage har bildt nogle børn ind for at skræmme
dem, maa jeg lade staa hen.
Mellem for den bakke, hvorpaa Uglehøj ligger og
som for en stor del er medgaaet til grusgrav, og
Bælumgaard Skov findes syd for vejen til Solbjerg et
stort hul eller en dyb sænkning, kaldet Hundehullet,
') Se Axel Jessen: Sienalderhavets Udbredelse i det nordlige Jylland (Danmarks geol. Unders. 2. r. nr. 35).
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hvor . det fortælles, at en er manet ned. En præst i
Bælum (navnet nævnes ikke) var bekendt for sin
dygtighed i at mane. Hans karl fik da isinde at
prøve, hvorlangt hans husbonds evner i den retning
strakte sig, tog et lagen over sig og gik ud ad Solbjergvejen for at møde præsten, naar han ved aftenstid kørte hjem. Præsten ser da ogsaa karlen, hvem
han antager for et spøgelse, staar af vognen og begynder at mane. Karlen var allerede sunken saa
dybt som til armene, da han giver sig tilkende for
præsten og beder ham om at mane ham op igen.
»Det skulde du have sagt noget før,(( svarede. præsten,
»nu er det for sent.(( Og saa maatte karlen forsvinde
i jorden.
Mellem Halskov, Bælum Plantage og Møllebakkerne findes en smal dal eller engstrækning, der kaldes Rolide, hvorigennem jernbanen gaar.
Jordsmonnet er mod nord og øst lermuldet med
kridtunderlag (skrivehidt). Her findes det interessante Smidie kridtbmd. Omkring 1857 begyndte
teglværksejer J. C. P. Bech kridtbrydningen her, og
bruddene ejes endnu af private. Kridtet udhugges i
underjordiske gange med indgang i klinten ud mod
Vildmosen. Disse minegange, der er noget i Danmark usædvanligt, ligner meget dem ved Dagbjerg og
Mønsted i Fjends herred; men driften er her ved
Smidie mere primitiv og af mindre økonomisk betydning. Gangene under jorden er imidlertid en stor
seværdighed og strækker sig 10-15 meter under jordens overflade som en hel labyrint et godt stykke
ind under bakken. Uden stedkendt ledsager skal
man helst ikke vove sig derind, da man let kan risikere at komme til at krydse længe rundt inde i jordens skød, før man atter ser dagens lys.
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Berejste folk, der har besøgt disse grubegange,
har udtalt, at de romerske katakombe1: ikke kan
maale sig med Smidie kridtgruher i ejendommelighed.

Grube i Smidie kridtbrud.
Efter lll. Tid .

En af gangene er ca. 75 aar gammel; den største kaldes »Kirken« paa grund af dens særlig smukke hvælvinger. Et sted herinde udgaar der hele 5 grubegange.
I den vestlige del af sognet er jorderne sand-
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muldede med nogen hede (651 td. l.), hovedsagelig
Møllebakkerne og i det sydvestlige hjørne mod Ternctrup og Solbjerg den saakaldte Bælum Hede, et overmaade smukt, bakket terræn, nu delvis beplantet med
naaletræer. Forhaabentlig faar resten lov at ligge urørt.
A~ skove findes der i sognet flere, men ikke af
stor udstrækning (ialt 251 td. l.), nemlig følgende:

Parti fra Bælum Hede.

Halskov (Haleskov), der efter den sidste svenskekrig var ilde tilredt saavel af fjenden som af storme
og uvejr. Den tilhørte da Lisbeth Rodsteen til Vorgaard og var i 1662 takseret til 36 svins olden. I
1688 omtales den som »et lidet støche kaldet hal,
huoraf gresningen hør til Bælum«. I 1707 benævnes
den Hoel, og var da sat i 2 skp. 2 alb. skovskyld.
Den kunde i 1748 føde 7 oldensvin.
Sønderskov (eller Bælum Sønderskov til adskillelse
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fra Solbjerg Sønderskov, tidligere oftest kaldt Bælum
Skov) med en nyopført pavillon paa festpladsen midt
i skoyen. Den tilhørte 1644 Mogens Kaas Lil Tulsted.
En part af den synes dog 1635 at have hørt til Gudumlund. Da det hedder, at den i 1644 kun kunde føde
10 svin, har der næppe været tale om andet end
Mogens Kaas's part. 1662 tilhørte skoven Lisbeth
Rodsteen til Vorgaard og Ide Kaas til Tulsted og var
da takseret til 26 svin. Det er vistnok denne skov,
der i 1743 omtales ~om »en liden Skov af Bøg, 11 /-t
Fjdvej i Længden og 1/2 Fjdvej i Bredden, Oberst
Deden paa Vorgaard tilhØl·ende« 1).
Bælumgaard Skov (1746 kaldet »Bælumgaards
Busker«) tilhørte 1644 Mogens Kaas til Tulsted og
var da takseret til at kunne føde 20 svin. I 1661
tilhørte den datteren, jomfru Ide Kaas, ligeledes til
Tulsted. Ved et syn over skovene det aar fandt
synsmændene den »aff Storm og Uveier at være
møget forderffuid och dersom der var fuld Olden paa
di Træer som igien staaer, daa siøntes denom at di
kunde tiede 10 Suinn« 2 ). En part af skoven ejedes
1683 af oberstløjtnant Wulff von Buchwald til Gudumlund. I 1707 stod skoven for 3 skp. 2 alb.
skovskyld.
Dragsgaard Skov, nu med blandet træbestand,
mest ask og elm. Her var i 1645 efter den første
svenskekrig hugget 52 bøge. Naar fuld olden var,
kunde den føde 7 svin. Skoven tilhørte da fru Ingeborg Skeel og fru Anne Kaas.
Desuden findes en del birkekrat ved grænsen til
Lille- Vildmose.
Sognet har tidligere været rigere paa skov end
1
)
2

)

Fra Himmerland og Kjær Herred, II, 512.
Ny kgl. Saml. 4°, 868 p. (Kgl. Bibi.)
5
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nu. Saaledes .. findes vest for Skovhuse levninger af
en gammel · bøgeskov, et krat, delt i 2 stykker og
forøget ved naaletræsplantning. Det hedder Bælum
Buske, men kaldes i daglig tale Brændevinsbuskene.
Navnet skal komme deraf, at folk i gamle dage skjulte
deres brændevinstøj her, naar inspektionen ventedes.
Gennem det .største af krattene gaar en fure som en
grøft. Muligt· har det været et eller andet skæl; thi
her er ikke, spor .af vand at aflede.
Der har imidlertid ligget andre skovarealer i sognet, som riu er forsvundne. Svenskekrigene tog haardt
paa dem, ·og et hæftigt uvejr kort efter den sidste af
disse raserede dem yderligere.
Ifølge tingsvidne af 1460 havde Nis Persen Nørgaards Skov i sin ·værge i 30 aar 1) ; skoven nævnes
igen 1544, og 1558 beretter Per Judes vidnebrev, at
»Bellum fellig skouff« blev rebet paa kgl. majestæts
vegne 2}. Omkring 1590 klager sognepræsten i Skibsted . Jens Christensen over, at han først har mistet
Bælum sogn, derefter »præstegaarden« (:J: anneksgaarden) i Lyngby sogn og ansøger derfor om erstatning. Til Bælum sogn hørte den ovenfor nævnte
fællesskov (af hvilken vistnok Sønderskov er en rest),
som han havde ildebrændsel afa). I 1630'erne om·
tales en skov, kaldet Voren (Vaaren, Vorren, altsaa
egentlig oren eller overdrevet), der laa vest for Halskov og vistn.o k har. strakt sig over imod Vorgaard.
Det synes bl. a. at fremgaa . af følgende : en dag i
1637 vidner Niels Nielsen i Rismølle paa herredstinget, at Niels Persen i Skibsted var kommen til ham
og havde bedt ham hjælpe sig at læsse noget brænde
') Ældste danske Archivreg. IT, 277.
) Sst. III, 71.
") Kancelliets Hrevbøger.
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i Vore n, » Vorgaards endels skov«. I den anledning
blev Niels Persen stæ-\rnet af Vorgaards ridefoged 1).
Skoven omtales 1661 som hørende. under Nørgaard
og var takseret til 15 svins olden~). Det har dog
næppe været den hele skov; thi denne takseres aaret
efter til 88 svins olden, hvilket jo gør en betydelig
forskel 3 ). I 1688 eksisterede Voren endnu, men bestod da mest af visnede og udgaaede træer; men i
1756 var den helt forsvunden og brugtes til sædeland.
Syd for Bælum laa Kroptved (omkring 1690 optræder formen Krogtved), Alsnap og flere mindre skovstykker, der formodentlig har udgjort dele af den nuværende Sønderskov. Alsnap og »Endelen<< (Kraptved) siges 1675 at ligge vest for Bælum mark.
Jens Bloch, sognepræst til Kongerslev, stævnede
1693 ved sin fuldmægtig Peder Bloch i Solbjerg Niels
Olufsen og Jens Jensen i Bælum for ulovlig skovhugst »udi min skou Alsnap<< 4 ).
I 1637 blev nogle mænd udmeldt til at »lønde«
(loddele) og rebe skovene mellem Mogens Kaas til
Støvringgaard (senere til Tulsted) og fru Helvig Kaas
til Restrup. Først løndede de et stykke skov, kaldet
Kroptved, i to lige store dele og satte »grimer« paa
træerne midt gennem skoven for at markere skællet;
dernæst kom turen til Krattet eller Bælum Krat (vistnok Bælum Buske) og Bierrene (antagelig bakkerne
paa Bælum Hede), mellem hvilke skovparter skællet
skulde være ad »Skrobheds«-vejen fra den sten, som
stander ved » Hiortt Sølle« og ud ad vejen til »Sand... « (navnet ulæseligt). Af disse skovparter tilfaldt
') Hellum Herreds Tingbog.
) Jordebog for Vorgaard 1661.
3
) Tingbogen.
') Sst.
2

5"
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den vestlige del til >lMadalins veyen« Mogens Kaas,
den østlige part fru Helvig Kaas. Tilsidst løndede de
to skovpa1·ter, nemlig Alsnap og >lHaal« (Halskov),
der ligeledes skiftedes mellem de to.
Kroptved synes at have ligget vest for den nuværende Sønderskov, som det vil frerngaa af følgende
uddrag af Hellum herreds tingbog:
I 1661 var nogle mænd udnævnt til syn over den
part af Peder Bildes 1) skov Kroptved, der laa til den
gaard i Bælum, som Kjeld Nielsen sidst paaboede.
De begyndte ved en eg, som er »grimet« (mærket),
og som staar ved alvejen, der løber fra Madelin (vest
for Sønderskov) og sydvest paa 2), saa gik de derfra
op paa bakken til en bøg, som er grimet, saa frem
til en grimbøg vesten Egedalsvaden og derfra til en
stor gammel grimbøg, som staar i det trebundne skæl
i Kroptved, derfra og nordvestpaa til en anden grimbøg, siden derfra og til Brokhøjs-vejen til en grimet
bøg, saa f-rem paa en .. , (ulæseligt ord) bakke til
en grimet bøg, som staar ved en høj, siden derfra til
en gammel arnfalden eg imod marken og derfra til
en grimet bøg, som staar ved Bælum mark, og siden
saa langt, som skoven strækker sig til Madelins led,
saa langs med alvejen t~l den fornævnte grimede eg
ved alvejen. Denne skovpart takserede de til at
kunne føde 12 svin. Forøvrigt skildres Kroptved
samme aar som meget forhugget (under den sidste
svenskekrig) og af storm og vejr fordærvet.
Skoven synes at have strakt sig over i Solbjerg
sogn, hvor der paa Ny Viffertsholms mark i mands
minde har ligget en gaard eller et hus af det navn.
'J Til Lindved; han ejede en tredjepart af Vorgaard.
) Denne vej, der nu er forsvunden, synes at have gaaet
til Terodrup.
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I 1670 blev nogle mænd udnævnt af herredstinget
til at syne skovparten Kroptved, der tilhørte oberstløjtnant v. Deden. Der siges i tingsvidnet, at Kroptved laa syd og vest for »Maddelin«.
Tingbogen fra 1687 omtaler et gammelt dige med
grøft mellem Bælum mark og oberst Dedens endelsskov »Krogtved« (utvivlsomt det endnu eksisterende
»HoYdige«). Endnu 1721 tilhørte Krogtved Skov
D eden.
I 1638 var der ogsaa syn paa skovene for at bedømme, hvormange svin de kunde føde. •l Alsnap
var der olden til 4 svin, i Kroptved til 8, i Krattet
til 2 (i 1662 til 10), i Luris og Mørkelund fælles skov
til 20 og i Varen til 50. Ved samme tid nævnes
Gerholm Slwv mellem Bælum og Smidie, hvorom
mere skal fortælles under Gerholms historie. Skovene
bestod mest af bøg, dog ogsaa en del eg. I 1635 var
der en større ransagning i anledning af omsiggribende
ulovlig skovhugst i Kroptved saavelsom i Sønderskov
og Halskov 1).
Ti aar efter var der atter syn over skovene i
anledning af fjendens ødelæggelser. Det viste sig, at
der i Kroptved og Alsnap ·var hugget 100 smaa bøge,
paa Ejerrene 20, i Krattet 30, i Bælumgaards Skov 6,
i »Halle« (Halskov) 16, i Gerholm fælles skov sønden til Dragsgaardvejen 8. I Fmstlund ved Gerholm,
hvor der fandtes ganske faa træer, var der hugget 4
bøge, og i Varen blev der i 1644 hugget 60 og »nu
paa et aars tid« 90 bøge 2).
I 1661 omtales et stykke skov ved Dragsgaard,
kaldet Balli. Her havde fjenden under den sidste
svenskekrig hugget og bortført 43 bøge. En skov,
1
)

Hellum herreds tingbog.
') Sst.
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kaldet Bredals Skov, der nævnes i samme anledning,
har dog maaske ligget udenfor Bælum sogn.
I dette sogn har ogsaa ligget Brøndumlund, nu
en skov i Solbjerg sogn lige ved grænsen til Bælum
sogn (under Fredenslund). 23. April 1661 var der
syn over de skove, der tilhørte jomfru Ide Kaas til
Tulsted. Deriblandt var ))et Styche J ordsmonn till
Lille Brøndum ligendis kaldet Brøndumlund huor
paa ickj fandest et heelt Træ menn nogle faa Stuber
och gandsche ophugne« 1).
1683 holdtes der syn over Langrems Skov, der
da tilhørte oberstløjtnant Wulff v. Buchw~ld til Gudumlund og formodentlig var meget lille.
Sønda-Tvedskov kaldes en lokalitet paa Smidie
mark 1580. Sandsynligvis var allerede dengang navnet blot et minde om tidligere skovvækst. (Se nærmere under enkeltbeliggende bebyggelser.)
Paa fordums skovvækst tyder ogsaa gaardnavne
som Hanskovgaard, Langholt, Skovdalgaard, ,Skovhuse, Dyrkærslund og Korsskov, og marknavne som
Avskovvang, Birkehalsager, Birkeholtskifte, Lund(?)Toft, Mellemste og Søndre Skovstykke (mellem Skovhuse og Flovgaardene) m. fl.
I den nyere tid er der plantet en del. Bælum
Plantage, væsentlig bestaaende af gran, er anlagt (før
1859) af Nørgaards daværende ejer, justitsraad Hvass.
Den ældste del af plantagen (c. 16 td. l.) blev fældet
under verdenskrigen, saa at der nu er ny opvækst.
Plantningen paa Bælum Hede er allerede omtalt.
Med hensyn til havedyrkning har Bælum sogn i
ældre tider hørt til de fremmeligste. 1685 omtales
en kaalhave til Jørgen Andersens gaard i Bælum, og
') Ny kgl. Saml. 4°, 868 p.
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i 1743 gik sognet i spidsen med dyrkning af grønkaal. Men der har paa den tid endog været frugttræer i haverne. Præsten Michel Budtz skriver 3/7
1743 i en noget gnaven statistik: »Træefrugter, som
her falder, ere Æble, Pærer og Blumer, iche af nogen
synderlig bonite, iche heller til nogen fordeel« 1 ). Omkring 1830 siges det, at i Aalborg amt forekommer
bønderhaver saa at sige udelukkende i sognene Bælum,
Solbjerg, Skelund og Als. Havernes tilblivelse i denne
egn (»kirsebæregnen«) skyldes krigskommissær Søren
Testrup til Viffertsholm og Vorgaard, der_indførte-træfrugtdyrkningen paa sit gods i Solbjerg, og Bælum,
hvorfra den bredte sig til nabosognene ..--I Solbjerg
levede endnu i 1832 en gammel gartner Hald, der
havde gaaet sin principal Testrup tilhaande i denne
sag 2 ). Bælum havde endog 1860 en særlig »kirsebærhandler« (Christen Jensen Dahl).
Dyrelivet i sognet er det overalt i Nordjylland
almindelige. Der omtales ikke i indberetningen 1743
vildsvin, som dog ellers fandtes i Solbjerg· sogns skove.
Derimod meddeler tingbogen, at Niels :-Knarmoe af
Lille-Brøndum ved herredstinget 7. januar 1750 foreviste en gammel ulv, som han natten mellem l. og
2. i samme maaned havde skudt paa Lille-Brøndum
mark.
I Bælum sogn har tidligere ligget to søer: Smidie
Sø vest for Smidie og Bleg Sø sydøst for Sønderbjerg.
Af disse blev den førstnævnte ved overenskomst mellem Randrups ejer og lodsejerne i Bælum udtørret i
am·ene 1863-64, blot ved at fordybe Haslevgaards
') Efterretn. om Købstæderne og Amterne, indsendt
Henh. til Skriv. 1743, 6. Apr., II, Rigsark.
2
) C. Christensen: Aalborg Amt, s. 119.
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Aa 1 ), medens den anden 1859 var næsten udtørret.
Ifølge indberetning 1743 fangedes der i Smidie Sø
brasen, aborrer og gedder. Lodsejerne var da de fire
herskaber paa Lindenborg, Vorgaard, Randrup og
VifTertsholm 2).
I en længst forsvunden tid har man brugt at sejle
ove1· Smidie Sø fra Randrup til Smidie. I April 1636
fandtes Per ladekarl fra Randrup druknet i søen.
Laust skrædder i Smidie vidnede for retten, at Per
ladekarl var kommen ind til ham med noget vadmel
og begærede, at han deraf skulde skære ham en
uld en kjortel. Dette gjorde krædd r · n , og aa bl ' '
P er siddend der og fik midda r rn a d og blev der
fr mdel
og s nakk ed m ed dem ti l h en ad afl · n,
h vorpaa h a n ik ned nd søen til ; og Lausl krædder saa ham ikke iden . Kir teu And ersdatter ha·vde
derimod set Per ladekarl gaa ned til søen og ud i et
»knubskib«. Da han var noget ude paa søen, vilde
han vende »skibet« tilbage igen; men i det samme
saa hun, at han faldt i vandet. Dette havde ogsaa
Oluf Kjeldsen i Smidie set 3 ).
I et sandemændsbrev af 21 /s 1594 om skællet
mellem Kongstedlunds og Smidie marker nævnes en
sø kaldet Birkesø. Skællet fulgte et vandløb (Haslevgaards Aa), der gik fra Smidie Sø til Birkesø. Denne
har rimeligvis ligget i hjørnet ud mod Vildmosen og
kan ikke have været ret stor.
I 1645 omtales i tingbogen en lille sø, kaldet
Hermandssø. En mand fra Torup vidnede, at noget
før fjenderne sidste gang kom her i landet, kom han
1
)

2

)

3
)

I foraaret 1888 genopstod søen midlertidigt paa grund
af snesmæltning fra den strænge vinter 1887-88.
Ny kgl. Saml., 4", 868 p.
Hellum herreds tingbog.
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kørende ind ad skoven, som kaldes Kroptved, østen
for Hermandssø, og da saa han, at to mænd fra
Skibsted stod og fældede en bøg. Denne faldt i det
samme og slog en ko ihjel, der tilhørte Niels Smed
i Blæsborg. Efter beskrivelsen synes søen at have
ligget et sted vest for den nuværende Sønderskov,

Lille

Villmose

Bælum sogn i nutiden.

utvivlsomt der, hvor der endnu findes et par vandbuller sydøst for Blæsborg. Det har rimeligvis været
en lille skovsø.
Langs sognets nord- og tildels dets østgrænse
løber Hasleugaards Aa; og grænsen mod Lyngby sogn
dannes paa en kort strækning af Skibsted Aa. Mindre
vandløb er Bælnm Bæk og· Rismølle Bæk. Den første
har sit udspring i engene syd for Bælum Sønderskov
og faar tilløb fra den saakaldte Lnris Kilde, der vil
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bliv nærmere omlalt under fortidsminder. B· •kken
løber saa øst og nord om B. lum by og flyder ud i
Haslevgaards Aa j Randrup enge. Den gjorde skæl
mellem Bælum o Vm•gaards eng . Del stykke af
den, der løb mellem NøTgaards vandmøU og Halvad
(et overkø1·selssled mellem Hal kov o plantagen)
kaldes 1756 Rolide Bæk.
Rismølle Bæk kommer fra bakkerne sydvest for
Vorgaard, løber vest om denne og falder ud i Haslevgaards Aa.
1635 omtales en lille bæk, kaldet Dalbæk, østen
for Dalvad; men disse lokaliteter har maaske hørt
under Skibsted sogn. Dalbæk løb ud i Smidie Sø.
Mod nord og øst (langs Hasl vgaa1·ds Aa og Vildmosen) findes meget belydelige engstrækninger, og
mindr Ilades langs bækløbene. Disse enge var i
forlid n langt mere sumped end nu. 1635 klagede
Niels Chrislen en i B. lum o'•er, at en aJ hans køer
var gaaet i dynd og bløde under »Hallen« (Halskov)
og omkommen, hvorfor han stævnede byhyrden for
hans forsømmelse 1 ).
Ho\•edvejene i sognet er vejen fra Lyngby gennem Bc lum til olbje1·g, -.,•ejeo fra Terndruv i L ·ngb
sogn fm·bi Vo1;gaard til Svanfolk i Skibsted sogn saml
vejen fra Bælum gennem Stnidie til Sønder-Konger lev. Andre veje gaar fra Bælum Ul Dragsgaard og fra
Bælumgaard gennem Lille-Brøndum til samme gaard.
E11 mindre -vej fører fra Fruerhuset ved Terndrup-Svanfolk vejen til Solbjerg. 1504 omtales en
meget gammel vej. Det er den endnu som sandet
markvej eksisterende færdselslinje, som kommende
fra Viffertsholm skærer Fruerhus-Salbjerg vejen ved
1

)

Tingbogen.
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sognets sydgrænse og derefter fortsætter nordpaa gennem Skovhuse til Bælum. Denne vej har vistnok i
ga ml dage hall ·tø n·e b etydning nd nu, da den
j< ldenl befar es af no cren roun. Ma n ser nemlig bisl
og h r sideløbend hjuls por i lyn ge n, der Lyd r pa a
_gammel færdsel. Maa J· h ar d t vær et en æ ldre vejforbind et e fra Hads und op mod A·1lborg, fort a t fra
Skovhuse over Møllebakkerne til Svanfolk. Dette sidste stykke er den vej paa Bælum mark, der 1637
kaldes »Kobsti«-vejen. Den gik fra Bælum over
Møllebakkerne og forbi Rismølle til Svanfolk. Her
overfaldt en mand fra Frær i december nævnte aar
to bønder fra Nørre-Kongerslev, slog efter dem med
en økse og jagede dem fra deres vogne. Det har
altsaa været en befærdet vej dengang. Der eksisterer
·endnu rester af den. Fi·a højskolen gaar den som
en sandet mm·kvej op ad bakkerne, forbi Bælum
rnø.lle og vid er ud i nordvestlig retning. Henimod
Vorgaard er den nu overpløjet, men kommer atter
lilsyne og gaar som et par gaml e tilgroede ·por ned
genn em en slugt mellem lyngbakkerne, hvorpaa den
tøder lil Temdrup-Svanfolk \ 1ejen ligeud for en gnmbevokset kæmpehøj nord for V orgaard.
Fra Bælum til Vorgaard har gaae~ en sti, kaldet
)) Vorgaards kirkesti«. Den er nu overpløj et, men
eksisterede i min barndom i 1880'erne. 1756 beskrives den saaledes: den gaar fra Vorgaards led op
over bakkerne (endnu tildels som markvej) og langs
nordsiden af det gamle dige eller hævd, som er mellem Vorgaards ejendom og ))Præstens Toft«, i øster
til ))Kaagstien« (vel sagtens Kagstenen, et minde om
ældre tiders rettergang; heraf aabenbart det fordrejede
navn ))Kobsti«-vejen), som staar ved den vej, der
løber fra Bælum til Rismølle (den ovenfor nævnte
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»Kobsti«- eller Kaagsten-vej), og norden om Hejrebakken i nærheden af Nørgaards toft og derfra hen
til Nørgaards mark 1).
Lyngby~ Bælum vejen gaar , -over Rismølle Bæk
ved Bøfhale Bro; ved sognets sydvestlige grænse passerer Terndrup-Svanfolk vejen Sjørvad Bro og ved

Bælum mølle og plantage set fra Halskov .

dets nordvestlige grænse Spamøllevad Bro. Nord for
Brogaard fører Bælum-Sinidie vejen over Smidie Bro.
I det 18. aarhundrede omtales et vadested, kaldet
J y/H·o.
Da >) ttYillige« mænd i 1755 forny de den
k. l ten 111 d kul og flint, de1· tod mellem T orup,
SHtnfolk og Vorgaa•·ds jendom, vidnede der, at
sk< Uel b·al· t ig i norrlø l til h1gls (eller Teigels ·J)
1
)

Tingbogen.
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Enge fra Nybro af. I forrige Vorgaards ejers tid var
dette vadested, der laa nordvest for Vorgaard og dannede skæl mod Svanfolk, bleven opfyldt fra nord for
Rismølledam. Efter vidneudsagn fandtes der norden
for Nybro nogle gamle ''eje, .som stødte til bækken,
der gaar til Rismølledam.
Gennem sognet gaar den private Aalborg-Hadsund
jernbane (aabnet 2/12 1900) med station i Bælum.
Dens smukkeste punkt er passagen gennem Ralide
mellem Halskovs og Bælum Plantages grønne skovskrænter.
Før jernbanens tid var der diligence-forbindelse
engang om dagen mellem Bælum posthus og Skørping
station. I senere aaringer optraadte en bredt gemytlig dagvogn som konkurrent til den fornemme gule
postkaret med den røde postillon. En rutebil er nu
dagvognens afløser.
FORTIDSMINDER.
Hvad der findes af faste minder fra oldtiden i
Bælum sogn er næsten udelukkende gravhøje . . Disse,
der navnlig ligger i den sydlige del af sognet, er ca.
60 ialt. De er næsten alle fredlyste. Navnene paa
de særskilt benævnte er følgende: Tvillinghøj mod
nord, 2 høje, der er sammenvoksede ved foden; i
den ene er der gravet et dybt hul; Lushøj, lav og
uanselig; Byer høj, omtrent midt i sognet, højtliggende
og meget anselig; B !'Ohøj; Uglehøj (vel sagtens oprindelig Ulvehøj) vest for Bælum, egentlig 2 høje,
men den ene er ødelagt og udgravet i midten; Svinhøj; en anden Tvillinghøj ved sognets sydgrænse;
Bavnehøjene, ii i tallet, samt en 4de, som er ødelagt;
Grønhøj paa Bælum Hede i en gruppe af 4 lyngklædte
høje; Gryderhøj; Storehø,i. Der kan paavises mindst
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5 sløjfede høje, deriblandt Kærhøj ved kanten af Vildmosen.
Ved Dragsgaard ligger 2 større langhøje, af hvilke
den største er fuldstændigt bevaret, medens den mindste i ældre tid er gennemgravet med en grav tværs
igennem.
' , Ved Agerbjerggaard er i 1913 undersøgt en grav
fra den efterromerske jernalder.
: Lidt vesten for Smidie Brogaard findes ved foden
af en bakke ud mod kæret en større køkk~nmødding
fra stenalderen. Dens udstrækning er i længden
30-40 alen, og den bestaar af et lag østers- og andre
muslinge- samt snegleskaller af 2 1/2-3 alens tykkelse.
Her er funden fugleknogler, hjortetakker og stenredskaber1).
Et fortidsminde fra en senere tid er i en vis
forstand Luris Kilde, der nævnes i et sandemændsbrev 1504. Den vælqer ud fra en skrænt paa sydsiden af Sønderskov, hvor der er et lille halvcirkelformigt morads, Det maa være meget' længe siden,
at der har fundet nogen kultus sted ved denne kilde,
siden præsten Michel Budtz slet ikke nævner den i
sin indberetning om sognet i 1743. Han siger simpelthen: »Af merkværdige Kilder har disse Sogne
ingen.« Mens gamle folk i 1880'erne endnu vandrede
til den hellige kilde paa Skørping kirkegaard, har jeg
aldrig hørt tale om, at nogen har søgt til Luris Kilde.
Af hvilken grund den i aarbogen for 1924 kaldes for
))St. Laurits Kilde«, ved jeg ikke; den omtales ellers
altid som Luris Kilde.
Til fortidsminderne ~aa ogsaa henregnes det saa') Bahnson og Rondahl: Indberetning om antikvariske
Undersøgelser i Hellum Herred (1886), manuskr. i Nationalmuseet.
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kaldte Hovdige vest for Bælum. Det omtales 1756 i
tingbogen som et gammelt dige eller hævd mellem
Vorgaards ejendom og præstens toft. Det begyndte
i nærheden af Halvad ved nogle agre kaldet Tveden,
gik derfra op over Møllebakkerne, nord og øst om
Hejrebakshøjen og ned til Lyngby-Bælum vejen. Paa
det sidste stykke af denne strækning er det gamle
skældige meget velbevaret. Det fortsætter paa den
anden side af vejen i sydvestlig retning som en lav
og sammensunken vold til henimod Skovdalgaard,
hvor det forsvinder.
I »Danske Samlinger« l, 30 omtales »Belumb
Skantze«, der var anlagt under svenskekrigen. I 1657
trængte Karl Gustav op i den jydske halvø, og krigslykken gik danskerne imod. Oberst Christoffer Hvass
forlod sit regiment ved ovennævnte skanse og drog
tilsøs til Fyn. Det »Belumb«, der her er tale om,
er dog sikkert Billum ved Varde; thi fra Bælum lod
det sig jo ikke saa godt gøre at drage tilsøs. Heller
ikke findes der nogen tradition om en skanse ved
Bælum.
SOGNETS ALMINDELIGE HISTORIE.
I 1231 nævnes sognets navn første gang; men
først over 200 aar efter faar vi noget historisk at
vide om det. Da udstedte nemlig biskop Knud af
Viborg 1454 en lovhævd paa Skørping kirkes gods i
»Hellum« sogn. Denne lovhævd stadfæstedes 1472 af
Christian 1. 1).
Fra 1455 er bevaret et dokument angaaende skifte
mellem brødrene Otte, Timme, Stygge, Ludvig og
Skarsow Nielsen (Rosenkrantz) efter deres søster fru
1

)

Ældste danske Archivreg. II, 276, 278.
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.S u ·anne Nielsdalter til l ørgaard. Del gaml perl'rament er m •d it ældgaml dan ·k 0 11 sine h •p pige
gentagelser ikke nO" · Il morskabslæ ning. Men da
det giver et interessnnl bidrag Lil B· hun O"HS godshistorie i midd laJd r n, anfører jeg det h er i sin
helhed:
• Alle men t h tie href'f see eller høre læsse kungiøre
w" Olle nielsz, Lemme nielsøn styggi nielsøn och loduigh
nielsøn rydere [t·idtlere] ath ar elner gudz brdJ1 m 0 cdl
quinto (1455) sanctc Italerine affien r-•tu] J nørgord l hæluro
j hyllom hæret ware wy øll'er (o,•erværede vi] eth venli ht
och kerlicht schylTte met hwer and re effier wor kiere søster
susanne gud heriDe si el haffe Item [ligeledes) schal forde [I'OJ·nævnte) her otte niel ·ø n halTe nyde oc beholde til ewynelich
eye thette effier screffne gotlz som ær en gordh j brelum
kailis korsschow o gifl'er til al'lich schyld vj ørtw 1) korn
j løb smør oeh vij
pennlngh jtern j gord ibm [sammesteds] som ie andersøn vtj bor och schyldet· ilj øt·Lw korn
j løb smør vij
pen [penning] jtem j gord ihm som Jes
nielsøn j bor och schylder j ~ grol mel alle tbe ·se f01·de
gord och golz Lilligels agher· engh s how mark ftskvadn
fægoogh wolh oc tywrU1 [tørt] rørenelis oc vrørendis ehwad
t h et bel s t ær eller næffnes kan enU1e [in te l] her a IT v nelentagendis vtj nagher modhæ .Item schal her lemme ni elsøn
baffe nyde oc beholde til ewiunelich eye lhetle ef:fter cretl'ne
gotz som ær j gor·d j bælur11 som scucriu vtj bor oc schyldcr iiij Øl'lhw korn j løb smør oc vij P pen jtem en gord
ibm som lhot· vlj bor och schylder iij ørthw kom j løb
smør oc vij ~ pen jtem j gord liJm som jes ·tnwdcr vtj bm·
oc reulhet· iij ørlw korn j løb smør oc vij
penning alle
tilesse !'orde go rdis tilligels cnlhe her aff vadentageudi j
noger mothe jlcm skal her stygge nielsøn haiTde nyde oc
l>c holdc til ewerdelich C)'C thetle cifter screlfne golz som
ær en go rd j smed som per pøy ik j bor oc schylller vj
orl" korn eu gord ibm som paloi nu ibot· jtem en gord j
bælum som nis jensøn jbot· oc scbylder iij ørlw korn j asie
') En ørtug var 10 penninge og havde en værdi af ca.
1,30 kr.
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boning oc vij ~ pen met alle theris tilligels enthe vnden
tagendis jtem schall her loduigh nielsøn haffe nyde oc beholde til ewerdelich eye thette effterscreffnc nørgord i
bælum ligendis som renther sex ørtw korn j løb smør oc
vij ~ pen jtem en gord i smedy som per jensøn jbor oc
schylder iiij- ørtw m et alle theris tilligels enthe v n dertagendis j nogre mothe jtem schal scharssow haffe nyde oc beholde til ewinelich eye thette effter screffne gotz som ær j
gord j sm~dy som pouel raffnskeld jbor oc schylder vj ørtw
korn och en gord j bæluro som jes michelsøn j bor oc schylder iiij ørtw korn j ask boning oc vij ~ pen met alle theris
tilligels enthe vndertagendis jtem kennes jek mich forde
loduigh nielsøn ath haffe taget fuldh dell oc lodh po myn
broder scharssows wegne j thette schyffte sa mich vel met
nøgher [nøjer] po hans vegne oc biudher mich och myne
arffuinge til ath holde forne [fornævnte] myne andre brødre
-oc theris arffuingh vdhen alle ydermere schyffte oc schade
for forne scharssow oc hans arffuing j thette ·s te t jtem schal
thesse andre forne gorde haffe oc nyde fry och qwyt olden. gangh til theris egne swyn po the schowe ther ligger til
nørgord oc korsschow nar olden til ær ey ander swyn at
thage j. nogen mothe ther til jtem schede [skete] oc sa at
nogher aff thesse forne gorde eller gotz worder ·n oger aff
oss eller vore arffuing fra wunnen enthyn met kirkens low
eller lanslow tha tilbinde wy oss oc wore arffuing hanum
eller hans arffuinge thet at udlegge oc schadeløs at holde j
JJlle mothe jtem her nøger oss alle forne vel mel thette
schyffte joræ gotz oc bo penning enthe vndentagendis j
noger mothe til ytermere forwaring oc vidneshird henge
wy forne wore jngseyle niedhen for thette breff Dalum
anno die et loco qvibus vt supra 1).

Af de nævnte brødre var Otte Nielsen herre til
Hevringholm i Randers Amt, Timme til Engelsholm
i Vejle og Stensballegaard i Aarhus Amt, Stygge til
Hevringholm, Ludvig til Tange i Svendborg og Palsgaard i Vejle Amt. Skarsow skal have været gejstlig
og være død i Italien.
') Langeheks Dipl., Rigsarkivet.
6
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1490 udstedtes et tingsvidne om Kjeld Klemmensen i Lille-Brøndum hans lovhøring og lovhævd
paa tinge paa et øde gaardsted i Nørre-Kongerslev
paa )}Ballum« kirkes vegne 1 ).
Om markeskæl handler følgende missive af -t/r
1573 til Bjørn Andersen, Axel Juel, Erik Kaas m. fl.:
Da hr. Jørgen Lykk e, embed mand r aa Ma riager
Kloster, haT hereltel, al d r er h·, ttc mellem ham og
Erik Pod bu k, embedsmand paa Aa lborghu , paa
L ron ns vegne om marl< es k' ll •l mellem Haslevgaard ,
Fruerltmds, Hedegaard e og Hm·up sko v, mark, eng,
mo
og fa ng paa d n østre, O" Solbjerg, Søndert edskov, )}Brundum«, )>Draugsgaard« og >>Gierholm« paa
den vestre side, og da begge parter har betroet dem
til at fastsætte skællet, skal de med det allerførste
møde paa aastederne, undersøge sagen, gøre ret og
skæl med sten og stabel, hvis der ikke i forvejen er
gjort rigtigt skæl eller skællet nogetsteds er fm·vildet,
og give deres afgørelse beskreven fra sig 2) .
Med hensyn til sognets godshistorie i fortiden
maa bemærkes, at langt den største del af jordegodset tilhørte den stedlige adel. I den katolske tid synes det, at Mariager Kloster har ejet en del gods her
i sognet, hvilket senere er gaaet over paa a.delens
hænder. Vorgaard var den største grundejer, men
ogsaa Randrup, Kongstedlund og Viffertsholm havde
bøndergods her. I det 17de aarhundrede ejede fru
Kirsten Kaas, sal. Ove Urups til Ovesholm i Skaane,
en del gods i Bælum sogn, som hun 1632 solgte til
rigsraad Mogens Kaas til Støvringgaard og Tulsted~).
I begyndelsen af det 18. aarhundrede hørte 2.
1
2

3

)
)

)

/4

Diplom atarium Vibergense s. 355.
Kancelliets Brevbøger.
Kl. Gjerding: Hellum Herred, s. 226.
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gaarde i Bælum sogn med tilsammen 20 td. l. under
Havnø. Der svaredes af dem i landgilde 15 rdl. og
13 td. byg 1). Visborggaard ejede 1716 10 td. h. i
Bælum sogn; og 1769 skødede Grev Schimmelmann
til Lindenborg. noget gods i Bælum sogn til major
Deden til Randrup.
Under de enkelte lokalileters historie skal iøvrigt
nævnes andre ejendomsforhold.
Bælum sogn bestod 1651 af 27 helgaarde og 6
halvgaarde. Af de første tilhørte l gaard kronen,
resten adelen 2).
I 1681 var der i sognet foruden herregaardene
Vorgaard og Dragsgaard 13 helgaarde, 12 halvgaarde,
6 tredingsgaarde, 2 fjerdingsgaarde, 2 bol og 18 huse
med lidt avl 8 ).
I 1721 fandtes her 33 gaarde, 37 huse og 2 vandmøller.
Kongetienden af Bælum sogn fæstedes 1591 af
fru Christence Nielsdatter til Kærsgaard for aarlig
afgift 3 pund rug, 4 pund byg og l ørtug havre 4 ).
Fru Anne Krabbe til Baggesvogn i Vendsyssel fik
14
/s 1606 stadfæstelsesbrev paa livstid paa kronens og
kirkens parter af korntienden af Bælum sogn, hvoraf
der aarligt skulde svares ovennævnte afgift til kirken5). I 1681 blev korntienden bortfæstet til præsteenken Elisabeth Mortensdatter Hvass 6 ), og ifølge missive af 3% 1682 skænkede kongen til mag. Niels
1

Saml. til jydsk Hist. og Topogr. 2. r. I, 455.
Sognepræsternes Designationer paa Gaarde, Boel og
Tiendeydere 1651, Rigsark.
3
) Viborg Stifts Bog over Kirkerne, Landsark. i Viborg.
4
) Ny kgl. Saml. 4°, 868 p.
") Kancelliets Brevbøger.
6
) Vib. Stifts Bog over Præstekaldene, Landsark.
2

)
)
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Andersen, sognepræst til Gerding og Blenstrup, og hans
efterfølgere kirketienden af Bælum sogne som vederlag for Gunderup kirketiende 1). Samme aar nød hr.
Jens Mørch, kapellan i Gerding, halvdelen af samme
tiende 2 ). I 1690 var der i sognet 9 øde gaarde, som
var tiendeydere til Gerding præstekald 3).
Senere kom Bælum kirketiende til Dragsgaard,
hvis eje1· H. J. Glud solgte den til justitsraad Hvass
paa Nørgaard. Denne udstykkede den til indkøbspris
mellem tiendeyderne.
Bælum sogn var i middelalderen og længe ·efter
den tid et eget præstekald. · Men ved aabent brev af
22
/s 1580 bestemtes; at Solbjerg og. Bælum sogne herefter altid skulde høre sanimen 4 ). Denne bestemmelse blev imidlertid meget snart forandret; thi mellem 1584 og 88 blev Jens Christensen kaldet til at
være sognepræst for Skibsted, Lyngby og Bælum sogne.
Foreningen med Skibsted-Lyngby varede dog kun til
1588, da Bælum igen fik Solbjerg til anneks. Dette
sogn var nemlig ogsaa bleven kastet hid og did ; thi
9fs 1578 udgik der aabent brev om, at Solbjerg og
Skelund skulde være annekser og »til evig tid« blive
sammen under en præst. Denne evighed varede kun
2 aar, nemlig til 22 /s 1580, da Solbjerg blev lagt til
Bælum. Brevet herom lyder saaledes:
»Wy Frederich etc. Giøre alle wittedigt att effther
som vij haffue werit foraarsagitt at lade anexere 'Visborg og Skiellom sogner aff thend aarsage præsten
til Wisborg ingen præstegaard till thesz hatTuer hafft
eller weritt forsørgid mett nogen tilbørlig rente, Tha
1

Kronens Skøder II.
Jydske Indlæg •;, 1682, Rigsark.
8
) Kl. Gjerding: Hellum Herr., s. 124.
•) Rørdam: Danske Kirkelove, Il, 310.
2

)
)
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haffue wij wdj lige maade giort thend forordninge att
Solbierg oc Belarn Sogner nu strax schulle anexeris
och altiid at bliffue vnder en prest, Och schall her
mett ald prestelig rente følge thend som prest er wdj
forne Sogner.« 1 )
Hvor nu Solbjerg har haft tilhold i de faa aar,
da Bælum laa under Skibsted, har jeg ikke fundet
noget om.
Christian V benaadede 24 /o 1687 sognepræsten til
Bælum og Solbjerg og efterkommere for kaldets ringbeds skyld, og fordi der ingen anneksgaard fandtes,
med Solbjerg kirkes visse og uvisse indkomster, »dog
at der tilforn med et Siun, som aarlig af Provsten
skal efter Loven tages, bevises, at fornævnte Kirke er
forsvarligen vedligeholdet og i rette Tider repareret;
dernæst at de til alle paabudne Udgifter, ligesom af
andre Kirker gives, svarer, og endelig aarlig Reede og
Regnskab for samme Kirkens Indtægter og Ud gifter
giører, og naar da Regnskaberne igiennemseet ere, og
alle Udgifter og Omkostninger findes betalte, da maa
bemelte Sogne-Præst den øvrige Behold nyde« 2 ).
Denne benaadning blev konfirmeret 5 /s 1747.
BEFOLKNINGEN OG DENS LEVEVIS.
Sognets indbyggerantal har fra den første folketælling, der er bevaret fra denne egn, og til vor tid
været følgende:
1787 1801 1834 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1901 1911 1921
474 461 627 680 777 880 907 1040 1036 1205 1210 1351

Bælum hører saaledes til de sogne, hvis befolkning i modsætning til adskillige andre landsognes har
været i stadig vækst ligefra forrige aarhundredskifte.
1
)

2

)

Jydskc Registre, III, 68.
Hofmans Fundationer III, 522.

86

CHR. HEILSKOV:

Dette er hovedsagelig en følge af Bælum bys jævne
fremgang som erhvervscentrum.
Om sognets beboere skriver præsten Michel Budtz
i al korthed i 1743: »Indvaanernis Egenskab, Inelination er størst for at szøge deris næring og biering,
som er i disse tider, med s toer besværlighed.« 1)
Den indfødte befolkning (som alle himmerlændere efterkommere af de gamle kimbrer) taler en gren
af den østjydske ho,•eddialekt. Men det uforfalskede
gamle maal er desværre døende. I Bælum by tales
nu nærmest et jydskfarvet højdansk; kun i sognets
yderkanter og hos gamle folk i det hele taget høres
det karakteristiske østhimmerlandske, der i mine ører
er det smukkeste jydsk.
En fremtrædende ejendommelighed ved denne
dialekt er den stærke brug af bløde d'er. Disse høres ikke alene i udlyd men selv inde i et ord foran
en »haard« vokal. Man siger saaledes »so6awand«,
»Gjer6a« (Gerda) osv. At himmerlandsk er en meget
oprindelig sprogart, synes man at kunne slutte deraf,
at den har en rent oldnordisk udtale af rn (ren) og
rl, der udtales som dn og dl. Maren, Karen og Søren
kommer da til at hedde Maden, Kaden og Søden
(med haardt d), medens Karl (mandsnavnet) udtales
Kadel. (En karl hedder derimod »en kaahl«.) Her
har vi altsaa det samme forhold, som naar karlur
paa islandsk udtales »kadlør« og horn »bødn«. Saaledes har det nok ogsaa forhen heddet paa himmerlandsk, mens man nu siger »bøhn«.
Højst ejendommeligt er det ogsaa, at der er en
forbavsende lighed mellem himmerlandsk og spansk
udtalen af d, der i det sidstnævnte sprog ogsaa er
') Ny kgl. Saml. 4°, 868 p.
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blødt i samme omfang som i himmerlandsk, f. eks.
i Madrid (Ma<Sri<S) eller i colorado (-a <So), svarende
til himmerlandsk »so<Sawand« eller »ma<Sam Nielsen«.
Det bløde d kan endog trækkes over i forlyd, som
naar det i hastig tale hedder: »De wil a't sæj <Sæ«
eller >>To wi haa <Sa hat«.
Hvorfra kan nu spanierne have faaet dette nordiske bløde d? Vel næppe fra andre end de ind''andrede vandaler og andre gotiske stammer, hvis
sprog jo var stærkt beslægtet med vort eget oldnordiske.
Men det er vist paa tide, at jeg forlader dette
farlige gebet, inden filologerne falder over mig og afslører min dilettantisme paa disse omraader.
I Bælum og omliggende sogne skal der endnu
efter midten af forrige aarhundrede have forekommet
omstrejfende tatere. I 1830'erne hjemsøgte de Bælum,
hvor en 80 aar gammel kone i sin tid har fortalt
Anton Gaardboe, at før hun kunde mindes, skulde
hendes farbroders lade undertiden have været »propfuld« af saadanne folk. Ofte sov de om sommeren
i sandgraven syd for byen 1).
Man havde da ogsaa i Bælum, ligesom i flere
sogne i Østhimmerland, en fattigfoged eller saakaldet
»stodderkonge«, der havde den opgave at holde løsgængere og betlere uden for sognets grænser. En
saadan stodderkonge fandtes i Bælum i 1880'erne.
Jeg husker at have set ham nogle gange i min barndom. Det var en gammel mand, iført civilt tøj og
træsko, men med lang sabel ved siden - hvilket
duperede os drenge ikke saa lidt. Det fortaltes, at
han i sin ungdom havde været korporal i Aalborg.
1

)

A. Gaardboe: Himmerlands Rakkere I, 22, 71.
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Gaardboe beretter, at i Als sogn døde den sidste
lodderkonge, aa 'idt ,rides, i vinteren 1901- 02;

han oppebur penge- og kornløn for in tjeneste.
Bygning maaden her i ognel har været den i
Østjylland almindelige, men med el me1·e robusl
præg end længere sønderpaH. Man h~ll· i lidiigere lid
utviv lsomt haJl lerldil ted
binding ærksgaarde og
-hu e med slraatag, Lildels ",el ogsaa med l nglag. I
1637 holclte der s •n o er KnLtd Jen ens gaard i Bælum, der laa øde. Af ladehu el 5 gul e yar de 4tækkede med lyng og Lørv (græstm·v), d l 5te havde
intel tag. Østen i garu·den laa der l 7 gul
hus,
lige! d s tækket med l rng og tørv. Hvor >)i ten·oJlingen« ( tuehu et) havde taaet, var der en øde
lomt 1) .
Her i den nordlige del af Jylland s nes binding værket tidligere at vææ bleven alløst af grund m ur
n d ø n den for Mariager •jord. Dis
grund m ltl·ede
bygninger, der ofte er kalJ;.ede gu.le eller røde, lun·
gerne et noget lavt og massivt præg med brede gavle.
en type, der synes karakteristisk for Himmerland.
De repræsenterer den sidste rest af gammel bygningskultur, inden det store barbari faldt hærgende over
landet.
Bebyggelsen i sognet har i ældre tider næsten
udelukkende holdt sig til de 3 byer Bællun (med
Skovhuse}, Lille-Bmndum og Smidie. Desforuden laa
i sognet kun de 3-4 større gaarde. Efter udskiftningen og udflytningen ligger gaarde og huse nu
jævnt ud over arealet undtagen i mosestrækningerne
mod nord og hedebakkerne mod syd.

1
)

Hellum herreds tingbog.

SKOLELÆRERNE I AALBORG AMT'
AAR 1862
AF A. C. ERTBØLL-NlELSEN

yovEN af 8. Marts 1856 om nogle forandrede Bestemmelser for Almueskolevæsenet indeholdt i
sin Paragraf 10 Paabud om, at der i enhver Skoleraadskreds ))oprettedes« et vist Antal Portioner Alderstillæg til Skolelærernes Lønninger. Portionerne skulde
være af Størrelse 50 og 25 Rdlr. og saaledes delte, at
der af de mindste var flest.
Dette Paabud maatte nødvendigvis medføre, at
Skoleautoriteterne, hver paa sit Omraade, skaffede sig
Viden om Tjenestealderen for hver enkelt Lærer og
lod udarbejde Fortegnelser over Lærerpersonalet i de
forskellige Kredse, samt at disse Fortegnelser fremtidig holdtes i Orden i Henseende til Af- og Tilgang.
Aalborg Amtsskoledirektion fik da selvfølgelig.
ogsaa tilvejebragt sin Anciennitetsliste over samtlige
fast ansatte Lærere i Amtet og fandt senere Anled-·
ning til med nogle Aars Mellemrum at lade Listen
trykke i nogle faa Eksemplarer, som tilstilledes Skolekommissionerne.
En saadan Liste, dateret l. Oktober 1862, er
kommet mig i Hænde, og da den temmelig sikkert,
hvor den andetsteds muligt endnu er til Stede, er
saa godt gemt og glemt, at den n æppe vil være let

L
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at opspore, og eftersom den vist ingen Sinde er bleven i egentlig Forstand offentliggjort, har jeg ment,
at den fortjente sin Plads i Lokalhistorien som Støtte
ved mulige fremtidige sted- og personalhistoriske
Eftersøgninger og iøvrigt som værende af almindelig
Interesse.
Den gamle Fortegnelse meddeler kun Pastoraternes, Skolernes og Lærernes Navne samt naturligvis
Tidspunktet for den enkelte Lærers første Ansættelse 1 ) •
.Som Følge af personligt Stedkendskab og ved Benyttelse af Oplysninger i Ranuro Seminariums Jubilæumsskrift af 1898 ser jeg mig imidlertid i Stand til
for mange af d~ forhenværende ))Degne«s og Læreres
Vedkommende at give en Smule mere Besked om
Vejene, de vandrede - ogsaa for Tiden efter 1862.
Samtlige Personer er paa Listen af 1862 opførte
for hele Amtet under eet, i Rækkefølge efter Tjene.stealder, uden nogensomhelst Inddeling, saa Stednavnene forekommer i meget spredt Blanding. For
at lette Oversigten har jeg ordnet Stoffet herredsvis.
Pastoratsangivelserne har jeg ment at kunne udelade,
og med Hensyn til Tidspunkterne for Fødsel og Ansættelse anføres kun Aarstallene, eftersom Datering
inden for et givet Aar jo temmelig let - i Tilfælde af,
at den kunde ønskes vil kunne tilvejebringes.
Ligeledes bemærkes, at alle Vegne i det følgende,
hvor Lærerens Dimissionsaar er angivet, er Seminariet, hvorfra han er udgaaet, Snedsted elle1· - efter
1848 - Rannm. Blandt de Lærere, for hvem intet
saadant har kunnet oplyses efter mine for Haanden
være~de Kilder og altsaa intet meddeles, var sikkert
en og anden uden Eksamen.
1
)

Personnavnene er i adskillige Tilfælde lidt mangelfuldt
anførte, nemlig kun med Efternavnet.
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HORNUM HERRED.
Søren Christoffersen Møller, født 1800 i Raabjerg,
dimit. 1826, samme Aar Lærer i Dal og derfra .forflyttet til Ferslev.
Peder Larsen, f. 1805 i Grurup, Thisted Amt,
dim. 1828, 1830 Lærer i Gravlev. Han afgik 1869
og døde 1873.
Theilgaard i Veggerby, ansat 1831.
Jens Jensen, f. 1808 i Øster Hornum, Søn af
derværende Lærer J. Nielsen, dim. 1830, Hjælpelærer
hos Faderen og 1833 hans Efterfølger i Embedet.
S. Jacobsen i Bislev, ansat 1836.
Niels Nielsen Estrup, f. 1812, Søn af Gaardmand
Niels Nielsen i Øster Hornum, dim. 1835, var i nogle
Aar In ·titntbestyre1· i Aalborg og blev 1845 Lærer i
veustrup. Han var gifl med en Datler af Lærer i
Ellidshøj Christoffer Magm1 Barclay, som døde 1828 1).
Gerha,1·d .Jensen, f. 1 21,
øn af Lærer Bertel
Jensen i Frejlev, dim. 1845, blev samme Aar Lærer
i Sønderholm.
J. Møller i Sønderup, ansat 1846.
J. Larsen i Aarestrup, ansat 1850.
J. Sørensen i Suldrup, ansat 1851.
Jens Mosbech, f. 1829 i Ranum, Søn af derværende Lærer H. C. Mosbech, dim. 1849, blev 1851
Lærer i Støvring.
Peter Bonne Høyer, f. 1828 i Aalborg, Søn af
Faktor Chr. P. Høyer, dim. 1851, blev 1852 Lærer i
Thorup, Dronninglund Sogn, og derfra forflyttet til
Ellidshøj. Afgik 1886.
Jens Olesen Christensen, f. 1829 i Fjerritslev,
1

)

Om ham se Jydske Saml., 3. R., 1. Bd., Side 499.
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Søn af Indsidder Christen Jensen, dim. 1851, blev
1853 Lærer i Frejlev.
J. C. Pedersen i Klitgaard, ansat 1855.
Ferdinand Br~nnum i Nørholm, f. 1831 i Stor' 'orde, øn af Gaardmand Hm·bo B1·ømmm, dim. 1854,
s. A. Hjælpelær r paa Øland , 185 Huslærer paa Ege t,
Skærnm Sogn, Vendsy seJ l ' 56 ·L. -rer i Gøtlrup,
Ve ter H au Hen·ed, l·om 1858 til Nørholm. Afgik

1895. Dbmd. l 96.
Christen Kjær i Sørup, ansat 1857.
N. P. C. Bransbolm i Tostrup-Nyrup, ansat 1859.

FLESKUM HERRED.
Lars Nielsen, f. 1803 i Bleodstrup Sogn, dim.
1827, ansat 1828, Lærer i Sejlflod.
N. Christensen i Dokkedal, ansat 1829.
Lars Nielsen, f. 1803 i Ferslev, dim. 1830, blev
s. A. ansat i Dal og derfra forflyttet til Nøvling.
L. Aastrup i Skovstrup, ansat 1831.
Chr. Christensen, f. 1806 i Tapdrup ved Viborg,
dim. 1827, var først Hjælpelærer i Viborg og blev
1835 Lærer i Romdrup-Klarup.
A. Johannsen i Gunderup, Søn af Sognedegn
Claus Johannsen sammesteds 1), fik Ansættelse 1835.
Jens Jespersen, f. 1813, Søn af Lærer J. Nielsen
Brøndum i Lime i Salling, dim. 1838, blev 1840
Lærer i Dal.
Andreas Chr. Støy, f. 1815, Søn af Murermester
Martin Støy i Sønderholm, dim. 1835, var først Hus.lærer, senere Hjælpelærer i Hørsted i Thy, kom 1841
1
)

Om ham se Alexander Rasmussen : De Schimmelmannske Skoler, Side 93.
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til Lillevorde. Han døde 1898 efter kort Tid i Forvejen at have søgt og faaet sin Afsked.
Rasmus Rasmussen, f. 1818 i Visborg (Viborg?),
Søn af Hattemager Jens Rasmussen; dim. 1837, blev
1841 Lærer i Vebbestrup og derfra forflyttet til Storvorde.
F. Reimer i Gudum, ansat 1843.
Claus Chr. Borch, f. 1809 i Storvorde, dim. 1831,
blev s. A. Huslærer paa Ellinggaard, Elling Sogn,
Vendsyssel, og 1845 Lærer i Vaarst.
Mads Andersen, f. 1813 i Hou, Hals Sogn, · dim.
1836, blev først Huslærer paa Lindenborg, 1845 Andeniærer i Hals og 1848 Lærer ved Gudumlund Fabriks Skole. Døde 1882.
Niels Peter Jacobsen, f. 1824 i Nørholm, Søn af
derværende Lærer J. Nielsen, dim. 1844, ansat 1846,
uvist hvor, blev 1848 Lærer i Voldsted.
Anders Madsen Lomborg, f. 1826 i Lomborg,
Hvidbjerg vesten Aa Sogn, Thisted Amt, Søn af Husmand Mads Christensen sammesteds, som Soldat med
i Slagene ved Isted og Frederiksstad, dim. 1852, blev
s. A. Andenlærer i N. Sundby, 1854 Lærer i Aalborg,
derefter til Fjellerad 1857 og 1858 til Haals, da Embedet flyttedes dertil. D b md. 1886, afgaaet 1890,
død 1896.
Hans Andersen Staarup, f. 1825 i Aalborg, Søn
af Skipper Hans Staarup, dim. 1845, blev 1853 Lærer i Mou.
Jens Nielsen i Egense, ansat 1859.
Peder Jensenius Pedersen, f. 1839 i Erslev paa
Mors, Søn af derværende Lærer C. Pedersen, dim.
1861, fik s. A. Ansættelse ved »Gudumlund Biskole«.
Herfra forflyttedes han senere til Bjergby paa sin
Fødeø.
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HELLUM HERRED.
Peder Pallesen, f. 1796, ansat 1817 i Nørre Kongeslev. Han afgik 1869 efter altsaa at have besiddet
Embedet i 52 Aar og døde 1890. Dbmd.
Hvidberg i Præer, ansat 1822 til 1871, d. 1887.
Anders J ungersen, f. i Store Brøndum, Søn af
derværende Lærer Chd ten Andersen (Alling), dim.
1826 fra det Blaagaard-Jonslt·up's1 e Seminarium, blev
1830 Faderens Efterfølger i Embedet. Var Medlem
af nig fOl'· arnlingen 1811,8 og l 52-55 Fol kelingsnl.and for Bælumhedsen. Ban døde 1879.
Nielsen i Skørping, ansat 1830.
Chr. Villumsen, f. 1804 i Hundborg i Thy, Søn
af Husmand Villum Jensen Svindborg, dim. 1836,
blev s. A. Lærer i Gerding.
Peter Magnus Ryberg, f. 1814 i Gudum Sogn,
Søn af Bødker Chr. M. Ryberg, dim. 1835, ansat
1837 i Blendstrup.
Truels Jørgensen, f. 1809 i Solbjerg, Søn af Gaardmand Jørgen Nielsen, dim. 1832, derefter Hjælpelærer
i Gettrup i Thy, kom 1839 til Lyngby.
Iver Adolph Ludvig Mortensen, f. 1815 i Kom~
drup, Søn af derværende Lærer Morten Christensen,
dim. 1838, blev det følgende Aar Faderens Eftermand
Embedet. Afgik 1886 og døde 1894.
Jensen i Bælum, ansat 1840.
Larsen i Hellum, ansat 1846.
Michael F. Møller, f. 1823 i Løgstør, Søn af Skomager Fr. Møller, dim. 1844, var først Lærer i Foulum, Gislum Herred, derefter i Vognsild og blev derfra forflyttet til Solbjerg, hvor han døde 1878.
Peter Chr. Petersen, f. 1819 i Aalborg, Søn af
Lærer Gregers Petersen, dim. 1843, blev 1845 Lærer
i Sønder Kongeslev, hvor han døde 1862.
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Laurids Jensen Søndergaard, f. 1816 i Ellidshøj,
Søn af Gaardmand Jens Søndergaard 1), var først ansat i Glerup, Visborg Sogn, derefter i Rebild og forflyttedes 1862 derfra til Sønder Kongeslev. Afgik
1885 og døde 1897 i Støvring.
Jens Pedersen i Terndrup, ansat 1858.
HINDSTED HERRED.
Tordrup i Vive, ansat 1814. (Nr. l paa Anciennitetslis ten.)
Jensen i Rold, ansat 1836.
Jensen i Ove, ansat 1836.
Christen Jacobsen, f. 1819 i Skaarup, RavnkildeSogn, Søn af Jacob Christensen, senere Kromand i
Støvring, dim. 1842, var først i en kort Tid Hjælpelærer i Sønderup, fik derefter Embedet i Suldrup, hvorfra han 1856 forflyttedes til Valsgaard. Afgik 1884.
Jensen i Hurup, ansat 1843.
Frederik Gregersen, f. 1822 i Bælum, Søn af
Snedker Gregers Andersen, dim. 1842, blev Hjælpelærer i Farstrup og 1845 Lærer i Hørby. Dbmd.
Afgik 1887 og døde 1888.
Hans Andersen Staun, f. 1819 i Aalborg, Søn af
Købmand J. A. Staun, dim. 1845, fik s. A. Embedet
i Skelund og blev derfra forflyttet til Visborg.
Møller i Vebbestrup, ansat 1847.
Westh i Rostrup, 1847.
Stærdahl i Helberskov, 1849.
Horne i Veddum, 1851.
Vilhelmsen i Storarden, 1853.
Saaby Christian Garde, f. 1829 i København,
dim. 1851, blev 1854 Lærer i Døstrup.
') Se Jydske Saml., 3. R., 1. Bd., Side 50L
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Møller i Thisted, Astrup Sogn, ansat 1855.
J. F. Hammer i Skelund 1), ansat 1856. Oprettede 1870 en Højskole i Skelund.
Mathias Jepsen i Astrup, ansat 1856.
Anders Laursen i Als, 1857.
Hansen i Kielstrup, Ove Sogn, 1859.
AARS HERRED.
Christen Sørensen i Havbro, ansat 1839.
Janus Sørensen Ørum, f. 1814 i Haasum i Salling, dim. 1837, ansat 1842 i Aars.
Christen Sørensen (Volsted) Brøgger, f. 1817 i
.Sønder Agersund, dim. 1841, 1844 Lærer i Ravnkilde.
N. C. Lund i Skørbæk, ansat 1847.
N. Madsen i Flejsborg, 1848.
J. Gregersen i Brorstrup, 1852.
P. Nielsen Kanstrup i Skivum, 1853.
Jens Nielsen, f. 1829 i Harre i Salling, Søn af
·Gaardmand Niels Nielsen Kusk, dim. 1850, blev 1854
Lærer i Blære.
Peder Chr. Davidsen (Grysbech), f. 1823 i Hjerm
ved Holstebro, Søn af Gaardmand David Sørensen,
dim. 1852, kom 1856 til Haverslev.
Mads Jensen Karsbek i Ulstrup; ansat 1859.
GISLUM HERRED.
Jens Chr. Andersen Høy, f. 1805 i Ydby, Thisted
Amt, dim. 1834, var først Hjælpelærer i Thisted og
Binderup og fik 1837 Ansættelse i . Rørbæk.
A. Thørring i Binderup, ansat 1840.
Jens Pedersen Holm i Alstrup, ansat 1836.
1
)

Om ham se •Bælumkresens politiske Historie • af Alexander Rasmussen. Aalborg 1915.
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Niels Pedersen Holm, Broder til fornævnte, f. 1816
i Harboøre, blev 1847 Lærer i Strandby.
F. C. Klysner i Farsø, Lærersøn fra Ravnkilde,
blev 1848 Lærer i Farsø.
Niels Christensen, f. 1832 i Fyrkilde, Ravnkilde
Sogn, Søn af Husmand Christen Johansen, dim. 1855,
blev s. A. Lærer i Vognsild. Dbmd. 1888. Afgik
1897. Udgav en Regnebog.
Volquartz i Ullids, ansat 1856.
N. C. MadsbøH i Gøttrup, Farsø Sogn, ansat 1856.
Eriksen i Thisted, 1857.
Jens Peter Thomsen i Nørager, 1857.
Jens Chl'istiansen, f. 1838 i Grynderup i Salling,
Søn af Indsidder Christian Jensen, dim. 1858, fik
s. A. Ansættelse i Louns. Var Folketingskandidat i
Brorstrupkredsen 3. Januar 1879.
Mads Møller Nielsen, f. 1838 i Klim Sogn, Søn
.af Gaardmand Niels Sørensen, dim. 1860, blev 1861
Lærer i Hvidbjerg i Salling og derfra forflyttet til
Stenild.
SLET HERRED.
Alling i Staun, ansat 1819.
Paulus Nielsen Thoft, f. 1814 i Lindum ved
~o bro, Søn af derværende Lærer N. Thoft, di m.
1834 fra Lyngby, derefter Hjælpelærer hos Faderen
{)g senere hans Efterfølger i Embedet. Forflyttet til
Salling 1845. Dbmd. 1867. Død 1884 1).
Jens Chr. Klingbeck, f. 1805 ved Gudumlund,
Søn af Boelsmand Jacob Christophersen Klingbeck,
dim. 1827, blev 1836 Lærer i Sebber.
J. P. Muller i Løgsted, ansat 1841.
F. Trojel i Lundby, 1842.
') Nekrolog i Skoletidende 1884, Nr. 36.
7
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Niels Chr. Nørgaard, f. 1822, Søn af Sognedegn
N. Nørgaard i Vester Jølby paa Mors, dim. 1844.
blev s. A. Huslærer paa Katrinelund paa Mors og
det næste Aar i Hundborg Præstegaard i Thy, 1847
Lærer i Overlade og derfra 1857 forflyttet til Ranum.
Dbmd. 1885. Afgik 1889.
Chr. Gregers Attrup, f. 1820 i Farstrup, Faderen
Lærer, dim. 1843, blev 1850 Faderens Eftermand i
Embedet.
Peder Andersen i Vilsted, ansat 1850.
Christen Sommer, f. 1822 i Sønder Bork, Ringkøbing Amt, Søn af Lærer Søren Christensen Sommer, dim. 1843, blev 1844 Lærer i Løgstør. Efter
sin Afgang fra Embedet var han Sygehusinspektør i
samme By.
Lars Thomsen, f. 1828 i Boddum, Thisted Amt~
Stifsøn af Thomas Christensen sammesteds, dim. 1849,.
blev 1853 Lærer i Kornum og derfra forflyttet til
Næsborg.
Peter Mørch Kruuse Agerschou, f. 1824 i Ulbjerg.
Viborg Amt, Søn af derværende Lærer H. C. Agerschou, dim. 1851, kom 1854 til Gundersted.
Anders Jensen Rudbek, f. 1835 i Albæk i Vendsyssel, Søn af Gaardmand Jens Andersen Rudbek,
dim. 1857, blev s. A. Hjælpelærer i Maarslet ved Aarhus og ligeledes s. A. ansat i Overlade. Han døde
ved et Ulykkestilfælde Januar 1889.
Jens Chr. Madsen i Oudrup, ansat 1858.
Søren Chr. Christensen, f. 1836 i Tæbring paa
M01·s, Søn af Husmand Christen Christensen Ljørslev, dim. 1858, blev det følgende Aar Lærer i
Kornum.
Poul Isaksen i Næsby, ansat 1859.
Christen Andersen, f. 1835 i Frøslev paa Mors.
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Søn af Husmand Anders Thomsen, dim. 1861, fik
s. A. Ansættelse i Vindblæs.
KJÆR HERRED.
Christen Christensen Ramsgaard i Vester Hassing, ansat 1825.
Søren Schweigert i Nørre Sundby, 1830.
Poul Palmer, f. 1813 i Hellevad i Vendsyssel,
Søn af derværende Lærer P. Palmer, dim. 1832, var
først Huslærer paa Nørre Elkjær, kom derfra til
Vesterby paa Læsø 1833 og blev derfra forflyttet til
Gaaser.
Lars Christensen (Charlottenborg), f. 1810, dim.
1832, fik det følgende Aar Ansættelse i Horsens.
Nicolai Lauritz Nielsen i Hals, ansat 1834.
Peder Lauritzen Hald, f. 1809 i Kobberø, Thisted
Amt, dim. 1833, blev 1834 Lærer i Tylstrup. Dbmd.
1877. Afgik s. A. og døde 1881.
Christen Nielsen, f. 1812 i Hørmested, Vendsyssel, dim. 1834, blev s. A. ansat i Torpet.
Jens Justesen Damgaard, f. 1810 i Nantrup i
Salling, dim. 1832, blev Hjælpelærer i Ulsted og 1838
fast ansat sammesteds.
Christen Sørensen, f. 1813 i Kvols, Fjends Herred, Søn af Husmand og Skipper Søren Christensen,
dim. 1837, blev 1838 Hjælpelærer i Ajstrup og Aaret
efter fast ansat sammesteds. Afgik 1877 og døde s. A.
Jens Chr. Ellermann, f. 1814 i Aalborg, Søn af
Graver Mads Vilhelmsen Ellermann, dim. 1840, blev
1842 Lærer i Hou.
Peder Hansen i Nørhalne, ansat 1842.
Niels Jensen, f. 1819 i Harridslev, Randers Amt,
Søn af Gaardmand Jens Larsen, dim. 1840, blev 1843
Lærer i Sulsted. Han døde 1876.
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Jens Christensen i Aaby, ansat 1845.
Claus Peter Clausen, f. 1825 i Villerslev i Thy,
Søn af Lærer Christen Clausen, dim. 1846, kom 1848
til Østerhalne. Dbmd. 1880.
Sigvard Hermann Petersen Ersted, f. 1828 i Aalborg, Søn af Værtshusholder Niels Petersen E1·sted,
dim. 1848, fik 1849 Ans. i Gandrup. Dbmd. 1879.
Niels Peder Bagge i Østerhassing, ansat 1849.
Peter Julius Brændgaard, f. 1827 i Sennels i Thy,
Søn af Lærer P. Chr. Pedersen Brændgaard, dim.
1848, blev 1850 ansat i Hvorup og Nørre Uttrup og
derfra forflyttet til Halda:ger.
Jens Hansen, f. 1820 i Nørre Lem, Viborg Amt,
Søn af Husmand Hans Andersen, dim. 1843, blev
1850 Lærer i Stae.
Ole Andreas Frederiksen, f. 1833 i Vesterholt,
Ajstrup Sogn, Søn af Gaardmand Frededk Chr.
Jeppesen, dim. 1852, blev 1855 Lærer i Karmisholt,
Skæve Sogn, og derfra forflyttet til Vodskov. Senere
Præst i Amerika.
Hans Peter Ingerslev, f. 1836 paa Hovedgaarden
Katholm, Aalsø Sogn, Randers Amt, Søn af Kammerraad L. Ingerslev, dim. 1854, s. A. Huslærer paa
Pandum ved Nibe, blev 1855 Andenlærer i Nørre
Sundby.
Jens Olesen, Andenlærer i Hals, ansat 1855.
P. Overgaard i Hvorup, ansat 1860.
Hans Madsen i Nørre Uttrup, 1860.
Jens Chr. Jensen Skadhauge, f. 1835 i Tømmerby
Sogn, Vester Han Herred, Søn af Lærer J. J. Skadhauge, dim. 1856, var først Hjælpelærer i Vester Thorup, samme Herred, og fik 1861 Ansættelse i Grindsted. 1864 forflyttedes han til Øster Hjermitslev,
hvor han afgik 1897.
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Lars Thomsen Lauritsen, f. 1837 i Gunderup,
Vrejlev Sogn, Vendsyssel, Søn af Gaardmand Lars
Thomsen, dim. 1860, blev s, A. Lærer i Hodde, Ribe
Amt, 1861 forflyttet til Vestbjerg. 1879 kom han til
Sulsted. Dbmd. 1886. Døde som pensioneret 1922.

AALBORG KØBSTADS PROVSTI.
Søren Sørensen Rebstrup, f. 1806 i Giver, dim.
1830, blev Hjælpelærer i Nørre Sundby og 1837 ansat i Øster Uttrup.
Vilhelm Madsen Ellermann, f. 1812 i Aalborg,
Broder til Ellermann i Hou (se der), dim. 1832, var
først Huslærer paa Ridemands Mølle, derefter Hjælpelærer ved Grotmns Skole i Aalborg, 1838 ansat ved
Frue Skole. Senere Degn ved Frue Kirke og Førstelærer ved Friskolen. Han afgik 1878 og døde s. A.
Laurits H. Bie ved Aalborg Betalingsskole, ansat 1842.
Johan Chr. Bendix, f. 1813 i Vestervig Sogn,
Thisted Amt, dim. 1835, var først Huslærer paa Krabbesholm ved Skive og blev 1842 Lærer i Nørre Tranders. Dbmd.
Christen Gjerum, f. 1820 i Aalborg, Søn af Billedhugger Balthasar Gjerum, dim. 1839, kom til Blokhus som Huslærer, blev derefter Hjælpelærer i Aalborg og 1844 fast ansat sammesteds. Han afgik 1889
og døde 1891.
Gregers Andersen Fjordbach ved Aalborg Betalingsskole, ansat 1845.
Peter Helidor Hviid Topp, f. 1813 i Aalborg,
dim. 1833, derefter Huslærer, 1837 Institutbestyrer i
Aalborg, blev 1848 ansat ved Betalingsskolen sammesteds. Han afgik 1881.
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Carl hr. Ellermann, f. 1826 i Aalborg, Søn af
Købmand Vilh. Andr. Ellermann, dim. 1847, blev
1849, efter at ha e van·et Huslærer paa Haverslevgaard, ansal ved Friskolen i Aalborg. Han afgik
1889 og døde 1897.
Chr. Smith ved Aalborg Betalingsskole, ansat 1849.
M. C. Madsen i Hasseris, ansat 1853. Døde som
pensioneret 1922.
.
Jørgen Mikkelsen Bøcher, f. 1833 paa Fur, Søn
af Gaardmand Mikkel Thomsen Bøcher, dim. 1854,
blev s. A. ansat ved Aalborg Friskole. Han blev
senere Overlærer ved vestre Friskole.
Palle Pedersen Pallesen, f. 1825 i Nørre Kongeslev, Søn af derværende Lærer P . Pallesen, dim. 1849
blev 1857 Lærer i Sønder Trander og Gug.
L. F. 1 ielsen v d Aa lborg Frisl ole, ansat 1857.
D. S. Schørring ved Aalborg Friskole, ansat 1859.
NIBE KØBSTAD OG PASTORAT.
J. C. Lyngby i Nibe, ansat 1818.
L. Nielsen i Grysted og Simested, 1841.
L. P. Nielsen i Vokslev, 1843.
Jens Jensen, f. 1839 i Vammen ved Viborg, dim.
1860, blev 1861 Lærer i Nibe. Han forflyttedes senere derfra til Grønheden ved Sæby.

SAGN OG TRO KNYTTET TIL
STEN I AALBORG AMT
AF AUGUST F. SCHMIDT

vi mener at kunne tillægge Nutidsmeddelelser om Almuens Tro og Skik et ikke ringe
historisk Værd, er det ud fra den Erfaring, at Landalmuen i det hele har hængt stærkt ved nedarvede
Skikke og Forestillinger, saaledes at meget nu kendt
og brugt kan have Aarhundreders Hævd. I den Sagngruppe, afgrænset til Himmerland og Kjær Herred,
som vi i det følgende skal høre nærmere om, vil det
da ogsaa vise sig, at Grundlaget for Sagnene, der er
knyttet til store Sten, i alt væsentligt rækker tilbage
til ret fjerne Tider; thi Stensagnene indeholder Træk,
der viser, at vi her staar overfor primitive Tankesæt,
saaledes som vi endnu finder dem hos de saakaldte
Naturfolk. Forudsætningerne for Stensagnene, som
er optegnede blandt danske Bønder i deH nyeste Tid,
er Fortællinger, der paa Grundlag af den Forestillingsverden, som primitive Mennesker ejer, har det bestemte Maal for Øje at forklare det, man møder i Naturen. En saadan Forklaring, som gives i Mythens
eller Sagnets Form, betegnes med et græsk Ord:
Aition (deraf Ætiologi), som betyder Aarsag. Vi vil
da ogsaa straks se, at Hovedparten af de følgende

N
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Stensager er ætiologiske Sagn. Almuen har villet forklare, hvorledes denne eller hin store Sten er kommet til at ligge der eller her, og da Almuen ikke
kendte til Geologi, tog den Fantasien og gængse Trosforestillinger til Hjælp. Det er da ogsaa ganske naturligt, at Almuen sagde og troede, at de store Sten
var kastede til deres Pladser af Kæmper (Jætter, Trolde.
Troldkællinger), hvilket er Tilfældet med Nr. 2, 5, 6.
7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25.
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Beviset for, at det var Kæmper, der havde kastet
de store Sten, fandt man j Mærker, der fandte og
findes i en Del Sten, hvilke ha de Lighed med l'ingre.
og disse Mærker nævntes s m Kæmpefingre (se Nr. 5.
9, 10, 12, 19, 22, 23, 29, 30, 37). Sten Nr. 28 er ikke
kastet, men baaret af en Kæmpekvinde, der har faaet
det for en Kæmpekvinde lidt løjerlige Navn BitteKjæsten. Nr. 9 bæres i Kæmpekvindens Forklæde.
hvis Baand dog springer under Vægten; et vidt udbredt Motiv, især knyttet til Kystegne, benyttet digterisk af Thorkild Gravlund i Romanen Jættebroen. En
Del af Kæmpefingrene er sikkert blot Fordybninger
fremkomne ved Stenenes Dannelse, altsaa naturlige
Mærker.
I de fleste Sagn om store Sten fortælles, at Kæmperne kastede dem efter Kirker, hvorfra den for dem
saa ildelydende Klokkeklang hørtes (se Nr. 2, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33,
37). ))Kæmpekast efter Kirker« er en ret ung TrosfOl'estilling, idet den forudsætter, at man havde glemt,
at de store Sten laa paa de1·es Pladser, da Kirkerne
blev byggede; thi som Regel er de kæmpekastede
Sten saa store, at de ikke har kunnet flyttes fra den
Plads, hvor Isen anbragte dem i Istiden. Kæmpekast
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eft~r Kirker er en Folkedigtningsform, som næppe her
i Landet er synderlig ældre end fra omkring Reformationstiden. Selve Tankegangen i Sagnene m;n de
kæmpekastede Sten er derimod ældgammel. Hos
Grækerne f. Eks. verserede Sagn om Kykloper, der
baade i Alvor og Spøg kastede store Sten efter hinanden. Parallelle Eksempler hertil findes Nr. 5, 6, 7,.
8, hvor det er Kæmper, der prøver .Kræfter for at
blive klar over, hvem der kunde kaste en stor Sten
længst. - Undertiden kastedes Stenene efter Gaarde:
(Nr. 34-36).
Til adskillige store Sten knyltes Sagn af forskel-lig Art. Om Nedmaning (1, 38) og Henrettelser (3,
jfr. 24), om Skipper Klement (13), Dronning Margrethe (20) og om Piger, der slaar hinanden ihjel
(17), om en Sten, der forsvinder ( 4), og endelig det.
kendte om Trolden, der i Raseri bliver til Sten (16).
Flyttes Stenene Nr. 34-36, brænder Gaardene, hvorved de ligger; en Variant til det udbredte Sagn om
visse Træer, der ikke maa fældes, thi saa brænder
denne eller hin Gaard, hvortil Træet hører. Undertiden kunde der opstaa Spøgeri og Uro, hvis en bestemt Sten flyttedes, saaledes som Tilfældet er med
Nr. 27, hvori man dog havde indhugget Ejerens Forbogstaver.
Stenenes Navne kan hyppigst forklares udfra Sagnene, der knyttes til Stenene, eller ud fra Stenens Udseende og Farve (Graasten el. lign.); undertiden kan
Stennavnene indeholde sproglige Led af Interesse for
Dialekt- og Stednavneforskere (j fr. Nr. 28); se forøvrigt Nr. l, 3, 5, 17, 18, 20, 21, 32, 37.
Vi skal nu høre, hvad Sagnene fortæller om en
Række store Sten i Aalborg Amt. Stenene vil blive
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nævnt i samme Rækkefølge som Sognene i T:t:aps
Danmark.
Rettelser og Tilføjelser til den følgende Stenliste
bedes velvilligst sendt til Dansk Folkemindesamling
(:>: D. F. S;), Kgl. Bibliotek, København K.
l. Kællingstenen [Tjællingstjæn} (Kjær Herred, Nørre
Sundby Landsogn) i Gildsig, hvor en Heks var
nedmanet Stenen, der var lang og smal, blev
drevet ned paa Stedet, hvor hun var nedmanet.
Den holdt hende nede. Naar man ved Midnatstid gaar rundt om den Sten, er det, ligesom det
stikker med Knive og Gafler fra Jorden op i ens
Fødde1· 1).
2. Sten (Kjær Herred, Hvorup Sogn), kastet af en
Kæmpe, der stod ved Rørdal Syd for Fjorden,
og kastet efte1· Hvorup Kirke. Stenen, der nu
er kløvet, faldt sønden for Nørre-Uttrup 2 ).
3. Kællingstenen (Hvorup Sogn) var en meget stor
Sten paa en Bakke ved Hvorup. Her skal en
Mand være bleven henrettet 3).
4. Sten (Kjær Herred, Aaby Sogn) paa Marken ved
Vedsted. Da Ejeren af Gaarden, Anders Andersen, vilde grave Stenen op og fjerne den fra
Marken, forsvandt den, medens han var hjemme
efter en Spade. »Havde han blot lagt et stykke
stål paa den, inden han gik hjem, saa var den
nok bleven der. På det sted, hvor stenen har
ligget, er der endnu en plet, hvorpå der ikke
gror græs eller korn« 4 ).
Evald Tang Kristensen: Jyske Folkemioder VIII (1886),
Nr. 205.
2
) E. T. Kristensen: Danske Sagn III, Nr. 147.
") Danske Sagn IH, Nr. 311.
4
) Skattegraveren II (1884), S. 12, Nr. 10.
1

)
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5. Støvstenen (Aaby Sogn) ved »Bjærget«, en Gaard
omtrent en halv Mil fra Sandalsbjerg. »For
nogle Aar siden vistes den der endnu; den var
omtrent saa høj som et lavt Bondehus, og Sporet af ·Kæmpens Fingre var endnu synlige.«
•6. Sten ( Aaby Sogn) ved Endelen Skov (Skelslund),
»hvor Levninger [o. 1861] af den endnu vises«.
7. Sten (Aaby Sogn?) i Vejlen, en Bugt mellem
Vendsyssel og Gjøl. »Der ligger den hel og holden endnu, og en svær stor Karl er det.«
Sidstnævnte tre Sten er kastede af tre Kæmper fra Sandelsbjerg nordligst i Aaby Sogn ved
Vildmosens Vestkant. Det var en Styrkeprøve
mellem de tre Kæmper, der var Skyld i Stenkastet. Deres Maal var Gjøl-Bjerg, der ligger to
Mil Syd for Sandelsbjerg. Stenene kom dog ikke
til Gjøl-Bjerg, men faldt, som det ovenfor er fortalt 1).
OS. Sten (A ab y Sogn) i Aaby Kær; kastet fra Tise
i Vendsyssel af en Kæmpe, der kastede om Kap
med to andre. Stenen ligger i Aaby Kær endnu 2).
·9. Femten Sten (Kjær Herred, AjstJ·up Sogn) Vest
»for Postvejen mellem Sundby og Hjørring og
lidt sønden for amtsskjellet« . . . . »I hver af
dem var læs nok for fire heste. Den ene bar
mærker af en ualmindelig stor haand med udspilede fingre. En kjæmpekvinde hentede dem i
Gjøl vejle og havde i sinde at nedslaa en kirke,
der skal have staaet paa et Sted, der hører til
Nejst og endnu kaldes Kirkeholte. Men hendes
1
)

Svend Grundtvig: Gamle danske Minder I (1861), 113
[122] .
..) O. L. Grønborg: Optegnelser paa Vendelbomaal 1884,
132 f.
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1
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forklædebaand brast, og stenen faldt. Derover
bl~v hun saa forbitret, at hun knugede en af
stenene saa stærkt, at præget af hendes. haand
blev tilbage 1).«
Sten (Kjær Herred, V. Hassing Sogn) · i Gandrup·
Enge. »Der skal have staaet en kjæmpe oppe i
den lange hede nør for Ganderup, og der vilde
han tage en sten og smide efter Storvorde kirke,.
men den kom jo ikke over fjorden.« . I Stenen
er :Mærke af Kæmpens Haand 2). 1923 meddeles.
(i Sæby Folkeblad), at Kæmpen kastede Stenen
efter Storvorde Kirke, fordi han ikke kunde taale
at høre Kirkeklokkeklangen derfra.
Sten (Fleskum Herred, Nørre-Tranders Sogn) fandtes i Sivvedal imellem N. og S. Tranders. Stenen, der nu er kløvet, blev kastet af en Kæmpe
ovre ved Vester-Hassing efter N. Tranders Kirke,.
som han vilde slaa ned 3 ).
Sten (Fleskum Herred, Klarup Sogn) imellem Lim-·
fjorden og Klarup. »For mange aar siden greb
en stor kjæmpe, der stod ved Vesta-Hassing kirke
paa den modsatte side af Limfjorden, stenen og
vilde med den ramme Klarup kii·ke, hvilket dog
ikke lykkedes, idet den faldt, hvor den nu staar~«
Paa Stenens Overflade Mindes en figur, der nøjagtig ser ud, som om stenen havde været omfattet og krystet af en stor menneskehaand4 )«.
Sten (Fleskum Herred, Storvorde Sogn), fandtes i
Storvorde østre Kær endnu o. 1830. Skipper
Klement har holdt sig skjult der 0).
Danske Sagn III, Nr. 173. 2) Danske Sagn III, Nr. 161,
160. 3 ) Danske Sagn III, Nr. 158. ') Danske Sagn III,.
Nr. 151. 6 ) D. F. S. 1906/31 b : 1491. Manuskript Nr ..
98
/•• i Aalborg Stiftsbibliotek.
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14. Sten (Fleskum Herred, Lillevorde Sogn) kastet af
en Kæmpe fra Aabybro efter N.-Tranders Kirk!;!taarn. Stenen, der er vældig stor, naaede en hel
Mil længere, end Kæmpen havde beregnet 1).
15. Sten (Hornum Herrf!d, Sønderholm Sogn) paa
Sønderholm Mark ved Troldkirke; er kastet efter
Sønderholm Kirketaarn af Kæmpen i Gjøl Bjerg;
han kunde ikke lide Kirkeklokkernes Klang.
Inden han kastede Stenen, sagde han: »Da skal
jeg vel lære det Kram at holde inde med deres
evige Ding-dang2).«
16. Sten (Hornum Hetred, ør/wlm ogn) i Nørholm
B , kastet af Kæmp ·n i Gjøl Bjerg efter Sønderholm Kh·ke (jfr. r. 15), idel ban sagde: »Enlen · kal Kirl· en eller jeg splinteres i tusend L kker og tumper.« »Men bi terl Sind "Ør agl [?]
ind, siger man for el gammell Ord, og saadan
og aa ber, for lenen røg fejl af Haanden og
faldt i Nørholm By.
aa bliv r Gølboen da aa
gal, at han sprang i ne Fl int st n, d rfor er der
aa mange af dem 1 aa Gøl og der omlu-ing ved
Fjordsiden. Hans Hjerte faldt i
lranden lige
ud for Klilgaard der lierger det endnu, og hvem
]·ender ild:e den l re graa Srolstcu 8).«
17. De hvide Piger (H rnum H rr d, Ellidshøj ogn)
mellem Andcrup Mark og Eli id ' høj Hed b le'
kalked e bv rl ar; d
r to Bauta t n. Sagn t
fortæller, at »to piger skal være komne i træde
om en karl, som de begge to var kærester med,
og saa gav de hinanden saadanne slag, at de faldt
døde om«. Til Minde herom blev Stenene rejst4).
1

)

D. F. S. 1906/••: 1494. 2 ) Grønborg, 133 f. 8 ) Grønborg,
134. 4) Antiquariske Annaler I, 368; Aarbøger for nord.
Oldk. 1876, 131; E. T. Kr; utr. Saml. i D. F. S. D' III A. 12.
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18. Graastenen (Hornum Herred, Ø. Hornum Sogn['2])~
i Heden 8 /4. Mil fra Ø. Hornum Kirke. Kastet af
en Trold i Sønderup mod Ø. Hornum Kirke 1).
19. Sten (Hornum Herred, Aarestmp Sogn) Sønden
for Aarestrup. Den »har en kjæmpe staaet paa
Rævild kaald og vilde have siaaet Aarestrup kirke
ned med, mens folkene var i kirke. Det maa
have givet et slemt balder, og han maa have haft
nogen kraft i fingrene, for der var mærker af
dem i stenen. Han har draget vel meget æd sig,
den gang han kylte, for den er kommen vel sønderlig2)«.
20. Dronning Margretes Sten (Hellum Herred, Skørping Sogn) ved Skørping Kær ikke langt fra Fladhøj og tæt ved Hjørnet af Egholm Slots Vold.
Stenen er nu kløvet 8 ). Dronning Margrete skal
have siddet paa Stenen, medens de skød Røverslottet Stubberuphus ned4.).
21. Graasten (Hindsted Herred, Visbqrg Sogn) »et
godt stykke vest for byen«, er kastet efter Visborg Kirke af en Trold i Vindblæs, som var
vred over, at Visborg Taarn var det højeste 5 ).
22. Sten (Hindsted Herred, Vive Sogn) paa Heden
en Fjerdingvej Nord for Vive. Det er en »meget
stor oval kjæmpesten næsten af form som en
hattepuld, og hvori der er mange underlige revner og huller. Om denne siger sagnet, at den af
en kjæmpe skal være bleven kastet fra Vindblæsbakke paa søndre side af Mariager fjord efter Vive·
kirke. Men kjæmpen var for stærk, saa stenen
gik for højt og landede paa sin nuværende plads.
1
)

D. F. S. 1906/•s: 1507; opl. 1920. 2) Danske Sagn III, Nr.
127. 8) Danske Sagn III, Nr. 276. ') Danske Sagn IV,
Nr. 149. 6) E. T. Kr. utr. Saml. i D. F. S. III 10 A 9: 1543.
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De huller, man ser deri, er mærker af kjæmpens
fingre 1)«.
Sten (Hindsted Herred, Rostrup Sogn) et Stykke
Øst for Brøndbjerg, er kastet af en Kæmpe ved
Vindblæs Kirke efter Astrup Kirketaarn. I Stenen, der ikke kom saa langt, som det var Kæmpens Hensigt, er tydelige Mærker af Kæmpens
Fingre 2).
Sten (Hindsted Herred, Valsgaard Sogn) i Dalen
mellem Bramslev Bakker. En Sørøver henrettede
her sine Fanger 3 ).
Sten (Hindsted Herred, Astrup Sogn) i Akselterp
Skov, skal være kastet af en Jætte mod Torup
Kirke; »men den skjævede ikke saa lidt ud fra
in retning og blev d n ed uskadelig, idet den faldt
paa del l d, hvm· den vise den dag i. dag 4)«.
Sten (A ·trup ogn) ved ydvcstsiden af MadUin
Sø. Om denne Sten fortæller Sagn l, at en Trold
stod oppe paa Rold Bakker og saa ud over Egnen, hvor det ene Kirketaarn rejste sig efter det
andet, og alle Vegne fra hørtes der Klokkeklang.
I Vrede herover tog han en Sten og slog efter
Arden Kirl~etaarn og var ogsaa heldig nok til at
ramme det. »Saa fik han Blod paa Tand og
greb en anden Sten for at ramme Torup Kirke.
Men der var han ikke saa heldig, for han magtede ikke at kaste Stenen længere end til Sydvestsiden af Madum Sø, og der ligger den den
Dag i Dag. Nu er den flyttet et lille bitte Stykke,
nogle faa Alen, af ni Brødre og een Søster, af
Familien Hjorth paa Tustrup. Det har de for
Resten ladet udhugge paa Stenen med Runer.«
Danske Sagn III, Nr. 1544. 2 ) Danske Sagn III, Nr. 193_
1906
4
) O. F. S.
/2s: 1547.
) Danske Sagn III, Nr. 152.

8
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Ovenstaaende Oplysninger er meddelte til
Evald Tang J(rislensen af J. Thomsen, Møltrup.
E. T. Kri len en føjer hertil: ))J g lull' været
henne at ·e te11en, der llggcr lige oven for Søbredd n.« Ind kriflen lyder ifølge E. T. Rri lensen saaledes :
»En Søster og ni Brødre Hjorth
rejste denne Sten.
1846.
1881.«

E. G. S.

Paa den anden Side:
»Til et Minde om den trejde Broder, Anders
Stensen Hjorths Besøg i »jemmet 1881
efter 25 Aars Fraværelse.«
:27. Sten (Aars Herred, Havbto Sogn) Nord for Mølgaards Lade; »den maa ikke komme ind i gaarden, for saa b li ver der uro. Den er flad ovenpaa«. Stenen skulde engang have været brugt
som Syldsten under det østre Fløjhus, og Mureren havde ogsaa lagt den, »men de kunde ikke
faa den lagt ret, i hvordan de drejede og ikke
drejede, saa kantede den sig selv lige godt. Saa
kommer ejeren ud og ser paa den og siger, at
det ikke var værd at tage den; den fik at lægges paa sin plads igjen. Hans faders navn var
hugget i den. Da den saa kommer op paa den
gamle plads, lader han P. K. (Per Kjeldsen) slette
ud og lader hans eget navn hugge i den 1).« I
en anden Optegnelse 2) meddeles, . at een >>har
siddet og inoret sig med at hugge Niels Kjeld1
)

Danske Sagn III, Nr. 306. ') Danske Sagn III, Nr. 305.
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sens [Per Kjeldsens Søn?] navn ud i den, men
det har maaske ikke staaet der i ti Aar«.
28. lifi-Sten (Gislum Herred, Durup Sogn) er en stor
Sten ude i Heden en god Fjerdingvej Øst for Durup Kirke. »Der fortælles om den, at et kvindfolk, de kaldte Bitte-Kjæsten, lagde et baand om
den og saa tog og bar den i hendes lillefinger
derhen, hvor den nu ligger. Den var oprindelig
saa stor, at et halv snes par kunde dandse ovenpaa den; men nu er der kløvet store stykker af
den og ført til Viborg domkirke, hvor de er brugt
til dens opførelse 1).« Forstavelsen 1\fi- i Stenens
Navn har maaske samme Betydning som 1\fige,
det jyske Ord for Avlelemmet paa Tyr og Vædder; deraf Udsagnsordet mige, lade Vandet, pisse
(mest dog om Køer og Faar). Det kunde nemlig L nkes, al Folk bar haft for Sædvane, uaar
d ' har opholdl ig i Ste nen N~ rh d at gaa h en
hag Stenen for al lad Vandet. Og da gaml
Folk ndnu i denne Egn kender Ordet mige fo1·
pisse, er det sandsynligt, at det er et Minde om
et nu næsten forsvundet Ord, vi har bevaret i
dette Stennavn. (Se Feilbergs Ordbog Artikel
mige l, 2, 3.)
29. Sten (Gislum Herred, Fovlum Sogn) paa Dollerup Strand, er kastet af en Kæmpe i Salling
efter Foylum Kirke. ))Det er en med fem huller
i, der er mærker efter kjæmpens fingre 2)«.
30. Sten (Gislum Herred, Alstrup Sogn) paa en Lide
udfor Alstrup. En Kæmpe har staaet og truet
med at ville slaa den store Sten efter Lundø
1
)

Danske Sagn III, Nr. 36.

2

)

Danske Sagn III, Nr. 135.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

1
)

AUGUST F. SCHMIDT.

Kirke, men den faldt fra ham. »Mærkerne af
hans Fingre sidder endnu i Stenen 1 ).«
Stene (Alstrup Sogn), »mange og store«, i AlstrupKær paa et Sted, der kaldtes Lævvi, er kastede
af en Kæmpe fra Klintebakken i Uldbjærg i Nærheden af Virksund~).
Graasten (Alstrup Sogn) »ude paa remmen ved
fjorden; den var vel en fire alen paa hver kant«, og
den havde Kæmpen, der kastede Stenen fra Klintbakken (jfr. Nr. 31), ikke kunnet faa l nger n).
To Sten (Gi lum He-rred, Strandby ogn) i StnHldbygaards Eng, er l-a tede af Trolde i Salling
efl r lrandby Kirke").
Sten (Slet Herred, Bjømsholm Sogn) ved Lundgaard, er kastet af en Kæmpe efter Gaarden.
Stenen flytter sig hver Julenat et Fjed, og naar
den naar Gaarden, vil den brænde 5).
Sten (Bjømsholm Sogn) ved Bjørnsholm Gaard;
Kæmpekast; flytter hver Julenat et Fjed nærmere Gaarden; naar den naar den, vil Gaarden
brænde 5).
Sten (Bjømsholm Sogn) ved en Gaard i Byen
Overlade; samme Sagn som Nr. 34, 35 5).
Troldstenen (Slet Herred, Næsborg Sogn) i Kæret
ved Havgaard, er kastet »syd fra« efter Næsborg
Kirketaarn af en Trold, der med en Sten havde
siaaet Taarnene af to Kirker og nu vilde i Lag
med den tredie. Stenen blev »for faa aar siden«
sprængt 6). Stedsbestemmelsen af denne Sten er
E. Tang Kristensen: Jyslce Folkeminder VI, (1883), Nr.
52. ') Danske Sagn III, Nr. 84; j fa·. Skivebogen 1924, 6L
8) Oanske Sagn IIl Nr. 84.
•) D. F. S. 1906/31 b: 1593.
' ) D. F. S. 1906/31 b ; rneddell 1908 af H. P. Kristensen .
6
• ) Dan ke Sagn
II (1895), ~r. 192.
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noget varierende i de forskellige Optegnelser, ligesom Sagnene her ogsaa er mere fyldige end ved
saa mange andre Sten. 1885 meddeler Sagnet
saaledes 1) : To fornemme Jomfruer blev en Gang
»i Kong Valdemars Tid« reddede en Juleaften fra
et strandet Skib, og i Taknemmelighed herover
byggede de en Kirke paa den Bakke, ved hvis
Fod Bølgerne havde kastet dem i Land. Kirken,
de byggede, blev Salling Kirke. »Men i Ovdrup
bakker boede en trold, som ikke kunde lide de
mange kirker, der efter haanden opførtes. Han
vilde nu med et slag knuse de tre kirker i Ovdnzp, Salling og Næsborg, der ligger i en ret linje
for hverandre. Een vældig sten fik han fat paa,
og den kastede han af al magt mod kirkerne.
De to første ramte han, men slog dog kun
taarnene ned, saa disse kirker siden den tid
har været »kullede«, men til den sidste naaede
stenen ikke, da den faldt et godt stykke sydøst
for kirken. Der laa »Troldstenen« indtil for faa
aar siden, og der var tydelige mærker paa den
efter troldens fingertag 1).« Et andet Sagn lyder
saaledes: »Ovdrup og Skmpsalling kirker er begge
to kullede, men de har engang haft taarn. Der
var en trold i Aars og en i Næsborg, og de var
kommen i strid med hinanden. Saa vilde trolden i Aars slaa Næsborg kirketaarn ned for at
hævne sig, men han var saa uheldig eller heldig,
hvad man nu vil kalde det, at han ramte baade
Ovdrup og Salling taarne og slog dem· ned, og
saa blev stenen liggende mellem Salling og Næsborg, og der ligger den endnu 9 ).« Et tredie Sagn
1
)

Skattegraveren IV, Nr. 552.

2

)

Danske Sagn III, Nr. 210.
s•
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har følgende Indhold: »Ude paa Rønhøj i Ovdrup
hede stod en gang en kjæmpe og vilde med en
stor sten slaa taarnene af Ovdrup, Salling og Næsborg kirker. De to sydligste kirker, Ovdrup og
Salling, slog han taarnene af; men stenen gik
østen om Næsborg og ligger ude i"Næsborg kjær,
og kjæmpens fingre sidder kjendt i stenen. Dette
sagn fortælles ogsaa noget anderledes: En gang
boede der en trold i Aars og en i Næsborg, som
ingenlunde kunde forliges. Saa tog trolden i
Aars en stor sten og vilde hævne sig paa trolden
i Næsborg ved at slaa taarnet af Næsborg kirke;
men stenen gik vel vestlig og slog taarnet af
Ovdrup og Salling kirker, og faldt vesten for
Næsborg 1).« I en Optegnelse fra 1906 2) meddeles, at Stenen endnu ligger i Heden, og at man
ser Mærker af Troldens Fingre i den. I de førstnævnte Sagn om Stenen fortælles, at den er
sprængt, hvilket jo er i Modstrid med de øvrige
anførte Sagn. Det er dog givet, at det er een og
samme Sten, der tænkes paa i alle Opskrifterne.
38. Sten i Gaarden Nørgaard i Tolstrup (Næsborg
Sogn), hvorunder Gaardnissen gemte sin Mad.
Den præstelærde Søn manede ham ned under
den store Sten 5).

1

)

Danske Sagn III, Nr. 211.
ske Sagn II, Nr. 224.

2

)

D. F. S. 1906/31 b.

8

)

Dan-

MINDESTENEN I LUNDBYKRAT.
Afhandlingen »Sagn og Tro knyttet til Sten i Aalborg Amt« er ikke medtaget den kendte Mindesten i Lundbykrat Dens Historie og det Sagn, der
knytter sig til den, er følgende:
Stenen, der nu staar som et Mindesmærke i
Lundbykrat (Fleskum Herred, Gunderap Sogn), har
i sin Tid været Overligger til en Oldtids-Stendysse
paa Vaarst Mark, Gunderup Sogn (Sognefoged og
Gaardejer N. Chr. Bonderups Ejendom), mellem
Vaarst og Lindenborg. Omkring 1887 fik man i
Sognet den Tanke at rejse den i Lundbykrat paa
100 Aars Dagen for Stavnsbaandets Løsning. Ved
Menneske- og Hestekraft paabegyndte man Transporten af den store Sten. Det var et meget anstrengende Arbejde, og man opgav, da man var naaet
N ord for Fjellerad By, hvor Stenen saa la a en Tid.
Ved Hjælp af en Blokvogn, tilhørende den kendte
Jørgen Berthelsen, Aalborg, førtes Stenen til Bestemmelsesstedet, en Forhøjning ved Lundbykrat ved den
østre Side af Landevejen. Her rejstes den saa 1888.
Den bærer paa Forsiden et Medaillonbillede i Bronce
af Kronprins Frederik, og i Kreds om dette er ind-

I
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hugget de tre Bondevenners Navne: Reventlou, A. P.
Bernstorf, Colbjørnsen. Endvidere en Inskription om
Rejsningen.
Til tenen knytler ig følgende Sagn:
En Trold, som boede i Galgebakken i Blendstrup
Sogn, var vred o er, at man b rggede Gudmn Kirk
i Gndtun ogn. Han ka tcdc da len n efter I<il"ken
f r aL knu ·e den. Stenen naaede imldlerUd ikke aa
langt, da den ar meget slor, men faldt ned paa
aarst Made Man l an endnu se Mærker af Troldens Fingre i Stenen.
HENRIK MØLLER.
AARBOGENS REDAKTØR.

,.

AJSTRUP KIRKE I KJÆR HERRED
AF L. VESTEN, SOGNEPRÆST I SULSTED

ono for det ret storsiaaede Bakkeparli i Hammer og 'ulsted 'onne trækker ·ig en ·vagt
kuplet Flade, d r Lil den en e ide løb r ucl i Ørum
Mos og del lnve S •anckjærsparli og Lil d n anden
Sid'
ul:;er sig ned mod Lindholma.aens Engd1·ag
og Vildmos n.
Mldl paa denne Flade ligger Ajstrup Kirke med
sit p 'J'amideaf lull -de Taarn. Kirken selv hører ikke
til ' 'Ore æ ldste ller særligt mærkelige Kirkebygninger; men som den ligger der, har den i et halvt
Aartusinde været Hjemstedet for Menighedens fælles ·
Gudstjeneste i det udstrakte Ajstrup Sogn, der nu
strækker sig fi·a Hammer-Ørum Skel mod Sydøst til
nogle faa Hundrede Meter fra Krogen mellem Jetsmark, Aaby og Tise Sogneskel mod Nordvest; i alt
et Areal af 5560 ha.
Før den nuværende Munkestensbygning blev opført, har der vel paa samme Sted ligget en Trækirke.
Som alle gamle Kirker her i Landet har den haft sin
egen Sognepræst og sin egen Præstegaard. I gamle
Dokumenter betegnes disse Præstebol snart som
))Præstegaard«, snart som ))Kirkegaard(( og snart som

N

120

L. VESTEN:

))Kirkens Grund«. Vi kender ikke noget Navn paa
selvstændige Spgnepræster i Ajstrup; hverken fra Tiden før Reformationen eller fra Tiden efter er der
overleveret os noget saadant. Men vi ved, at der til
Præsteembedet var henlagt det meget betydelige Jordomraade, som nu er delt i de 13- 14 Parceller, der
under Navn af Kirkegaardene · strækker sig i Syd-Nord
fra Svanekjærsgrøften til og med Gaardmand Christen
Poulsens Ejendom Nord for Kirken. Vi ved ogsaa,
hvor Præsteboligen har ligget; tæt Øst for Kirken paa
den Parcel, som nu ejes af Handelsmand Jens Christian Jensen; paa denne Parcel hviler endnu en svag
Afglans af fordums Herlighed, idet der paa den findes
en tinglæst Forpligtelse til at huse Præstens Heste,
naar han i Embeds Medfør opholder sig ved Kirken.
De udstrakte Jorde1· begrænsedes mod Syd af Sulsted
Sogn, mod Vest af Tylstrup Marker, mod Nord og
Øst af de n u værende Sindholtparceller og Larsgaard 1).
Hvornaar Ajstrups kirkelige Selvstændighed er
ophørt, ved vi altsaa ikke; men paa et eller andet
Tidspunkt, da den katolske Præstestand lærte at hobe
Embeder sammen paa en og samme Haand, er Sognet og Kirken gledet over til at blive Anneks enten
til Hammer eller til Sulsted 2). I Aaret 1467 hører
vi om en Præst i Hammer, der hed Poul Gotsen, og
en Præst i Sulsted, der hed Es kel Mogensen; maaske
') Det ældste forefundne Navn for Larsganrd r Lesgaard
(1-53). Den er vel da Byens gamle Ledgaard, hvis l3ruger har haft d'e t Hverv al passe Byens Led og opkræve
Bygdetolden ved den spærrende Bom.
2
) Allerede saa tidlig som 24. September 1364 sendte Pave
Urban den Femte et Brev til Ærkebiskop icl Jonsen
i Lnod og han Lydhisper for at faa en statistisk Opgørelse af, hvor stre1·kt den Mjsbrag at hobe Em!Jeder
sammen havde grebet om sig i de nordiske Stiftet·.
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har allerede paa det Tidspunkt en af dem været Sogneherre ogsaa i Ajstrup. Ved Overgangen til Reformationen laa alle fire Kirker paa Hammerbakkelandet: Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup under
Sognepræsten i Hammer; denne var saaledes en meget
anselig Jorddrot, da han foruden den store Hammer
Præstegaard med et Tilliggende, der nu vilde svare
til 400-500 Tdr. Land, og som han selv drev, havde Fæstere paa 3 andre store Annekspræstegaarde.
Det var et meget indbringende Embede; men saa
fulgte ganske vist den Forpligtelse med, at Hammer
Præstegaard skulde huse Kongen og hans Følge en
Nat, naar Kongen var paa Gæsteri i Vendsyssel og
færdedes ad den gamle Kongevej til eller fra Aalborg;
denne Vej, der førte nordpaa til Jerslev Bro, løb gennem Hammer Bakker tæt forbi Hammer Præstegaard,
og løber der da for øvrigt den Dag i Dag.
Denne Forpligtelse havde igen den Følge, at Kongen sørgede for at faa ansat Præster i Hammer, om
hvem han kunde forudsætte, at de med en vis Anstand formaaede at optræde som Vært, n a ar hans
Vej førte ham ad de Kanter. Vi ser da en Række
af Præster, som var udgaaede fra Kredse, der havde
Forbindelse med Hofembedsstanden, eller som hørte
til den vendsysselske Smaaadel eller Byernes Patricierstand. Helt ned til 1733 kan denne Tradition følges.
De tre Aar 1672-75 synes at være den Undtagelse,
der bekræfter Reglen. - 1760 deltes det store Embede; Sulsted fik Ajstrup til Anneks.
Om Ajstrup Kirkes økonomiske Forhold vides
det, at i Aaret 1604 fik Anders Sørensen Kjærulf, der
den Gang var Bruger af Gaarden Medbolt ved Tylstrup, »Stadfæstelse af Livsbrev paa Hammer og Ajstrup Kirkers Tiender«. Selve Ordlyden tyder paa,
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-at Livsbrevet er bleven ham overleveret fra anden
Haand og derefter er bleven stadfæstet for ham. Da
hans Fader maa være død omtrent ved samme Tid,
Jigger det nær at antage, at denne har haft de nævnte
Kirketiender før Sønnen, og, som vi senere skal se,
er der Kendsgerninger, der gør det til noget mere end
-en blot og bar Antagelse. Anders Kjærulf døde 1641
paa Gaarden Holt; det er muligt, at hans Hustru,
der overlevede ham, har beholdt Tienderne; men for
øvrigt hører vi intet om Kirkens Skæbne før Aaret 1664.
I dette Aa1· fik Eiler Baron Holck til Sønder
Elkjær jus patronatus til alle fire Kirker i Pastoratet
og knyttede derved for første Gang disse Kirkers
Skæbne til Navnet Hold:, hvortil de to af dem, Sul_sted og Ajstrup Kirker, har været bundet indtil for nogle faa Aar siden, da de to Kirker igen er overgaaet
til Menighedernes Varetægt. - Baron Holck var Kong
Frederik den Tredies Yndling og en god Ven af den
jævnaldrende Peder Schumacker, den senere Griffenfeld. Kongens Yndest havde han vundet ved sit
kække Soldatermod under Svenskekrigen, og der blev
tildelt ham det Æreshverv efter Freden at tage imod
Kronborg af Svenskens Haand; i en halv Snes Aar
sad han derefter som Lensmand paa den stærke Fæstning, Øresundets Perle og Vogter. Aarvaagen og virksom var han; men Griffenfeld maatte mere end en
Gang hjælpe ham ud af Forlegenheden, naar hans
lidet diplomatiske Soldaterraskhed fik ham til at forløbe sig over for fremmede Magters Statsudsendinge,
der passerede forbi hans Kanoner.
Holcl-. solgte 1686 Sønder Elkjær til Peder Rod-Steen, gennem hvem Gaarden og Kirkerne kom til den
Rodsteen-Beckske Slægt paa Hovedgaarden Vraa ved
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Tylstrup. Efter Frederik Rodsteen og hans Hustru
Kirstine Becks Død arvede deres Datter Elisabeth
Rodsteen Gaard og Kirker, og hendes Søsterdatter
Kirstine Birgitte Bille bragte dem 1733 ved Giftermaal til Schack Vittinghof Greve Holdt, der døde
1776. Hans Søn Burehard Greve Holck var gift med
Frøken Mariane Dorothea Trappaud, der efter hans
Død stiftede >>Grevinde Holcks Legat«, hvortil Sulsted
og Ajstrup Kirker paa skæbnesvanger Maade blev
knyttet.
nGrevinde Holcks Legat« var efter Fundatsens
Ordlyd oprettet derved, at >>Sulsted og Ajstrup Kirker med deres Korn- og Kvægtiender samt andre
Herligheder (Jus vocandi undtagen) ...... , bliver
herved skænket og givet til de fattige af \Vraae og
Sønder Elkjærs Godser . . . . tillige med den Kapital
5000 Rbd.« - Af Kirkernes Tiender skulde forlods
tages det Beløb, der medgik til Kirkernes Vedligeholdelse, Resten skulde lægges til Renterne af de 5000
Rigsbankdaler og deles ud til de næ·vnte fattige.
Denne betydelige Dotation har i Tidens Løb
skaffet Glæde og Hjælp ind i mange Smaahjem i Sulsted og Ajstrup Sogne. Men Legatstiftersken traf en
for Kirkerne skæbnesvanger Bestemmelse, idet hun i
selve Fundatsen fikserede Kirkernes Tiender til 3 a 4
Mark pr. Td. Hartkorn. En saadan Ydelse var vel
passende og Timelig paa den Tid, da Fundatsen blev
underskTevet, nemlig i 1784; men den passede ikke
længere, da man kom et Stykke ind i det nittende
AaThundrede, og den blev fuldkommen urimelig, da
man kom ind i det tyvende Aarhundrede; af alle fattige paa Vraa og Sønder ElkjæTs Godser blev Kirkerne de fattigste.
Sulsted Kirke vaT i Slutningen af forrige Aar-
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hundrede bleven saa grundig istandsat, at den med
den allermest nødtørftige Vedligeholdelse har kunnet
gennemgaa denne sidste Trængselstid uden helt at
forfalde. Ajstrup Kirke syntes derimod viet til Ruin
og Undergang, hvis ikke Legatets kvælende . Favntag
omkring den kunde løsnes. Det aadige Kirkesyn
udsatte Aar efter Aar og stedse mere og mere indtrængende dens Mangler, og Listen over disse svulmede op i en uhyggelig Grad; men hvor intet er,
har selv et Kirkesyn mistet sin Ret. Inde i Kirken
silede Regnen ned over Kirkegængerne, og paa Kirkegaarden var det umuligt at finde et Sted, hvor der
ikke laa en frisk Grav. De levende kunde ikke
komme i Kirken, og de døde kunde ikke komme
paa Kirkegaarden.
Legatbestyrelse og Menighedsraad maatte være i
lige Grad interesserede i at komme bort fra denne
uholdbare Stilling, og Sagen blev derfor bragt for
Kirkeministeriet, ved hvis velvillige Medvirken det
lykkedes at faa Kirkerne gjort selvstændige, saaledes.
at der nu var banet Vej for Menighedsraadet til at
faa Ajstrup Kirke hævet op af sin Fornedrelse. Dette
Arbejde stod paa i Aarene 1926-28 under Arkitekt
P aludans Ledelse. Til Fuldendelse af Værket bevilgede Rigsdagen paa Finansloven for 1928-29 et Tilskud paa 10,000 Kr. Resultatet er blevet, at Kirkegaarden har faaei den stærkt tiltrængte Udvidelse;
Taarnets Trækonstruktion er bleven fornyet, Taarn
og Kirke er istandsat paa Mur og Tag; Tagkonstruktionen blev rettet op, og Blytaget paa Taarn og søndre
Side af Skib og Kor blev omlagt; der er bleven indrettet et Ligkapel, og Stoleværket er delvis ombygget
og del vis fornyet; i Taarnets Vestside er der aabnet
en Dør, der giver en mere bekvem Adgang til Kir-
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ken, end den ret smalle Indgangsdør fra Vaabenhuset
formaar at yde, f. Eks. ved Begravelser, naar Kisten
skal bæres ind og ud af Kirken; der er indlagt elektrisk Lys, og et Varmeværk er anbragt i Kælderen
under Ligkapellet. Endelig er hele Inventaret bleven
stafferet.
Kirken har i Tidens Løb undergaaet en Del Forandringer. Oprindelig bestod Kirken af Kor, Skib og
Taarn. Kirken er næppe ældre end, at Taarnet er
bygg t amlidig med K r og Skib. Der fandle · de
sæd anlige to Indgangsdøre, Mandfolkedø1·en mod yd
og Kvind døten mod Nord.
f dis ·e er kun Norddøren bevaret, og af Kirkens oprindelig
indue1·
kendes nu ingen. - I Aaret 1674 døde Ejerinden af
Hovedgaarden Vraa, Fru Ide Lindenov, Enke efter
Rentemester Steen Beck, og Aaret efter byggedes mod
yd det Be kske Kapel, der \'al· be t mt til at være
Famillcbegravel e fOl' lægten B l· · i d t Kapel bl v
all Ejer ar Gaarden Vraa og dere Ægf f'æll r bi at
lige Lil 1808. Da_ d n sidste ·jer af den gr •vellge
Holckske lægt døde planlactde han Enke 1 n l
Kapel, som skulde ligge mod Nord lige over for det
Beckske Kapel, saa at Kirken vilde have faaet Korsform, hvis Planen var bleven gennemført, hvad den
imidlertid ikke blev. Det var Grevinde Holcks Hensigt, at i dette Holckske Kapel skulde have været
samlet alle de Kister, der gemte Støvet af den Holekske Greveslægt.
Paa et eller andet Tidspunkt, enten da Syddøren
blev opslugt af det Beckske Kapel, eller da Kirken
under Schack Vittinghof Holck i 1750'erne fik en
Hovedistandsættelse, er der mod Nord bleven bygget
et Vaabenhus, hvorfra der gennem den oprindelige
Norddør er Adgang til Kirkens Skib. Med Opføre!-
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sen af dette Vaabenhus er Kirkens nuværende ydre
Profil afsluttet.
I det indre er Inventaret ogsaa gentagne Gange
bleven underkastet Nystafferinger og Forøgelser, ligesom Rumforholdene har været udsat for Ændringer.
Kirkens ældste Inventar er dens Prædikestol,
dens Alter og Altertavle. Tavlen er fra 1618, Alteret
er fra 1594. Hvornaar Prædikestolen er bleven rejst,
har hidtil været usikkert; men Stilen viser hen til
Tiden omkring 1600, hvorfor Traps ))Danmark« ogsaa nævner dette Aar som
Prædikestolens omtrentlige
Tilblivelsesaar. For et Par
Aars Tid siden blev Inspektør ved Nationalmuseet Chr.
Axel Jensen under et Besøg
i Kirken opmærksom paa,
at der paa Prædikestolens
ene Sidevinge, hvorpaa BeSøren Skrivers Bomærke
gyndelsen af Aarstallet 1725
paa Ajstrup P~ædikestol.
er malet, fandtes nogle svagt
ophøjede Tegn, der øjensynlig var søgt udglattede med
en Høvl, og det lykkedes ham at læse Aarstallet 1589.
Dermed var Prædikestolens nøjagtige Alder fastslaaet.
Men siden er der kommet yderligere Lys over Stolens Tilblivelse. Maler P. Kr. Andersen, der har ledet
Inventarets nu afsluttede Staffering, gjorde under sit
Arbejde den Iagttagelse, at under særlige Lysforhold
kunde .der ses mere paa den omtalte Sidevinge, og
det lykkedes ham at kalkere et tydeligt S og C med
et Bomærke midt imellem. Dermed er ogsaa siaaet
fast, hvem det er, der har ladet Prædikestolen opsætte. Det er Herredsfoged og Herredsskriver i Kjær
Herred Søren Christensen, der boede paa Gaarden
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Prædikestol set fra Siden.

Holt i Ajstrup Sogn, og som er død ved Aar 1604~
Søren Skriver, som han altid kaldtes, var Fader til
den Anders Sørensen Kjærulf, der foran er omtalt,
da det nævntes, at han 1604 fik »Stadfæstelse« af
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Li,•sbrcv paa Hammer og j trup Khkers Tiender.
Vi kan herefler med temm elig ild<erhed gaa ltd fra,
al øren Skriver selv h ar haft et aada ut Livsbr v,
og at det er delt , der r gaaet ov r Lil Sønn en og er
bleven >) l:adft s lel« for ham , i.kke » ud ledl« for ba m.
Søren Skrivers Bomærke er ikke noget af de fra
Kj ærulfslægten kendte Bomærker; men han var heller ikke selv nogen Kjærulf. Naar Sønnen kaldte sig
med dette Navn, var det af den Grund, at Moderen
var en Kjærulf. Ved Aar 1565 maa Søren Christen.sen hav gifl t ig m ed Elsebe Andersdaller l<jær ulf,
hvis Fader var d n gamle Herred foged i Kj æ t· HerTed Anders Kj ærulf der Lo d i Vatlum, men ogsaa
·var Bt·uger af Holl i Aj trup. E ndnu 1577 nævne
Anders Kjærulf som Herredsfoged; 1584 har Søren
Christensen afløst ham, men Herredsskriver var han
allerede 1568; han har med sin Hustru faaet Gaarden Holt, hvor han boede til sin Død. Som Fæster
af Kirkens Tiende har han følt sig forpligtet til at
smykke Kirken, derfor rejser han 1589 dens Prædikestol, og han bygger dens Alter, paa hvis Forside Aarstallet 1594 endnu fortæller derom.
Søren Skrivers Prædikestol har i det sidste halve
Aarhundrede ført en omflakkende Tilværelse. Da
Kapellet i 1884 - som siden skal blive omtalt blev inddraget i Kirken, ble , Prædikestolen al op
ved det ø Uige Hj ørn e af Kapellet og kibet; sen re
Il lledes den over mod den nordre Mur i Skih •L lige
til ve n tre for Indgan gen fra Vnabenhuset. Nu er
den vendt tilbage til sin oprindelige Plads, hvor den
efter almindelig kirkelig Skik blev rejst 1589, ved
Skibets søndre Væg lige uden .for Korl;men.
Den, der første Gang træder ind i Ajstrup Kirke,
vil straks faa sin Opmærksomhed rettet mod den
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usædvanlig brede og rige Altertavle. Ved sin blotte
Masse behersker den hele Rummet uden dog at virke
trykkende paa det andet Inventarium. Set næn·erl er
de enkelte Figurer sikkert ikke fin Billedskærerkunst;
et enkelt Felt, der er en Kopi af et tilsvarende Felt
paa Sulsted Kirkes Altertavle - med mindre de har
·. haft et fælles Forlæg - viser tils.t rækkelig tydeligt
Forskellen; man kommer uvilkaarlig til at tænke
paa Sagnet om de to døvstumme Sønner fra Holt,
der skal have skam·et Tavlen. Men Rammen omkring Felterne er -- for en Lægmand at se - godt
og forsvarligt Kunsthaand:v ærk. ~n Altertavle skal
imidlertid ikke ses gennem en nærsynet Præsts Briller, den skal ses fra Kirkeskibets fyldte Stolerækker
~l f en Menigheds friske Øjne, og i tre H undrede Aar
har nu den i Forhold til Runnuet mægtige Altertavle
talt sit stumme Sprog til modtagelige Sind om Guds
Almagt, om Syndens Gru og om frelsende Naade.
Altertavlen stammer fra Holt, deri taler Sagnet
ret; Sønnen fuldendte Faderens Værk. Indtil 1618
stod over Søren Skrivers Alter en katolsk Tavle, der
endnu er at se i Aalborg Museum. Anders Sørensen
Kjærulf var den Gang Fæster af Kirkens Tiende og
Svoger til Kirkens Præst, Magister Thomas Galskøt
i Hammer, som var gift med Søren Skrivers Datter
Anne Sørensdatter. Da Faderen havde bygget Prædikestol og Alter, har Sønnen ment, at ogsaa han
havde en Pligt til at gøre noget særligt for sin Sognekirke. Frugten af denne Pligtfølelse blev den store
Altertavle. Paa dens Nordside er udskaaret et A. S. K.
omluing en .Ibskal~ _paa dens søndre Side læse_s A._
AD. K. omkring en gaaende Ulv. Det er Navnet paa
Anders Sørensens Hustru Anne Andersdatter Kjærulf
af Kornumgaard-Kjærulfernes Stamme med sin Slægts
9
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Altertavlens Midtfelt.
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Ke nd etegn ;
lv n e r aau ·nhnrt kopieret efter l Signe l og ikke ell >r
egl; den v mi e r n c mli~ mod
Y .nslr
men s k uld hnY ' v n dl mod højre.
l Aa r l 172 - bl ,. lt e l ' J tw ulm·e l l:dt >re l p:.ta
Frk. Eli a b •lh Rodstc ·ns Bekostn ing, og Sit <:~ l des,
om det d n Gang ble,· m kk l, har del s laael li re
Lil n n n an r n n d lages, al S l ol v, •r k el
t!l' bl eYe n <)Y rmal. l og otu ·at.
Hun
Lejligh d ogsaa d •u kø nn e ' m d jern.
Iler krank e,
der var r Iil de n Dør, der 1677 vat· bleven anln·agl
foran Indga n<r n Lil d ' l 13 ··k k ' I<ap l. D l \ ' ttr
und er d •nne lafl' rin g, al .Sør n Skrive r Bomæ rl'
maatte vige Pladsen paa Prædikestolens Vinger, idet
hun paa 1\.Jidtervingen lod male sit eget adelige Vaabenm ærke og paa de to Sidevinger Aarstallet 1725.
Ved Midten af Aarhundredet gjorde den daværende Kirketiendeejer Schaek Viitinghof Greve af Holelie
et større Indgreb i Kirkens Udseende, idet han erstattede de gamle oprindelige Vinduer med ny og
rimeligvis større for at skaffe mere Lys ind i Kirken.
Han anbragte ogsaa tværs over Kirken op imod Skibets Vestgavl et Pulpitur, paa hvis Brystlæn han anbragte Apostelbilleder, der helt svarer til en Række
Billeder, der findes i Budolfi Kirke i Aalborg. For
at skaffe Adgang til Pulpituret brød han Opgang gennem Kirkens Nordmur, og af de udtagne Munkesten
lod han opmure et lille Fremspring i Flugt med
Skibets Vestgavl og med Tilslutning til Vaabenhuset
saaledes, at Trappeopgangen begynder i Vaabenhuset
g snor sig gennem Fremsprin ge t op gcnn m Mur n
til Pulpitur l. Alle Grev Holc ks f'omndrin~er og G n·
n mbryctning ' r k nrlclcrrnes ved de Oad · Elli p .e b u. r ,
der afslutler d •m foroY n. Ha.11 l d ogsaa omlning
all \ indu esaa bninger anbring
ymholsl<e Tegning r
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i sort, der maaske nok ved deres Massevirkning har
givet Kirkerummet et overlæsset og' uroligt Præg,
hvorfor de senere er bleven overkalkede og helt var
gaaet i Glem, indtil de nu ved den nylig afsluttede
Istandsættelse blev synlige igen.
Ved en Istandsættelse i 1884 blev der under Arkitekt Frits Uldalls Ledelse gjort et ret haardhændet
Indgreb i Kirkens Indre. Først og fremmest skete
der det, at det Beckske Kapel blev inddraget i Kirkerummet; de Kister, som stod der, blev sænkede ned
i en Kælder under Gulvet; nogle af Kisterne faldt
dog sammen og var ikke til at flytte, hvorfor de blev
ført ud paa Kirkegaarden. Det var af Hensyn til
Tilhørerne i denne Sydfløj, at Prædikestolen blev
flyttet først til Hjørnet af Skibet og Sidefløjen og
siden over til Kirkens Nordvæg. - Pulpitmet biev
taget ned, og Brystlænet med Apostelbillederne blev
anbragt som Forgrund for en Platform i Taarnrummet, hvor Kirkens Orgel anbragtes. Alle Vinduerne
blev erstattede af de nuværende høje spidsbuede Lysaabninger.
Ved Kirkens nu tilendebragte Restavrering er det
gamle Kapel atter skilt ud fra Kirkerummet, og en
Skillemur er opført. Der er nu indrettet et Kapel,
hvor Lig, der skal begraves paa Kirkegaarden, kan
hensættes; op imod denne Mur og under Buen, der
tidligere førte ind til Sydfløjen, er Orglet anbragt.
Den Pladsformindskelse, som denne Foranstaltning
har bevirket, ophæves ved, at Taarnrummet nu er
inddraget i Kirkerummet, og Pulpituret er atter anbragt paa sin gamle Plads.
Ved at afskrabe .Væggene opdagedes de Holckske
Tegninger rundt om paa Væggene; men kun paa
Skibets nordre Væg var der Mulighed for at redde
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et enkelt af Billederne omkring en Vinduesniche, der
blev afdækket. Alle andre Steder havde de Uldallske
Vinduer lemlæstet dem. Nationalmuseet fandt, at Tegningerne uden just at have nogen udpræget Kunstværdi dog var saa enestaaend.e og karakteristiske for
del'es Tilblivelsestid, at det vilde være ønskeligt at
bevare det ene Billede, der kunde bevares, h vis der
kunde blive ~Udler dertil. Dette kneb det imidlertid
med, og det var allerede besluttet at dække Billedet
til igen saa lempeligt som muligt, for at det kunde
blive bevaret uskadt til en mere formaaende Tid.
Da traadte den kirkeligt interesserede Læge Kristensen i Sulsted til og stillede det Beløb til Raadighed,
som Fremdragningen af Billedet vilde koste, hvorefter det lykkedes Maler Johannes Madsen fra Aalborg med Lempe og Omhu at fjerne den dækkende
Kalkpuds, uden at noget nævneværdigt gik tabt, saa
at Tegningen kunde genopfriskes.
Saaledes, som Billedet omkring den gamle Vinduesaabning nu fremtræder paa ny, viser det mod
Øst en Engel, der holder Lovens Tavle; tungt og
med nedsiaaet Ansigtsudtryk støtter Englen sig paa
Stentavlen. Mod Vest staar en anden Engleskikkelse,
der glad og smilende favner Korset. Det er altsaa
en symbolsk Fremstilling af Livet under Loven og
Livet under Evangeliet. Oven over Vinduesbuen findes det grevelige Holckske og Billernes Vaabenskjolde
med Schack Vittinghof Holcks og Kirstine Birgitte
Billes Navnetræk samt Aarstallet 1766.
Den egentlige Fornyelse af Farverne paa Kirkens
Hovedinventar blev efter Nationalmuseets Henstilling
overdraget til Maler P. Kr. Andersen, der nænsomt og
med fin Forstuaelse har renset de gamle Billeder og
genopfrisket de falmede Farver. Pulpiturets Billed-

136

AJSTHUP IUHKE I KJ.'EH HEHHED

række staar nu klar og ren, naar Lyset spiller hen
over den, og Altertavlen virker med en stilfærdig
Farvetone over Felterne, omgivet af Rammens brogede, men kønt afstemte Farvepragt, saaledes som
den oprindelig maa have virket.
Ajstrup Kirke har faaet sin Oprejsning og er nu
en værdig Ramme om Menighedens Gudstjeneste i
Sorg og i Glæde.
Til ovensllwende har jeg henlet Oplysninge r· fra føl gende Kilcicr : Sulsled Prmstc m bedes Arldv. - Acln Pontificum Danica. - Hegislntlur·cn over Hnndslund 1\losler::;
Arkiv . - Kancelliels Brcvbøger. - Evald Tnng l< ristensen :·
Danske Sagn. - Klitgaard : l{jæl'llll'ske Slud i er. - Trnp :
Danmal'l<. - Biogra!isk Lel<sikon .

EN OLDTIDSBOPLADS
I SØNDERHOLM
VED CHR. JØRGENSEN

J 9. Augu ·L i Aa•· kom ti •r ~1 cdd ·l ·l
Lil B'styrelsen for >Aalborg hi lort ke l\lu: unH om,
al del' paa
am·dej r N. P. Holles ns Ejendom v d
øn d ' rholm i Hornum H n· d, alborg A ml , ,·ar gjorl
et Oldtidsfund, der burde undersøges, og Udsendinge
fra Museet tog derud samme Dag. Ejeren var nemlig ved Markarbejde, der ikke godt kunde opsættes,
men han havde med l)l'iselig Hensynsfuldhed ladet
Fundet urørt, indtil der kunde komme sagkyndig Assistance tilstede.
Fundet viste sig at være en Grav fra den romerske Jernalder, liggende paa flad Mark, ca. 30 cm
under Jordoverfladen. Graven, der laa Øst- Vest, bestod af en Stensætning med Sten ca. 40 cm høje,
fra ca. 40-70 cm lange, satte saaledes, at de dannede
en atlang Gravkiste, ca. l m brer.l, ca. 1,70 m lang.
Den vestre Endevæg var sat af en stor Sten ca. 70
cm lang.
Fundet var, da Museets Repræsenlanter kom tilstede, afdækket saa vidt, at Gravens Form tydelig
saas, og nede i Graven saas Overkanterne af Lerkar;
enkelte Skaar af saadanne var fundne i Fylden i og
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omkring Gra\''11, d r var bleven noget forstyrret ved
Marl<arb jd i litHigere Tid, hvorved ogsaa antagelig
lo len er fj, rncdc i det sydvestre Hjørne.

'!k!-:

Fig. 1. Plan og Tværsnit uf Gmv.

Graven var meget smukt og akkurat sat, saaledes
at dens Indre dannede pæne, rette Flader, og imellem de runde Kantsten var henlagt, til Dels indkilet,
smaa Sten, omtrent haandstore.
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Stenene var sat umiddelbart oven paa det h vide Sand,
og i nordre og vestre Side, uden for Graven, laa mindre Dynger af haandstore Sten, flere af dem ildskørnede, og næsten alle af rødlig Granit; de har rimeligvis været benyttede til en Art Dække over Graven.
I Graven stod en Række Lerkar, blandt andet en
Urne, et fladt Fad af Form som et nymodens Kagefad, en velbevaret lille Kop, tlere Skaale, ialt () Lerkar, der dog desværre alle, paa Koppen nær, var knuste af .Jordens Vægt.
Lerkarrene, paa nær Koppen, var udslyrede med
smukke og typiske Ornamenter, der viser, at Sagerne
er nedlagte omkring Aar 200 efter Chrisli FØdsel, i
den saakaldte romerske .Jernalder. Lerkarrene blev
varsomt optagne og overgik ved Ejerens Vehilje til
Aalborg historiske Museum.
Fund fra den romerske Jernalder er godt kendte
fra andre Egne i Jylland, og Fundforholdene passer
særdeles godt sammen med tidligere Fund fra denne
Periode. Liget har ligget i den nordre Side af Graven, men der fandtes intet Spor af det, og alle Lerkarrene stod pænt opstillede paa Gravens Bund i dens
søndre Side, umiddelbart oven paa Sandet.
Man kender fra andre Fund Opstillingen: Fadet
eller Urnen staaende i sydøstre Hjørne, og saaledes
ogsaa her, Fadet og derpaa Urnen indledede Rækken,
derpaa kom de mindre Lerkar i Retiling mod Vest.
Guld, Sølv eller andre Kostbarheder fandtes ikke
i Graven; et lille, ca. 5 cm langt Stykke Jern, rimeligvis de sidste Rester af en Kniv, var del eneste, der
fandtes udover Lerkarrene, men der var svage Spor
af et lille buet Stykke, rimeligvis Jern og mulig Rester af en Ring eller af en Kniv.
Da Markens Kultivering ikke godt kunde opsæt-
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tes længere, maatte Gravens Sten fjærnes, men alt
blev opmaalt, tegnet og fotograferet.
Fnnd l •d t ligger i en Egu, der er n log m ege l
rig paa Olcllid ·mind er; i Horn n m l1 'IT' U er op l all
1100 Gnwhøj , lic1gend me: l i H r•· dels sydlige og
midler te Del, og m s ten alle fra Bro11c ald.•1·en. D · r
er derimod kun faa af d c!·ton' St nald er -S l >n grnY ,

Fig. 2.

i'nrti uf GrnYcn .

men blandt de ca. 20, der findes, er et saa anseligt
Mindesmærke som »Troldkirken«, Langdyssen yed
Sønderholm, Nord for Landevejen, der er ca. 55 m
lang, synlig videnom.
Fra den romerske Jernalder kendtes i Forvejen
ingen Fund fra den nærmeste Egn, men da der· kun
ganske kort fra Fundstedet er Høje, og da der lige
Vest for Stedet, i nu opdyrket Hede, fandtes Oldtidst1gre med Spor af Agerrene, bad Museels Udsendinge
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Ejeren være opmærksom paa, om der mi1lig skulde
findes mere paa Ejendommen.
Allerede den næste Dag kom der gennem Stationsforstander Poulsen, Sønderholm, der ogsaa første
Gang havde sendt Museet Underretning, Meddelelse
om, at der var konstateret endnu en Stensætning,
liggende umiddelbart Vest for den først fundne Grav.
Ved en Undersøgelse viste det sig, at Stensætningen
utYivlsomt var en Barnegrav, og da dette maatte siges at yære af stor Interesse, blev Nationalmuseet
straks underrettet, ogsaa fordi der konstateredes flere
Rækker Sten, der kunde tyde paa, at der Yar flere
Grave eller mulig en Boplads.
Konservator Rosenberg fra Nationalmuseet, hvis
Navn er velkendt som Konservator ved ~gtved-Fun
det, kom nogle Dage efter til Fundstedet og gik i
Gang med en omfattende Undersøgelse, bistaaet af
den fornødne Arbejdskraft.
Ved at grave Gange· paa Kryds og tværs konstateredes det, at der, i endog meget stor Udstrækning, fandtes Stenrækker i Grunden, liggende ca. 1 /2
Meter under .Jordoverfladen, hvad der straks ledte
Tanken hen paa, at det mulig kund.e være Fundamenterne af et Oldtidshus, der var fundet.
Man maatte da uvilkaarlig drage en Sammenligning med de interessante Hustomter fra Thy og Kraghede; Bopladser var tidligere ikke fundne i AalborgEgnen, og man maatte derfor med den allerstørste
Interesse følge Udgravningerne.
Formodningen om, at det var en Barnegrav, viste sig at være rigtig; den var ikke mere end ca.
1,20 m lang og ca. 50 cm bred, og Indholdet svarede
særdeles godt til Lerkarrene i den først fundne Grav;
der fandtes en Krukke, en flad Skaal og en lille Kop
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lignende de først fundne, selv om de var noget tarveligere udført.
Opmærksomheden blev straks henledt paa, at
Barnegraven laa noget højere end Stenrækkerne, og
det var let at se, at Gravens Sten var tagne af Stensætningen, af Syldstenene.
Eftm·haanden som Udgravningen af Stenrækkerne
skred frem, viste det sig, at Pladsen var af endog
meget stor Udstrækning; Grundstenene viste, at Huset mod Nord maatte have været ca. 20,5 m langt
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Fig. 3

og 8 m bredt, liggende i Retningen Øst- Vest, og Syd
for Huset. kunde mindre Stenrækker og Brolægning
tyde paa, at der her har ligget endnu et Hus - en
Stald? - , ca. 8 m langt, 5 m bredt. Syldstenene
var satte i tydelige Dobbeltrækker med ca. 40 cm
Mellemrum, og særlig i Nord- og Østsiden laa de
med stor Regelmæssighed (se Fig. 3).
Hjørnern e har Ve r t vagL afrund d , men paa
fl ere Sl d r· ,·ru· Anlægg 1 nog t for l JT L, ·:m ta c)j fl af seneTc Bebo ' re paa Plads n, mulig de samnw, der har artlagt d lo Grave. EL Lidsled i Nordvæggen er vel lavet af de samme Beboere, ligesom
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en tredie Række Sten i østre Side, uden for Syldstensrækkerne og liggende i lidt højere Plan end disse,
kunde tyde paa Anbringelse af et noget yngre Hus.
Af Husets Vægge, der antagelig har bestaaet af
Græstørv, findes intet Spor, men mulig er Huset nedrevet allerede i Oldtiden, det er sikkert ikke som
Oldtidshusene i Kraghede og Thy forgaaet ved Brand,
idet der ikke i Fylden fandtes Trækulsrester.
Midt paa Nordvæggen blev gjort et meget interessant Fund, Husets Indgang; en flad, som det synes,
afkløvet Sten af ca. l Meters Længde, var sat ned
paa Højkant, og i østre .Side var Tærskelstenen ligefrem kilet fast med en mindre Sten, og Mellemrummet mellem Syldstensrækkerne var pænt brolagt med
tre Rækker flade Sten, ligesom en flad Sten var indpasset i Tærskelstenens vestre Ende (se Fig. 4).
Tærske1stenen ragede ca. Hi cm. op over de flade
Sten.
Der ble·Y nogle Dage senere i Husets Sydvæg,
ogsaa omtrent midt paa denne, en. Smule længere
mod Vest, fremdraget endnu en Indgang; en Række
flade Sten var stillede paa Højkant, buende indad, og
foran var anbragt flere Rækker flade Sten (se Grundplanen).
Disse to Indgange kan tyde paa, at Huset har
været delt i flere Rum, beboet af flere Familier, men
dette Spørgsmaal kan først finde sin Besvarelse næste
Sommer, naar Husets Indre graves ud. Af Hensyn
til Aarstiden og da Undersøgelsen paa Grund af Husets Størrelse tog længere Tid end beregnet, maatte
Pladsen mellem Syldstensrækkerne, Husets Indre, lades urørt i Aar, men det er Meningen at fortsætte
næste Aar.
Opmærksomheden vil da nærmest være at rette
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1 an Spørgsm:\Ulel om I u ·et Jndd ting og paa om
muligl <ll lindr Stolpehun r Yi · •nd Pind en for d
Stolper, deT h,u- haarli't Taget · nt saadann oprindelig
hm· ,-~ rcl anbragt· ••r yj~tnol< .ulvivl ml id l d l
m get l~ng og br d Hu v l eUt-r Y<\11 . l< lit-.tl l d
sig overdække.
Der blev ved G:ravning af en Grøft omtrent midt
i Huset forsøgt at fmde Skillevægge, men hidtil uden
Held ; \'ed denne Gravning fandtes et Gulv af faststampet Ler og mod Vest en noget højere liggende.
Forhøjning af brændt Ler, temmelig sikkert et Ildsted.
Rundt om paa Pladsen fandtes Brudstykker af
Lerkar, men intet helt; . Lerkarstumperne syntes at
bekræfte Antagelsen af, at Huset er noget ældre end
de to Gran>, hvad ogsaa Anbringelsen af Barnegraven viser.
H uset i Sønderholm 1ninder i Anlægget meget
om de to Jernalderhuse, der for en Snes Aar siden fandtes ved Kraghede i Øster-Brønderslev Sogn. Disse
Huse vendte i lignende R<'tning, nemlig Ø. S. Ø.V. N. V., og det største· af dem var godt .15 m langt
og 6,75 m bredt, me.d Vægge omtrent l m tykke.
Disse Huse, der var ødelagte ved Brand, har haft
lerklinede Vægge, men af saadanne er der hidtil ikke
fundet Spor i Sønderholm-Huset. Formen, med de
let buede Sider og afmndede Hjørner, ligner paafaldende Husene i Thy.
De fundne Syldsten er nu atter tildækkede, indtil Undersøgelsen næste Sommer kan fortsættes. Husets betydelige Størrelse har vakt den største Op_- _____ _
mærksomhed blandt Forskerne, ikke mindst ved Sammenligning med Husene i Thy og Kraghede, og man
maa med den største Interesse afvente, hvad de senere Undersøgelser vil bringe, men allerede nu kan
10
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man ig , al Sønderholm-Hu et er l af de igtig te
Fund, der i en lang Aarrækl e l' gjort paa vor Egn.
Desuden har dett Fund gjort, at Interessen for
Oldlidsforskningen i Egnen er bleven endmt mer •
le\1ende. Der er, efter al SøndCI·holm-Husct er fremdraget, kommen Underretning om, al der paa tlere
Steder er højst interc sante Ting, der bør under. øge
af Fagmpud, hvad de1· ogsaa vil ske i kommend
Aar, og man maa i højeste Grad 1 aasl•ønne a l B folkniagen he1· og andre Steder v i e1· den fomødn •
Resignation. og lader agm nd ne undersøg
hvad
der fu1des. D l :er uu saaled s ud, som om Ber lniugen her om Sønd rholm-Fuodct næsl Aar vil kun ne -•fterfølgcs ar Beretning om andre Fund, alt amm n tj nend Lil at rorøde Kend kabel til vor Egns
Fortid.

•Troldkirken< ved Sønderholm.

[Klicheerne Fig. 3 og 4 er velvilligst udlaant Samfundet
af •Aalborg Amtstidende•. Fotografiet, Fig. 2, er taget af
Regnskabschef Bye-Jørgensen, Aalborg. Tegningerne er udførte af Forfatteren.)

LØGSTED SOGN
OPTEGNELSER AF M. MØLLER
FHV. LÆRER I LØGSTED

saadan noget som 4 a 500 Aar siden bestod
Løgsted Sogn af Byerne Løgstedt, Løgstedøre,
Mi ltorp og \ • e tcrørbek.
Eft r al LøgsløT har ndskilt ig, har Lø<~ ted
Sogn gennem Aaren s Løb faael el helt andet d eende, idel n tot· Gaard er bleven udsl kk l til en Bv,
og de øn-ig By r fl r d J-iftningen. ·r n ltede ud
paa Markerne. Nu be laar ognet af følgende Byer:
Løg·ted, Ravn ll·up, Mjallel'llp, Ve ter-Ørln k og Vornestrup.
Navnet Løgsted er sammensat af Personnavnet
Loge eller Løge. Man træffer paa det i Gud es agnen e. Det
er en Jætte ved N av n Loge, der sejrer i Ædekampen
med Loke. Løgsted bliver altsaa det Sted, !Loge valgte
til sit Hjem. Man var ofte i Vilderede 'med, hvorledes
man skulde stave et Navn i ældre Tider, og et ellers
kendl Navn kunde godt af' denne Aarsag e- fremmed
ud. niskop Torla i Viborg omtal r »Løg tade<< I h+
i el Maneskift , han gjord l :net 1441 m d Vitskøl
Klo ler. l det geh im Arkiv ·e•· man n M· rk ærclighed som »Lewfst th(<, h iU<.el har gi ,·et Anledning
til at man har g ltet paa al Navnet kuld være
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opstaaet af Ordene »lav« og »Sted«, og man har
fremført som Begrundelse, at Løgsted ligger lavt; men
den første Antagelse er den mest gængse .
.Jorderne i Løgsted bestaat· af Sandmuld af ret
god Beskaffenhed. Paa sine Steder kan det dog nok
fyge med Sandet i Foraarstiden.
H L• So u l har I ridlund dag, og ' Om n Følge
deraf r all lhønd ' d r skal bold \and hele arct
hugg t n d i n Dybde af 3() m m · n S<lfl har dt' ogsan
..,.an J, ' d jligl \and.
Sognet har ·aa godt om vrr•.r L b lottet for Trævæl· L, m en 1111 e r d er n bel D l Smaaplanlager,
lig ·om d 1· v d Gnarden o a H 11 't'n
r tørre og
mindr Ha\· r og Plantager.
Fotnden l n nimind )i<t florn l'or find • i Sognet
·n D l af de Planter, rier m sl hold r i.cr Lil Kridtet,
·aaLcdcs Il r • Gøg url , ,., T-hwlidsc, 'ancl-Gaa mad
løj , Bh ·r -Snu ·ld Sæbeurt, Limurt Va ar-Pot n Iil,
Bibern Il , Scgl -Sn gi lwlg, gul Rundb· .lg og vild
Lakrit 'A Lra"e l). Hornskul p ' Gl.aucium luleum
gror ud e pa:l R ' ntmen ud .n 1'01' Fred rik d n S 'Y ndes Kanal.
Løgsted r nn eks Lil Løg tør Købslad og dnnn r

samm ; n m d Korn u m e n l ommune. . Del , ,. omgivet
af Løg.lør Markjord ' l' l ot·num '\ indble ·, Vilsled og
~bil Sogn . Af nalurli
Gr. n r har d •t Liml:jorden mod V t oa

l! l

Stykk e af Bækl· n i Ørbc k mod

Ø l. Jord ern e er sandmuld de og aa lemm Jig .Jlade.
l den østre D l ;,~f Sogn l gaar Banen fra Løg:lør
efter Hobro, og midt ig nn em gaar Landevej n til
\ iborg. Fra Løg ted J hk Lil Bjørnsholm danner
d nnc en fuldst: ndig r •l Linl . Lidt nord n for Toldvanggaard gaar· Vejen fra til Hobro. Igennem Pe-
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tersborg gaar Amtsvejen fra Løgstør til Nibe. Ved
Smak Mølle gaar Vejen fra til Aggersund.
I 1921 var der 609 Indbyggere i Sognet, Hartkornet var 161 Tdr. og Arealet 1426 ha (Trap).
Matrikelnumrene er fra Matrikelen af 1854.
Naar man nu i det følgende vil savne Omtale
af flere Hjem, er Aarsugen den, at de er dannede i
den allernyeste Tid, og deres Historie vil jo nok blive
opnoteret af andre.
LØGSTED BY
har som: saa mange andre af de gamle Byer været
helt sammenbygget. Mellem Kærgaard, Holmagergaard
og Bakkegaarden har samtlige Gaarde og Huse en
Gang haft Plads.
Løgstedgaarden, Matr. Nr. 1 a,
var i 1814 beboet af Selvejer Christen Erichsen. Den
havde da 5 Tdr. Hartic Senere blev den solgt til
Bjørnsholm, som med alt sit Bøndergods i Aaret 1828
af Johan Caspar de Mylius blev afstaaet til Staten
for Gæld.
I 1857 solgte Kong Frederik den Syvende Løgstedgaarden til Søren Hansen, som allerede havde haft
Gaarden i Fæste i flere Aar. Da var Gaarden skyldsat
for Gammelskat 32 Rdl. 46 Sk., og Hartkornet var
5 Tdr. l Skp. l Fdk. x;4o Alb. Samtidig fik S. H.
ogsaa Skøde paa Matr. Nr. 2; skyldsat for Gammelskat
34 Rdl. 16 Sk. og Hartic 4 Tdr: 6 Skp. 2 Fdk. samt
Matr. Nr. 60 a i Tolstrup By, Næsborg Sogn, skyldsat
for Hartic 3 Fdk. 3/ 4 Alb., uden Gmsk.
Købesummen var 4a49 Rdl. 8 Sk., for hvilleet
Beløb Søren Hansen udstedte en Panteobligation, som
han skulde forrente med 4 p. C. p. A.
I 1847 indvalgtes S. H. til Medlern af den jyske
Stænderforsamling.
I 1865 er han endnu Ejer af Gaarden; da er det
samlede Hartk. 10 Tdr. 5 Skp. 2 Fdk. l Alb.
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Efter ham kom tre af hans llørn Peder Mine og
Kristine til al fore taa Ejendommen, meden. en anden
Søn J nlitts fik el Lille Boelst d i Ra vnstrup.
J 1896 købte Jesper Larsen Jespersen fra ~Man 
·Lrup Løgstedgaarden. Han ombygg de hele GMl'den,
anlagde en muk Have 111 d tllhørende Plantage. E fter
al han i Iler A:w lunrd weret ogneraadsformand, blev
han algt ind i Amlsraa<let.
Op imod Amtsvejen i Ejendommen norelve ·Uige
Hjørne er en S< ni ning, der 'kaldes ))Fløen« og i
Testerm arken hedd>r n Lavning »Vælden<<.
Der har før liggel en Rælu<. Høj ve ten for Gaaroen gaaende langs den Vej d r fra am·den fører hen
til mtsvejen, m n af d •m Cl' der i1·k
por Lilbage.
Løgstedgaard, Mat1·. Nr. 11,
var i 1814 Fæ·tegaard til Bjørnsholm, der da ejedes
af Kaptajn .Johan Caspat· de M lins. Fæsteren hed
Christen Pedersen, og Gaarden havde 5 Tdr. 5 kp.
1 Fdk. Hartkom. IC L. Schmidt Yal· Kong ns F. s le l'
i 1848. Han havde to Døll: •.
Fnl 1851 til 1857 'ar cand. phil.
xel Ni ·olui
Lmtd Ej r af aar len. Lund ar født paa Skivehus
20
7
'J, /ts 1810 og han død• j Aalborg
/•o 1864.
Den næ te
jer hed Bjørn. Han skal have
merglet Jorderne alt for tæ1·kl, saa meget al ·,>den
»brændte« b01·L
Møllebygger Ingvardsen, den følgende Ejer, omby"gede Gaarden og maatt
aa s lge den Lil Povl
'pliid. Den havde da 5 Tdr. G Sl p. l 9/.a Al h. Harlie
Han var gift med en Datter fra Holcl<asminde.
P. B. Herskind var Ejer fra 1871 til 1873.
I Aarct 1884 olgle Anders Kornuro Ejendommen
til Søren Forpagter Ped r en ror 23,400 Kr. Da var

Hartlc 51/3 Td.
Og i 1915 afltøbte dennes Søn Laurid Holm
Peder en Løg tedgaard.
Lige op til Gaarden er der en tor lhidtgnw,
h'•oraf der graves en Mængde Kridt der br ndes
til Kalle
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Røgethusene (Røgildhuse)
llgger d I · i il ted del i Løgsted . I Matr. Nr. 24
boede i 1850 .Jens Christian J n en med ønnen Niel
Christi~n. fødl 1836; i 1865 •ar Mol'len Andersen
(Fi l• r) Eje1·, og Hartic nn da 4 kp. 1 3 /.• Alb.
Omkring HlOO bo de Johan Chri'tian Lar en
Holdt dal b er, og i de sid l' Anr La1-.· Chr.
hri stensen.
Røgelhøj, der nu er sløjfet, laa paa den Del, der
hørte til Vilsted.
Sara-Gaarden, Mati'. Nr. 9 a,
var i 1814 Fæstegaard Lil Bjørnsholm og havde da
5 Tdr. Hartkorn, og Fæsteren hed 1iel .Jen 'en.
l >>Aalborg 'tift lidende« for 1829, Nr. 109, (inde ·
en Li te over 10 Gaardc i ars og Slet H rrede1·, der
af Pxo •uralor 1ors i Løgstør beg re holdt Lil AL1klion
for Skatterestancer. Ibland l di se er en • jendom
af 5 Tdr. Hartk., Ejeren bedder Niels Pedersen og
det kan ild·e godt være anden Ejendom end Malr.
Nr. 9 a.
I l (V lun de den l u n 3 Tdr. 2 F dk. 2 Al b. i
Hartkorn.
Da havd • Ej r e n Jen. .J ensen Sartl
(Sara-Jens) bafl d u i mange A~u.. han havde DølTene
J nsine, født 1856, og Nicoline født l 57. Han
var for Re len Broder til icls Jensen Sa1·a (Sm·a- i l' )
i Mjallerup, om lw m der fortalles al han lumde
trolde Lidt.
P der Morten Morleusen (Pi Mnaten) ha de derpaa Gaard ·n en kort Tid, men omh'i11g ved Aarel
18()7 hJev Mad
lstl·up Ejer al' den. I hans Tid uu·
det· en Mand i Pleje paa Gaardco. Han kaldles KlinkMads og havd
n D l P nge, omkring v d 800 Ri sdaler·, og dem t ulde Mads Ulst1·up have naar KlinkMad død . Saa hændte det at s·tmm Mads gik hen
og d1·uknede i Brønd n, og FoJk ymted om, at lads
lstrup vist ikke var saa b lt uskyldig d ri, og Øvrigheden blanded' ig i Sagen, men 1ads lstrup Juarede Skærene.
Isaack Pretzmann var ogsaa i Pleje hos Mads
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l trup paa sine gamle Dag , Liget d'· ·n Original
der gik unde1· Navn t >Karunkel m d n«.
I 1891 købt Chrislen Krogstrup fra Vil l d Gaarden, og ban solgte l n ig n i 1896 W ntou Nielsen,
der beholdt den til l.ll3, da . han solffle d n Lil lviarLen E ·l es u.
Matr. Nr. 9 b.

Bruae1·cn hed i l 65 Han

P de1·sen Bløde og
Ejendommen ha d da 3 Skp. l Fc!IL l 1 / 2 Alb i Hartk.
D •n øndre Mur k <~f Claudihus bl•v ener tillagt
denne Ejendom, og Ej ren ,·a r· i. Slutning n af Fir •rJle
nders t[ arkus en, d r døde HllO. 'id n kom Niel ·
J en. n J n · Frandsen og id l Marinu Høgh, d'L'
aldele har· forn ret B rgnin<~ rne og anlagt n J-la ve.
Matr. Nr. 9 e

i l 65 kun 7 kp. 3 •dk. l Alb. Hnrlk. og
~je1·en h d cla Hans Chr. \ ilhelm 13ojer.
I ' lulningcn ar d L 19. :ll'h. bed Ej ren Han Cln. Ilan ·en,
han l<øbt m t' J rcl, anlagde n smuk Have og en
lill Plantage og :olgt nd •lig Ejendornmcn, der nu
var en Gaarc.l, Lil Jobannes uder en, d r lul\de d ·n
til Hl02, da ban olgt den Lil Han Antler en, der
besad d n Lil 192~. da han solgte den til 1\:i l Bru11.
T Plantagen ho.lcler ko duerne tadig Lil.
Ltavd

Løgsfed Nø1·gaartl, Malr. 1\11·. 19 og 9 d,
ba\(l i 186. Lil amm n 1 To. 6 Skp. 1 Fdk. 2 1/ 2 lb.
i Hartic Ma'lr. Nr. 9 d var den oprindeHg Ej ndom ,
men Boligen, der slod paa den, ·r for!, 11n t n drev •u
og d r r htn tilbage Levning t· af en gammel Brønd.
Her boede Mart n Lau·t en. Han havde Lo Dølr •
Metlc, fødl l 40, og Kri Liane, født 1842. Hans Kon
faldt ned fra Loftet paa 't •n bro ' n og sl.o<~ sig ihj 1.
»Ak, ak, ak! hendes Hoved ,·ar a l Lag paa aldmrat
som en ka~uet Potte le< fortalte Nabokan n, der kom
fo r al hjælpe hende.
I Aaret l 70 var Jen. Brøndum Ejer af Stedet,
og d t vur ham d r n dr v de gamle Bygninger og
flytled ned Lil Amtsvejen. Saa havde Hans Brøndum
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Gaarden en Tid, hvorpaa Niels Frandsen i Slutningen
af det 19. Aarh. startede en Købmandsforretning, som
han drev sammen med Ejendomri1en. Senere solgte
han Købmandsforretningen til Købmand Dick, men
beholdt selv J ord tilliggendet.
I Begyndelsen af det 20. Aarh. solgte han Gaarden
til Anton Jensen, der udvidede Gaarden, idet han tilkøbte sig Claudihus's Vestermark paa 10 Td. Ld.
og 6 Td. Ld. fra en Ejendom østenfor, hvor der boede
en Mand ved N av n K risten Hansen.
Vest for Gaarden har før været en stor Dam, der
kaldtes Fruedammen - >lFrowdammet«.

Toldvanggaard, Matr. Nr. 10 b,
ligger paa Østsiden af Amtsvejen til Viborg.
I 1814 havde Ejendommen kun 2 Skp. 2 Alb. i
Hartkorn og hed da Toldvanghus, Ejeren hed Christen
Christensen.
. I 1865 har den 2 Tdr. 4 Skp. 3 Fdk 2 1/2 Alb. i
Hal'tk., og Ejeren hedder Niels Sørensen Forpagter.
Han solgte Ejendommen i 1884 til Niels Christian
Jensen (Andersen). Omkring 1920 overdrog denne
den til sin Søn Jens Andersen Jensen.
Matr. Nr. 13.
I Aaret 18-!8 var Thomas "\\-Tinther, der havde
Sønnerne Just og Jens Winther, Fæster til Kongen Bjørnsholm. Hartkornet var da 4 Skp. 3 Fdk. 1 1/4 Alb.
Den næste Ejer var Klemmen Kristensen, der
har den endnu. ·
Gaarden, Matr. Nr. 12 a (Lykkeguard).
Lige sønden for Ravnstrupgaarden, ligger en Gaard,
der i 1814 var Fæstegaard til Bjørnsholm, og Brugeren hed da Thomads Christensen. Den havde af
Hartk. 3 Tdr. l Skp. 2 Fdk.
En senere Ejer hed Christen Kormm1. Hans
Adoptivsøn, der hed Morten Andersen, men som alle
sine Dage blev kaldt Morten Kornum, var den næste
Ejer. Han besad Gaarden fra 1854 til 1874.
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Af senere Ejere anføres: Jens Hansen (Holmgaarden) fra 1874 til 1881, Mads Faarbæk fra 1881
til 1885, Jens Mikkelsen fra 1885 til 1888, Iver Hansen
(Buus) fra 1888, Kristen Hansen fra 1899, Kristen
Holst til 1919. Derefter skifter Ejerne rask, indtil
Lars Porsborg omkring 1922 købte Gaarden. Men
1929 forestaas den af hans Enke.
I 1865 er Gaarden opført under Ravnstrup og
har der Matr. 3 a. Det er jo nemlig saadan, at en
Del af denne Ejendoms Jorder ligger i Ravnstrup og
Resten i Løgsted.

Bakkegaarden, Matt. Nr. 8 b,
er udskiftet fra Brunbakkegaard omkring 1840. I
den nærmeste Tid derefter var der en Ejer ved Navn
Christen.
I 1850 er Niels Laustsen, kaldet Bak Niels Laustsen eller vre- l je] Laustsen, Ejer af Gaarden, og i
1865 er tlel Christen Holst Jensen, der er det. Da
lun de Gaard n 1 Td. 7 Skp. 3 F dk. 23 /4, Alb i Hartkorn.
Ved
arel 1890 er Niels Kjærsgaard Jørgensen
Ejer i flere Aar. Efter en Mellemhandler gik Gaarden
(1929) derpaa over i den nuværende Ejers Hænder;
hllns Navn er Jens Postborg.
En lille Sænkning i Terrænet lige norden for
Gaarden hedder Krikhullet.
Malt. Nr. 1 b,
lun de i l 65 Hartkornet l S kp. 2 F dk. l 8/ 11 · lb. Her
var en Smeclie lwm· .len ' Ch istian Smed og sid n
hans Søn Clui ten med trakterede .Jernel.
Eflerm·md n, de1· ikk
ar Smed, maalle ituidlertid find
ig i al blive kaldet Niels Smed, siden han
nu n Gaug ha\7dc taget medien i ilesiddels .
1872 bedder Ejeren Niels Simonsen og i 1883
Ni l Cbr. Niel en (Hu mand).
ra 18 3- 5 hm: Hall Clu·. Bojer •jendomm n,
og efter barn kom Jen Anilersen til 1925, da ninus
iel n l·øbte den.
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M.a tr. N1·. 18.
I 1848 boede her Peder Andersen, som var
F æ s t e r til Kongen.
I 1865 var Murer Poul Jensen Ej e r, og Hartkornet var 2 Skp. 2 Fdk.
Den nuværende Ejer hedder Kristen Jensen. Han
har anlagt en smuk Have.
Matr. Nr. 9 d,
havde i 1865 4 Skp. 13 /t Alb. i Hartk., og Ejeren hed
Isaack Pretzmann, Søn af Skoleholderen i Sognet.
Efter Sagnet skal han have været en »klog Mand«.
Omkring 1900 boede Mads Klausen der, og siden kom
Tækkemand Niels Kr. Nielsen og sidst Kristen Holst
Jørgensen.
J{ærgaard, Matr. Nr. 10 a,
er en af de faa Gaarde i Løgsted By, der ikke er
flyttet ud. I 1814 boede her Fæster til Bjørnsholm
Jens Thomasen, og Gaarden havde 5 Tdr. 5 Skp.
l Fdk. Hartk. I 1817 staar Christen Ovesen (Væver)
som Ej e r og i 1865 er det hans Søn Ove Christensen, der er det. Da har Gaarden 5 Tdr. 2 Skp. 3 Fdk.
l Alb. i Hartic
I 1900 har dennes Søn Niels Christian Christensen
overtaget Ejendommen. I 1913 r Sogne fog d And rs
Jensen Ejer, og i 1927 hans Søn Si mon .Jen ·en.
Gaarden ligger noget La t Syd !'Ol' By' ejen .
Sønden for Gaarden ligger nogle Agr ' der J· aldes
Disagrene.
Skraas over for KærgaanJ paa 13y v jens nordre
Side ligger et lille firkante l Hus, d r for saapas 100
Aar siden blev bygget til »S I r< dd er-Mclt «, som døde
af Kolera 1853. Senere ble del Boli for 1Løg l dMarie•, der bor der endn u og r af d n Fo rme ning,
at hendes H u s er det ældste i Sognet.
Holmagergaard, Matr. Nr. 4,
har Navn efter nogle Agre, der kaldes Holmagrene.
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Den ejedes i rum Tid før 181+ ~1f Cbri l m~r Pouls •n,
der døde den 28 ..Januar HH -, 8, ar gamm L Han .
Søn og Eftermand Poul Chri toll''I' ·e n døde af Tvl'u ·
tillige med sin Hustru Mett CJni lendalter og lo Døtre.
Da havde Gaarden 4 Tdr. 4 kp. Harlk.
J 1H39 et· Pcd ·r Christian Bojer Ejer af Gaarden,
og da har den + Tdr. 6 Skp. l Fdk. 2 1/4 Alb. i Hartk.
Han var Sogu •fog•d i 1865. Han har Børnene Jørgen
født 1 117 Jens P t r født 1842 og Hans født ca. 1840.
Efter ham er hans ' ø n Lar · Peter Bojer af andet
Ægteskab Ejer, han solgte den til Jørgen Svendsen,
der a ldrig selv l eho d e d n men overlod den til sin
Svig rsøn Greger Møll r fra Kobakken i Klim. Denne
var imidlertid kun ll tyr r, og først i Firserne solgte
Jørg. vend en Gn~uden Lil Lars Peter Jensen, en
m g l vu •rig 0" d •trUg ~land. Han lagde sig særlig
efler Frø~l\· l og Olll lagde h .le Gaardens Drift derefter.
lian om b •ggcclc Gaarden, efter al d •n var JPdbr~ n dl,
aniaude (( u slorc Have og Plantag 11, saa nu ligger
B gning rn gans.l< s kjult aCTr er. E nd etig nd<rav
han cl H rbarium at' tlauskc Græs:ll'ler og Fod rplanter. - N u 1929 ejes GHarden af L. P. J ns n ·
Svigersøn Anders Hansen.
Halegaal'den, Matr. Nr. 5 a,
ligger som d~n yderste Ende af Sognet, deraf Navnet.
Allerede i 1814 var Bonden paa Gaarden Selvejer,
han hed Poul Nielsen, og Gaarden havde da 4 Tdr.
4 Skp. Hartk. Dernæst var hans Søn Niels Chr.
Poulsen Ejer. Han faldt om og døde ude paa Marken, og derefter sad hans Enke Sofie ved Gaarden en
Del Aar, men overlod den saa til sin Svigersøn Christian Jensen, han var Ejer af den i Aaret 1865, men
da havde den kun 2 Tdr. 3 Skp. l Fdk. 2 3 /~ Alb. i
Hartk., idet der er udskilt det sydvestre Hjørne til
Dannelse af Ejendommen Matr. Nr. 5 b.
Ved Slutnipgen af forrige Aarhundrede hedder
Ejeren Søren Kristian Jensen, han ombyggede Gaarden
og anlagde en Have. I 1929 gik Gaarden over til
hans Søn Johannes Jensen.
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Erikesminde, Matr. Nr. 3,
hed i ældre Dage SYolsgaard. I 1814 er Selyejerbonden Jens Sørensen Lademand Besidder af den, og
den har da J Tdr. 4 Skp. Hartk., og i 1865 er det
dennes Søn Søren Jensen Lademand, der ejer den,
og den har da -1: Tdr. il Skp. 3 Fdk. 2 3 /4 Alb. Hartic
Den næste Ejer er .J ens AnderSen Hedegaard, der ,·ar
gift med S .•l. L' Daller Trine.
Fra 1882 Lil 1903 \" "\r Jens Lassen Ejer, og siden
har Kristen Sand haft den. Han har fuldstændig
ombygget Gaarden og givet den NaYnet Erikesminde.
Man skulde næsten tro, at det gamle Navn paa
Gaarden har haft Forbindelsen med Svolsgrav, der
riglignok bY l"l~cn li g r JHlll Gaarcl ' n · Ejendom eller
i Løg·Led Sogn, idel d n tigg r i Vansled, :\1alle Sogn,
lig op Lil E •·ik ·mind s E,icndom.
D 't" r Cl·l slor HnY C til aarden .
Gaw·den, Malr. 1\'r. ;; b,
er før 1865 udskiftet fra Halegaarden med -! Tdr.
6 Skp. l Fdk. 2 1/! Alb. Hartk og ligger i det yderste
Sydvest af Sognet.
Ved denne Tid boede Jørgen Chr. Bøjer der.
Niels Kristensen Yar den næste Ejer.
Senere kom Andreas Zimmer og sidst - i Hl28
- Henry Sand.
Kmgagergaard, Matr. Nr. ()a,

har sagtens NaYn efter nogle krogede Agre, som jo
nok i vor Tid med den mere rationelle Dyrkning af
.J orden er bleven rettede, den ligger i det sydvestlige
Hjørne af Sognet.
I 1814 ejede Lars (Laurs) Sørensen Gaarden; den
havde da 4 Tdr. 4 Skp. Hartk. og laa nede midt i
Løgsted By sønden for By,,ejen.
I 1850 havde dennes eneste Søn, l\:iels Laustsen,
Jaaet Ejendommen, men for at skille ham fra Manden
i Bakkegaard:en, der ogsaa hed Niels Laustsen, kaldte
man ham Nedre-Niels Laustsen og Bakkemanden
Ovre-Niels Laustsen. :Men i de samme Dage arbej-
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dede Mormonerne l< rkl der i Egn u , og sL-ønl Sted >t·
st· Hr. Trojel svang Ordet: værd mod 1or.mons
Tropp t, en »vis Vogn fra LTandhy og l ungl v l
opl sl g n l Menn ·k fra Fjendshened~, olgt
Nedr -r icl Lau lsen sin Gna1·d og fulgte >>d sidst
Dages HcUige« til lahs forj t ttede Land. Da vaT han
omkring 50-aar:alderen.
T 1864 r Jens Christjan 1 øhr Ejer
Gaarden,
og i l M gik den over Lil hans Søn P ' d r Chrislian
.J h ' n Nø hr de t· døde 1910 som Følge af et gifli.gl
ln ekl Lik. Hnns Enk
ad n Tid i u kift l Bo, men
saa verlod hun Gaarden til . in øn J ns Kri lian
~øhr der 1111 he. ideler llcll.
PL'!

ar

Siysy<L mlcn , M air. \r. ()d,
liggel' s nd n for og i Lini med d > lo for gaacud ·
Gaard og har om disse en Del Granplanln..ing, d -r
væmer godl mod d
karpe \ in( le fra Løgstør Bredning. Den har s>lv agl Navn al' del lave sump de
En drag, der ligger op ad Gaarden rnotl
•d vest.
Gaarden la a n de i Byen, da Koleraen i 1853 l· om
Ul Løg Led. Om d nn Bcgivcnh d skrh 1' Pn -•. ten
l·. V. T1·oj l i ·in L·ibe:r-Dalicu. følg •nde:
• Pastoralnoiiise.
Choleraepedemien rammede Løgsted Land ogn, or.>slaael
af sig ·elv ved ufornufli~ Nydelse a[ Bær og For.kjølelse.
En Kone og et Barn tilhørende Gaardmand Niels Jensen i
Løgsted angrebes paa een Gang, c.lerefler Døde med næppe
een Dags Mellemrum hans tvende andre Døttre ; han selv og
I<arlen (hans Pleiesøn) overlevede, skiøndt angrebne, Sygdornm('n : To Vaagekoner og en nær·boende Væverske samt
eo garnruet Røgter dl:lde af Cholera. - En Broder af Konen
Sognefogeden, samt dennes Hustru lede af Cholcrine, men
overstod den. En Nabo Husfæster .Povl Jensen og Hustr u
bt'agtes syge til et fdlstaaende Lazaret midt imellem ~ V ormstrup og Vesterørbæk og belbredte der. Eo Vaagelwne
ang rebes der men udskreves efter fem Ugers Lidelser.
Manden , der· mistede hele Familien, var henved 80 Aar· og
retfærdig med Hensyn lil Redelighed (1). Som desvætTe ofte
et' Tilfældet, havde han som ung gillet ig Ul Gaarden ved
at ægte en gammel Kone, havde der·, køndl ikke udlagt med
sin Stirdatter et uægte Barn, der nu var gift og [havde flere
Børn i Mjallerup. Med Slifsønnen var skiftet, og ban hnvde
med den nu afdøde Kone i sin Alderdom en opblomstrende
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Slægl af lre Døtre da Herrens Haand rammede ham saa
baardl. Dog var Slnget ikke stærkt J;jcndelig paa barn,
eftersom Familieforhindclscn destoværre er ofle blandt den
sirnplet·e Classe i vor Tid , da i\'ly[ldigheden med Guds Ords
flillige brug i Husene, sjelden et· kj endelig, en blot verdslig
AlliM , og naar det ndvol'tes Tt·yk letles glemmes Meget
af Herrens Fiog rpeg.
F. l'. Trojel«.

Som Supplement til Pastorens noget mærkelige
>>Notitse« tjener: Sygdommen blev indskrænket til
Løgsted By, idet Myndighederne tog alvorlig fat for
at standse dens Hærgen. De afkøbte Karetmager Slot
d l ham tilhør ndc Toll ruphus , d •r laa lidt uden for
Lø 11slør ved Mj•tllerupvej n, og h r Jo(l de indretl
·ped mihu ·, hvor de a ngrelm · kunde faa n k•ndig
Behandling. l) '1' ble Y antag l n S •geplejcrskc, Karen
Grelh';') k'lldel, og cl T blev tableret t 01·dnel Vagthold, dc;>l' skulde l_)all'oulllcre paa Vej n foran Husel
for at advare Folk imod al anæg"e B :øg. Sygdommen hjemsøgte særlig Niel .T n · ns Gaard i Løasted.
Der fortælles, at den overfaldt Konen Ane Catrine
Jørgensdatter og hend Datler Mctlc Kirstine, der var
17 Aar gammel, da de Jaa og klipp d Fa·H· og den
gjorde sit Arbejde grundigl og hurtigt.
• ør t døde
Konen, saa en lille Pige paa Jidl ve1· · Aar ved Navn
Jensine, derefter to andre Døb· , ovenm \'Ilt Mette
Kirstine og den lille Karen Marie paa 9 Aar. Fæster
Peder Andersen, Per Rytter kaldet, som boede i et
lille Hus i Nærheden, var det næste Offer; han var
73 Aar gammel. - Indsidder Peder Thomsens Hustru,
Gunild Marie, Gundel kaldet, maatte dernæst af Sted;
hun var 67 Aar. Den næste var ))Skræddei· Mette«
eller, som hun nok ellers hed, Mette Christensdatter;
hun var ugift og var 76 Aar gammel. Det sidste
•)

m samme Karen Grctb fortælles, al da de første nf
hendes Patienter døde, undlod hun al give de andt·e af
den Medicin, der vas· givet Ilende Lil dem , idet hun
troede, a t den var for stær l< . Il u n var nemlig en Gang
l<ommen lil al spilde el Par· Draaber paa sil Forklæde,
og da Farven stt·aks gik af, hvor Dl'aabernc var· fa)dne,
syntes hun ikke, det var noget al give •olk, og siden
den T id døde ingen for· hende.
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Offer va1· H usmarid Peder Lassens H ns h· u, Sophie
Magdalene Christensdatter paa 51 Aar.
Alle disse Dødsfald faldt inden for et Tidsrum af
10 Dage, fra den 11. til den 21. August.
I 1814 var Niels Jensen Selve,ler af Gaarden, og
den havde da 4 Tdr. 4 Skp. Hartic Han var endnu,
som alt er fortalt, ved Gaarden i 1853.
I 1865 flyttede .Jens Chr. Nielsen (Brøndum) Gaarden ud fra Løgsted By til dens nuværende Plads.
Sagtens var det først da, at rl•n blev lmldl Sig ga~u·cl.
Kort efter anføres Vilhelm Husmus e n som Ej ·'l' af
Gaarden. Han solgte den i 188H til P •d r H ·d 'gnard ,
der igen solgte til Krist •n Thom en l'rn Hanhe neli
Aaret efter; han hayde den til 1907, ved hvilken Tid
Kristian Larsen købt d n ror ig n al • ·l r tkn i r\ard
HH5 til dens nu n rende Ej r ~l:u·Lin Lau ·t · 11.
Der har før ligg l ' Il Høj ka idel ild •shøj ell er
Sigleshøj ude pau S h en t 11 , . d l· red ri k d •n Y" ndes Kanal, men nu er der kun sø rg li ct H stcr igen
af den. Det er sagtens en Si klar, der ('r pull l 11 11 d · r.

Gam·den, Matr. Nr. 8 c,
har jeg hørt kaldet Skovsgaard. Den er i den nyere
Tid udstykket fra Brunbakkegaard og ligger godt i
Læ af Granplantagen vesten for.
Ejeren hedder
Povl Andersen.
Hmtlfm/:1.-eyaard. Mol r . N r. 8 a,

har H\'11 ar Brunbal h~ n der Jigg l' 11 lill l<ilom •l r
\ e t f r Ravn Lnq>gaard m d en Sh·eg til yd. Si kk rt har llakk n Navn fL r Lyngen der li.dligcre hnr
d . kk · l d ll. Paa Nonl.iden a f Bakken r e l lille
kønl V· Id d l' almindcligYis kald
Mar n B kke
l:lul. D t Iill Vandløu, d r før r d erfra, er ikke m g•L
nmdfø rcnde. H vorfra ' a v n el s la mm er er n u glem l.
Man kan æ lte paa, al Mar n Bække har ·at LiYel
t.U d r· d l k unde jo ogsaa l n k es, a l der n gang
bar Y: r l •n lille ;vrenneskcbolig i N rh d 11, og nl
IndehaY r n af d n h ar lt n t i it: Orikk ·vaJld d •r. 1 rr er Spor af, nl cl r har vær ' l dr~l\·eL Tøn· d r.
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I 1814 bo de her lvejerbouden Chrislian Peders'n, og Gaarden ha,de da 4 Tdr.
kp. Hartlc
Il 65 et· det Chrisl n Jørgen 'en der er Itulehavet
af den, og den bar da 3 Tdr. 1/4 Alb. i Hartl . Han
luwd D alleren Else, fød l a. 1840. Aar l fler tan1·
Anders Pel r Kristens n for l •rel. Hnn ha de d n
i mang - m·, men . olgt den aa til sin Brodersøn
l ri ·teJl
iels u, d 1· lHnd den til oml· ring Hll ',
hvorpaa Laurid · Møller Pcd rsen hlev j r af d u l
Par ar. I 1918 fik And rs P der ·en d n og han
har den endnu (1929).
Til Bntubakkegaa1·d LløTer en lille Granplanlage,
der ligger Vest for Gaardcn orr slxækker ig ud til
ti n I' t lejle Bakkekam, d r med in l'roclige ræsYækst i sprængt m -d ,d •u
m nld·c Bakketidsel og
sLOI'hlonvh·et Slork næh . kraan r ned mod l•red rik
den Syvende Kanal. Fra d nne Bakl<el<am er der
'n vid . Udsigl over Land o<t Vand.
M 11 · m Bnmbakkegaard og Naboejendommen mod
yd er en Jillc Dal med del ejendommelige Navn
Grønslee (langt »e<<) og Ø l for næ\ n le lo Ejendomme
11 ud es 1. lill · En drag, der kalde Sig n . Igen ø Len
for dette breder sig det nogcl fugtig Slykl\ Agerland,
der ko.raktcri tisk nok kaldes » \~1 odwaang<< - den
vande V~lng.
Brunbakkegaard har før værel en tøn Gaard,
id l baad den Lille Gaard Matr. 8 ·, og den slørr
Ej udom, Bakkegaarden, Mal r. 8 b. r ud kill fra d n.
(Fortsættes.)
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MEDDELELSER
FRA

STYRELSE OG REDAKTION
J·: nmm foreligger l. Del af 7. l3ind af vor histo arnUng ,. »Fra Himm dand og Kjær
riske
Herred« , idet vi om s, dvanlig af praldisk H n y11
Jael r 3 Aargang udctøTe et Bind.
Efter Medlemstallet at dømme skulde Interessen
for vort historiske Samfunds Virksomhed være i Aftagende. Vi tror dog ikke, at dette kan være Tilfældet.
Grunden er snarere den, at der agiteres fo1· lidt, og
vi beder da indtrængende vore interesserede Medlemmer
om, at de hver i sin Egn taler Samfundets Sag, saa
vi kan naa op ved Siden af f. Eks. Hjørring Amt,
der har omkring 1500 Medlemmer mod vore 535.
Samfundets Sommerudflugt og Aarsmøde, som fandt
Sted Fredag den 27. Juni, gik i Aar til Hoveelgaarden
Willestrup og Astrup Kirke i Hindsted Herred. Som
sædvanlig udgik Færden fra Aalborg, og i et- langt
Tog af Biler, der efterhaanden forøgedes fra de tilstødende Veje, kørtes til Willestrup, hvor mange fra
Syd- og Vesthimmerland allerede havde givet Møde.
Foran Hovedbygningens Indgang bød Samfundets
Formand Lærer Ludv. Hedelund velkommen og gav
Ordet til Provst Alex. Rasmussen, Sandene, Kongeslev•
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som dels her og i Borggaarden, dels paa Festpladsen
i den overfor liggende kov, lwor man senere samledes, holdt et af ine berømt paa gnmd ig hjstori k
Viden bygg •t Foredrag, d r boldt Tilbørende i Aande
fra først til sidst. D l var •n meget inler snnl Udredning af 'Villestrups og dens Ejeres Historie gennem
Tiderne. Vi skal ikke her give noget udførligt Referat
af Foredraget, da vi haaber ad Aare at kunne bringe
'Villestrups Historie i vor Aarbog, men kun nævne
nogle af de i<.t lig t Data.
WilleslTup (W< Jde lrnp, af V< Id, Blaakilde) er
opført 1538- 42 af xel .luul og Kil·slen Ltinge og
havde da fil'
løje m d Taal'lle orr Portl'rcmspring.
Iver .Juul og Ove JuuJ l'orl alte lægl ns Traditioner
(Lillie-Juulerne). Gaarden kom . aa v d alg j d n
berømte Adels J< gt Ro ·enkranlzernes Eje, hvis Slæglslollhed ar saa stor, at det betraglede
om forringende, al n afEjern afWille trup, Vemer Ro. en l\1'an tz,
lod sig gøre til Baron. Den samme lollhcd bevared
Slægten op gennem Tidern . Derefter r Medlemmer
af SJ æg len J u l Stjerne-J nelenJ>) eu kor l Tid i.
Besiddelse ar Gaarden. I 1868 l· m den dog atl r i
Lillie-Juulernes Eje, idet Kammerherre Sehestedt Juul
til Ravnholt da købte den for saa for nogle Aar siden at
overlade den i Forpagtning til sin Søn Løjtnant
Axel Juul.
Desværre er Willestrups oprindelige Arkitektur
il·ke bevaret idel Ejendom pekulanl n chuckardl,
som ejede Godset for ca. l 00 Aar ·ideu, lod den ø llirr
Fløj (Kirkefløjen), Portfr m p1·ingel og de takk de
avle nedrive, da han synt , del minded e for mege t
om Viborg Tugthus! Han fjernede kort sagt alt, hvad
der mindede om den gamle Ridderborg, saaledes, at
Bygningen nu staar som en ganske vist anselig, men
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dog stærkt reduceret Levning af den gamle. Endvidere
foretog han en omfattende Udstykning af Godset.
Provst Rasmussen sluttede: Jeg synes, det maa
være en stolt Følelse for den nuværende Beboer · af
Willestrup, Løjtnant Axel Juul, at sidde paa den Gaard,
som Slægten for 400 Aar siden har rejst.
Efter Foredraget holdtes den ordinære Genemlforsamling. Formanden redegjorde kort for Samfundets
Virksomhed i de to forløbne Aar siden sidste ordinære
Generalforsamling, og mindedes i smukke Ord afdøde
Sagfører Olesen, Nørresundby. Kassereren Regnskabschef Ege-Jørgensen oplæste det I'eviderede Regnskab,
som findes omstaaende. Beretning og Regnskab godkendtes. Af Styrelsen genvalgtes Provst Alex. Rasmussen,
Sandene, Lærer J . Rasmussen, Haverslev, Bankdirektør
Chr. Jørgensen, Aalborg, Sogneraadsformand Rasmus
Leth, Smedie, og Dommerfuldmægtig Axel Lm·sen,
Løgstør. Nyvalgt blev Apotheker 1'. Strøyberg, Aalborg, og Pastor L. Vesten, Sulsted.
Der var stærk Stemning for, at Maalet for næste
Aars Sommerudflugt skulde være Visborggaard, evenhielt i Forbindelse med et Besøg i Aalborg.
Man spiste nu den medbragte Mad, og efter at
have beset Willestrups smukke Parkanlæg, kørtes til
Astrup Kirke, hvor Pastor Pedersen, Astrup, fra Kordøren holdt et udførligt Foredrag om Kirkens Historie,
der er meget nær knyttet til Willestrup. Axel Juul
ombyggede Kirken og tilbyggede det ottekantede Taarn.
I Koret Sandstens-Epitafium over lYer Juul og hans
to Hustruer; den sidste, Ingeborg Parsberg, har skænket
den anselige udskaarne Altertavle. I Skibets Nordmur
Ligsten over Axel Juul og Kirstine Lunge.
Som Afslutning sang man Salmen »Guds Ord
det er vort Arvegods«.
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Der sluttedes af ved et fælles Kaffebord i Ternctrup Kro, hvor Sang og Tale vekslede. Og saa kørte
enhver til sit med Mindet om en god Dag.
Et mangeaarigt trofast Medlem af vort Samfunds
Styrelse er i Aarets Løb afgaaet ved Døden, nemlig
Sagfører Anders Olesen, Møgelbjerg ved Nørresundby.
I Tilslutning til Formandens Mindeord ved Generalforsamlingen skal vi her blot nævne, at hans ejendommelige Personlighed, stærkt præget af vendsysselsk
Natur og Folkeliv, vil mindes længe i den Egn, hvor
han havde sin Livsgerning. Særlig Historie, Kunst
og Bygningsvæsen fangede hans Interesse. Vodskov
Kirke, som han lod bygge, vil til sene Tider bevare
Mindet om ham.
Af lokalhistorisk Litteratur, som er kommen .Redaktøren for Øje, bør nævnes det Festskrift, som
Husmandskreditforeningen i Anledning af 50 Aars
Jubilæet har udsendt, og selv om det drejer sig om
en Institution, hvis Virksomhed strækker sig over hele
Jylland, har Bogen dog for Aalborg-Egnen en særlig
Interesse, da Foreningens to Ophavsmænd, Oven·etssagfører E. Elmquist og Indenrigsminister Kammerherre Erik Skeel begge var Nordjyder, og Foreningen
gennem hele sin Tid har haft Hjemsted i Aalborg.
Den velskrevne Bog, der prydes af mange Portrætter,
er udarbejdet af Forfatteren Fuldmægtig P. Lauritsen,
som har sin Livsgerning i Foreningens Tjeneste.
Lærer Færgemmm, Nibe, har fortsat sine brudstykkeagtige Skildringer af Nibes Historie. Endvidere er
der al Grund til at nævne den Serie, som Provst Alex.
Rasmussen har offentliggjort i ))Aalborg Stiftstidende«
med Titelen »Nordjyske Personligheder fra Grevefejden indtil vore Dage«, i alt 30 Artikler. Endvidere de i samme Blad fremkomne overordentlig
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interessante Artikler af Kaptajn Otto Smith om Aalborgs
ældste Historie.
Gunderap Kirke i Fieskum Herred, som er en af
de største og smukkeste Landsbykirker i Amtet, har
i Aarets Løb gennemgaaet en vanskelig Restaurering.
I sin Tid fandt man gamle Kalkmaleder under Kalklaget i Hvælvingerne i det store Syd-Kapel. Det viste
sig, at de var ualmindelig smukke; men først nu e1·
det altsaa lykkedes ved Nationalmuseets og Menighedens Hjælp at faa dem afdækkede og restaurerede.
Arbejdet er med stor Dygtighed og Pietet udført af
Museets Konservator Kunstmaler Egmont Lind.
Johs. Bjergs Statue af Skipper Clement er nu
fuldført; men Pladsen for dens Opstilling er endnu
ikke bestemt, og muligvis opnaar man ikke Enighed
om Stedet, før den store Gaderegulering i Aalborg er
tilendebragt.
Vi gør opmærksom paa, at Aarbøgerne fra 1920 og
opefter vil kunne faas for 2 Kr. pr. Stk. ved Henvendelse til Kassereren. Alle tidligere Aargange er udsolgt.
Dog er Redaktøren i Besiddelse af enkelte af disse til
en rimelig Pris. Da der imidlertid stadig er Efterspørgsel efter udsolgte Aargange, ''il Redaktøren være
taknemlig f01· at modtage Tilbud.
Vi gør endvidere opmærksom paa, at vore Medlemmer kan indmelde sig i andre Amtssamfund for
halv Kontingent ved Henvendelse til Kassereren. For
halv Pris faas ogsaa det af Dansk historisk Fællesforening udgivne Tidsskrift ))Fortid og Nntid«, som er
uundværlig for alle, der giver sig af med historiske.
Studier.
Af afdøde Tandlæge Stenholms Bog >>Bidrag til
Aalborg Bispedømmes Historie« (250 S.) er der et lille
Restoplag, som vil kunne erhverves for l Kr. pr. Stk.
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ved Henvendelse til Enkefru Stenholm, Bispensgade 13,
eller til Aarhogens Redaktør.
Som det vil være vore Medlemmer bekendt fra
Opraab i Dagspressen, søger et Udvalg af Venner af
Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen at rejse
denne et Mindesmærke. Vort Samfund har medgivet
Indsamlingen sin varmeste Anbefaling, og Bidrag
modtages gerne snarest af Formanden, Kassereren
eller Redaktøren, der har Giro-Konto henholdsvis
9233, 14574 og 8606.
Paa given Foranledning gør vi opmærksom paa,
at Redaktionsudvalget foruden Redaktøren (Formand)
bestaar af Lærer Ludv. Hedelund, Bankdirektør Chr .
.Jørgensen og Regnskabschef Bye-.Jørgensen.
Efter Opfordring fra flere Sider skal vi i næste
Aarsskrift bringe en fuldstændig Fortegnelse over vore
Medlemmer.
I Foreningsanliggender hedes man henvende sig
til Formanden, Lærer Ludv. N. Hedelund, Møllepladsen
13 A, eller til Kassereren, Regnskabschef Ege-Jørgensen,
Hasseris. I Redaktionsanliggender bedes man som
hidtil henvende sig til Aarbogens Redaktør, Lærer
Henrik Møller, Haals, Vaarst.
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BÆLUM SOGN
GENNEM SYV SEKLER
AF CHR. HEILSKOV
(Fortsat fra XIX. AARGANG)

BÆLUM.

med kirke, præstegaard, skole, real- og folkehøjskole, fattiggaarden Nørgaard (nord for byen),
Hellum-Hindsted herreders sparekasse (oprettet 11/12
1863 paa foranledning af justitsraad Hvass til Nørgaard), Bælum-Solbjerg pastorats sparekasse (oprettet
u;s 1879), læge, dyrlæge, jernstøberi, savskæreri, ølbryggeri, andelsmejeri, markedsplads, brugsforening
(i den tidligere klub »De 40 Ritldere«s bygning), købmandsforretninger, mange haandværkere, kro, valgsted
for Aalborg amts 3. folketingskreds, jernbane, telegrafog telefonstation samt postekspedition, og uden for
byen en vindmølle.
Byen havde i 1911 70, i 1921 129 gaarde og huse.
Indbyggertallet var ifølge kopskat-regnskab 1660 ca.
200. Efter folketællingen var det i 1787 228, i 1801
250, i 1850 183. Derefter haves ikke noget tal før
1906, da det var 400, i 1911 397, i 1916 455 og i
1921 583.
Bælum er uden tvivl en ældgammel by. Angaaende navnets oprindelse er det vist ret unyttigt
med vor nuværende viden at fap.tasere. At sidste stavelse enten er dativendelsen »um« eller ordet »heimr.((

B

ÆLUM

12

170

CHR. HEILSKOV:

(hjem), kan der vel næppe herske tvivl om. Der er
ikke andre byer af det navn i Danmark; men i Hannaver findes en landsby Belum ikke langt fra Elbens
munding. En by, hvis navn muligvis kan være af
samme oprindelse, er Billum ved Varde, der 1327
bl. a. skrives Belom.
Navnet Bælum forekommer første gang i kong
Valdemars jordebog (1231), hvor der nævnes »Beflumfiarthing« (Bælum fjerding) af Hellum herred, antagelig Bælum og Solbjerg sogne. Om navnet »Beflum«
skriver Suhm 1792 i sine noter til jordebogen følgende
(oversat fra latin): »Dets betydning er mig ukendt,
medmindre det skulde komme af befludt, befløden, 'J:
omgivet af vand, thi den [byen] omgives næsten af
aaløb, og skulde saaledes betyde et bosted, omgivet
af vande. Belum kan ogsaa betyde Beles bosted, thi
Bele var et mandligt egennavn.« 1) Alt dette er imidlertid kun lærde fantasier. Suhms første gisning (»befludt, befløden«), vil i vore dage kun fremlokke smilet. Det er desuden heller ikke rigtigt, at Bælum. er
omtrent omflydt af aaer; kun paa to sider løber der
en højst uskyldig bæk. Hvad sammensætningen med
mandsnavnet Bele angaar, da er det næppe muligt
i vor tid at tage stilling til det spørgsmaal.
Der gaar nu godt halvandet hundrede aar, før
vi atter faar fat i byens navn. I et latinsk vidne af
13
/u 1390 fra Hellum herredsting om, at præsten Petrus fereanis (Færch ?) skødede noget gods i Fræer
og andre steder til en vis Peder Mortensen, nævnes
Jens Lavesen af Bælum (nJohannes Lawess de beylum«) som sandemand.~) Et senere tingsvidne fra
1
)
2
)

Langebek: Scriptares reru m Danicarum VII, 568.
Langeheks Dipl., rigsarkivet.
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1404 meddeler, at sandemænd sagde nej for markeskæl mellem Vorgaard og ))Belom« at have gjort. 1)
(Samme tingsvidne gentages 1501). I 1455 nævnes
Bælum igen, da Tim Nielsen (Rosenkrantz) til Stensballe og Engelsholm tilskøder Mariager kloster 3 gaarde i ))Bellum«. 2 ) En af disse var den senere nævnte
))Klostergaard«. Et stokkenævn af 8/to 1504 melder
om et sandemændstog om Bælum mark. Brevet, der
giver interessante oplysninger om topogra:fiske forhold
paa den tid, lyder saaledes:
•Alle Men thette Breff see eller hørre læsess, hielsæ
w y Jes Mogheossøn i Søm [o : Si em], som then dagh wnr

Tinghører paa I:Jelomhenit?. tingh, Verdwgh fadher ·m ett
Gwd Biscop Niels Friis wdi Vlborgh, Senerin .Mwnck i Komd ru p, isz Elenricksson i Gerholem , Thonies Tood i Brøndhum, wepner, Pouel Persson i Fl'æer, Nis Tilomissøn i
Tærndrup, Jes J bssøn i Torop, Tord Serlillsson i Flamsted, oc Swen Berlillssøll ibidem , Ewindeligh ruet Gwd.
Kwngøre wi met th.elle obnæ brelf, aar efllher Gutz By1·dh
M. D. quarto, then lhiisdagh neslh for sancti Dionisii, war
skicltetl for oss bederligh man Jens Jensson, Presth och
Prier i wor fruæ Closther wdii Aalborigh, Eskett, fiick oc
framleedhæ ett uwildigh Stockneffn af XXIliL Danne men,
som er Mattis Jenssøn i Eesdrup [:>: Ejstrup], Nis Perssøn
i Lyngby, Knwdh i Blenstrup, Per Senerinssøn i Axeldrup,
Senerin Jebssøn i Doldrup, Jep Jenssøn, Nis Thomessøn,
Powel Perssøn i Fræer, Nis Matissøn, Tord Hertillsøn i
flamsted, Swen Bertiiisøn ibidem, Kn"d Hwidh, Las Micldlssøn , Powel Jenssøn i Brondum, Las Jenssøn ibidem , Jes
iel søn i Gicrdingb, Las Perssøn i Brøndum, Chrislhcn
Jenssøn i Lyngby, Sven Laurissøn i Seyelstrup, Jes Jenssøn
i Brøndum, oc Jep Symenssøn. Hwilckæ forskreffne XXIliL
lofffasth Dann æ men wonnæ [o: vidnede] paa theris throo
siell oc sandhen, att thi hørdhæ oc saa samme dagh paa fornæfinde tingh, att Sandhernen aff Helomherrit, som er Michill Nielssøn i Doldrup, Miebill Clemyttsøn i lydell Brøn') Ældre d. Archivreg. Il, 282. -

2

)

Sst. V, 725.
12•
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dum , Nis Sendsøn i Doldrup, Seuerin Matissøn i Horingh,
Mattis Tol"l>ernssøn mett theris Mettbrødher, Sandemen,
Jnvngøredhe o tiilstod theris eett oc tolf indhen alle firæ
Stockæ, for fogdhen oc menighe Herritzmen, som then dagh
tingh s6cthæ, som welbyrdugh Swen Jep Anderssøn i Randrup them tiil kreifaet halfde att gøre rett Marcskieli alle
firæ wegnæ om Bælom Marck, oc kwndgorett thii, att thii
førsth halfde giord theris tolf fraa then Peel som thii sootthe [:>: satte] mytt wdi Smydebroo rett wdi ganghen, swo
mytt strømme Aaen op tiill Smydien, sware som rett skiell
Bcsth findis kan emodh thcn beck som korner fraa Riismøllæ,
ock siidhen østhen tiil en skieldstien; som standher emellem Gierholem mare oc Bælom Marck, oc swo syndher tiill
Belomgaardz Marc, Som thet gamle Sandmentz Brelf wduiser, som Nis Henricksøn ther paa halfuer, Siidhen en skieldstien. som thii sotthæ søndhen oc westhen wed Belomgaardll
oc swo wdi Becken, oc swo Becken op att tiil Lwris Kieldhæ,
Swo fraa Lwris Kieldhæ tiil Koorss weyen som løber fraa
endhen alf Solberigh Kirkiilwndh oc lighe westher tiil Hiortthorp olen, som then gamle Skieldstien standher, ock saa
westhen tiil Hynttwedh, Oc saa weyen wd att tiil Møkier
emellom Torup Loffthe skolf oc Belomskolf oc Marc. Siidhen wisth wi han u m gamle skiell, ·som stieun stwd, o c
gamle Sandrnentz tolf giord war wd att Møkier, som skiellstien standher, oc swo lighe wd att tiill en skiellstien, som
standher wed Sørwadh emell.om Tærndrup Skolf oc Bælom
skolf oc Marc, oc endhen paa Heedgardz Marc wed tagher,
oc siidhen emellom Hedgardz Marc og Bælum mare fraa
then sarnme skiellstien, som stander wed Sørwadh [nu Sjørvadsbro] oc swo østher nordhen vd mett weyen, som løber
fraa Sørwad oc till Wordgardh, oc østhen tiill then Mose
som ligher westhen wed weyen, som løber tiill Torup lwndhe. Jtem ernellom 'Vordgard oc Bølom, som er en Holf
agher som ligher østhen wed langfram, oc swo noer fraa
then Hoffdhe agher, som løber lighe udt tiill then beck som
løber fraa rismøllæ, Swo Becken neder tiill smysesøø [:>:
Smidiesø] søndher fraa then Hoff agher, Swo tiill then Holfdhe agher, som løber westher tiil then wey, som løber fraa
f .. . egh oc tiill Torop lwndh. Thette wisthe thii hanuro for
rett skiell cmellom Wordgard oc Belom. Att forscrelfne
Sandemen saa kwngorett thermet for oss oc fornelfode Her-
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rer for[mel ?)dh, thett wittnæ wi mett wor indsegell hengendis nedhen fore thette breff. Giffuet Aar dagh stedh som
forskretruet standher• etc. 1)

Dette sandemændstog omtales endvidere i et sognevidne 1505. 2)
Endelig fik velbyrdig mand Mogens Thomessen
i Næs (Lindenborg) 19 /n 1504 tingsvidne paa et sandemændstog paa markeskæl mellem Bælum mark og
Torup Lofteskov, saalydende:
•Alle men thette breff hører læse hielse wij seuerin
icnsen i kordrop om llien dag war tinghører Lill helomherris ting iens icnsen prest ock prier tiill woris fruwe closter j alleuurg, seuerio mwnck i lwmdrup nicls ieosen i
rcffness wepner miehil nielssen i doldrup kicld lemytsen
i !idel brøudom niels bendsen i dolUrup seuerio mallzen i
horsness marthen matzen ibid Jes bygseck i wolsted las
nicisen nør·lraud oc jep crestiernsen i Daal Euindelig met
gwd kun gøre wi met thete wort obne breff aar effther gudz
burd mdquarlo lh en thiisdag nest fore wor frve dag præsentationis war sl,icket for oss velhyrdug man mogensz thamessen i nees bwi l !ten som lofOiig e ket po forne ting fiick oc
framledde el f\vll tings wilue all" otte wueldig [uvildige] oc
loffas t dannemend som ere poucl perssen i fr·æer matlis
icnscn i eystl'llp las icnscn i nørkongisløtr las miekilsen i
dolc!J·up josep i skyb let lmwd huid j askildrup powel iensco s lo re brondom oc n is i en en i l •nghy hwilcke forn ' viij
danne men endrettelig votne [vidnede] paa theris gode tro
sell oc rette sande at the saa oc hørde sandmen i forne helorn herret inden alle fire stocke paa forne ting lydelig tiilstwde oc kwngiorde theris sandmendz æedh Som the ware
loftlig tillkreffm;t paa forne ting tiill marckskiell emellom
belom marck oc tworup loffteskow Fførst fra then steen
som stander wed hintwed som stander nu for skUdsten oc
swo weyen wd at tiill mokier swo tiill then skielsten som
stander i møkier swo lige wester wd tiill then gamle skiel') Pergament. Afskr. i Langeheks Dip!.
2
) Ældste d. Archivreg. II, 290.
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steen som wij satte en ny skielsteen hwos swo The gamle
sidelsten wester ind tiill sørwad oc then sten som stander
wed sørwad Thet kwngorde forne forne sandroend for rett
skiell emellom tærndrup oc bælom Item fra then skielsteen
som stander wed hiørdhiw oc swo øster tiill then anden
skielsten som stander østen wed hiørdhiw Thet Swore thee
for rette marckskien emellom begard oc bælom mare Item
swo øster som then skielsten stander wed then hoffdeagger
swo fram nør oc øster at then gamle wrat tiill then hoffdeagger som anden enden aff vp øster tiill skotfuen som wij
satte en skielsten wed wester ende i sønder Reen aff hoffdagger oc en skielsten wed sønder Reen i øster ende swo
øster tiill en anden skielsten som stander sønden wed then
hoffdagger som løber østen for langfram anden ende sønder oc anden ende nør oc swo til en skielsten som stander
osten wed then hoffdagger wed nør ende fra then sten oc
swo nør oc oster till then sty som fra woregard løber oc
tiill belom thet sworre the for rette marcskiell emellom
woregard oc belom af forde sandmen som ware kield clemytsøn i Iideli brøndvm nis bendsen i doldrup seuerin matsøn
i horsnes martben matissen ibid matis torberosen oc michel nielsen swo kwngiorde theris æd som fore oc screffuet
for oss oc forne herrismend thet vitne wij met wore indsegle hengendis neden for thette breff. Daturo anno die
loco quibus supra.•')

I et landstingsvidne fra samme aar omtales ogsaa det her citerede sandemændstog mellem >>Beelum«
mark og »Torup Touffskou«. 2 ) Det sidste navn er
naturligvis en fejlskrift for »Torup Louffskou«, hvilket maa være den nuværende bondegaard Tvoruplodskov i Solbjerg sogn. 3 ) Merbemeldte brev blev
stadfæstet af kong Hans 8/a 1510. Det begynder
saaledes:
1

2
3

)

)
)

Rigsark., Viborg bisp. Hellum h., 31.
Ældste d. Archivreg. II, 273.
I 1644 tilhørte > Loffte skov• Mogens Kaas til TulsteJ :
der kunde her fødes 60 svin.
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•Wi hanss met gudz nade etc. giøre alle withcrligt at
for oss war skicket oss elsk!. verduge fadher met gud biscop Erich koos budh aff Viborgh meth ett breff af Viborg
landztingh ludendis att sandemen i hellomherrit haffuer
ther kundgiort oc tilstoeth theris thingh och markeskell
som the hagde giort mellom belom march oc torop loffteskoff . . . . . . . [Her følger nu sandemændsbrevets ordJyd og
det slutter saa med:] . . . . . Huilcket breff wij mo stadfeste
oc wed sin fulle mach døme Wed alle ord oc articlæ som
thet indeholler fforbyudendis alle ehwo the helsth ere eller
wære kunnæ forne marckeskell athindræ eller forfangh at
giøre i nogher made Saa lenge [til] forne sandemendz tingh
Ryggis [:>: føres frem paany] effther loghen eller nogen kommer for oss met bettre bewisningh paa wort Rettertingh.
Daturo Calundborgh• etc. 1)

I 1508 blev Bælum mark rebet, hvorom et
pergamentsbrev, der nu synes forsvundet, handler. 2 ) .
Aaret efter udstedte Nis Henriksen i Gerholm et
pantebrev om, at han havde pantsat til biskop Erik
Kaas en af sine gaarde i ))Beelum«. 3 )
Vi gaar nu fra middelalderen over i reformationstiden. Ved dette tidspunkt levede i Bælum en Anne
Mauritzes og hendes søn Christen Mauritzen, der formodentlig har været standspersoner. En anden søn
var muligvis den Marqvard Mauritzen, der boede i
Bælum 1562 og 74 og i førstnævnte Aar optræder
som vidne ved Hellum herredsting. 4) Navnet Marqvard lyder adeligt. Anne Mauritzes og sønnen Christen ejede en gaard i København, som de solgte til
fru Margrethe Poulsdatter (Fikkesen ?), enke efter ridder Jacob Andersen til Vorgaard.
1546 stævner
nævnte fru Margrethe en Jacob Persen i Boderup 5)
1
)

Viborg bisp. Hellum h. 34. - ') Ældste d. Archivreg.
III, 70. - 8) Sst. II, 281. - 4) Ny kgl. Saml. 4°, 868 p. ") Formodentlig gaarden af samme navn i Ønslev sogn paa
Falster.
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for en lod i denne gam·d, som hun havde købt af
Peder Ebbesen. 1)
1
% 1575 skøder kl-onen til Jens Kaas til Vorgaard 4 gaarde i »Bellom« by samt herligheden af
en kirkegaard, som svarede landgilde til Bælum kirke.2) Disse 4 gaarde har vistnok før ligget til Mariager kloster, hvorfra de da ved reformationen er gaaet
over til kronen.
I det 17. aarhundrede ejede Kirsten Kaas til Tulsted, enke efter Ove Urup, en del bøndergods i Bælum, som hun 1633 skødede til rigsraad Mogens Kaas
til Støvringgaard. Ved den lejlighed tilskrev hun sine
bønder følgende :
> Hellsenn med Gud Wide maa i Minne Bønder och
Tiennere Wdj Hel1ombherred i Belombsogenn, Nemlig Laurs
Laursen i Korsschou, Mortenn i Bechgard, Laurs Jenosen
ibm , Erech i Siøgaard, Jenns Nielisen i Klostergaard Christen Jenosen i bellomb, saa och hues gadehus Som ieg haffuer i Belomb som er Morten Løber Niels Bøcher, Christen
Christensen peder Jennseo, desligeste Niclis Smed i hedegaards hus att i her effter wider oc Retter eder efter att Snarre giørre och giffue Her Mogenns Kaas, tell Støeffringgaard
Rider Danmarckes Riges Raad Konngl Maist Befalinngsmand
paa Nyborg Slott hues [~ : hvad] Rettighed J mig hertell
dags giortt och giffuett haffuE:r, werre Sig schylld Lanndgielld Egter dagsuerck, Ented Wnndertagenn wdj Nogenn
Maader, Huor effter i eder kannd wide att Rette Befalendes
eder gud, Dattum Kiøbennhaffenn denn 8. Julius Anno 1633.
Kiersten Kos
S. offve vgrups hal} d. •")

1672 arvede Mette r1ogensdatl r Ka as til Remmestrop (datter af ovenn vnte ri et raad Mogens K.) efter sin søster Ide Kaas W Tulsted og andre arvinger
') Kbhs. Diplomatarium IV, 520. 159. - ~) Ny kgl. Saml. 4°, 868 p.

2

)

Kronens Skøder I,
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en gnard og et løne hos i B lurn b
aml en øde
gaard amme teds, kaldet J lo. tergaarden, alt Lil el
beløb af noget over 20 ltl. h. ftet Rømers matrik J.l)
Pt·o' l Bolle i\Iør h i Gerdi11g m nes al have ejet
aods i Bælum i begynde! n af det 18. aarhuudrede. ~)
2 ga:nde samm steds med lilsaromen 20 td. b., hvoraf s ar des i lnndgilde 15 rdl. og 13 td. b)t(, jcde
ca. 1710 af major Sehested til Haunø. 3 )
I landsarkivet i Viborg opbevares »Bælum byes
grandebref og videbog«, undertegnet »Bellum den 29.
augusti 1712« af V. Raben og S. Brønsdorff samt 15
Bælum bymænd.
.
I paragraf l hedder det: »Først ville vi voris
sabadsdag skal hellig holdes fra løfverdag aften, sollen gaar ned, ti l søndag aften. son ns n dgang ..... «
f paragraf 2 og 3: »Herncst vil vi og hafve aOagt
ald do b l og dril· fo1· og . ttnder prædiken . . . . . . Vi
vel og lutfve afskall'et ald L·ort pel som \'OT'is uru ndig hørn og ly nde kand forføre ar, saafreml bevislig <~iøre , at noa n i voris gnndelav eller by tilsl •der eller la aner n o n hus af de u myndige til at
bruge kaartspil udi eller seer igiennem fingere med
dennem eller indlade sig udi spel med dennem, skal
gifve til byen osv.« Af grandebrevet ses, at der her
som andre steder ved indkørslerne til byen var led,
der skulde lukkes efter benyttelsen. Om markmanden erfarer vi, at han paa tilspørgsel ved »sin helgen · ed« bør al bekende sandhed.
Af paragraf 79 l <'l''l' ''i noget om b rens indr
lil land paa den tid. D n ·yne. al lun·e \ '< rcl temmelig idyllisk om ml ikke vcllugleud : »Og ·om b r
(f

1
)

2

)
3
)

Saml. til jydsk Hist. og Topogr. II, 358-59.
Gjerding: Hellum Herred, s. 104.
Saml. til jydsk Hist. og Topogr., 2. r. I, 455.
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i byen r loer me brug, at busfolk ne ka ·to1· stoTc
møclinger samn1en af grandgade, hvorofver fremm de
og grander om nattelide v H r og tag r sto •r kade,
b.afvcl' og husmend ne inclkast og indelugt af grandgade, da ' 'il Yi hafve afskalfel, ·H inlet efter lag. mer
indluges og h ·e , som for korl lied er indelugl, skal
igien ud legge uudcr 2 mark Lil byen oct 2 mark til
her kabel. Og hvem, om eft rdag kaste møddinger
sam men, gifver for hver gang Lil b •en 24 k ., til herkabel l marlc Lige slraf er de undergH'vcn som
imod forlov hogcr ris ll l' andel i l. Nelles lund og
hans skov.«')
Byen bleY ud ·ldftel 1781 id t heboern ved gen
hjælp kiftede jordern me.llem ig. Anret efter bl v
de 3 før t gaarde ud fl l lede fra U) en af ør o Tel ru p W VitTert holm, h \•orom efterfølgend udskiftning forretning·) beretler:
• Anno 1782 den 2. Maji jndfnndl sig paa Høyvelbaarne
Hr lift 13cralings Mand og Amtmand de Lcvetzau i Aalborg
l1ands Veignc Herreds Sltriver Claus Nissen fra ncf nres,
udi Bælum Byc tillige med de i Aal.borgbuus Amt vær·ende
Landvæsens Commissair·er Diderich Colding til Halkier og
Herredsfoged Mads Nøragger fra Toftellerg, I følge Høybcmte Ar. Stift Befalingsmand de Levelzaus Skrivelse af
28dc Decemll,. 1781, der lyder sanledes: - for at efte.rsec
de indbemeldte af Hr. Kdgs og La nd Commissair Testru p
ti l 'i ifl'cr·tzbotm ved Memori11l af 18de Novemb•· sidst ommeldte og fra Bælum Bye udfløltede 3de Bøoder Gaardt•.
Hvilke af vclbemte Ht". Teslr·up blev forevii te os, som forcfandt al Hr. Testrup fra Bælum Byc bur udfløtl l de a nrørte 3de Ga{lrde .ncmlif 1. Een ud paa det Norderstc uf Bælum Syes Ejendom [!:Ialgaa l'fl] .. .... 2. Tvende ud patt de l
Væslers le og Syndcrste ar B ·ens Mark [Fiovgaanlene) . . .. .

') Disse lokaliteter kendes nu ikke mere.
2
) Landsarkivet i Viborg.
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hvilke Tvende Gaarde haver sine Jorder hver for sig, ved
og omkring Gaardene beliggende paa de Bælum Bye længst
fra liggende Udmarker, som det følgelig ey alleene er til
Stor Læltelse for de øvrige Beboere, som i Byen tilbage
bliver, saavel i Henseende til den rucgel lange og besværlige Vej de forhen havde til disse Udmarker som videre,
men end og var høyest nødvendig slteede, siden Byen forhen mellem sig med Egen Hielp haver bytlet deres J01·de•·
saaledes at hver Beboer har sin Jord for si" selv saavcl
Præsten, Degnen, Selv Ejerne, Fæste Bønderne som og Hunsmændene, ved hvilken Oeeling det blev afgiort at disse 3de
Gaarde absolut maatte udfløttes paa de ommeldte, Byen
længst fraliggende Jorder, tillige med Een Hr. Etatz Raad
Fædder til Draxgaard der i Byen tilhørende Bonde ...... .
-:- og denne udbytning ey paa anden maade til Byens Gavn
kunde gaae for sig, have oven velbemelte Hr. Etats Raad
Fædders Fuldmægtig rler ved denne Forrætning var tilstede
paa sin Principals Veigne, forbandt sig at udfløtte denne
der ommeldte i Byen havende Gaard [Smidie-Brogaard) paa
den Byen længst fra liggende Jord, som blev os foreviist
og er beliggende paa det N orderste af Byens Ejendom og
ved siden af den først ommeldte Gaard Hr: Testrup har udfløttet, hvor denne Draxgaards Bonde Anders Pedersen faar
sin Jord og England for sig selv omkring ved Gaarden,
naar den bliver fløttet, Dette vi og skiønnede skeer til Byens
Gaun og fordeel.•

Testrup, der paa dette tidspunkt ejede 14 gaarde
i Bælum og omtrent dobbelt saa mange huse, havde
imidlertid haft store bekostninger med udflytningen
af de 3 nævnte gaarde. I en memorial af 18/n 1781
skriver han, at udflytningen kom til at staa ham i
mere, end gaardene havde kostet ham i indkøb. Han
søger i den anledning om kongelig bygningshjælp,
))da min Cassa er moxen vaklende og ei formaaer
meere, helst slige Jdrætter ikke betale sig selv igien
i min tiid, thi nye Beboere vil soulageres i nogle Aar
efterdi det varer længe· før de kan samle Qvæg og
Giødsning og faae Lyng Jord til at bære Korn.«
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Det originale udskiftningskm-t synes at være forsvundet, men i matrikelsvæsenets arkiv findes en kopi,
vistnok fra omkring 1810.
Bælum har siden 1848 været tingsted for Aalborg
amts 3. folketingskreds. »Alle Valghandlinger siden
1848 have saaledes fundet Sted paa den aabne Plads
foran Bælum Kro, det saakaldte »Bælum Torv«, som
jo derved har faaet en vis histmisk Betydning. Det
har i Am·enes Løb været Skuepladsen for mange Kampe, for alvorlige og spændende Scener, men unægtelig ogsaa for adskillige joviale og gemytlige Optrin.
Bælum Torv spiller en Hovedrolle i alle Østhimmerlænderes politiske Minder.« 1)
Bælum torv skulde ogsaa se andre flammer end
de politiske blusse højt over de lave tage. Den 29.
Juli 1894 hjemsøgtes byen af en mægtig brand. Klokken halv to om eftermiddagen opkom der ildløs i
kroen. Paa et øjeblik greb ilden om sig og omspændte
ikke alene kroen men købmandsbutikken og bageriet,
der fandtes i samme bygning paa sydsiden af torvet.
Da alt var overordentlig tørt og vinden blæste temmelig stærkt fra vest, forplantede .ilden sig med saa rivende hast østpaa, at folk, der var mødt til redning
ved de først antændte huse, ikke kunde naa hjem og
redde deres eget, før det n æsten var for sent. Næppe
havde beboerne i kroen faaet tid til at redde det vigtigste af gangklæder og indbo, før ilden ogsaa havde
faaet fat i købmand Andersens hus paa østsiden af
torvet og fhv. sognefoged Lars Nielsens bagved liggende gaard, nu kaldet Uglehøjgaard. Derefter gik
ilden videre og antændte Christen Christensens gaard
1

)

Alexander Rasmussen: Aalborg 3die, Bælumkredsens politiske Historie.
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og flere huse, alt paa mindre end 2 timer. Ulykkeligvis fandtes der hverken spmjter eller vand i nærheden, Hen paa eftermiddagen ankom sprøjterne fra
Veddum og Kongerslev; da brændte det endnu i grunden. Heldigvis kom ingen mennesker eller dyr tilskade med undtagelse af en . gris, der blev saa forbrændt, at den maatte slaas ihjel. Ialt havde branden fortæret kroen, 2 købmandsforretninger, l bageri,
2 gaarde og 6 huse; 16 familier blev husvilde. Ilden
var antagelig opstaaet ved en tjenestepiges uforsigtighed med tændstikker. 1)
Hellum herredsting er til forskellige tider holdt
i Bælum. I 1440 var det her, men senere flyttede
det til Storarden og Astrup, som dog ligger i Hindsted herred. 2) Først i en langt senere tid blev tingstedet atter i Bælum. Den bekendte herredsfoged
Christen Sørensen Testrup fortæller, at i 1696 holdtes tinget her. Det er et spørgsmaal, om denne opgivelse er rigtig; thi ifølge tingbogen 2 ~/1 1677 holdtes retten den dag paa grund af kulden ikke paa marken, men i et hus i Blenstrup; og i 1698 holdtes det
i Storarden. Fra 1713 blev det imidlertid atter holdt
i Bælum. 3) Tingdagen var om tirsdagen, og tinget
holdtes i et hus i den vestlige del af byen syd for
gaden, for en del aar siden endnu kaldet Tinghuset.
Fra Hvass's tid (1832) holdtes det paa Nørgaard, og
efter W øldikes afsættelse flyttedes herredskontoret til
Terndrup, hvor det siden har været.
Følgende herredsfogder vides at have boet i Bælum: Christen Diderichsen Schoustrup 1706, t 1738;
') Aalborg Amtstidende Nr. 173-74.
) Gjerding : Hellum Herred, s. 16.
3
) Eften·ctn·. om ltøbstæderne og amterne, indsendt i henh.
til kriv. "/• 17<J3, !J. Rigsark.

2
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Christen Sørensen (brodersøn af Schoustrnp) fra 1737,
i Bælum 5/1 1768, hans hustru Anne Groth t 29/2
l 7t34; Christen Steensen 17 46; Anders Nicolai H vasS1832-67; kammerjunker Heinrich Christian Piehl
Wøldike 1867-83.
Der var en tid, da Bælum yndede at smykke sig
med epitetet »Østhimmerlands hovedstad« - og den
var det i virkeligheden baade ved sin centrale beliggenhed og paa grund at sit herredskontor, posthus,
valgsted m. m. Men nabobyen Terndrup begyndte
efterhaanden at blive en paagaaende konkurrent, der
søgte at rane fra Bælum, hvad den kunde. De to
naboer skulede slemt til hinanden, som naboer jo
saa ofte gør. Dog, saalænge Bælum havde herredskontoret, kunde ingen konkurrere med den i ry og
rigdom. Det var i hine tider, da Østhimmerlands
store hartkorn holdt sine animerede sammenkomster:
i klubben »De fyrretyve Riddere«, saaledes kaldet,
fordi den var stiftet paa disse upaalidelige vejrprofeters dag, maaske tillige med en let koketterende
allusion til et lignende antal gildebrødre, der gærne
saa sig betragtet som den lokale ridderstand. I denne klub spilledes dilettantkomedie og opførtes baller,
»hvor dyre vine sprudlede og fagre ord veksledes,<<
som en lokalkendt forfatter engang skrev.
Men dette highlife endte med et brag. Det var,
da den i sin tid landskendte kassesvig paa herredskontoret kom for lyset og rystede det bælumske samfund i sine fuger. Rivalen og npkomlingen Terndrup
løb 1885 af med herredskontoret - og den tomme
kasse. Dette trak sagførere og andre honoratiores
med sig. Terndrupperne byggede en kirke med et
himmelstræbende spir paa en bakke udenfor deres
by som et takoffer for de nye tider, medens Bælum
begræd nederlaget med fallitter og tvangsauktioner.

t
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Saa kom imidlertid som et plaster paa saaret
Hadsundbanen om ad. Bælum, der fik sin station og
dermed fornyet opkomst. ber er i de senere aaringer
bygget adskilligt, saa at byen nu, set oppe fra Uglehøj, tager sig temmelig anselig ud; navnlig er der opstaaet et helt lille »villa«-kvarter ud mod Sønderskov.
Men den gammeldags idyl er det gaaet svært ud over,
navnlig efter den store brand i 1894.

Bælum set fra Uglehøj -

ca. 1895.

Nogle træk af livet i Bælum i gamle dage skal
her anføres efter Hellum herreds tingbøger:
Paa herredstinget 3/2 1635 stod Jens Christensen
i Bælum og »vandt« (vidnede) med helgens ed og
oprakt finger, at han og skovfogeden Erik Christensen for nogle dage siden kom »gangendis« og ledte
efter et »slej (?) træ«, som var af et træ, der var hugget (i dobbelt forstand) i Bælum skov (Sønderskov).
Da de kom til Christen Persens gaard i Bælum, da
saa de nogle træer, som laa i gaarden. »Saa sagde
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Erich Skoufogel Her ligger dj træer vj Leedet effter,
saa kom Christen Persen Løbendis, med en Vogenkiep, i Randen, Och sagde til forne Erich Skoufogel
din Skielm der skal fare en Dieffuel i din . . . [ulæseligt or d], O ·h i d l . a me slog .I-land tUl fo1.ne · ri b
Skoufoget d d huu 11 ·1d d ød tll J o rd n och sagd e
rdenni re, at B and Ud buge, Huor R a nd ilde och
spøJ·ge demlom Jndt t Ad. <t Skovfoged n ar imicllertid kun til ynel ade nde død, men han vm· ilde tilredt.
Han havde et hul i det højre øje og ligeledes over
øret. Christen Persen blev derefter stævnet for sin
daad af Peder Bloch i Gerholm som foged for Mogens Kaas til Gudumlund, i hvis tjeneste Erik Christensen var.
Jens Pedersen (vistnok ham fra Bakgaarden) var
en dag i »fjendernes tid« (1644) gaaet forbi Per Jensens hus (han holdt smugkro, hvorom senere), og da
sad Per Jensen udenfor paa et stykke træ, og en
cb·eng stod med en kande o ' u stob i haanden. Paa
gaden udenfor red en 1 lter (formod enmg fjendtlig
·Om og tumlede in hesl. Saa kom rytlcren til J ens
Pedersen og satte en pistol for haus hrysl og sarrde,
.al han vilde skyde ham ihjel. J. P. slap dou fra
ham og løb n d ad gaden, m n r tleren indhented
ham og huggede (slog) ham.
Et andet minde om den første svenskekrig er følgende notat fra tingbogen 1644: »Tirszdagen denn 12
Novembris bleff Jngen ting hollt, for den store frøet
oc Redsell Meneschenne same dag paa kom for suenschens Krig folch, som bletr sagtt at dj vare strax
for hanndenn.«
Krigene havde sat befolkningen slemt tilbage, og
gaarde og huse stod jæ vnligt øde eller henlaa i en
miserabel forfatning. Saaledes var i 1661 isterlæn13
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gen (stuehuset) i Søren Pedersens gaard i Bælum
brøstfældig for to læs tag og det søndre hus for baade
tømmer og tag. Kun laden og det vestre hus var
ved magt. Samme aar var der syn over den halvguard i Bælum, som Anders Christensen i Nørgaards
Mølle havde i fæste. Den bestod da af en isterrolling.
4 bindinger lang, som var ))ganske slet forfalden«
baade paa tømmer og tag, dernæst af et stykke ladehus, ogsaa paa 4 bindinger, om hvilket det samme
siges. De andre bygninger manglede.
I det 17. am•hundrede kunde en gaard ligge øde
i længere tid. I 1648 omtales, at den gaard i Bælum.
som Trogels Lauridsen sidst paaboede, har staaet øde
i 15 aar, og at der ingen bygninger har været paa
den uden et lille hus.
En augustdag i 1664 var Jesper Christensen Smed
i Skibsted kørt til Bælum for at hente nogle sengeklæder og andre af sine ejendele i det hus, han før
havde beboet, men hvor nu Jens Lauritsen Smed var
tilhuse. De to navne- og formodentlig ogsaa værkfæller maa være bleven uenige om sagerne og· havde
vel ogsaa. snuset lidt rigeligt til brændevinsdunken,
thi da Jesper Smed vilde gaa ud ad døren for at se
til sin vogn, løb Jens Lauritsen Smed bag efter ham
og slog ham tre ))knivslag« i hans hoved, saa han af
skræk faldt næsegrus til jorden. Mens han nu laa
der, slog den vrede Bælumsmed løs paa ham, sparkede ham, greb ham i haaret og vilde have slæbt ham
ud ad døren. Da saa Skibstedsmeden vilde gaa hen
til sin vogn, løb Jens Lauritsen Smed og hans broder Niels Lauritsen til hans vogn, tog vognkæppen
og frarøvede ham vognen. Siden, da Jesper fik fat i
den og vilde køre hjem, kom Niels Lauritsen løbende
bag efter ham med favnen fuld af sten og forfulgte

BÆLUM SOGN GENNEM SYV SEKLER

187

ham gennem Bælum gade og stenede ham af byen
og helt ud til Robsten ved vejen over bakkerne til
Svanfolk. Fjorten dage efter vidnede to mænd af
Skibsted, Peder Selgensen og Las Lauritsen, al de
havde været til syn til Jesper Smed og saa, at han
havde tre blodige »saarmaal« i hovedet, et blaat dito
ved hans venstre og et »blaaslag« ved hans højre
øje, desuden blaa saar paa hans arme og huden afrevet ved det venstre knæ. Smeden var dog bleven

Gamle huse ved sandgraven i Bælum. 1925.
(l baggrunden til venstre Halskov, tilhøj re Byrhøj .)

klinket saa meget sammen, at han selv kunde møde
paa herredstinget for at anklage de to drabelige
Bælumbrødre.
Byens gaarde.

Bælum har i fordums dage været en by med
mange gaarde, af hvilke 3 udmærkede sig ved der(,!S
størrelse fremfor de andre. l 1642 vidnede Bælummænd paa tinget, at der i byen var 3 »ottefavngaarde«,
nemlig pTæstegaarden, NørgaaTd og Korsgaard. Om
de to sidstnævnte beretter et tingsvidne i 1675, at de
i mands minde havde holdt »særhjord« og havde antaget deTes egen hyrde til deres kvæg, der kun undtagelsesvis gik med byens hjord.
13.
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Ifølge matriklen til markbogen af 1683 var der
dengang 18 gaarde i Bælum, Nørgaard og Skovhuse
medregnet (i 1688 bestod hele byen af 17 gaarde, 18
huse med og 14 uden jord), og der synes forhen at
have været flere. Af disse er der nu kun en egentlig
gaard tilbage i byen foruden en i Skovhuse. Resten
er i tidernes løb enten udflyttede, nedlagte eller udstykkede. Jeg ha1· forsøgt at følge disse gaardes skæbne, saa godt det lod sig gøre. Det vil nu ikke sige
ret meget; thi flere af gaardene laa i lange tider øde .
eller blev lagt sammen med andre. Navnene paa beboerne er ofte enslydende og selve ejendomsretten gik
ofte over fra en herremand til en anden - maaske
spilledes de undertiden bort i kortspil. Undertiden
lykkes det at følge en gaard et stykke tid, men naa1·
man tror at være paa det rette spor, brister traaden
dog atter og atter. Den efterfølgende redegørelse
maa følgelig tages med noget forbehold. J eg opfører
her gaardene, hvis de ikke har et særligt navn, under de beboeres navne, der opføres i matriklen. 1) Jeg
~an tilføje, at gaardenes antal i 1789 var 13 foruden
Nørgaard.
l) Præstegaarden, der senere vil blive særskilt
behandlet.
2) Klostergaard; en længst forsvunden gaard, tilhørte Tim Nielsen (Rosenkrantz) til Stensballegaard
og Engelsholm, som 1455 skødede den til Mariager
kloster, hvoraf navnet. I 1630'erne og 50'erne laa
gaarden undei; Vorgaard. 1672 arvedes den af Mette
Kaas til Herurnestrup efter hendes søster Ide Kaas
til Tulsted. Mette Kaas ejede den endnu 1688, men
1716 og 19 tilhørte den Severin Brønsdorff til Ran1

)

Selve matriklen er affattet 1688.
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drur
g Koug tedlund og va 1· da aa,· l ·om i 16
an al Lil 5 ld. 2 f dl·. l al b. h . Klo l rgaard va r
1633 Q O' 35 beboe af .Jens 1ie lsen og 1637 og 49 af
Niel J en en (formodculllg fa l r og øu). I 165 bo1·
.J en. Pedersen og kovfoged _.nristcn E riks n her, og
i 1678 (da gaarden omtales som øde) ovennævnt
J en Peder ·en (t l 68J) . l l 680 beboede · gaardcn
af Søren Tielsen, der var ransuævning og døde Hi 3,
36 aar gl. Næste aar døde Maren Sørensdatters søn
Jens Pedersen i Klostergaarden, 18 aar gl. I hvilket
forhold han har staaet til den ældre Jens Pedersen,
er jeg ikke klar ov r. 168() og 91 beboede gaarden
al' Bjørn Jen ·en. Hans søn var formod enUig den
J ens Bjørn en, der døde 1699. I 1708 ha vde J · ns
Jen ·en Skræder fra ester :F orup Ys af 1Uostergaard
i fæste; men den maa snart efter være bleven øde,
thi 1718 bortfæstede Brønsdorff paa Randrup til
nævnte Jens Jensen Skræder gaardspladsen øst for
præstegaaTden, ))hvor tilforn har staaet husbygninger,«
med kaalgaards plads. N'aar Brønsdorff 1724 bortfæster til Jens Nielsen Klostergaard, som Jens Jensen
(Skræder) og Niels Larsen tilforn iboede, maa herved
forstaas gaardens plads, der 174 7 var fæstet af Niels
Jensen Skræder. Aaret efter bortfæstede BrønsdoriT
2
/s af den til Søren Knudsen fra Tisted i Astrup sogn.
Gaarden laa som anført øst for præstegaarden.
Paa dens sted laa senere et lille hus, der 1854 blev
nedbrudt og dets grund inddraget under præstegaardeus have.
3) Søgaard ej des l 3 og 36 af l'ru l :irslen
l aa Lil TuH d og 1683 af jornfru Melle Km1 Ul
H mm h'up. 1716 og 21 laa daarden, om i sid lnæ,•ntc aar ' 'ar· brø ·tfreldig, und er Randrup og Kongstedlund. 1633 beboedes Søgaard af en vis Erik og
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1636 af Poul Jensen; 1670 var den fæstet af Niels
Jensen Søegaard, der døde 1694. En Niels Andersen
Søegaard havde gaarden i fæste 1713 og døde 1736.
Den Oluf Nielsen, der var gaardmand og lægdsmand
i Bælum 1712 og endnu levede 1746, kan have været
hans søn. Det samme var uden tvivl Jens Nielsen
Søegaard, der nævnes 1743 og døde 1755. Gaarden
kom senere under Viffertsholm. 1770 anlagde fæsteren Niels Sørensen sag mod Christian Fugl, herredsfoged i Hellum-Hindsted herreder, fordi denne havde
dømt ham til at gøre hoveri til Viffertsholm, medens
Niels Sørensen paastod efter sit fæstebrev at være
hoverifri. 1) Niels Sørensens søn var vel den Poul
Nielsen Søegaard, der var fæster i 1778. Gaarden
var da paa 4 td. 7 skp. 4 fdk. 21/2 alb. h., medens
den i 1688 var ansat til 5 td. 2 skp. 2 fdk. l alb.
I 1782 udflyttedes gaarden til sognets sydvestlige
grænse og blev· til den ene af Flougaardene. P. N.
Søegaard døde her som aftægtsmand 1815.
Navnet Søgaard lyder paafaldende i betragtning
af, at der nu ikke er antydning af sø ved Bælum.
Det er dog sandsynligt, at gaardens toft har strakt
sig ud til en lille møllesø, der aabenbart engang i
fortiden har ligget mellem byen og Nørgaards vandmølle. I saa tilfælde maa Søgaards beliggenhed nærmest tænkes vest for kirken. Dette stemmer ogsaa
godt med, at Thomas Christensen som ridefoged for
oberst Deden til Vorgaard og Nørgaard i 1747 paa
herredstinget nedlagde forbud mod, at nogen maatte
gaa over Nørgaards toft fra Søgaard nord paa til
Nørgaard.
4) Jens Christensen Sieræders gaard (1688 og 1724
') Jydske Efterretn. 1770, s. 389.
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4 td. 2 skp. l fdk. 2 alb.) er vist den, der 1633 ejedes af Kirsten Kaas til Tulsted. 1644 og 48 tilhørte den rigsraad Mogens Kaas og 1683 og 88 Mette
Kaas til Hemmestrup. Gaarden var 1633 fæstet af
Christen Jensen, der vel sagtens er den Christen Skræd r, der ndnu levede 1683, m dens Jen Chri ten en
kræder (nævnt 164 , utvivlsomt ønnen) 1661 var
fæ ter af den og 1688 Linghø1· r. Han døde 1695. J
1690'erne fæstede Mette Kaa den borl LiJ dennes søn(?)
Jens Jensen S. (t 1737), der var lægdsmand. Den
kaldtes da en halvgaard.
Det er ikke stort mere end gætværk, naar jeg
anlager, al Jen Cbl'i tensen Sln·æders gaard er den,
der indtil branden 1894- Jaa nord i byen lige ov rfor
det sted, hvor forhen Klo tergaarden laa. Denne· afbrænd le gaard ejedes 1845 og 50 af fynboen Mathia
Lauritzen, d r var r t idne samt skovride1· paa
ViO'el'l holm og gift med Nielsin Eli ab th GJud fra
Dragsgaal'd, en øster til propriet r Hans J. M.
Glud. Ha11 blev enere ejer af Slenisgaard i N. Kongers! ' ' ogn. Efter Lauritzen fulgte en ønderjyde,
MaU1ias Hjeronimus Holst, der døde 1809. Han var
gift med Gumrar Knud en fra 1\il~mdal i Norge. Siden
kom gaarden til Christen Clll'i ten en (l<aldet )>Bitte
Cbri ·ten«), d r efter branden udfl llede den nord for
byen, hvor den fik navnet Nørtoftgaard.
5) Ryttergaarden (1688 og 1738: 5 td. 3 skp. 3
fdk. l alb., nu: 5 td. l fdk. 1/2 alb. h.) er formodentlig den gaard, der ·a. l 40 ej de af Mogens Kaas.
1650'eme og 80'crne tilhørte d n jomfru ·li abeth
Rod ·teen Lil Vorgaard. Hun havde i nogen Lid selv
haft gaarden i brug, men afsagde ig denne i 1676.
Den gav landgilde til B< hun l<irke. I 163 7 o.,. 4
beboedes gaat·den af Christen Ja obsen (ogsaa kaldet
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In. Ped rsen), der var ))l.1gmand« o oppebar kgl.
majcstrols skal. 165 va.r And r An der en Hylter
og Jen .Jensen her. Sidsblævnl , d r ogsaa omtales
t664, ' ~11' gifl med Ane n d r lall r, der formodenllig har været n dall t af Ancler H •Ucr, efter hvem
Gaarden veJ r bleYen kaldt. I l· l Yar gaard n øde
og brugtes da og i 16
i fælle s i ab af bristen J\1icbelsen i l{orsgaaxd og fiebel ørensen i Liusga::n·d.
Men det s r ud til, at Peder Bio h ( e gaard m. 6)
har haft ophold her sidst i 16 O'erne. J 16 9 kom
der saa en mand fra Aa.l borg, Peder Anker, der købte
gaarden og her fik kgl. bevilling paa at drive l rohold. Anker døde 1705, og aaret fter fik herredsfog d Cbristeu Dideri b en Scbou Lrup pri ilegiet og
købte formod nllig amlidigt gaard n. 1738 boldtes
auktion over chousu·up boudegam·d, Ryltergaarden
kaldet. Den købtes da af seign tll' M01·ten Kirketerp
i Hobro. Han har rimelig is strak
fter a1'bændet
gaarden W Søren Magen en Kaa
der nk kroprh•ilegiet efter Sebou trup. Kaas, d r tilUge ejede Nørgaal·d maa have frasolgt avlingen, lhi i 1751 hortfæ lede Han · Georg v. Ded n paa Randrup til Chriten Sørensen Bak >>en gaards avling kaldel Perl r
Bloch eller Kroergaardens a ting << om Chr. Sørensens fader Søren Bak godYilligl havd af taaet ham.
Kaas var her i mang aar og døde 1777. • ft r
hans enkes dø seks aar senere er Inoboldet formodentlig nedlagt og Ryltergaarden soigL Lil Jen .Jenen Kræmer, der 17 7 kalde sel ejer og døde 1 02.
Derefter ejedes garu.·den af LaTs Jørgen en,
om
døde ugift 1833, 79 aar gamm L Aaret eft r opføTes
som jer !{aren Andet· dalter, en ung ])ige paa 21
.aaT, datter af selvejer Anders
iclscn i · LuudsgaanJ, Lyngby ogn. Jeg nntager, al hun har æret
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beslægtet med Lars Jørgensen og haft sit ophold hos
ham. Gaarden bestyredes da af Niels Mikkelsen
(~. 1807, t 1865), med hvem hun blev gift. Efter
Niels Mikkelsen ejedes gaarden af hans søn, sognefoged Lars Nielsen (kaldet Laust Mikkelsen eller
»Kroer-Laust«, fordi han ·boede i den forhenværende
kro). Lars Nielsen døde 1901, og 2 aar efter overtoges gaarden af hans svigersøn, sognefoged Christen
P. Houtved, den nuværende ejer.

Uglehøj11aard før branden 1894.

Den gamle gaard der ha de el nulmindelig muld
tu bo. , rter igende qpførl af Sør n
Mogens · n I<aas, lw· n d te ved d n lo re ildløs 20 /7
1894 og er nu ombygget med grw1dmur og tegltag.
Den har i d n n este Lid faael navnet glehøjrJaard
fordi d n paa en maade er genb Lil glchøj, som
ligger paa dens mark.
6) Peder Blochs større gaard (1688: 5 td. 2 skp.
2 alb. h.) hørte 1650 under Vorgaard og ejedes i
1680'erne af Elisabeth Rodsteen, som vistnok 1686
overdrog den til Ove Jnel til Villestrup, der staar opført som ejer i matriklen af 1688. Fire aar forud
bindingsvæd~s-
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beboedes gaarden af Peder Jacobsen Bloch. Han
skyldte Elisabeth Rodsteen (der paa det tidspunkt
boede i Viborg) nogle penge, som hun havde svært
ved at faa: De mødtes paa herredstinget, hvor Peder
Bloch »tog i jomfru Rodsteens haand(( og lovede at
betale de 6 rdl., han 1·esterede med for hendes 2
gaarde i Bælum, inden 3 uger. Hans loven var maaske nok ærlig, men hans holden faldt ham ialfald
saa besværlig, at jomfruen paany maatte gaa rettens
vej for at faa pengene. Peder Bloch havde ogsaa lovet· at være gaarden »behjælpelig« med tag og ler.
Der kom imidlertid ikke tag paa huset, hvorfor jomfruen maatte bekoste nyt tømmer, da det gamle var
raadnet. Hun opsagde saa Bloch, og han blev dømt
til at fraflytte den.1 ) Noget tyder paa, at det var
denne gaard, der senere var fæstet af Oluf Nielsen.
Han var lægdsmand og medunderskriver af videbrevet 1712 og døde 1748.
7) Niels Jensens gaard (1688: 5 td. 2 skp. l alb.,
1778: 4 td. 7 skp. 3 fdk. 2 1/s alb. h.) tilhørte 1683
oberst Otto Hartvig v. Deden til Vorgaard og 1686
Ove Juel til Villestrup. I 1699 ejedes gaarden af fru
Benedicte Margrethe v. Brockdorff til Gammel-Estrup,
der nævnte aar bortfæstede den til Niels Andersen
fra Karup. Gaarden var da sidst beboet af Niels Jensens enke Mette Pedersdatter. 1724 laa gaarden under Viffertsholm og var ogsaa beboet af en Niels Jensen; 1766 bor her atter en mand af det navn, nemlig Niels Jensen Bødker. I hans tid udflyttedes gaarden 1781 og blev kaldet Halgaarden (se under enkeltliggende bebyggelser).
8) Niels M01•lensens Gam·d (1688 og 1844: 4 td.
1

)

Tingbogen.
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6 sk. 3 fdk. h.) tilhørte 1683 oberst Deden, fem aar
senere Ove Juel, men 1693 atter Deden, og den vedblev da at ligge under Dragsgaard og Vorgaard, til
den blev selveje. Niels Mortensen (der maaske var
søn af den Morten Nielsen, der levede 1627 og 45)
boede her 1688. Han blev to aar efter stævnet for
restancer til Vorgaard. 1716 dør· Niels Andersen her,
77 aar gl., og to aar efter havde hans formentlige søn
Anders Nielsen, der var tingmand, gaarden i fæste.
1721 bebos den af lægdsmand Peder Nielsen (Dragsgaard). Han var vist fader til den Anders Pedersen,
der 1748 havde gaarden i fæste, og efter hvem der
holdtes skifte 1791.
Gaarden blev udflyttet til bymarkens nordligste
udkant ved ))Smidie Bro«, hvorfra den fik navnet
Smidie-Brogaard. Denne udflytning skete efter 1782
men maaske ikke før henimod aarhundredskiftet.
9) Lidsgaard (1688: 4 td. l fdk. h.) hørte 1635
og 88 under Vorgaard. 1635 var den beboet af Peder Nielsen, der det aar resterede med landgilden.
Ti aar efter stævnes han for ulovlig skovhugst i
Kroptved og Alsnap og 1649 dør han. Den Niels i
Lidsgaard, der omtales 11 aar tidligere, har vel enten været faderen eller sønnen. 1675 bor Jens Troelsen i Lidsgaard (t 1681) og 2 aar efter havde Michel
Sørensen (Lidsgaard), som var tinghører, gaarden i
fæste. 1684 stævnes han, fordi han er rømt fra den
og skylder landgilde og andre restancer til oberst
Deden. Hans landgilde var aarlig l ørtug rug, l
ørtug byg, 4 skp. havre, l svin m. m. Det ser dog
ud til, at Michel Sørensen er kommen igen, da han
nævnes 1688 og 93. Sidstnævnte aar, 19. Febr., begravedes han. Fire aar senere er det Niels Lauritsen
Lidsgaard, der maa drages med den vistnok slemt
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forfaldne gaard. 1700 døde Michel Jensens Kone i
Lidsgaa1·d, og 1721 var gaarden fæstet til Christen
Christensen Lidsgaard. Han kaldtes ogsaa Christen
»Ledsmand« eller »Litzmand« og døde 1749.
Jeg har ogsaa set gaarden skrevet »Ledsgaard«,
formodentlig fordi den har ligget ved et af byens led.
Man fristes da til den tanke, at det har været den
gaard, der har ligget vestligst i byen og blev udflyttet
184 7, hvorefter den fik navnet Kildegaard. Men navnet Lidsgaard huskes nu ikke mere.
10) Jens Jensens gaarci Lilhørte 1686 og 88 oberst
Deden til Dragsgaard og var da paa 4 td. 2 fdk. 2
alb. h. Den Jens Jensen, der boede h r dengang, er
ikke let at fa a fat p a a, da d ·r ar flere i byen af
det navn nogenlunde samtidiut. Maa ke er han den
J. J., der var medunderskriver af videbrevet 1712.
11) Svanes øde gaard (1686: 3 td. 7 skp. 3 fdk.
2 alb. h.) ejedes 1683 og 88 af raadmand Thomas
Svane i Viborg og brugtes af husmand Lams Christensen, der døde 1690. I samme aar var »velforstandig« Albert Christensen af Bælum fuldmægtig for
Thomas Svane. Han var tinghører og døde 1724.
12) Hans Jacobsens øde gaard (1688: 3 td. 7
skp. l fdk. l alb. h.) ejedes 1683 og 88 af oberstløjtnant Wrilf v. Buchwald til Gudumlund og brugtes
af Michel Christensen i Bælumgaarde. (En Hans Jacobsen [Hvadt ?] havde 1661 en gaard i Bælum i pant
af Peder Bille til Vorgaard.) Hans Jacobsens øde
gaard nævnes endnu 1724, da Mads Michelsen i Bælumgaarde havde den i fæste.
13) Smedegaarden (1688: 5 td. 3 skp. 3 fdk. 2
alb. h., 1789: 4 td. 4 skp. 3 fdk. 3/u alb. h.) tilhørte
1661 Vorgaard og ligesaa 1686 (jomfru Elisabeth Rodsteen). Fra 1688 ejedes den af Lauritz Kjerulf til
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Viffertsholm, hvorunder den endnu hørte i 1790'erne.
1645 var gaarden beboet af Peder Christensen (Smidgaard), der var tingmand og døde 1693. Hans søn
var vel den Jens Pedersen, der boede her 1661, og
hans søn atter Laurs Jensen Smid, der levede 1694
og 1721. Det skal nok passe, at sidstnævnte var fader til den Peder Laursen Smid, »som 5/10 1721 blev
med en sten slaget til døde i kroerhuset her i Bælum
af Ole Madsen, hesteskærer ibid.c< (Nærmere herom
under kroens historie). En søster til ham, Maren
Laursdatter i Smedegaarden, omtales 1748. Jens Pedersen Smed sad paa gaarden senest fra 1778, men
afstod den 1793 til sin plejesøn Christen Jensen fra
Lyngby, som derefter fik fæstebrev paa den af Søren
Testrup til Viffertsholm. I Chr. Jensens tid blev gaarden udflyttet syd for Halgaarden, hvilket skete inden 1805.
14) Peder Blochs mindre gaard, som han 1683
og 88 havde i forpagtning (3 td. 7 skp. h.) af jomfru Elisabeth Rodsteen. Om Peder Jacobsen Bloch
har vi allerede hørt under gaard nr. 6. Den her
i1ævnte gaard omtales endnu 1724.
15) Jørgen Andersens øde gaard (1688: 4 td. 3
fdk. 2 alb. h.) synes at have ligget i nærheden af
kirkegaarden. Den ejedes ligeledes 1683 og 88 af
Elisabeth Rodsteen, hvorimod landgilden gik til Bælum kirke. Gaarden synes senere at være- kommen
under Kongstedlund. Ovennævnte J ør gen Andersen
levede 1642 og 63, og gaarden tilhørte da Peder Bille
til Vorgaard (1661 kaldes den en »tredingsgaard«).
I 1683 brugtes den af ovennævnte Peder Bloch. Jørgen Andersens enke, der var jordemoder, døde 1709.
16) Bakgaard (Bækgaard}, der 1688 var sat til
5 td. l skp. l alb. h., skødedes 1633 af Kirsten Kaas
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til Tulsted til Mogens Kaas, der endnu havde den
1648, medens den 1660 laa under VifTertsholm og
1683 og 88 tilhørte Peder Pedersen Brønsdorph til
Kongstedlund, hvorunder den endnu hørte 1748.
»Be hganrd« ( om den gerne skrives i tingbøgerne) ·v ar 1629 b bo t af Poul Jensen, 1633 af Laurs
Jensen og Morten Mortensen, 1635 af sidstnævnte og
Jens Pedersen. Denne, der var søn af Peder Mortensen og kgl. skatteopkræver, døde ved begyndelsen af
1662. I dette aar blev nogle mænd udnævnt til at
tage syn over gaarden. Først saa de, at isterrollingen
var brøstfældig paa tømmer, tag og ler; qernæst saa
de, at den østre længe og 3 binding hus ved samme
var meget brøstfreldig; endelig var det galt med den
søndre lade, hvoraf den ene binding var slet øde og
den anden meget brøstfældig. Paa det tidspunkt
boede Jens Pedersens børn Dorthe Jensdatter og Christen Jensen i gaarden. Sidstnævnte lod tinglæse en
skriftlig skifte-registrering og vurdering efter sin salig
fader. Af indbo var der forbavsende lidt; men det
var jo ogs.aa sørgeligt fattige tider: l gammelt egeskab, l do. fyrrebord, en do. egekiste uden laas eller
hængsel, l liden stol, 2 gamle kobberkedler, l bismer,' l bryggertønde, l ege-ølkar, l mælkebøtte og l
par gamle messing-lysestager. Desuden. var der en
bolsterdyne og 2 puder uden vaar. Af gangklæder
nævnes ikke andet end en sort klædestrøje og et par
gamle bukser. Som arv efter hans salig moder Anne
Christensdatter var de1· 66 slettedaler.
Christen Jensen var 1663 sammen med Niels
Nielsen (Dal) i Korsgaard tilstede paa Gudumlund
og hørte og saa, at Peder Jensen i Bælum talte med
velbaarne Jørgen Kaas om noget jord paa Bælum
mark. Da spurgte J. K. Peder Jensen, om han havde
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tedsmaals eddel p~U't samme jord. P. J. varede ja,
og hen manden bad da om at maatl e den. Da
han fik den, agde ban: »D n vil jeg behold ,« og
saa gik han ind i stuen . Den v Lbaame her ·c ble
ror detle overgreb stævnet for h erred linget.
amme
aar . tro nede Chr. J n ea\ for 20 rdl. i tcd manispenge, som han skyldte herskabet paa Tulsted.
1678 beboedes Bakgaarden af Jørgen Jensen
(t 1691) og 1689 ~\f Thox· Pedersen 1690 og 98 af
Laurs og Niels Luur en. 1693 begra redes Miebel Sørensel1 af Bakgamden (maaske tyend ) g 1694
ders Laursen barn samme ·Led. enere nævne Tiel
Christensen, gaardmand i Bakgaarden, som slog sig
tildøde i Øster-Karup skov 1719. 1716 var tillige
Christen Jensen fæster af gaarden og 1721 og 54 Søren Christensen Back (rimeligvis sønnen). Han nævnes 1766 som tingmand og døde 1772. Sønnen Christen Sørensen B. maatte 1748 staa aabenbar skrifte
for lejermaal med Anne Knudsdatter, der tjente i Bakgaarden. Det er vist den, der i 1780'erne var fæstet
af Niels Christensen.
Denne gaards navn bar oldt mig en del b1·yderi.
Oprindeligt ync del at være skr et >Bechgaard«,
senere ofle t »Ba •kgaan l «. Den før te na"' n form kan
dog Vi re en fejltagelse f-ra_ tingslo·i ve ren side. Skal
man da øge gaarden \'ed bækken eller 1 aa bakken?
Holder matl paa det sid l (hvnd der v l er dclrimeHgsle), d<l synes det al v. re den g, ard, der ligg r
pa·t bakJ·e tuaaning n o >nfor bru sforening n (fOl·hen ldubben). Denn gaar l jedes 1841 ar justitsl·aad Hvass til NøTgaard og var 1834 og 6 ft stel af
Jens Mjkl< lsen, 1870 af sønnen Mikkcl ,len en indtil
ca. 1891, h or iler den nu ej . af 1 1i ls Kragh.
d-

'1-
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markerne er sin tid solgt fra, og paa dem er Agerbjerggaard bygget.
17) Korsgaard, en af byens 3 store gaarde (naar
Nøtgaard medregnes), kan følges langt tilbage i tiden.
En væbner Jens Pedersen skrives 1428 »af Kaarsskov«. 1455 fik hr. Otte Nielsen (Rosenkrantz) gaarden ved skifte efter sin søster Susanne; og 1481 stiftedes en sjælemesse for Niels Pedersen Korschov,, .1 )
1627 nævnes Jens Poulsen Korschow (vel en
bonde), og to aar efter bebos »Korschouff«, der omkring midten af aa1·hundredet begynder at optræde
med navnet »Korsgaard«, af Las (Laurits) Lauritsen.
Gaarden tilhørte paa det tidspunkt Kirsten Kaas til
Tulsted, der 1633 skødede den til rigsraad Mogens
Kaas til Støvringgaard. 1683 tilhørte Korsgaard Susanne Kaas.
I 1645 stod Tim Christensen, ridefoged paa Vorgaard, paa herredstinget og tog i Las Lauritsens haand
i Korsgaard og lovede paa Thomas Christensen Poders vegne i Bælum, at naar han (Thomas Poder)
blev rask, skulde Las Lauritsen blive fri for »ydermiere feide og bardag end som dj nu hid Indtil med
huer andre hafft haffr.«
Las Lauritsen havde en søn, der hed Eske Lauritsen, .og som senere kom til Knarrnav i Mov sogn.
En dag i 1646, da der var samlet nogle folk i Hælum
smedie, var der blandt meget andet snak en vis Jesper i Bælum paa tale. Denne beskyldtes for at have
taget huden af en hest, hvilket jo var rakkerarbejde.
Saa var Knud Jensen fremkommen med den bemærkning, at dette ikke havde saa meget at sige, thi »der
boer enn Rig mand i Korszgaard han giør end lige
1

)

Trap.
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saa, och Niels Michelsen der boude i Draxgaard hand
gjorde och det samme.« For disse »ærerørige ord
och thalle« stevnede nu Eske Lauritsen Knud Jensen.
Endnu 1650 nævnes Las Lauritsen i Korsgaard;
men 1662 bor Niels Nielsen (Dal) her. Han var gift
med Mette Lauritsdatter, antagelig datter af ovennævnte Las eller Laurits Lauritsen. I førnævnte aar
blev samme Niels Nielsen (Dal) stevnet i anledning
af en handel med et par stude, han havde solgt til
sin svoger Eske (Eskil) Lauritsen i Knarmov. Pengene havde han faaet, men nu fortrød han handelen
og vilde have den til at gaa tilbage. Eske Lauritsen
fremlagde i retten følgende brev fra Niels Nielsen:
•Nest en god dags ønschelse och minn vilige thienesteds ehrbydelse stedtze och Altid dernest Kiere Escheil
Lauridsen fremschicker ieg til eder dj 23 Rix dlr, som I
gav mig for dj tou stude, Som i schulle haffue vdj 28 schielling, for dj ehr Røeagtig [studene altsaa], Jeg kand faa for
-studen 25 helle Rix dlr och Miere, derfor kand du Jchj foed
denom derfor din egen penge fremschicker Jeg her med
dette Nerverendis 3 bud. Rierebroder [;):svoger], du fortencker mig Jchj derfor, tj ieg kand faa Miere, och gode gamllc
peng, thj du kand vell faa tou Andre stude enn Andenstedtz,
her !lled vill Jeg haffue dig gud Allm~gligste befalendis i
vold, Aff Korschouff i Belluro den 16. May 1662 Niels Nielsen Mpp.•

Niels Nielsen havde sendt to tjenestefolk til Knarmov med de 23 rdl. Mellem Kragelund og Knarmov
møder de Eske Lauritsen, der bad dem gaa hjem til
ham og vente. Det varede dem imidlertid for længe,
inden han kom, hvorfor de gav pengene til Eskes
kone; men hun vilde ikke tage imod dem. Saa lægger de 23 rdl. i 28 skilling og 3 slettedaler paa »skiven«, ved hvilken konen sad. Men hun vilde stadig
ikke tage dem. De to sendebud bad da Eske Lau14
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ritsens folk (en karl og to piger), der var i stuen, at
>d rages Lil minde«, at pengene ble liggende paa 'kiven. Derefter vandrede de saa hjem !:il Bælum. Det
nytlede dog ikke, al Niels Niel en vilde luske sig
udenom den prekære skrivelse, som Eske Laul'itsen
havde fremlagt i retten om corpus delicli, med den
bem rknlng, at den ikke burde agte , da den ikke
var slucvel paa »for Ordenit [, : forordnet) titrøgte
paapi:r efter Ko: i\'! a : for01·dnlng«. Herredsfogden_
dømte ham allige'l'el til al leve~·e YO"el·en de to lud ,
selv om de var nok aa >>Røeagtige«.
En ø n dag i. Maj det følg 'nde nar fandt der et
mærkeligt optrin sted i Niels Nielsens gaard. Ind
traadte Jørgen Andersen og Jens Sørensen af Bælum
og tog to halskobler med lænker, der hang paa et
søm i stuen, og gik ud med dem til deres følgesvende,
ikke mindre end 14 mænd af Bælum, der ventede
udenfor. De gik aa Lilsammen borl med der 1'0"''·
der maaske skulde beb'agte om t lag pant. Det
er nærmest ud om en ammen v, rgelse, hds ho,edmand var Jørgen Andersen. Selvfølgelig stæ''nede.
Niels Niel en de andre Bælummænd; men h rad der
l-om ud af sagen, har jeg ikke fulgt i tingbogen.
Niels Nielsen i Korsskov æskede i 1675 paa egne
og Jen Poulsens vegne i 1 ørgaa1·d ting vidne om
de to gaaTde kvæghold. J ns Potlisen i Smidie vidnede, at han kunde mindes i 50 aar, da havde de
mænd, som boede i Korsskov og Nørgaard, altid ladet drive deres kvæg i særhjord og selv holdt hyrde dertil.
Den animositet, der hos Bælum bymænd synes
at have hersket mod Niels Nielsen Dal, stammer antagelig derfra, at han nok har villet spille herremand.
I 1682 fremstod for retten Dorthe Christensdatter i
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Korsgaard og ))Vandt« med ed og opholden finger, at
nu sids~ forleden i Maj maaned, da saa hun, at Michel Sørensen i Lidsgaard kom ind i Niels Nielsens
hus i Korsg.a ard, mens N. N. og hustru la a syge, og
tog en stor kobberkeddel og satte den paa stuegulvet.
Der tog Niels Jensen i Bælum den og gik ud med
den; og med ham fulgte hele 13 Bælummænd og 3
kvinder. Samme keddel paastod Dorthe, at hun siden havde set paa Vorgaard. Peder Lauritsen (utvivls.omt Niels Nielsens svoger) stævnede riu Niels Jensen og hans medfølgere. Optrinet synes at have ·sin
rod i Niels Nielsens ovenfor omtalte forhold med
hans fædrift og særhjord; thi samme aar blev han
))venligen og vel« forligt med sine bysbørn og lovede
for fremtiden at holde sin hjord sammen med sine
grander og naboer.
·
Foruden af Niels Nielsen Dal bebos Korsgaard
1677 og 88 af Christen Michelsen, der var gift med
Maren Nielsdatter, formodentlig en søster til Niels
Nielsen. Begge disse mænd bor her i 1682, men tre
aar efter dør Niels Nielsen Dal, og i 93 er her en
anden Niels Nielsen, der var sandemand og kirkeværge. Gaarden var da paa 12 td. h., og det bemærkes i markbogen, at det ikke kunde udforskes, hvem
de oprindelige ))proprietarier1< havde været; men jomfru susanne Kaas havde gaarden ))i forsvar« og oppebar indkomsten. 1688 opføres den derimod (9 td.
4 skp. h.) som tilhørende Amtmand Lilienskjold, og
1694 og 1738 hørte den under Lindenborg, men maa
snart efter være afhændet fra grevskabet.
Der kan næppe være tvivl om, at den sidstnævnte
Niels Nielsen er den samme som den Niels Nielsen Korsgaard i Bælum, der døde 1745, omkring 100 Aar gl.
Men den store gaard har ogsaa haft plads til
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Peder Lauritsen og Laurits Pedersen. Førstnævnte
har vel været en søn af den tidligere omtalte Las eller Laurits Lauritsen og fader til Laurits Pedersen.
Endvidere bor her 1691 Christen Jensen, der dør
1728. Tre aar efter og endnu 1752 bor Jens Jensen
Dollerup i Korsgaard, 1756 derimod Niels Korsgaard.
Rasmus Jensen i Korsgaard, der dør 1763, 20 am·
gl., og Christen Jensen, der dør sammesteds 1765, 24
aar gl., har formodentlig været sønner af Jens Dollerup. To aar efter dør Peder Christensens kone i
Korsgaard, og 1787 var her en anden Christen Jensen.
Gaarden er vistnok udflyttet sidst i 1780'erne.
Dens historie som udflyttergaard bliver senere berørt
paa sit sted. Det antages, at Korsgaard har ligget
overfor Uglehøjgaard (Ryttergaarden); i saa fald maa
det have været den gaard, der paa udskiftningskortet
ligger i den østlige udkant af byen skraat overfor
Uglehøjgaards have.
Jeg kommer nu til 2 gaarde, som jeg har sat
udenfor nummer, da det ikke er lykkedes mig at
identificere dem med nogen af de ovennævnte. Den
ene vil jeg efter den sidste ejer kalde:
Anders Bundgaards gaard. Den hørte tidligere under Viffertsholm (4 td. 7 skp. 3 fdk. 2 1/2 alb. h.) og
var 1766 fæstet af Jens Bertelsen, der var sognefoged
og døde 1814. Efter ham fik sønnen Peder Jensen
(ogsaa kaldet Bertelsen), der ligeledes blev sognefoged,
1798 fæste paa gaarden, som han 1839 afstod til Anders Andersen Bundgaard, der. i 1850 blev dræbt af
løbske heste. 1860 ejedes gaarden af sognefoged Jens
Peter Jensen Riise og fra ca. 1888 af dennes stedsøn
Anders Bundgaard, der døde 1905. Gaarden er udstykket 1912, men det gamle stuehus (noget moderniseret) ligger der endnu ovenfor Kroen.
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Den anden gaard mindes endnu under Navnet:
Anders Gjellesens Gaw·d. Den hørte ligesom forrige under Viffertsholm og stod for 4 td. 7 skp. 3
fdk. 3 /14 alb. h. 1755 og 89 var den fæstet af Niels
Pedersen (Snedker), der maaske var søn af den gaardmand i Bælum Peder Nielsen, som omkom en no-

Stuehuse t af An ders Gjell esens ga ard.

vemberdag 1751 undervejs mellem Solbjerg og Bælum i et haardt vejr. 1796 beboedes gaarden af hoveribonde Niels Nielsen, kaldet Jellesen eller Bundgaard,
der døde 1815. Efter ham kom en anden Niels Pedern , d l ' f,ri l'tede sig m ed Niels r'i Isens nke. 184-lgik gaard 11 O\' r til b an s led øn And rs
iel en,
ka ld L Gjc Ues 11. Han ttd.fly lle le gaanl n 185-!- og
hlldt d n Ba k!- gaard. l l 4-J: ige den a t ligge
))midt paa gaden østlig i byen«, hvad der passer meget godt paa forholdet.
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Af Anders Gjellesens · gaard ligger endnu stuehuset
tilbage (beboet af snedkermester Leleur), en smuk,
gulkalket bygning i den hyggelige gamle stil.
· En gaard i Bælum, tilhørende kronen, omtales i
1636 som udflyttet og var da beboet af Christen Sørensen. Den eksisterede endnu 1651, men synes 1683
forsvunden. Dog omtales den 1690 som »kgl. majestæts øde gaard«, og der maa da have været rester
af den, siden det i tingbogen nævnes, at kromanden
Peder Anker havde »sin værelse« i den.

Af andre benævnte steder i Bælum by har jeg
fundet følgende:
»Slottet.« Saaledes kaldtes en beboelse i gamle
~age. Den nævnes 1688, da en gammel pige herfra
blev begravet. I 1694 omtales Maren Andersdatter
»paa Slottet« i Bælum, og 1717 døde Anne Laursdatters barn sammesteds. Det pompøse navn skyldes
utvivlsomt folkeviddet.
Voldborghus kaldes et hus i Bælum 1646.
Roy, der formodentlig ogsaa var et hus, nævnes
1694. Herfm stammede nogle folk med navnet Ro)~
ell er Roye.
Tinghuset laa indtil for en del aar siden i den
vestre del af byen paa nordsiden af gaden. Het holdtes i sin tid herredstinget.
Hyrdehuset omtales 1686; her boede naturligvis
by hyrden.
Et fatlig/ms fandle i b en l 60, men nedlagdes,
da 1ørgaard 1875 indt·eLLede til fattiggaard.
Bælum b •m ænd havde i d l 17. a arhunllredc
en fælles og ofl'entlig brønd, d er laa ud til gade n .
Men i 1648 vild e Sø1·en r iøls n lægge b lag paa len
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og spærre adgangen til den, hvorfor der, som rimeligt var, blev klaget over ham ved herredstinget.

Nuværende institutioner.
Kirken (bliver senere selvstændigt beskrevet).
Pl'æstegaarden. Der er lidt folkesnak om, at denne oprindelig har ligget paa Dragsgaard mark. Misforstaaelsen er vistnok bygget paa et gammelt sagn
om en katolsk præst, der skal have boet paa Dragsgaard. Der er næppe grund til at tvivle om, at præstegaarden altid har ligget paa . sin nuværende plads i
den nordlige side af byen, øst for kirke11. Dens have
begrænses mod nord af Bælum bæk.
Om den ældste kendte præstegaard har vi nogle
spredte efterretninger. I 1663 hjemlede sandemænd
i Hellum herred, at de i herredsfogdens og delefogdens nærværelse havde synet præstegaardene i herredet. Den 12. juni var de i Bælum hos hr. Christen
Nielsen Knabe og takserede og vurderede præstegaardeus bygning til 110 slettedaler og brøstfældigheden
til 5 rigsdaler. 1) I 1690 meddeles, at præstegaardens
))capacitet« (omfang) var i længden 100 al. og i bredden 84 al. Nord for gaarden var en lille kaal- og
frugthave, 90 al. lang og 70 al. bred. Gaardens bygninger bestod af: l) Et 16 bindings stuehus mod
nord, hvorpaa fandtes 2 kviste, den ene til sydsiden
(mod gaardspladsen) med en stue paa · 2 bindinger,
den anden til nordsiden (mod haven), ogsaa paa 2
bindinger, med et kammer. Ved nedbrydningen af
den næste præstegaard for nogle aar siden fandt man
grunden af den ældre samt brudstykker af nogle
kvadratiske gulvfliser. Det ældste stuehus viste sig
1

)

Tingbogen.
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at være smallere end det paafølgende. 2) En østre
længe paa 6 bindinger, som brugtes til skole og
studerekammer og enden af den til lade og hestestald. 3) En søndre længe, udgørende lade og vognport. 4) En vestre længe, som var fæ- og tørvehus.
Præstegaardens værdi var 357 slettedaler - altsaa
betydeligt mere end ved sidste taksation. Gaarden
var saa vidt fri, at der ikke skattedes af den som
af en bondegaard, og saa vidt ufri, at der gaves af
den til Aalborg slot am·lig 3 rdl. 5 skilling.
Til præstegaarden laa følgende endelsjord: en
toft øst for bækken og syd for aldelvejen (formodentlig Bælum-Solbjerg vejen, et stykke jord syd for Vorgaards skov, >>som kaldes Orne«, adskilt ved et skældige fra fornævnte skov. 1 )
I 1642 ))Vunde« dannemænd paa tinge, at de saa,
at Christen Jacobsen i Bælum stod for tingdom og
vandt med oprakt finger og helgens ed, at det var
hannem fuldt vitterligt i sandhed, at der bør at være
8 favne jord til præstegaarden, ligesom der er til
Nørgaard og Korsgaard. Det var, som før nævnt, de
3 største gaarde i byen. 2)
1650 laa der til præstegaarden følgende jorder i
byens mark: Blæsborg Vang (mellem Mads Pedersens
og Knud Jensens agre), Krapbunds Vang, Store og
Liden Birkehals Ager, Kropvads Ager, Madelins Vesterager,
ederbalgi (?) Ager, Vestermarks og Nørtofts
Vang, Slubba ·his(?) ger, 2 smaa blokke ved Kirkedal, Damsager, Bratbjerg Vang, de Bakkegaardsbordel', en ager ed Nørbæk, Bønrøgels Blok, Brobjergsagre fra Smidievejen til Dragsmark, Stendals Blok,
1
)

Wiborg Stifts Bog over Præstekaldene, Landsark i Vib.
') Sammesteds.
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Stenhøjes Blok, Hallevang, Ralle Blok, Halbjerg Vang,
Øversdals Ager, Halbjergs Ager, Lille Byrhøjs Ager,
Stakkels Ager, Byrhøjes Dals Ager, Spangmøllevad og
en eng kaldet Dyrkær. 1)
Præstegaardens jorder i byens mark var 1590
følgende: 6 sty k ker jord i Vestermar k, desuden l O
vangeskifter og præstegaardens ager i hver vang mellem Nørgaards og Christen Eriksens beliggende, nemlig disse: i Blæsborg Vang 2 agre, Kropiveds Vang 6,
Madelins Vang 8, Præsteengs Vang 9, Bratbjergs Vang
6, Hanskovvang 9, Vesten Smidievejen 5, Halevang 4,
Kaabjergs (?) Vang 6. Endeisenge til præstegaarden
var: et stykke eng ved Spangmøllevad, et dito, kaldet Dyrkær, øst for Nørgaards eng og nord for Nørtoft, samt et lille stykke eng ved præstegaarden, kaldet Skidenhave. 2).
Den næste præstegaard var ligeledes en firlænget
gaard, med en meget rummelig gaardsplads. Stuehuset, der laa paa samme sted som det forrige; var
opført engang i det 18. aarhundrede af bindingsværk,
hvidkalket og med straatag. Mod nord ud mod haven var der et lille udskud vinkelret paa midten af
stuehuset. Skorstenene var rødkalkede med buer over.
Hvis man kan dømme noget efter de gamle døres
udseende, vil opførelsestiden 1760-80 formentlig
kunne passe. Vinduerne var dog sikkert moderniserede. I efteraaret l 926 blev den gamle præstegaard
nedreven. Laden, der laa i syd, og en del af den
vestre længe (hvor der i sin tid bl. a. var forpagterbolig) var dog for flere aar siden nedreven. Mod øst
laa (og ligger endnu) en staldbygning. Midt paa
') Herredsbogen, Landsark.
) Wiborg Stifts Bog.

2
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gaardspladsen fandtes i 1880'erne et svinehus, og
mellem dette og stuehuset stod et elmetræ med en
rund græsrabat om.
Den nuværende præstebolig, en ret stilfuld bygning af gule mursten med tegltag, blev opført 1926
efter tegning af arkitekt Ansgar Skyum vinkelret paa
det gamle stuehus, der laa i øst og vest. Til minde
om dette blev de overbuede vinduer bevarede.

Bælum præstegaard 1925.

Haven er i tidens løb bleven udvidet, især mod
J den vestlige hjørne laa sidst i forrige aa:rhundrede en andedam, der nu er udtørret. I dens
e tside var et ~·æld, hvor isen altid vat· usikker om
interen.
ord i haven stod en mægtig gammel a k
m ed 4-delt stamme. Oppe i den har der aabenbart
i lidiigere præsters tid været el lags lyslhus, thi udvendigt om tammeroe vm· der i sin tid siaaet nogle
mægtige jærnbaand, som ed træets væ ksl nu næsten
var kommen til at sidde midt inde i træet. Denne
dendrologiske seværdighed er nu ogsaa vandret til
glemselens lande.
ø t.
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I l 717 laa der til præstegaarden 9 td. 4 skp. 3
alb. h. ager og eng. I 1688 og 1844 opgives hartkornet til 6 td. 6 skp. 3 fdk. l alb., men i 1864 til
5 td. 3 skp. Arealet var 1864 ca. · 60 td. land. Der
holdtes da 4 heste, 18 fækreaturer og 30 faar. 1) Et
præstekaldet tilhøren de hu s i Bælum by blev 1854
solgt til Peder Clui tensen Lyngbye.
Skolen var oprindeligt del gamle hus, der laa op
til sydsiden af kirkegaardsmuren og i 1880'erne var
beboet af en maler Larsen. Det var egentlig den
gamle degnebolig. Da kirkegaarden blev udvidet sidst
i 1890'erne, maatte det gamle hus forsvinde. Skolen
havde imidlertid forlængst faaet en ny bygning, nemlig
det paa den anden side af gaden liggende hus, der nu
kaldes . »Lindely« og som før har været lægebolig.
Nu er her mod'ehandel.
Den nuværende, betydeligt større skole, der blev
opført 1899, ligger i den vestlige ende af byen. Det
er en rød murstensbygning af meget ordinær type.

Kroen.
D en første privilegerede kro i Bæhtm er op1·ettel
i .lutningen af det 17. a arhnndrede.
'len det viser
sig, at der har v~ ret uofficielt krohold i b en før den
tid - h vad der iø rigl var aa mange steder.
Ved midten af nævnte aarhundrede holdt Per
Jensen i Bælum ølsalg og krohus, baade før fjendern ko m i landel (1644-) og efter a l de var draget bort.
Denn
mugkro var »i rygl og lid nde« for adskillig
uskil l lighed, som der fand t sted m d drik og dobbcl og andet om h elligdagene, baadc fm· pr. dilum n
og efter. E n mand v d nav n
h d t n Jm·dh o ('?)
1
)

Hertz: Efterreln. om geistlige Embeder.
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havde engang været derinde og var straks kommen
i trætte og slagsmaal med dem, der sad der. Tonen
i Per Jensens salon var ikke just urban. En af sviregasterne sagde bl. a. til Christen Jardbo: »Jeg schall
Splitte dine tharme ad!« Da Christen havde hørt
dette venlige tilbud, greb han en kande og slog med
den til samme karl, og saa løb han ud. Andre havde ogsaa hørt hujen og skrigen baade i huset og
udenfor. De fulde karle havde forøvrigt kun nydt
en potte øl i Per Jensens hus, før de »gjorde perlement«, og de fortalte selv, at de først havde drukket
paa Vorgaard og i Rismølle. Per Jensen fik tilhold
om at ophøre med sit krohold; men om det frugtede,
er u vist. Noget kroholderi var her i alfal d 16 74, da
der nævnes en Jens Jensen »Krouermand« 1).
Først 15 aar senere kom der en privilegeret kro
i Bælum. Dette skete ved kgl. bevilling af 6(1 1689
til Peder Bentzen Anker, saaledes lydende:
Wii Christian den femte etc. Giøre alle witterligt at
Vj; efter Peder 13enlzcn Anl<er af Vor 1\.iøhsted Aa lbo•·g,
hans he•·om allerundertlanig t giorde ansøgning og begiering, allernaadigst haver bevilget oc tilladt, saa ·og henned
bevilge oc Ulladet·, at hand udj Bælum Sogn, i Hellum Herret udj Aalborghuns Amt j Vort land Nørre Jylland, maa
lade indrette et Kroe oc Værtshuus, oc derudj fall holde,
Øll Brendeviin oc anden slags drik for Reisende oc andre
som det kunde behøve og begiere; Dog at dermed efter loven oc voris i slige tilfælde alleroaadigste udgangne Forordninger tilbør !igen vorder forholdet: Forbiude:~des etc.
Hafn: dcnd 6 Iuly 1689.• 2 )

Denne bevilling blev konfirmeret 18 /1 1700.
Hvem Peder Anker var og hvorledes han er kom1

)

2

)

Hellum herreds tingbog.
Jydske aabne breye. 1689.

BÆLUi\1 SOGN GENNEM SYV SEKLER

213

men til Bælum, lader sig vanskeligt oplyse. Han
synes at have været en noget kolerisk herre at dømme efter det følgende:
I 1690 stævnedes han til at møde paa herredstinget i anledning af hug og slag, han havde tilføjet
Jens Justsen i Bælum og hans bæster. To mænd fra
Graverhusene i Solbjerg sogn afhjemlede, at de den
12. juli synede Jens Justsen. Da saa de, at der var
siaaet et hul paa hans skjorteærme nedenfor hans
aksel, og at han havde et blaat og blodigt slag paa
Armen, der var hævet ned til albuen. Jørgen Jensen
i Bælum (ham i Bækgaarden) vidnede, at Jens Justsens 5 heste var gaaet i en eng, tilhørende kgl. majestæts øde gaard, som Peder Anker havde »sin værelse« i. Da kom P. A. med en økse og vilde tage
bæsterne, som han bankede med øksehammeren. Hestenes ejermand kom nu til med en strygestikke og
en spade i haanden og sagde: »Sla ikke saa øgen,
Lad siøne [syne] Huad schade de Hafuer giort, saa
vil vi betale schaden.« Da nu kromanden vil trække
af med bæsterne, slaar Jens Justsen efter ham med
strygestikken, for at han skal slippe tømmen; men
nu farer Peder Anker ind paa ham og hamrer løs
paa ham med øksen. Paa .dette tidspunkt faar Jens
Justsen imidlertid undsætning, idet Jørgen Jensen
kommer til med en hø le og hugger efter P. A. og
tager øgene fra ham.
To aar efter stævnede Anker Niels Jensen Søgaard for ulovligt krohold. Den indstævnede mødte
i retten og forpligtede sig til efter denne dag ikke at
holde nogen kro. Mere vrøvl havde Anker i 1694
med unge Jens Jensen og Peder Pedersen Skomager
i Bælum. Førstnævnte vilde gerne luske udenom
sagen. Men Christen Christensen Roy i Bælum vid-
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nede, at han havde set folk i selskab sidde og drikke
i Jens Jensens hus; og Jens Laursen Smid maatte
bekende, at han havde faaet øl for betaling hos samme. Skomageren var tiltalt for at have solgt brændevin til folk samt for »ubillig ord imod hans Kong.
May 1" bref«. Han skulde nemlig have sagt om Peder
Ankers privilegium, at »det duede intet«. De ord
maatte han dog bide i sig igen.
Anker døde 21 /t 1705, og hans enke Maren Mauritzdatter har vel saa drevet kroen til 2 ~/4 1706, da
Christen Schoustrup fik bevillingen. Hun selv blev
efter den tid boende i Bælum, hvor hun først døde
1723, 86 aar gl. Hendes datter, Dorthe Pedersdatter
Anker, døde 5 aar senere.
Den nye bevillingshaver, Christen Didrichsen
Schoustrup, af fødsel en københavner, var herredsfoged i Hellum-Hindsted herreder og boede vistnok
paa Nørgaard. Han havde privilegiet i mange aar
og fik det konfirmeret 8fs 1732. I afgift af kroholdet
skulde han aarlig svare 2 rdl. Han var gift med
AdelJ:ieid Christensdatter Perle fra Lolland.
Schoustrup stod naturligvis ikke selv bag skænken, men havde forpagtet kroen ud til en vis Johan
Mikkelsen Svenske, der i 1721 og 22 benævnes kromand. I hans tid forefaldt der i kroen et par dra-.
stiske optrin, begge i 1721, af hvilke det sidste sikkert har sat sindene i bevægelse længe efter her paa
egnen.
En søndag i begyndelsen af august sad nogle
mænd i kroen og drak, deriblandt hovedpersonerne
Peder Nielsen af Bælum og Poul Poulsen, der tjente
Troels Jensen i Lille-Brøndum. De synes begge at
have stukket adskilligt under vesten. Peder Brøndum
fra Lille-Brøndum vidnede i retten, at han den aften .
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havde været i kroen og set, at Peder Nielsen havde
sprunget om paa gulvet og prikket de andre med en
»woll« eller »liden spids Rod« og havde kaldt Poul
Poulsen en hundsfot. Sidstnævnte had nu Peder Nielsen om at lade ham i fred, rakte ham haanden. og
sagde, at han vilde være gode venner med ham. Da
P. N. ikke svarede noget herpaa, tog Poul en halvkande, som stod paa bordet m d lidt øl i, oa slog
den i ansigtet paa P. N., ·aa blodet flød. Et andet
vidne, Jen Christ nsen fra Lille-BTøndum, havde set,
at hovedper o neme gil· paa gul vet og dan ede m d
ll.inauden i haanden, og Poul havde da en halvkande
i d n en baand - ret et herligt genrebillede l Poul
Poulsen bad da Peder Nielsen dJ.ikke med sig og
' 'ære han ' Kammemt, h ad P. N. al t aa ikke vilde
- trocl dansen, de haadte ammen. Og nu følger
den samm beretning om kanden, han med ham i
hovedet.
To mænd af fiælnm Chri len Christensen Lidsgaard og en anden Peder Nielsen (vislnolc han, der
'ar tingmand i 1755), synede den overfaldne og fandt,
at ban havde et blodigt aabenl lag og saannaal paa
hans ven tr ))k.indbache« under øjet og hans klæder
var overløbne med blod.
Det andet optrin af kæmpelivets bersærkergang i
Bælum kro skulde blive endnu mere dramatisk. Det
fandt sled to maaneder ftcr det her fortalte.
Søndag art n den 5. oktober sad n gle godtfolk
fra BælLun og n· rmeste omegn i kroen og dl'ak deres øl >>ml.i skil;:keligh d«. I3landl d.is e ' 'ar le Madsen Iest · ·k· 1·e1· og hans hrouer Chrisle.n Madsen
- eft r all ~l dømme t par raa biss r amt P der Laursen Smed, vistnok fra Smedegaarden. En
anden af de tilstedeværende, Lars Christensen Møller.
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'idned ror relten, at han havde et, al Chxisten Maden He leskærer, der aabenba!"l var stærkt tmløben,
l om med et kru øl og sagde tiJ Peder Lau:rsen Smed:
»Drick, Brod r !<c D rlil svarede Peder med: »Ney
Jeg vill i 1-e ddch.« Saa siger Chri ten Madsen igen:
»Drik!« hvorpaa P. . blev gal i Ho,edet og udbrød: »Ney, drick i Hundsfodter selv, ieg iU icke
dri ke.<c •,fter at ha e afle erel denn
alut fandl
han det mc t formaal tjenligt at ab entcre sig, h' o rfor han rejste ig og gik l1en i den anden ende af
lu n, hvor han salle sig ho vidnet Lars 1øller.
M n Christen Mad en var ikke til ind at give op saa
snart. Han kom aa hen tiJ Peder med med det
samme luus øl og satte det saa haru·dt paa bordet
' red siden af P. ., saa øllet fløj over paa den and n
side af bordet i øjnene paa Christen Christensen, Peder Smeds karl, som sad der. Sid tuævnte siger da
Lil de to brødre: »Børn, sider som skickelige folck,
og dricker ede1· øll og skiøtter eder s lv, wj \\ill i k
have med Ed r at bestille.« De1·paa taar Peder Smed
op og gaar hen paa gttl et og iger til begge h e t skærerne: »Sider s lille og d.rich:er eders øll, oa lad
wj andr ha'e fred al dricke woris, Hvis i ikke will,
skulle i faa en dicfwel , eller n fandens færd .« Efter denne kraftige hen liiling gik Peder Smed fra
Lars Møllet· hen til døren. Hvad der de1·efter er foregaaet, maa være kommen meget hurtigt paa; thi
pludseligt hører viduet, at folk deriude raable i nmnden paa hverandre og sagde, al Ol e He te kærer havde siaaet Peder Smed ihj l. Denne laa pna gul v >t
som li'Vløs.
u springer folk op og blandt dem Chriten Chrislen en og Jørgen Jensen, om tj en te Mads
Mikkel eu samt Peder Jen en. D f1·atog brødrene
deres brændejern og en knortekæp. Ole Madsen ha •-
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de ogsaa en ragekniv til at skære heste med; den
fik de ogsaa taget fra ham. Peder Jensens karl Søren Sørensen løftede nu den dræbte op paa bænken,
hvor han stod og holdt ham i sine arme; og straks
derefter gik kromanden Johan Mikkelsen Svenske hen
til herredsfogdens kone og hentede noget æddike, som
de hældte i Peder Smeds mund, hvorefter de lagde
ham paa kromandens seng.
Imidlertid havde herredsfoged Chr. Sclloustrup
sendt bud, at de skulde vogte paa, at Ole Hesteskærer ikke slap løs. Det saa jo heller ikke godt ud,
at slige optrin skulde foregaa i herredsfogdens egen
kro. Men da Ole bad om at maat~e gaa ud paa naturens vegne, snappede han en sten og truede alle,
der vilde gribe ham. Saa forfulgte de ham hen til
hans hus, men han slap ind og stængede døren efter
sig. En karl fra Terndrup tager da en sten og løfter
døren af hængslerne; men da de kom ind, stod de
to bersærker hver med en dragen kaarde og værgede
for sig. Desuden havde de samlet en del sten, og to
af disse ramte Christen Christensen i hans hoved,
saa blodet flød. Under denne batalje havde brødrene
set deres snit til at undslippe, formodentlig gennem
en bagdør.
Den dræbte var imidlertid fra kroen bragt hjem
til gaarden. Vidnet Lars Møller gaar derhen ·og træffer konen, som siger: »ieg Troer saa Marj, H and
kommer sig igien Naar Hand faar udsoved.« Den gode kone synes at have været ikke saa lidt e·n foldig
manden sov ikke ud men hen. Nogle mænd havde naturligvis været der for at syne ham og fandt,
at blodet var løbet ud ved det højre øre, og hans
tunge var stor og ophovnet i hans hoved. Efter
15
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hvad synsmændene kunde skønne, var hans ))Saarmaal« tilføjet ham med en aflang Kampesten.
Peder Smeds lig bl v nu m d øvd thccJeus tillad l e d. 11. oklob L' ned al i Bælum kirkegaard og
·tod nu i aah n begrav l e, »indLil dom ' 1m· gang n
ov l' hans mauddrnber«. M n d ·nne hold l si' klogeligt ud nf r rt'll·eviddc, hvor han saa eller bl af.
Herredsfoged og kroejer Christen Schoustrup døde
10
/1 1738 efter at have siddet i dommerembedet i 42
·uu·. Der fler ud stedtes ~Sfø amme aar bevilling for
øren ivlogen ·en Kaas paa at hold del luo- oct V< rtshlt , som afganctne herred ·fog d Cbr. · bon lrup havde v:: r l forundt.
ør · n I{aas s i<al aarlig ·vare 8
rd l. og s01·ge for, >lat l roet i ·l· e Lil noget fyld ·rie og
liids spilde foT Bonelen lier andr vord r mishrugt.« 1)
I 17. 7 be lullede r credog n at forhøje hoafgifl rn over h l laud ·t. Amtmænd ne Hk derfor paa1 g om at inclberclle, h vad hver ni· ll .l ro i dere
distrikt kunde yde i afgift. Søren Kaas skriver i den
anledning til amtmanden:
»Siden ieg Underskrevne Kongel: Privilegerede Kro rmand i Bælum ogn der har til dato svaret til Bands
Kongel: Maj Il Am·Ug af Kroerholderiet 8 Or : Men ·om H ands
May u aJlernaadigst ved si n forordning af 1. fe !J r: j odeværende Aar forbyde r Kroerholderne paa land el jclce [I) al u elselge
13øndct·ne brend viin a'l dricke i Kroer·ct, undt~rgen til Reisendc som ickc falder paa den Vej som ieg belloer uden
det kan være en Enkelt gang i Nye og eye al en fr· emmed
kand lwmme dend Ve r og fortære for eo skilling ell er toe
som er iclce noget at bolde Kroeric vedlige for; Og som
Herretsfogeden har ladet omgaåe Brev t)·a Deres Excell ence
at hver Koermand skulle jndfindc sig for at tilkiendegive
hvad enhver af sit Kroeric l<unde svare aarli g, Saa siunes
') Rentekammerets ekspeditionsprotokoL
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ieg at naar ieg skal forhøyes i min Udgift, icke at kand svare
mere a a r lig deraf end: lO Rdl siden det som meldt er ....
et slet Kroerie, Naar mand ikke maa sælge til Bønderne i
Huuset til Nødtørft. Hvornæst ieg med Underdanigst Sonmission lever
Bællum
Deres Excellence
Høy-Velbaarne
d. 9. April 1757.
Naadige Herres
Underdanigstc tienere
Sørren Magensøn Kaas.<

Søren Kaas kunde dog nok taale den lille forhøjelse, da han ingenlunde var nogen smaakaarsmand, som vi siden skal faa at se.
I 1766 førtes der tingsvidner angaaende ulovlig
brændevinsbrænding. Et af vidnerne, Niels Nielsen
Guldager, der senere blev fæster af Rismølle, forklarede, at sidst afvigte sommer ved Michaelitider var
herredsfoged Christen Sørensen selv personlig i kroen
og inkvirerede hos hans ))madfader« Søren Kaas.
Men saavidt vidnet vidste, var der ikke fundet noget, hverken keddel, hat, laag, piber eller lignende.
En anden person, hvis vidneudsagn gik i samme ret·
ning, var Jens Nielsen Ulv, der havde tjent kromanden paa tredie aar. Det viste sig derimod, at Søren
Kaas havde udskænket fransk brændevin (kognak),
hvilket altsaa synes at have været ulovligt.
Forøvrigt fortaltes der, at herredsfoged Sørensen
tillod enkelte personer at brænde brændevin med
deres egne redskaber; men kromanden maatte ifølge
bevillingen ikke.
Det er bleven antaget, at den slægt Kaas, hvortil
Søren Magensen hørte, skulde stamme fra herregaarden Kaas i Salling og altsaa ikke have noget med de
adelige Kaas'er at gøre. Besynderligt er det dog, at
navnet ())Koes«) allerede træffes blandt bønder i Bæ15~
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lum sogn i første halvdel af det 17. aarh. De adelige Kaas'er sad inde med Vorgaard 1562-1638.
Søren Kaas døde 1777, 67 aar gl. Han efterlod
sig enken (af 2det ægteskab) Johanne Jensdatter, sønnerne Mogens og Jens (ejer af Nørgaard) samt døtrene Anne og Anne Marie, hvilke alle opholdt sig i
hjemmet. Desuden var der sønnen Anders, der paa
det tidspunkt var i København hos prokur.ator Wosemoese, men senere blev ejer af herregaarden Ormbolt i Vendsyssel, og datteren Karen, der var gift
med Søren Nielsen Ulv i Søndergaarde i Valsgaard
sogn. I sit første Ægteskab (med Karen Nielsdatter)
havde Søren Kaas en datter, gift med Søren Knudsen
i Bælum, men hun var nu død. I alt skal Kaas
have haft 15 børn, men de fleste døde som smaa.
Foruden kroen og Bælum mølle, sorri Kaas
ogsaa havde, efterlod han sig ikke mindre end 9
ejendomme, nemlig l gaard i Søndergaarde, 6 huse i
Bælum (hvoraf et beboet af halvbroderen Anders
Mogensen Kaas, et andet af Hans Moldorphs enke)
og 2 huse i Vive. Børnenes arv var tilsammen 2000
rdl. Hver af sønnene fik 400 rdl., og ved moderens
død 6 aar senere fik de yderligere 530 rdl. 1).
Ved Søren Kaas's eller maaske ved hans enke
Johannes død 1783 er den gamle kro formodentlig
nedlagt. I folketællingslisterne 1787 nævnes den
ialfald ikke. Det er rimeligt, at enken, der jo havde
nok at leve af, efter mandens død er bleven ked af
besværet med kroen og har afsagt sig den.
Der gaar nu en rum tid, inden der atter
kommer kro i Bælum; og da det sker, b li ver det
') Saml. til jydsk Historie og Topogr. 3. r. III. 521.
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utvivlsomt den bygning, der laa paa sydsiden af torvet og gik op i luer 1894. Bevillingen, der er dateret
Kbh. 28. Aug. 1847, lyder:
• Vi Christian d. 8. etc., gør alle vitterligt, at . .. ..... .
Yi hermed bevilge og tillade, at Boelsmand Søren Mortensen af Bæl u m By og Sogn, under Aalborg Amt, herefter og
indtil videre sammesteds maa holde et Vertshuus og de
Reisende med fornødne Logementer samt Spise- og Drikkevarer Hl Nødtørftighed og for en billig Betaling betjene, imod
deraf at svare til Vor Kasse i aarlig Afgift 8 rd som i rette
Tid erlægges samt paa Vilkaar: 1, at Vertshusholderen der
paa Stedet maa brygge Øl til Vertshuusholdets Fornødenhed,
-men at det forbydes ham aldeles at brænde Brændeviin, da
det, som deraf behøves og falholdes, skal tages i Kjøbstærlerne eller i de med Bevilling etablerede Brændeviinsbrænderier paa Landet, 2, at ligesom dette Vertshuus alene
er bevilget for Reisende, det saaledes bliver Vertshuusholderen ganske formeent at holde Kro for Sognets Bønder elrer
Andre af Almuen, som ikke ere veifarende eller paa deres
Reise passerer bemeldte Sted under denne Bevillings Fortabelse og under Straf som for ulovligt Krohold. løvrigt
holdes Vertshuset saalænge det vedbliver, i forsvarlig Stand
vedlige, ligesom og dermed i alle Maader forholdes efter Loven samt allerede udgangne eller herefter udkomroende Anordninger. Forbydende osv.•')

Søren Mortensen, der var født i Skelund sogn
ca. 1797, boede 1834 i Bælum og kaldes da tømmermand. Han var gift med Maren Axelsdatter, der ogsaa var fra Skelund. 1854 døde Søren Mortensen og_
i 1860 er han afløst af Niels Christian Dilling, født
i Slagelse ca. 1823 og gift med Marthe Guldbech fra
Hjørring. Han var tillige bager og nævnes 1870 kun
i sidstnævnte egenskab. Efter ham drev bager Jens
Henrik Jensen Kroen en del aar. Ham mindes jeg
fra min barndom som gamle bager Jensen med de
') Rentekammerets ekspeditionsprot.
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mange børn. Siden kom Christen Pedersen N ørgaard,
der havde Kroen 1880 og endnu 1887. Han levede
derefter som bager i Bælum og kom derfra til Terndrup, hvor han - saavidt mig bekendt - endnu lever som gammel mand og driver bageri. I 1889 fik
Poul Christian Christensen ki"Oen (be,•illing 18/s); men
allerede aaret efter afstod han den til Jens Mathiasen (Andersen), tidligere p1·æstegaardsforpagter, der
døde i Aalborg 1903. Efter ham kom Obel, der gik
fallit, og derpaa Gregers Andersen, i hvis tid kroen
brændte 29 /7 1894. Han blev 1902 efterfulgt af Niels
Chr. Andersen til1921; efter hvem Christen Krogsgaard
fik bevilling 10/12 samme Aar. Han døde i 1922, og
enkefru Krogsgaard driver nu kroen eller gæstgivergaarden, som den kaldes.
Den gamle Bælum kro var, som forhen omtalt,
den oprindeligt saakaldte Ryttergaard, der blev ombygget efter branden 1894 og nu kaldes Uglehøjgaard.
Den >lllye« kro ved torvet var en lav (gulkalket?)
bygning med rejsestald, der vistnok havde henligget
uforandret fra 184 7, til den røde hane galede over
dens mosgroede straatag. Den blev saa genopbygget
som en rød, tegltækt murstensbygning, der ikke kan
gøre fordring paa nogen slags stil.
Posthuset havde i 1880'erne lokale i et hus paa
den vestre side af torvet og flyttede senere hen i den
nye skole. Siden jernbanens aabning er postekspeditionen henlagt til
Jernbanestationen, en højst prunkløs bygning, der
ligger ved den østre ende· af byen.
Andelsmejeriet Marienborg, nær ved jernbanestationen, bley oprettet 1888 og ombygget 1929 i en ny
og stilfuld skikkelse.

BÆLUM SOGN GENNEM SYV SEI{LER

223

Marlmavne.
I markbogen af 1683 (matrikelsarkivet) forekommer følgende navne paa de enkelte markstykker,
hørende under Bælum by (her alfabetisk ordnede):
Aars Giøe eller Nørmarks Giøe, Alsnapblokker og Alsnapvang, Birkeholt-Skifte, Blæsborg Vang, Bradtbjergsvang,
Bredbjerg Blokker, Broagers Blokker, Bønrøgels Skifte,
Damsager, Fløens(?) Blokker, Grøn-Aars Giøe, Grøn-Røgels
Blokker, Over- og Neder-Haelvang, Hanskov Vang, Helvedesblokker, Holmes Toft, Kær-Ellers Aars Giøe, Krogtvedager
Skifte, Krogtved Vang, Lange Frandscs Ager, Lund(?)-Tort
Magdalenes Vang, Mølleager-Sldfte, Møllehnl-Sldflc, ede•·('!)Toft, N01·marks Vang, Nørretoft, Præsteengs-Vang, Præstens
Vang, Ravskov(?)-Vang, Rovstage•·ens Skifte, Samsag1·e, Sma.a
Blokker, Smidievejs Vang, Stebbekær eller Stubbekær, Søndervangs Ager, Søndervangs Giøe, Vestermark.
Paa kopien af udskiftningskortet fra ca. 1810
nævnes atter Alsnap samt Nordre, Mellemste og Søndre Skovstykke mellem Skovhuse og Flovgaardene.
Paa samme kort findes følgende navne nordvest for
Bælum:
Møllekæret (mellem præstegaarden og Nørgaard), Heilbakken (skal vel være Hejrebakken), Møllemarken, Langbak
og Bakkerdalen, Neist Mose, Tveden, Sønderkær Hale, Nørretoften, Trindbæk og Ryttermarken (vest for Halvad).
I tingbogen 1646 nævnes Mølballe paa Bælum
mark.

HIMMERLANDSKE STEDNAVNE
VED S. C. SORTFELDT
•Vi soger Slægtens Spo•· i s lort og sm nnt,
i Flinteøksen cflc•· Hnn·cn~ Trendnr,
i l\iosHuu dets Sm yl•ke, plu m pt og rnnt.

i Kirknns J(,·ndre, Ingi n! LrNh: Hrend c•··
Hver s kiml et Skrlft, hver s l<j old cl Allerbog
har ge rnl e LGrn n nr Sl regt·cus Ve og Va nd e;
nu sknl de ro be m ig, h vcul Vej j eg d•·og,
og Ion e m i g <m FU g a f Li ve t~ Gnnd .•
(Jeppe Aa kjær.)

er en
Videnskab, som i de senere Aar har faaet stor
Interesse. Kunde man naa til at faa fuldstændig Rede
paa Stednavnenes Betydning, deres Alder og de mange
mærkelige Forandringer, som ·de gennem Tiderne har
undergaaet, vilde meget af det, som nu er dunkelt
og uforstaaeligt, ligge klart for Dagen.
Vore Stednavne er af m eget forskellig Alder. De
yngste er dem, som er blevet til siden Kristendommens Indførelse i Landet, og de er ikke særlig vanskelige at tyde; men gaar vi længere tilbage i Tiden, bliver Tolkningen langt sværere og i mange Tilfælde
ganske umulig; thi det Sprog, som taltes den Gang, er
nu for største Parten uddød og glemt, saaledes at kun
enkelte Ord er tilbage. Man staar derfor tit uforsiaaende og famlende over for Betydningen af de gamle
Ord, der er gemt i vore ældste Ste.dnavne, og vi maa
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mange Tilfælde gaa til beslægtede Oldtidssprog for
om mulig at finde en Løsning paa Gaaden. Det er
dog langt ·v an keligere at faa Rede paa tednavnenes
Ald.et· end paa deres Bet dning, og d t er ogsaa højst
s~mds nligt, al de M ninger, om Stednavneforskerne
f01· Tiden har om Navnene
lller, vil f'terhaanden
ændre · paa mange Mnadcr.
AUigev l - trod · alle di e an ·keligheder - er
del cl rigt db tte, For ktlingen bar faael Yed rbejdel med de gamle Lednavnc. Mangfoldige · ldgamle
Forhold r der kommet Klarhed O'\'er, baade m d
Hensyn til Landets Udseende i gammel Tid, dets Opdyrkning og Bebyggelse, om særlige Forhold paa visse
Steder, og endelig har vi ogsaa gennem Stednavnene
faaet Kendskab til mange olddanske Personsnavne,.
som ikke kendes andet Steds fra.
I det hele taget er det et saare værdifuldt UdbyUe, SledlHtvnefor knil1gen har bragl Iil Veje, selv
om der ndnu paa mange fLmlder er nogen klarhed
og · sikk rhed, men jo mere Kend kubet til di s
• orhold vinder dlnedel e blandt Foll·et, de
tørre
Klarhed vil der ogsaa bllve thi Stednavnefo1·sl ningetl er n tor n Viden ·kab, der Liggel' s< rlig Landb folliningen saa n r, fordl de væsentligste Opl sninger m 1avnenes gamle Po1·mcr og
tllale sl al
hentes hos Folkels brede Lag, s. 1·l.ig hos de gamle,
der har levet hele deres Liv paa Stedet.
En Del skrevne og trykte Kilder til Stednavnenes ældste Former har vi i de middelalderlige Breve
og Dokumenter, i Valdemar Sejrs Jordebog af 1231
o. m. fl. Ogsaa de gamle Matrikler fra det 17. Aarhundredes sidste Halvdel indeholder en Mængde Stednavne; men for Stednavneforskningen er dette Materiale dog ikke særlig værdifuldt. De ældste Navne-
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former er heller ikke altid til at stole paa, idet Skriverens Opfattelse af Navnene og hans Bogstavering
kan ·være mangelfuld og give Anledning til Misforstaaelser. I Jordebogen 1231 er der uden Tvivl ad.skillige SkriYe- og Stavefejl. Den Mand, som har
nedskrevet Navnene paa Kongens Ejendomme, har
sikkert i mange Tilfælde været ukendt med Navnenes
Udtale og den deraf følgende rigtige Stavemaade. Vor
udmærkede Stednavneforsker Dr. Marius Kristensen
skriver om denne Sag: »Ingen har kunnet sidde inde
med forstaaende Kendskab til saa overmaade stort
et Omraades Navne, og de, som har skriftfæstet vore
Stednavne, har nødvendigvis maattet bygge paa Meddelelser fra andre, og disse andre har stundom meddelt deres egen Hjemegns Former i 1·en Dialekt,
stundom har de søgt at omsætte dem til almindelig
dansk Form, saa godt de har evnet, og ikke sjældent
har de selv været fra en anden Egn og kun ufuldkomment opfattet, hvad de hørte, og som Følge deraf
-endnu mere ufuldkomment gengivet det i Skrift.« 1)
J ordebogen er dog en fortræffelig Kilde for mange
gamle Navneformer, som ikke kendes andet Steds fra.
Det vanskelige Spørgsmaal om Stednavnenes Alder
skal drages frem her.
Der er mange Meninger om denne Sag.
Her skal dog kun nævnes to Teorier: H. Y. Clau_sens og Henrik Larsens. H. V. Clausens Tidsfølge
har den Fordel fremfor flere andre, at den bygger
paa nogenlunde sikre topografiske Forhold. Her maa
dog bemærkes, at Navnene har forandret sig meget
gennem Tiderne, de ældste sandsynligvis mest; de er
derfor ofte blevet fuldstændig ukendelige.
1

)

Fortid og Nutid, 1915, Pag. 111.
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Efter H. V. Clausens Fremstilling skal de Stednavne, der ender paa -ing, være de ældste; dernæst
følger Navnene paa -lev, -løse, -sted, -um, -by, -toft,
-torp, -bøl og -rød. Hvor gamle de kol'te Navne uden
særlige Endelser er, ved man ikke med Sikkerhed;
men adskillige af disse Navne er sikkert ældgamle.
En anden Tidsfølge er fremsat af Henrik Larsen1). Hans Fremstilling ligner i Hovedtrækkene
H. V. Clausens, selv om der ogsaa i mange Henseender er væsentlige Forskelle.
Henrik Larsens Teori i kortfattet Sammendrag
gaar ud paa følgende:
l. Mange af vore Landsbynavne har oprindelig været Navne paa Gaarde.
2. Gennem Bronce- og Jernalderen kunde man dele
Befolkningen i to Samfundsklasser: en jordejende
Overklasse og en Underklasse (Trælle), der dyrkede Jorden for Overklassen.
3. Fra denne fjerne Tid stammer Navnene paa
-inge, -sted, -um og -løse.
(Høvdingens Gaard havde et Navn, der endte
paa -heim, senere -llm.
I Byerne, hvis Na vne endte paa -inge, boede
Overklassen (den fri Befolkning) og i Byerne
med Endelsen -sted Underklassen (Stormandens
Trælle).
Navnene paa -løse betegner Gaarde, der var
indrettede til Kvægbrug.)
4. I Folkevandringstiden blev Størsteparten af Danmark erobret af Danerne, hvis Konge (Høvding)
uddelte de erobrede Byer til sine Mænd. Disse
Byer kaldtes med de ny Ejeres Navne, som fik
') Fortid og Nutid, 4. Bind, Pag. 89 f.
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Endelsen -lev, der betyder Gods overdraget til
arvelig Ejendom.
5. I Tiden efter denne Erobring opstod de ByerT
hvis Navne ender paa -tofte, -by og -torp samt
Naturnavne.
(Navnene paa -tofte har betegnet den enkelte
Mands Særeje, medens Navne paa -by er Avlseller Brydegaarde.
Natumavne har de Gaarde, som især Ejerne
selv beboede.
De yngste N avne ender paa -t01p; det er Brydegaarde, der opstaar paa den Tid, da Gaardene
med Navne paa -by er ved at blive Landsbyer.)
Anm. Medens H. V. Clausens Tidsfølge i det
væsentlige er støttet paa topografiske Forhold, er
det Gravskikkenes Forandringer og ældgamle historiske Optegnelser, at Henrik Larsen bygger sin
Teori paa.
I nærværende Arbejde om Himmerlands Stednavne er det nærmest Henrik Larsens Teori, som
er lagt til Grund. Ved Behandlingen af Vendsyssels og Thylands Stednavne har jeg benyttet
H. V. Clausens Tidsfølge, men der er meget, som
taler for, at Henri~ Larsens Betragtninger i flere
Henseender kan være rigtige. Hans Teori fortjener derfor at blive mere kendt, og da den i
det væsentligste Punkt angaaende -lev Navnenes
Oprindelse falder næsten sammen med H. v_
Clausens, vil jeg søge at udrede Himmerlands
Stednavne paa Grundlag af den af H. Larsen
fremsatte Tidsfølge.
I. HIMMERLANDS BEBYGGELSE.
Himmerlands Udseende har forandret sig meget
gennem Tiderne. I Stenalderen var Kystlinien en

Hll\IMERLANDSKE STEDNAVNE

229

.anden end nu. Vildmosen og de lavere Strækninger
langs Limfjorden og Mariager Fjord stod den Gang
under Vand. De talrige Køkkenmøddinger har ligget
ude ved den ældre Stenalders Kystlinie. Paa Signalbakkerne ved Aalborg har man fundet en Skaldynge
i 45 m's Højde. Denne Skaldynge er fra den yngre
Stenalder. Saa højt stod Havet vel ikke den Gang,
men det stod dog betydeligt højere end nu. De
mange Skaldynger (Køkkenmøddinger) inden for den
gamle Kystlinie vidner om, at Himmerland har været
befolket allerede i den ældre Stenalder, men det er
vel nok særlig ved Kysterne, at Stenalderfolkene har
holdt til.
Fra den yngre Stenalder kender man henimod
.et Par Hundrede Gravhøje, der - naar de lavtliggende Kystsogne undtages - er udbredt over hele
Landsdelen, dog flest i Slet Herred.
I Himmerland er der omtrent 7000 Gravhøje, og
·de fleste af disse stammer fra Broncealderen (15004 00 r. l<r.). ,Jernalderen har derimod ikke mange
jordfaste Mind esmærk er, me n der er do a e1 jorl adskillig · in ter sante Fund fra denne Tid, saaled ·
ølvkanel fra Gundestrup fl ere Guldbral l ater, Guld.smykkeringe o. s. v.
Der er ni Herreder i det gamle Himbersyssel.
Mod Nordøst i Fieskum Herred var i Sten- og Bronzealderen kun den midterste og vestlige Del skikket
til Beboelse. Den østlige og nordlige Del var lavtliggende og laa under Vand. Af Gravhøje, hvoraf de
fleste er fra Bronzealderen, kender man ca. 300 i
Herredet.
Fieskumherred (V. J. ca. 1231 Flæskiumhæreth)
.af et gammelt Ord Flask ~: Vig med lavt Vand, Si~,
Kær. Den norske Stednavneforsker Rygh har Nav-
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net Fleskum, som han mene1· har sm Oprindelse af
flet ;) : Flade. Paa Landskabsmaalet bruges ogsaa
Ordet Flask om en bred Træsplint, der er kløvet fra
et større Træstykke.
Der er betydelige Kærstrækninger, og Vildmosen
ligger i dette Herred, saa den første Forklaring af
Navnet er den mest sandsynlige.
Fra Bronze- og Jernalderen er der ikke mange
Navne tilbage. Nøuling, Gudum, ll:ljels, Haals, Volsted,
Flamsted og Vam·st er vist de eneste, hvis Navne er
ældgamle. Fra Folkevandringstiden har vi kun et
Navn, nemlig Ferslev. I Tiden fra Folkevandringen
til henimod Vikingetidens Slutning har vi Navnene
Lundby og Ø. Sundby samt nogle Naturnavne, nemlig Trander s, Stor- Vorde og Lille-Vorde, Sejlflod, Fj ellerad, Gug, Visse og maaske Mou. Nølten er sikkert
ogsaa el meget gnmmell Navn, da dets Oprindelse og
Betydning p ger 'lilha e til den hedenske Gudsdyrkelse. Fra TorpUden er der ca. 15 Navne, og der
er kun faa Navn yngr end denne Tid, i hvilken
den væsentligste Bebyggelse har fundet Sted.
Som Helhed kan det siges, at en stor Part af
dette Herreds Bebyggelse ligger langt tilbage i Tiden.
Det store Mov Sogn er dog vistnok bebygget i en
forholdsvis sen Tid.
Hornum Herred (V. J. Hornumhæreth) var i
Middelalderen større end nu. Den nordvestlige Del
af Herredet hed dengang Homøghæ1·eth ;) : Hornhøj
Herred. I det nuværende Hornum Herred er der
over 1100 Gravhøje, hvoraf de fleste er fra Bronzealderen. Dette .Herred synes at have været ret godt
befolket i Oldtiden, og dets første Bebyggelse gaar
nden T''ivl meget langt tilbage.
Fra Bronze- og Jernalderen har vi Stednavne

HIM~IERLANDSKE

STEDNAVNE

231

som Støvring, Ø. Hornum,. Hæsum, Pandwn, Dalum
Ersled, Torsted, Rodsted, Hyllested, Byrsted, Brasled, ,.
Busted, Grydsted og Simested. Navne som Frejlev, Oplev, Bislev og Vokslev er fra Folkevandringstiden, og
fra Vikingetiden har vi Kærby(?), Veggerby, Elleshøj;
Lere, Moldbjerg, Gravlev (Grawelhou), Flø m. fl. Der
er 40 Torpnavne.
Hellum Herred (V. J. Hellymhæreth, 1406, Hiælomhæreth, Hiælm) har Navn efter Landsbyen Hellum i Torup Sogn. Der kendes over 650 Gravhøje
i Herredet, særlig i de højtliggende Egne. Mod N ord
og Nordøst er der kun faa Vidnesbyrd om Bebyggelse fra Tiden før Jernalderen. I Bælum er der en
Køkkenmødding, og nogle enkelte Dysser minder om
Stenalderen. De fleste Høje er ogsaa her fra Bronzealderen. Af Stednavne fra Bronze- og Jernalderen
kan nævnes Skørping, Bælum, Brøndum, Seem, Hellum og Skibsted. Kongeslev er fra Folkevandringstiden, og Lyngby, Smedie, Solbjerg m. fl. maa antages
at være blevet til i Vikingetiden. Fra Torptiden er
der 14 Navne. I Herredets østlige og sydlige Del er
der mange Skovnavne samt adskillige andre Stednavne af nyere Oprindelse.
Hindsted Herred (V. J. Hethenstathæhæreth)
synes at have Navn efter en Landsby eller Gaard,
hvis Navn ender paa -sted. Der findes imidlertid
ikke noget saadant Landsbynavn i Herredet, men i
den nordvestlige Del af Ove Sogn ligger nogle Høje,
som kaldes Hindsted Høje. Herredstinget holdtes om
Torsdagen ved Rostrup Kirkegaard, og Birketinget i
Visborg blev holdt straks norden for Kirken, saa hvis
Herredsnavnet og Tingstedet har nogen Forbindelse
med de nævnte Høje, maa det ligge langt tilbage i
Tiden, men Herredsinddelingen er jo ogsaa meget
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gammel, i hvert Fald fra Tiden før 900, og. Tingstederne blev undertiden flyttede.
Der kendes omtrent 1000 Gravhøje fra dette Herred; de fleste er fra Bronzealderen. Fra den ældre
.Stenalder er der nogle Køkkenmøddinger langs med
Mariager Fjord. I den yngre Stenalder har Bebyg,gelsen bredt sig ind efter i Landet. De fleste Stednavne synes dog ikke at være særlig gamle, med
mindre de korte Navne Ove og Vive er ældgamle .
.De ældste Navne er formentlig Skelum, Veddum, Buddum(?), Tisted, Øls og saa maaske Ove og Vive. Fra
Folkevandringstiden er der kun et Navn i Herredet,
nemlig Bramslev, der ligger i Valsgaard Sogn i en lun
Dal, Nord for Fjordens indre Del. Fra Tiden efter
Folkevandringen har vi Navne som Hørby, Tofte, Visborg, Hovtved, Redsø, Brøndbjerg og Tveden. Fra
·Torptiden er der 26 Navne.
I dette Herred er der mange Skovnavne; der er
.ogsaa endnu en hel Del Skov tilbage.
Aars Herred er dannet af Dele af Hornum og
.Slet Herreder og det før nævnte Hornøg Herred. Det
·Omtales første Gang 1345, og 1394 kaldtes det Arsøghæreth. I den yngre Sten alder synes der at have
været en Del spredt Bebyggelse, der i Bronzealderen
:sikkert er blevet tættere. Der er over 800 Gravhøje
i Herredet, og de fleste her er ogsaa fra Bronzealderen. Ikke saa faa Oldsager fra Jernalderen er fundet
hist og her. Det store Sølvkar fra Gundestrup i Aars
,Sogn kan nævnes. Fra den ældste Kulturtid har vi
maaske Navnet Hellning, der dog maa betegnes som
et usikkert -inge Navn. Nysam, Skivzzm, V. Homam
er ogsaa fra Tiden før Folkevandringen. Mærkeligt
nok er der i dette Herred ikke et eneste Navn, der
ender paa -sted. Fra Folkevandringstiden har vi kun
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et Navn, nemlig Haverslev, der ligger omtrent midt i
Herredet.
Vestby, Mejlby, Katby, Giver, Blære, Aars, Pisselhøj, Hyllebjerg og Flejsborg stammer muligvis fra
Tiden efter Folkevandringen. Fra Torptiden er der
30 Navne samt en Del Navne af nyere Oprindelse.
Gislum Herred (V. J. Gislumhæreth) har Navn
efter Bynavnet Gislum. Der er over 1000 Gravhøje
i dette Herred, de fleste fra Bronzealderen; men ogsaa saavel den ældre som den yngre Stenalder har
sat sine Spor, f. Eks. den store Køkkenmødding ved
Ertbøl. Paa -ing er der ingen . Stednavne kendt i
Nutiden; men fra Tiden før Folkevandringen har vi
Navne som Gislum, Fovlum, Morum og Tisted; fra
Folkevandringstiden Højslev og fra en senere Tid
Strandby, Vonsild, Ullis, Lovns og Farsø. Der er 34
Torpnavne i dette Herred foruden adskillige nyere
Navne.
Slet Herred (V. J. Slæthæhæreth, Vindæslæt).
Fjorden vender eller drejer sig om Himmerlands
Nordvesthjørne, deraf vel sagtens Navnet. Herredet
synes at have været beboet ogsaa i ældgammel Tid.
Der er over [iOO Gravhøje og mange gamle Stednavne, f. Eks. Salling, Kormun, Ranum, Brøndum, Løg~ted, Yandsted, Vilsted, Gtmdersted, Valsted og Vandsted (Sebber). Fra Folkevandringaliden er der ingen
Navne i Slet Herreds Bygden; de ligger maaske ovre
i Han Herred paa Nordsiden af Limfjorden. Fra
Tiden efter Folkevandringen har vi Navne som Næsby, Malle, Vindblæs, Næsborg, Kølby, Lundby, Sebber
og Barme1·. Der er 26 Torpnavne i Herredet.
Rinds Herred (V. J. Rinshæreth, 1355 Rindz H.)
har vel sagtens Navn efter Landsbyen Rind, der lig16
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ger baade i Laastrup og Lyngd.rup Sogne, hvoraf ses,
at Herredsinddelingen er ældre end Sogneinddelingen.
Der er ca. 1600 Gravhøje i dette Herred, og
mange af disse er fra den yngre Ste.nalder. Dette
Herred synes derfor at have været stærk bebygget i
ældre Tid. Det ældste Navn er Hejring i Klejtrup
Sogn. Andre ældgamle Navne er Gedsted, Simested,
Bygllm, Rovm, Hvilsom og Hersom. Fra Folkevandringstiden er der ingen Navne, men Navne som
Fjelsø, Svingelbjerg, Huamme, Skals og Rind er mulig
fra Tiden efter Aar 500. Af Torptidens Navne er
der i Rinds Herred 44 samt adskillige nyere Navne.
Il.

HIMMERLANDS KÆMPEHØJE.

Rundt omkring i Mark og paa Hede, i Skov og
ved Moser staar de gamle Kæmpehøje som tavse
Vidner fra en svunden Tid. De fleste Mennesker
nutildags ved, at der er Begravelser i disse Høje.
Om Dagen gaar man ofte paa Højen for at nyde den
vide Udsigt; men om Aftenen, naar Nattens Skygger
har bredt sig ud over Landskabet, iler mange forbi
Kæmpehøjen eller gaar langt udenom. De underjordiske: Nisserne, Troldene og Ellefolkene har joTilhold i disse Høje, og om N atten, naar saadanne
lyssky Væsener er paa Færde, er det ikke raadeligt
at komme for nær til Højene. Man kunde . jo let
blive ))bjergtagen((, som man sagde i gamle Dage, og
ens Velfærd kunde da blive lagt øde for Tid og,
Evighed.
I en stille, lun Sommeraften, naar Maanen sender sit blege Sølvskær ned over Landskabet, og den
lette, lyse Taage breder sig ud over d e l a ve led er,
da hænder det s.aa ofte, at ·Kæ m pohøjen rej , r ig
uaa fire gloende Pæle, og Ellefolk n dan er run.dl i
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Højen og ud over Marker og Enge. Ve da den ulykkelige sene Nattevandrer, der bliver hildet i disse underfundige og ondskabsfulde Væseners Garn l Mange
af vore smukkeste Kæmpeviser fortæller jo om, hvad
der da kunde ske. Det var ofte Livet om at gøre ...
Denne gamle Folketro har sikkert reddet mange
af Kæmpehøjene fra Ødelæggelse, og dertil kommer
saa Troen paa, at hvis man ødelægger en Høj, vil
Ulykkeroe vælte ned over en selv, ens Familie og
Hus. En saadan Frygt skulde nok faa de fleste Mennesker til at holde deres Fingre og Næse ved sig selv.
Man vilde dog ikke gaa hen og selv være Skyld i
Ulykker, som man ellers let kunde undgaa.
De senere riders ret udbredte materialistiske Anskuelser har dog i mange Tilfælde faaet Bugt med
de nedarvede overtroiske Forestillinger, hvorfor man
uden Betænkelighed har ødelagt og sløjfet en Mængde
Høje, enten for de mange Stens Skyld, eller fordi man
mente, at Højen stod i Vejen derude paa Marken.
Nu søger man at frede de gamle ærværdige Høje.
som hver især taler sit eget Sprog til os og fortæller
om en længst forsvunden Tid. Hvad er det saa, vi
faar at vide ved at granske de gamle Høje? Vi kan
faa Oplysninger om vore Forfædres Liv og Tro i
Hedenold, om deres Begravelser, deres Redskaber og
Vaaben m. m:
I nærværende Arbejde skal der kun peges paa en
enkelt Side af Sagen, nemlig Kæmpehøjenes Navne.
De fleste Høje har fra gammel Tid haft et Navn.
men lidt efter lidt glemmes Navnet, og man har derfor maattet give Højen et nyt Kendingsnavn. En
saadan skiften Navn kan for adskillige Højes Vedkommende muligvis have fundet Sted flere Gange.
I de fleste Kæmpehøje er eller har der været Be16°
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gravelser, enten fra Stenalderen, Bronzealderen eller
Jernalderen. Man begravede de dødes Legemer eller
deres Askeurner enten i naturlige Høje, som man saa
paaførte mere Jord og toppede op, elle1· man kørte
Jord sammen paa flad Mark og dannede en kunstig
Høj. Højen har sikkert saa i den første Tid efter
Begravelsen haft Navn efter den døde, som var begravet i Højen. Men som Tiden gik, glemtes undertiden N avnet paa den døde, og Højen fik sa.a et nyt
Navn, f. Eks. et Kendingsnavn efter dens Form, Størrelse, Beliggenhed eller efter særlige Ejendommeligheder,
som netop paa dette Tidspunkt fandtes ved denne
Høj. Helt udelukket er det vel heller ikke, at en
Høj kan have bevaret det Navn, som den muligvis
havde, før den blev Gravhøj, men saadanne Navne
maa være særdeles gamle og derfor vanskelige at paavise og udtyde.
Mange af de i Nutiden kendte Højnavne kan
mulig indeholde Pe1·sonsnavne, og hvis dette er rigtigt, er der Grund til at antage, at disse Personsnavne i mange Tilfælde er Navnet paa den Mand
eller K vinde, som har været begravet i Højen.
Vi finder Navne saavel fra den hedenske Tid som
fra den ældste kristne Tid og tillige Navne fra en semire Tid :"l: Navne, der har Lighed med Nutidens.
Den sidste Slags kan ikke godt være Navne paa Personer, der er begravet i Højen, med mindre Højen
har været benyttet som R~ttersted, og man saa har
gravet den henrettede ned i Højen. At Højen saa
siden er blevet kaldt med den begravedes Navn, er
vel ikke helt udelukket.
I de ældste Høje træffer man ofte flere Begravelser. Midt i Højen en anselig Begravelse fra Stenalderen, og uden om denne findes der flere smaa Sten-
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sætninger, hvori Urner med Aske og Bronzeting er
nedlagt. Hvis Højens Navn synes at indeholde et
gammelt Personsnavn, er det ikke let at faa Rede
paa, om Navnet stammer fra den første Begravelse,
eller det er fra en af de senere Begravelser.
De fleste Kæmpehøje har i gamle Dage været
hjemsøgt af Gravrøvere, der har søgt efter Guld og
andre Kostbarheder; men det ser ud til, at Røverne
de fleste Steder har haft Hastværk. Højene har kun
delvis været gennemsøgt, og derfor kan man endnu
ofte finde Oldsager i de udgravede Høje.
Højene er ofte ført sammen af Jord, der maa
være hentet langvejs fra. De fleste Høje bestaar nemlig af Muldjord, selv om ogsaa Omgivelserne i større
Omkreds kun er magert Hedesand.
I Himmerland har Kimbrernes Udvandring sikkert givet Anledning til en større Affolkning. Ved
denne Lejlighed er en Mængde gamle Navne gaaet i
Glemme, baade Landsbynavne og Højnavne.
I det følgende skal nævnes en Del Højnavne fra
Himmerland. Jeg har ogsaa søgt at give en Fm·klaring til mange af Navnene. Der er dog adskillige
Navne, som jeg ikke har kunnet finde nogen Forklaring til.
1. Møgelhøj, Møgelbjerg, Storhøj og Storehøje.

Navnet )>møgel« (sjællandsk ))magle«) forekommer mange Steder i Landet baade som Højnavn,
Landsby- eller andet Stednavn.
Møgel (oldnordisk mikill) er et meget gammelt
Ord og betyder stor. Nordboernes Miklagaard (Konstantionopel) indeholdt det samme Ord.
Møgelhøj er derfor ))den store Høj«. Navnet
Storhøj er rimeligvis fra en senere Tid.
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Møgelhøj eller Møgetbjerg findes i S. Tranders,
Skibsted, Ovtrup, Hersom, Laastrup, Ø. Hornum og
Aarestrup. Storhøj forekommer mindst 13 Steder i
Himmerland.

2. Højnavne, der Jean minde om den hedenske Gudetro.
Kun faa Navne kan anføres som hørende til
denne Gruppe.
Navnet Torshøj, der forekommer
flere Gange i Thy og paa Mors, findes derimod ikke
i Himmerland. I Veggerby og Skivum findes Navnet Torsbjerg, der sandsynligvis minder om Tor.
Vonshøje (Blendstrup), Oenshøj (Vejerslev) og Oddenshøj (Frejlev) kan have Navn efter Odin. Det
sidste indeholder maaske det olddanske Personsnavn
Othæn.
3. De gamle Tinghøje og Galgehøje.
Rettergangen holdt man i gamle Dage ude i det
{ri, i Regelen paa el nog l afsides liggende Sted, der
kaldte Tingstedet, og om oftest havde Plads ved
iden af en Ih mt elløj eller en naturlig Forhøjning.
Tingslederne har ofte v~ r e flyttede, hvorfor vi i
amm H rred b·, lier Oere Tinghøj e eller Tingbakk er. EL lille St •kk Vej fra Ting Ledet laa Galgehøj en, Galge/Jakken, Rakkerhøjen eller Stejlehøjen, hvor
Af: lra lfel en (H nr Helsen) af de ved Tinget dødsdømte fand'l Sted.
Der er en Tinghøj i Ø. Hornum, 2 km Øst for
Hornum By. Galgehøjen ligger l km Nordvest for
Tinghøjen. Rinds Herreds Tingsted har ligget paa
Toshup Mark, hvor der er baade en Tinghøj og en
Galgehøj.
Fieskum Herreds Tingsted har været i Nøvling.
Tinghøjen laa Nordvest for Kirken. Før 1629 skal
Tingstedet have ligget paa Oppelstrup Mark. I Mark-
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4. Bavnehøjene.
»Og Bavnen lyste, og Budstikken løb . . . . . «
hedder det i Zinklarvisen, og det var paa Bavnehøjene eller Baalhøjene, man tændte Blus, naar Fjenden var i Landet.
Disse Høje er spredt ud over hele Landsdelen.
Der er Bavnehøje i Gunderup, Nøvling, Nørholm,
Elleshøj, Buderup, Aarestrup, Sønderup, Veggerby,
Vokslev, Torup, Blendstrup, Skørping, Vive, Rostrup,
Ove, Valsgaard, St. Arden, Rold, Vebbestrup, Ravnkilde, Giver, Ulstrup, Tisted, Gislum, Alstrup, Ovtrup,
Farstrup, St. Astrup, Østerbølle, Simested, Tostrup,
Seem og Bælum.
I Hyllebjerg er der et Bavnsbjerg. Blushøj findes
i Hyllebjerg, Flejsborg, Laastrup, Ulbjerg, Vebbestrup
og Døstrup.
5. Andre Højnavne, :du er lette at tyde.
Stenhøj har jeg fundet 10 Steder i Himmerland,
Møllehøj 15 Steder.
6. Højnavne (efter Udseendet}.
Bratbjerg (N. Tranders, Skelum, Haverslev) af
brat, Skaarhøje (Ferslev) af Skaar, Kløft, Grønhøj
(mange Steder) af grøn, Gulhøj (Mov) af gul, Sorthøj
(8 Steder) af sort, Hvirvelbakke (Sønderholm) af Hvirvel ~: noget, der drejes rundt, Tværhøje (Elleshøj,
Alstrup) maaske af tværs over eller tværs for, Fladhøj (Buderup, Vesterbølle, Testrup) af flad, Skarhøj
(Aarestrup) af Skaar, Kløft, Langhøj (Veggerby, Vive,
Valsgaard), Klovenhøj (9 Steder) af Kløft, Rødehøj
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(Lyngby, Rostrup) af rød, Hulhøje (Gerding, Rovm)
af Hul, Hulning, Kløfthøj (Blendstrup) af Kløft, Brunhøje (Vive, Tisted) af brun eller af det olddanske
Pe1·sonsnavn Bruni; i sidste Tilfælde er Navnet meg l gamm cll, Slethøj (Rostrup) af slet, jævn, BredehøJ
(VaJ gaard , Bror lrup, Stenild, Binderup) af bred eller
Per ous11avnel Brelru, Brunbakke (Gislum, Ranum,
Skørping) se Brunhøje, Spidshøj (Rovm) af spids
Form.
Disse Højnavne synes ikke at Yære særlig gamle,
særlig mærkes de Navne, som er fremkommet ved,
at der er en Kløft eller et Skaar i Højen. Kløften
stammer rimeligvis fra Gravrøveriets Tid i det 16.
eller 17. Aarhundrede, og Navnet maa saa være af
senere Oprindelse.
Det er selvfølgelig ikke udelukket, at enkelte af
disse Navne kan være ældgamle og indeholde et olddansk Personsnavn.
7. Højnavne {efter Beliggenheden).
Tindebakke (Gunderup), Tofthøj (Sejlflod, Ejdrup),
NØI·loft Høj (Budolfi), Mosehøj (Sønderholm), Vesterhø} ( ørholm), Østerhøj ( ' imested), Hødalhøj (Ø. Hornum), 1:/jødalhø.i (G ed ted), Bøsdalhøj (Vokslev), Enghøj (Gerding), ønderkol ( kørping), Skelhøj (mange
ted r), HorsdalhøJ (Ø. Hornum, Veggerby), Korsbjerg
Høj (Vok lev), \Tidl·ærhø.i (St. Brøndum), Mildal Bakker (Torn p), Ro ·borg Hø} ( ive), Kirkehøj (Rostrup,
Ove, Ra nt-ilde, Gi\ er Durup, Far ø, Østerbøll ),
Hindsted Høj (Ove), Andal H øj (Ove), Vindelev Jløj
(O v ), Visborg Høje A lrnp), 1 ilJ{e)høj (Vebbe lntp,
Bror lrup), N!Jsrun Høj (Vebb trup, Ravnkilde), elkær Høj (Døstrup) af elje :>: Pil, Granddal Bakke
(Ravnkilde), Geddam Høj (I avnkilde), Gaasted Høj
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(Tisted, Vilsted), Langager Høje (Ejdrup), Græsted
Bjerg (Hyllebjerg), Taamphøj (Stenild), Hørbyhøf
(Stenild), Gulbjerg Høj (Binderup), Havetoft Høje
(Binderup), Plovkær Høj (Binderup), Sønderhøj (Lundby), Dudal Høj (Vesterbølle), Elonholm Høj (Østerbølle), Grandbjerg Høje (Hvam), Glannose Høj (Tostrup), Langmose Høj (Tostrup), lifosmoslwj (Bjerregrav), Brohøj (Bjerregrav, Bælum), Klinthøj (Ulbjerg),
Skovhøje (Lynderup), Kildehøj (Nøvling, Skørping),
Lundbakke (Visborg), Fadhøj (Ravnkilde, Tisted),
Mellemhøj (Gundersted), Agerhøj (Døstrup).
8. Høje, der synes at have Navn efter særlige Indretninger ued eller paa Højen.
Stenstuehøj (Ferslev), Korshøj (fl. Steder), Kapelhøj (Torup), Stavhøj (Rostrup) af Stue, Stolphøj (Ove),
Bænkehøj (Tisted), Senhøj (Grynderup) af Senegræs,
Lodhøj (Alstrup) af lodden :>: kratbevokset, Lundshøje (Ove).
9. Højnaune, der synes at være let forstaaelige,
men der ligger sikkert ofte et andet Ord med en hel
anden Betydning skjult i Navnet.
a. Navne efter Højenes Antal:
Ikke saa faa Høje har i Nutiden Navn efter, hvor
mange der ligger samlede i en Klynge. De ældre og
oprindelige Navne er glemt. Femhøj (N. Tranders,
Romdrup, L. Vorde), Trehøje (mange Steder), Sekshøje (Suldrup, Stenild), Firhøje (Aarestrup), Tvillinghøje (Valsgaard, Vebbestrup, Grynderup, Strandby),
Tohøje (Stenild, Rovm).
b. Andre Høje med forskellige Navne:
Borgbjerg (N. Tranders), Kniu(s)høj (Ferslev, Gislum) maaske af oldn. gnupr. :>: Pynten af et Bjerg.
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·en Odde eller af jysk knøv ~: smuk, pæn, Konge(s)høj ( und rup, Nøvling, Gudum, Seem, Ravnkilde,
Lovn ·, Geds led), Frue(ns)høje (Bislev, Skørping, Vi ve,
Mulclbjerge, 1559 Muelbierge (Mov), af Muld i Modsætning til Mosejorden i L. Vildmose, B rønclbjeJ·ge
{Nøvling), Troldkirken (Søuderholm, Bi le ) !([ingerhøj (Ø. Hornum), Plovhøj (Buderup, Ve terbølle),
Smedebakke (Grav lev), Kighøj ( egg r by), Storbjerg
{Bislev), Taterhøje (Vokslev), Løvbakke (Solbjerg),
Vejrmøllehøj (Skibsted), Blodbakke (L 'ngby), Slnbberhøj (St. Brøndum) af Stubber, Præstebakke (St. Brøndum), Milbakke (Seem), Kejserbakke (Skørping), Teglhøj (Skørping, Fræer, Skelum), Pindhøje (Fræer, Binderup), Lykkehøj (Fræer, Astrup), Nakkehøj (Fræer),
Bjergbakke (Visborg), Milhøje (Vive), Svedenhøje (Vhe),
af at svie, brænde, Stenmandshøj (Rostrup), Sø høje
(Ove, Rovm), ØJesnebjerg (Ove), Tyvehøje (Valsgaard),
Mandens Høj (Valsgaard), Kvindehøj (St. Arden), Pibehøj (Vebbestrup), RylteJ"høj (Hørby), Aalbjerg (Døstrup, Durup), Vedhøj (Døstrup) af Ved ~:Træ, l(jeldhøj (Døstrup, Flejsborg) af Kjelde ~: Brønd, Kilde
eller af Per on ·navnet Kjeld, Degnehøje (Haverslev),
l'ejrlrø.i (Bror Lrup), Revhøj Ravnkilde), Holmbjerg
(Havn kilde), Præste(ns)høj (Giver, V. Hornum, Strandb'), Brendhø.i (Ejdrup, Durup, Østerbølle) af at afbrænde, Kæmperøglen (Aars) af Røgle ~: lang, smal
Forhøjning, Højbakke (Havbro), Bryggehøj (Ulstrup),
Mølleknold (Rørbæk), Rodhøj (Tisted), Troldbakke
{Binderup), Kisthø.i (Gislum), Munkhøj (Lovns, Simested), Nageliløj (Lovns), Rispehøj (Alstrup), Havhøj
{Strandby), Fjeldhøje (Farsø), Næshøj (Farsø), Fredbjerg (Farsø), Halbjerg (Ovtrup), Tørrehø.i (Ovtrup,
Gedsted), Træhøj (Gundersted), Biaamands Høj (Gun.dersted), Bjerghøje (Gundersted), Blokhøj (Gundersted),
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Klosterhøj (Lundby), Nordmandshøj (Lundby), Kroghøj (St. Astrup), Skruehøj (V esterbølle ), LandstingshøJ
(Østerbølle), J{orrehøj (Østerbølle, Ulhjerg) af Kurv,
Flethøj . (Østerbølle), Krøjehøj (Østerbølle), Melshøj
(Gedsted) af mellemst(?), Ruknold (Simested), Storduas (Hvam), Brokmandshøj (Hersom), Knagknold
(Bjerregrav), Revlhøje (Bjerregrav ), Jomfruhøj (Bjerregrav), Troldhøj (Laastrup), Støvhøj (Ulbjerg), Sejrsbjerg (Lynderup).
10. Højnavne, der tilsyneladende indeholder olddanske
Personsnavne eller gamle Navne med kristeligt Præg.
Disse Høje har muligvis Navne efter Personer,
der er begravede paa Stedet. Der kan ogsaa ligge
andre Navne end Personsnavne til Grund for flere af
de følgende Højnavne.
a. Olddanske Navne:
Abphøj (Gunderup). I Gunderup Kirke staar nu
en Runesten, som før har staaet paa Abphøj paa
Haals Mark. Paa Runestenen nævnes en Person
>>Api«, rimeligvis den Mand, som har været begravet
i Højen. Indskriften paa Runestenen lyder i Oversættelse saaledes: ))Toke rejste denne Sten og gjorde
dette Mindesmærke efter Abe sin Maag (Stiffader), en
gæv Mand, og efter Tove sin Moder. De ligger begge
i denne Høj. Abe undte Toke sit Fæ efter sig.«
Gunderup Stenen er en af vore ældste Runestene
(ca. 900).
Paa den ene Sønder Vissingsten og paa Køpingestenen i Skaane findes ogsaa Navnet Abe.
Andhøj (Døstrup), maaske af Personsnavnet Aani,
der forekommer paa Mejlby Runestenen (Begyndelsen
af 11. Aarhundrede). Højen kan ogsaa have Navn
efter Fuglen And.

244

S. C. SORTFELDT:

Arnbjerg (Rostrup) af Personsnavnet Amær. Navnet forekommer paa Saxos Liste over Deltagerne i
Braavallaslaget.
Bederhøje (Gunderup) af olddansk Personsnavn
Betær, der bruges i en lidt nyere Form til ca. Aar 1500.
Blakshøj af oldd. Personsnavn Blakki. Formen
Blak bruges endnu som Efternavn.
Bovshøj (Grynderup og Durup) af Personsnavn~t
Boui. Forekommer senest i det 14. Aarhundrede.
Danshøj (Sebber) af Personsnavnet »Dan« eller
af Dans (maaske Trolde eller Ellefolk).
Drageshøj (Nøvling, Ø. Hornum) af Personsnavnet Draki eller efter Fabeldyret Drage.
I Fræer er der en Dragshøj. Ordet Drag a: smal
Landstrimmel kan ikke godl pas e paa dell St'd.
Elle(s)høj (Elleshøj, Fn~er, Bror trup og Simested). Landsbyen Ellesbøj har Navn fter en Høj,
hvori der kan have været begravet en Per on ved
Navn »Eliw«. · Ellehøjene har rimeligvis Navn efter
Ellefolk eller Elletræer.
Enshøj (Brorstrup) af Personsnavnet »Enær«.
Farbjerg (Ferslev) og Farhøj (Hvilsom). Disse
Høje kan enten have Navn efter det olddanske Mandsnavn >>Fathir«, der forekommer paa Strø Runestenen,
af »fager« a: skøn, smuk eller af »far« a: vidtstrakt
Udsyn. Ordet »fare« kan ogsaa betyde Overfart.
Godenshøj (Vokslev) ved Godensgaard. »Gode«
er en hedensk Tempelforstander hos de gamle Nordboere.
Gydebakke (Rovm) af Personsnavnet Gytha.
Hanhøj (Stenild) ved Handrup, af olddansk Personsnavn »Hani«. Denne Hani har formentlig anlagt
Gaarden Handrup (a: H anis Torp) og er begravet i
Hanhøj.
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Havershøj (Haverslev) af olddansk Personsnavn
Hawar. Her har vi sikkert Navnet paa den Høvding,
som i Folkevandringstiden bosatte sig her og har
givet Byen sit Navn. Hawar er uden Tvivl begravet
i Høj en.
Hovh øj (G underu p og Lovn ').
t·del Ho·v kan
b Lyd e ' l h e<.le n k T empel Otter ted, me n d >t kan
·ogsaa blot b Legne e n F orhøjning. I-love ( HoH) kan
være e l olddansk P er on ·n a vn, der fm·ekomm er paa
flere Runestene, saaledes Jetsmark og Hune Stenene
i Vendsyssel, paa en af Aarhus Stenene og paa Aal-torp Stenen i Skaane.
Hun(s)høj (mange Steder) Huneshøj (Vilsted) af
Personsnavnet »Runi«.
Hunshøj (Blendstrup) af olddansk Personsnavn
)>Hun«.
Hyllebjerg (Gunderup), maaske af Kvindenavnet
Hildeburgh.
Høkelsbakke (Vokslev) af Personsnavnet » Høkil«,
nævnes i det 12. Aarh.
llbjerg (Blendstrup) ligger tæt ved Skibsted Aa, af
ila :>: Kilde, opspringende Vandaare, Bæk. Personsnavnet »Ili« bør ogsaa nævnes.
Kaghøj (Blendstrup) af Personsnavnet »Kak« eller
af Kag ";'l: Skarn p l, tryge til Kagen.
Kjesselhøj (Bind erup) af oldn. Navn Kesia.
Kolsbakke (E IIesh øj, Kolbj erg, Skivum, Tostrup).
Er Forleddet ikke Kaael (Karl), bliver det maaske
)>Kol« :>: rund Høj. Dog snarere det oldd. Personsnavn »Kol«.
Kummerhøj (Seem) af PersonsnaYnet Kommi,
Kumi paa svenske Runestene, hvis det ikke er Fordrejelse af Ordet kuml, der betyder Mindesmærke,
6ravminde.
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Kølshøj (Nøvling, Astrup, Vesterbølle) af olddansk
Personsnavn »Køl«.
Loftshøj (St. Brøndum) af olddansk Personsnavn Loft.
Lophøj (Simested) af Personsnavnet Loppi.
Lovhøj (Døstrup) af Personsnavnet Laghi 'J: Lave
eller af Løg (Plantede!).
Lushøj (Binderup, Vonsild) af ældre Dansk Lius
'J: Lys eller af Mandsnavnet Lusi.
Løjenhøj (Dal). Af Personsnavnet Lothinn eller
af lodden 'J; skovbevokset, nærmest Krat.
Marbjerg (Farstrup) af Personsnavnet Mar.
Mullesgrav (Svenstrup) af olddansk Personsnavn Muli.
Nøvlhøj (Rostrup), maaske af oldn. nifll 'J: Taage
eller en Fordrejelse af Personsnavnet Njal.
Ovsbakke (Farsø) af Personsnavnet Aki.
Raaenhøj (Vesterbølle) af Raaen 'J: Hønsepind
eller af Personsnavnet Rani.
Raast Høje (Gundersted) af Personsnavnet Rostær.
Ranhøj (Astrup, Ulbjerg) af Per onsna,•net Rani.
Ravnhøj (St. Arden, Lundby,
ar ø), Ravnshøj
(Sønderholm, Rostrup) og Ravnsbjerg (Ø. Homum, Al ).
Maaske af Fuglenavnet Ravn, dog ' narere af Personsnavnet Ravn (oldn. Hrafn), der i saa Fald maa
være N avnet paa den Person, som er begravet i
·
Højen.
Rindshøj (Ove, Ravnkilde) af Kvindenavnet Rind?
Roldhøj (Skørping, Astrup), maaske af olddansk
Personsnavn Roldær(?).
Sillehøj (Suldrup, Vesterbølle), Sillebjerg (Seem)
og Silshøje (Bislev) af Kvindenavnet Cæcilie eller
Selje (Piletræ). Ordet »sil« 'J: stilleflydende Vand,
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der siver frem af Jorden (silrer), kan ogsaa nævnes
i denne Forbindelse.
Siueshøj (Br rstrup) ·~f Personsnavnet Siwi.
Skaldbjerg Høj (Seem), Skaldhøj (Hersom, Laastrup), af PersonstHIVIl 'L Skalli eller snarere af skalli
;) : tør, stenet Forhøjning.
Skæggeshøj (Brorstrup) af Personsnavnet Skeggi.
Sparrehøj (R trup) af I erson n. pargh.
Stalhøj (T sirup, Laa U:u]) af P r on ·navn cl Stali.
Slighøj (Veggerb •) og Slidslljerg (Blend lrup),
maask af oldclansk Person navn lig eller af lige.
Stadshøje (Ø. Hornum). Af Personsnavnet Sturelier af Stod ;) : vilde Heste.
Tamhøj (Rovm) af K vindenavnet Tamma.
Tunhøje (Flejsborg) af Personsnavnet Tanni eller
af Terne.
Tisbjerg Høj (Tisted). Den »Ti« eller »Tir«, som
Sognet Tisted har Navn efter, ligger maaske begravet i denne Høj. »Tir« er en Fordrejelse af Gudenavnet Tyr.
Totterhøje (Rostrup) af olddansk Personsnavn
Thothær.
Trudshøje (Astrup) af thruth, olddansk Personsnavn, ogsaa Valk rienavn.
Truehøje (Ro,•m) af Personsnavnet Thruth.
Trælbjerg (Gunderup), se Trælsborg (Sønderup).
Trælsborg (Sønderup) af olridansk Personsnavn
Tryæl.
TuTshøj (V "'g rb , To trup) ar oldd. P •r onsna' n Toli der Jlnd
paa Aalum Hunesten ved
Vib rg. ( mtr. Aar 1000.) Den heden ke H ned hø ding og Dommer kallte Tlml n. .Jaden var
hans overordnede.
Turshøj (Hyllebjerg). Maaske af Personsnavnet
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'Tor, der paa Jysk udtales Tuhr. At sætte Højens
Navn i Forbindelse med Rimturserne, kan der vist
ikke være nogen Mening i (se Tushøj, Brorstrup).
Tyrkenshøje (Vive), maaske af Navnet Thyrgir(?).
Ulshøj (V okslev) og U/høj (F arstrup) af Personsnavnet Ulfr. Dette Navn findes paa Hammel Rune.stenen (fra ca. 900) og flere Stene. Nær ved Højen
ligger Ulsgaard. Ulhøj kan have Navn efter Dyret Ulv.
Urehøj (Farsø) af olddansk Dvergenavn Uri.
Varishøj (Veggerby) af olddansk Personsnavn
Wari, maaske et Dværgenavn.
Vathushøj (Tostrup) af Personsn. Wathi.
Vikhøj (Hvam) af Personsnavnet Wikær.
Vilshøj (Hørby) af olddansk Personsnavn Willi.
Volhøj (Solbjerg). Maaske af Personsnavnet Olav,
.der forekommer paa to Runestene i Skaane. En
Mand ved Navn Ole kan ogsaa være begravet i Højen.
>>Vol« er en tynd Pilegren.

b. Senere Navne ( tildels kristeligt Præg):
Akselbjerg (St. Brøndum) af Absalon. Efter Aar
1300 opstod Navnet Aksel.
Bertelshøje (Gunderup). Bertel er en senere Form
.af det oldnordiske Navn Bertulw.
Eskildhøj ved Askildrup. Af det olddanske Per.sonsnavn Askell. Eskil er en middelalderlig Form.
Paa flere Runestene. Den Mand, Byen Askildrup er
<lpkaldt efter, er sandsynligvis begravet i Højen.
Espensbjerg (Ferslev) af Esbern, olddansk Personsnavn, Navnets ældste Form er Asbiørn, hvoraf
den senere Form Esben har udviklet sig. Findes
paa flere skaanske Runestene.
Hanbjerg (Brorstrup) af. Personsnavnet Hani.
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Hanshøj (Visborg) af Navnet Johannes (se foran

under J eshøj).
Hermanshøje (Valsgaard), tysk Navn efter 1100,
betyder Hær Mand.
Ingerhøj (Fræer, Ferslev). Navnet Inger findes
paa Sal Runestenen fra ca. 1210.
Jeppeshøj (Durup). Jeppe er en s~nere Form af
det hebraiske Navn Jakob.
Jeshøj (Volsted) af det græske Navn Johannes.
Jes er en afkortet Form af Johannes.
Jerksbjerg (Suldrup af Erik, olddansk Navn, jysk
Form Jerik).
Jørgensbakke (Ravnkilde) af græsk Navn Georg.
I Slutningen af Middelalderen forekommer Navnet
Jørgen.
Karensknude (Farstrup). Karen er en nyere Form
af det græske Navn Katarine.
Klavshøj (Aars). Navnet er en tysk Forkortelse
af Nikolaus, trængte herind ca. 1300.
Margretehøj (Skørping). Dette Navn forekommer
paa Runestene fra den sidste Halvdel af det 13. Aarhundrede.
Miki/høj (Testrup, Laastrup). Navnet Mikkel er
ikke nordisk. Det bruges paa flere Runestene som
Set. Mikael ~: Ærkee:qgelen. H vis N avnet er fra den
nyere Tid, maa der være begravet en Mikkel i Højen.
Monshøj (Sønder Kongerslev) af Magnus, senere
Mogens.
Nielslljerg (Sejlflod). Niels er en senere Form af
Nicolaus.
Olufhøje (Skals). Olaf er olddansk. Oluf er en
senere Form (efter 1400).
Petershøj (Mov ). N avnet Peter er af kristen Oprindelse.
17
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Ruderhøj (Buderup) af olddansk Personsnavn
Rothær, 11. Am·hundrede Ruthær.
Set. Joshøj (Hørby) og Joshøje (Rovm). Disse
Høje synes at have Navn efter den franske Helgen
Set. Josse (1669).
Set. Nikolaj Bjerg (Sebber). Set. Nikolai af Myra
i Lilleasien (Begyndelsen af det 4. Aarhundrede) var
Sømændenes Helgen.
Skjoldhøj (Bislev, Brorstrup, Durup) kan være et
Personsnavn, dog snarere efter Skjold.
Valborghøj (Ferslev). Volborg er et tysk Navn.
der kom i Brug efter 1250.
Vallershøj (Vilsted). Voiler er en nyere Form af
det olddanske Personsnavn Volder.
11. Forskellige Højnavne med gammelt Præg. (Indeholder tilsyneladende ikke Personsnavne.)
Almindhøj (Tisted) af Almind eller Almenning
'J: Fællesjord.
Højen paa Fællesjorden.
Blødhøj (Overlade) af Bløde 'J: et dyndet Sted.
Højen har formentlig en Gang haft saadanne Omgivelser.
Bonshøj (Ove) af Bonde eller af Bons 'J: en lille
tyk Person.
Bormose Høj (Ulstrup) af Borer 'J: udlagt Græsmark.
Disterhøj (Hørby, Stenild). Et gammel engelsk
Ord »dister« betyder afsondret, adskilt. Om det er
dette Ord, der findes i N avnet, er ikke sikkert.
Doverhøj (Gunderup, St. Brøndum, Gerding og:
Ovtrup). Maaske af oldn. thufr 'J: Top, Knude, en
noget spids Forhøjning. Johannes Kok mener, at
Dover kommer af Do 'J: Daadyr og verthr 'J: Hegn.
I Norge hal' vi Dovrefjeld, i Danmark er Nav-
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net ikke almindeligt, men forekommer dog enkelte
Steder, ogsaa som Landsby- og Sognenavne.
Dyrhøj (Ejdrup) af diger :l: stor, tyk.
Grejsbjerg (Blenstrup) af Græs.
G1·ydhøj eller Grydshøj (Dal, Vive, Øls, Vesterbølle, Ulbjerg, Ø. Hornum). »Gryd« eller »Gryds«
kommer af oldn. grøt :l: Sten eller Grus.
Paa Ravnkilde Runestenen nævnes et Kvindenavn Gryd (Griuth).
Guslhøje (Ulbjerg). Det oldengelske Ord »gust«
betyder et heftigt og pludseligt Vindstød.
(Om dette Ord .og de to foregaaende har nogen
Forbindelse med de paagældende Højnavne, er ikke
godt at vide, men Ligheden er ret slaaende.)
Hanghøje (Rostrup). Maaske af at hænge (Forbrydere).
Harbjerg (Aarestrup) og Harhøj (Rostrup, Tostrup ). Maaske af Hare, nærmest i overtroisk Betydning, eller af oldn. hargr :l: det hedenske Offeralter.
Hinderhøje (Gunderup). Et gl. Ord »hinder« betyder Forstyrrelse, bag ved noget.
Hingehøj (Laastrup). Et gl. engelsk Ord »hinge«
betyder Hængsel, Verdenshjørne. Af at hænge?
Hjordhøj (Rostrup, Binderup, Rovm). Hjor er
vel det samme Ord som Hyrde.
Hvamhøje (Fjelsø, Fovlum) af oldn. hvammr
:l: kort Dal eller Sænkning, omgivet af Højder med
en Aabning til _en af Siderne.
Jebjerg (Vonsild) maaske af Ged. Paa Jysk
hedder Dyret Ged en Jeh.
Kaaghøj (St. Arden) af Kaag ;, : Lastskib, Pram.
Maaske har der været et Skib i Højen.
Kaushøj (Aarestrup). Hvis Navnet ikke inde17•
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holder Ordet Kag (stryge til Kagen), kan det muligvis indeholde det oldnordiske Ord »kafa« 'J: synke i.
Højen har maaske haft blød Grund.
Kobbelhøj (Gunderup) af svensk Koppel 'J: Baand,
indhegnet, rebet Mark. Højen maa vel sagtens en
Gang have ligget paa en saadan Mark.
Kringelhøj (Astrup) af oldn. kringla 'J: Kreds,
Ring. Maaske har der været noget rundt eller afrundet ved Højen.
Lejbjerg (N.- Tranders) af Lej 'J: Græsjord.
Lyshøj (Overlade) af Lys 'J: Blus for Skibe.
Melhøj (~øgsted) af roethal ;, : mellem. Den
mellemste Høj.
Molhøj (Visborg) ligger nede ved Stranden Nord
for Mariager Fjord. »Mol« 'J: Sten i Strandkanten,
Banke af Smaasten.
Myrhøj (Gundersted) af oldn. myrr 'J: Mose.
Mys~;erg (Blensh·up) af oldn. mjor 'J: smal.
Pinkhøj (Ulbjerg). Det gl. engelske Ord »pink«
betyder Nellike.
Renbakke (Vesterbølle) maaske af Rende eller
Ren 'J: lang smal Forhøjning mellem to Agre.
Rosbjerg (Rørbæk) af Ros 'J: Hest.
Rovsbierg Høj (Vi ve) af Rug eller af Roge 'J:
Dynge.
Ru høj (Hersom) af oldn. hruge 'J: Dynge eller
lille Høj.
Skamris Høj (Hersom) af oldn. skammer 'J: kort.
Højen med de korte Ris.
Skodshøj (Ø. Hornum). Det oldnordiske Ord
skot 'J: Hjørne, Krog kan ikke godt passe her. Forleddet kan være en Fordrejelse af Ordet Skov.
Skotlerhøj (Ravnkilde) af skorta 'J: Kløft, Hulning, Afsats (norsk Dialekt.)
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Skravhøje (Vilsted) af oldn. skrofi ;>: hullet eller
løs Is (Kildevæld paa Højen).
Solhøj. Dette Højnavn forekommer flere Steder
i Himmerland, men ikke i Landet Nord for Limfjorden eller paa i\Jor . I Himm rla11d er der n
olhøj i S. Trander , Ø. Homum Suldrup, Rostrup,
Ove, Hørb og Vive. »Sol« minder maa ke om Soldyrl·el c, kan ogsaa betyd
aah-el · . : Sade l, hvi
Højen Form r langnglig og har en Fordybnillg i
Midten, eller Sold. N avnet S uh-el ;>: Svale kan ogsaa nævnes. Mandsnavnet Svali bør· heller ikke lades
ude af Betragtning.
Slagthøj (Flejsborg). Man siger om en, der gaar
usikkert, at han »stagler«. Hvorvidt Højnavnet har
nogen Forbindelse med dette Ord, er ikke let at faa
Rede paa.
Stevnhøj (Skørping) af Stafer ;>: fremskydende
Højde.
Stavhøj (Rostrup). Navnet minder om Sten. En
Jættestue ;>: stensat Begravelsesrum i Højen.
Sædhøje (Gravlev). Maaske af det gl. norske
Ord »set« 'J: sivende Vædske, flad, fugtig Grund.
Sigter maaske til Højens Beliggenhed.
Tredbjerg (Aars) og Trædhøj (Ulstrup), maaske
af træde 'J: føre Proces, Trætte.
Trenbakke (Valsgaard) og Trenhøj (Astrup). Tren
kan betyde lav.
Troldhøj (Valsgaard, Astrup, Vebbestrup, Aars,
Laastrup og Blenstrup) af Trold 'J: et i Folkefantasien levende Uhyre.
Tushøj (Brorstrup) af Tudse eller af Thurs, der
dog ikke er noget Personsnavn, men Navn paa en
Trold eller Jætte.
Tvedhøje (Solbjerg) af thved 'J: et paa forskellig
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Maade afgrænset Jordstykke eller et for sig selv liggende Jordstykke. Tvedhøje har mulig Navn efter
Tvedskove n.
Uglhøj (mang 'leder), sand
Vejrsæter Høje (Farsø). Vejr
æter r i orge et ' led i dmark n, hvor man JJold r Kvæget om ommer n.
Villøje ( ønderbolrn og LaastTUp). Ord t »Vi<<
kan havE' sakral Betydning og mind om et heden k
OtTer led; det kan og aa komroe af Vie : Pilcg1·eu.
Ørnko/ (H •l.l ehj rg, Lovns) og Ømhø.i (11 Leder).
Nærme t af Fuglena·vn t Ørn iler af olddansk
Mandsna n Audunn. Kol : Hoved, rund Top 11 r
rund Høj .

12. Højnavne, der minder om Dyr.
Hvordan Højene har faaet Navn efter Dyr, er i
de fleste Tilfælde vanskeligt at opklare. Højenes oprindelige Navne er her gaaet i ~lemme og erstattet
af maaske rent tilfældige Navne.
Af de nukendte Navne er nogle sikkert hentet fra
Overtroens Verden, saaledes fra Helhesten, Gravsoen,
Kirkelammet m. fl. Adskillige Høje kan muligvis
have faaet Navn efter Dyr, som i længere Tid har
holdt til ved, eller som jævnlig har siddet paa Højene.
Hvor gamle Navnene er, ved man ikke, men flere
Høje har Navn efter Dyr, som er udryddede her i
Landet for lang Tid siden. Særlig gamle synes disse
Navne dog ikke at være.
a. Navne efter Hesten (Helhesten):
Hestens Høj (Lundby), Følhøj (Valsted), Helmeshøj (Valsted), Hesthøj (S. Kongerslev, Vive, Døstrup, Næsborg og Bjerregrav).
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b. Na vne ej1er Oksen Facu·el Geden og vine/ :
Oksenhøj (Hø r b r), K ohøj (See m Vi ve, Val gaard) T rhøj (O e), Kobj erghøj (Bl re) Bedeh øj
(Buderup) Lamhøj ( lLjerg), Gedknold ( uldrup) ,
G lbøj (SI ørpin g) og vi nh øje (Skørping).
c. Navne efter Ørnen.
(Kan ogsaa være et Personsnavn):
Ørnkol (Hyllebjerg, Lovns), Ørnhøj (mange Steder), Ørnebjerg (Skørping, Vebbestrup), Ørneknold
(Vive), Ørnbakke (Tostrup).
d. Navne efter Ræven:
Rævebakke (mange Steder) og Rævshøj (Hørby).
e. Navne efter Hjortedy J·:
Raabakke (Gunderup), Raahøj (Vokslev, Vesterbølle), Hjorthøj (Rostrup, Ravnkilde) og Bukhøj
( t. Brøndum).
f. Navne efter [(alfen og andre mindre R ovdyr :
Ka ttebakke (Solbjerg), I alh øj (Giver, St. A h·up),
Dlerhøj ( 'kørping) , Hviss lhøj (Visborg) af æ el,
Brokbøj (Vive,
trup, Dø b·np, Ov ).
g. Navne ef/ er lirwell og andre Fugle:
I-J a m· b øj ( l;: ørping) , S lærh øj ( uuderup, Vok sle\), Al l·enhøj ( trup) , ka n ogsua vær e et oJdda nsk
Kvindenavn , R·:w nhøj (SL Ard n Lut1db , Farsø) ,
Thaghøj (Fat· ø, Havnkild e Gunderup), \ ib høj (Binderup,
egg rby) T ranehøj (Gund ersled) ,
gU1øj
(man ge Steder) ,
glbald- ehøj ( lbj rg) , Uglknold e
(Hv ilso m), Høghøje (Laastru p),
valbakk r (D al l),
L. l'k bjerg (Fer l v) og F ugl høj (Fjcl ø).
h. Navne efter lavere Dyr:
O rmbak.kc ( kibsted), Orm h øj (Hø1·by, Bind l'u p), . n eglehøj (Dlendstrup) , S uogh øj (H llebjerg).
i. lamre eft er for længst udry ddede Dyr :
Ulvegra b øj (Dal) og Bjørnh øj (Ti led, Bind rup, Vesterbølle).
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13 . Høje, der har Navn. efter Planter.
Disse Navne synes heller ikke at være særlig
gamle. Deres Oprindelse kan dog maaske fm' adskillige Højes Vedkommende gaa flere Hundrede Aar
tilbage, da Navnene ofte minder om Forhold, der for
længst er forandrede og ikke mere findes paa Stedet.
a. Navne efter store Træer:
Egebjerg {Gerding, Astrup), Egedalhøj (Ø. Hornum), Rønhøj (Fræer, Strandby, Ovtrup, Tostrup),
Røn kan ogsaa betyde Stendynge, Stengrund, Askhøj
(Astrup), Eshøj (Gunderup), Abilddal Bakke {Gunderup), Espehøj (Farsø), Skovbakke (Aalborg, Lovns,
Vindblæs, Farstrup).
b. Navn efter Buske:
Tornebuskehøj (Volsted), Kratbakker (Gerding),
Tornhøj (Blendstrup, Grynderup), Tornbjerg (Rold),
Hasselhøj {Ravnkilde), Besselhøj (Tisted), Rishøj
(mange Steder), Loddenhøj (Skørping, Rostrup, Døstrup), Resbjerg (Skibsted) .
.c. Navn efter andre Planter (nærmest Urter):
Nalhøj (Gunderup, Rovm) af Nælde, Mosbakke
(N øvling), Ærtebjerg (Elleshøj), Lyngbjerg (Vokslev),
Lynghøj (Hvilsom, Gunderup), Bærhøj (St. Arden,
Giver), Bregnhøj (Ravnkilde) af Bregne, Hørhøj (Rørbæk, Skals), Hørknold (Suldrup), Havrknold (Durup,
Vokslev), Havrhøje (Østerbølle), Havrdal Høj (Hvilsom), Porshøj (Tostrup).

(Der er endnu mange Højnavne, som jeg ingen
Forklaring kan finde til.)
(Sluttes i næst~ Aarbog.)
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AF ANDERS JOHANSEN

gaar vel de fleste, der er født paa Landet· og·
har tilbragt deres Barndom der, paa samme
Maade, som det er gaaet mig, at man gennem hele
Livet overfor Fødebyen og Fødeegnen bevarer en ejendo·mmelig Følelse, som man ikke nærer overfor no-·
gen anden Egn, selv om man maaske har nydt bedre
Kaar og større Lykke der.
Denne særlige Følelse overfor Hjemegnen er vel
nærmest beslægtet med den Følelse, som de fleste
Mennesker bevarer deres hele Liv overfor deres Forældre og maaske især overfor Moderen.
Man glemmer ikke, at blandt alle de Mennesker,
som man gennem Livet har mødt, er Forældrene de,
der dybest har paavirket en og haft den grundlæggende Indflydelse paa ens senere Livsudvikling.
Paa samme Maade føler man, · at Fødebyen, B;undomsegnen og det, der er oplevet der, oprindelig har
præget og særlig udformet ens Naturel og været væsentlig bestemmende med Hensyn til den videre Udfoldelse af ens oprindelige Anlæg: »Man er derfra.«
Der, i Hjemstavnen gjorde man det vældigste
Skridt fremad og opad, som man nogensinde har
gjort i Livet, idet man gradvist, men hurtig gik frem
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fra Ubevidsthedens Taage til at blive et Fornuftvæsen og en særlig Personlighed. Og det Materiale, ·Som
blev benyttet til at udforme den selvbevidste Personlighed, var jo de Sanseindtryk, som man modtog fra
sine nærmeste Omgivelser, de levende saav.el som
·de livløse, altsaa fra Hjemmet, Husstanden, Byen,
Egnen og af Begivenheder, Forhold og Naturomgivelser indenfor denne snævre Kreds.
Hjem, Fødeby og Fødeegn var ens Verden og
Centrum i Tilværelsen. Jeg mindes, at jeg som otte.aarig Dreng var i Besøg hos Slægtninge ovre i Brovst
Sogn i Hanherred, og at en Fætter og jeg kom i al·vorlig Disput om, hvorvidt Næsborg Sogn eller Brovst
Sogn laa lige under Himlens Midte. Vi hævdede hver
for sit Vedkommende, at det var »mit« Hjem, der laa
:som Verdens Centrum lige midt under Himmelhvælvingen. Skønt min Fætter havde den Fordel, at han
fra det Sted, hvor vi stod, kunde pege lige op mod
Himlens Midte, medens Næsborg Kirke tydelig laa
langt i Sydvest paa Fjordens anden Side og dybt
inde under Himmelskraaningen, lod jeg mig ikke afdisputere min Mening, at Næsborg var Verdens Centrum. Min Overbevisning derom laa fast; den var
begrundet i alle mine bevidste Dages Erfaring og
Iagttagelser og den støttedes yderligere af den Omstændighed, at Næsborg laa i »Himmelland« (saaledes udtalte vi »Himmerland«).
Oplevelsen blev vel nok Udgangspunktet for en
ændret Mening, saaledes at jeg forstod, at vi fra Næsborg havde lige saa liden Ret til at anse Næsborg
for Verdens Centrum, som Kineserne har til at betegne Kina som Riget i Midten. Men alligevel: I
min Tilværelse, i min Verden var Næsborg jo fremdeles længe Centrum.
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Dcune Formening U r Følelse, maa man Yel
naret·e ige - er selvfølgelig forlæng l udl'yddet af
en De, id thed men nllige' el forbliv r d n ringe
Landsby i en Afkrog af Landel gennem hel Livet
staaend i en særlig Bel ·niug i n
ind - en Bel r. ning, som er b 'slemt af eller i h v l'L Fald belon l
af Barndommens Fore tilling om, nt h er val' Lhet·
Kilde og Tilværelsens Midtpunkt.

M in Fød by er a llsaa • borg,
æ borg Sogn.
agnet be ·taar iønigt af Land b e n Tol' h'ttp, l Par Gaarde og Huse i Søndre ger und og
dfl ltcrgaard e og Hu e Era baade æsborg og TolslnLp, der sanilede betegne som » Havgaardshuse«,
aml Ud!Jyller teder paa begge Land byers Marker.
Sognet danner del nord e Wgste Hjørne af Landskabet Himmerland, bcgr. n
mod Ve t ti ldels af
Limfjorden Løg tør-Brednings Ø ll'antl, mod ord af
den snæVl'e Del af Limfjorden fra AgeTsund o ø 'lpaa og mod Øst af en fra den Lidlige1·e Kjølb r Sø
mod ord Jøhen.d O er-TanbA-. · og nets S dg r. nse
er for den øsUig De ls V eikammend e ikke b ·te ml
af nogel iøjnefaldende Naturforboltl, men dannes
af en gravet Grøft l ær oyer K rene fra Ø l indtil
Gn nseo mellem K l'Slt" kningeme og de højere ligg · n le Ma1·ker; her d r jer Gr. · ns n m o
•d noget
ov ufo.r (veslfor) Gt·, n en mellem Mari· og l æ1· indtil henimod Brøndumgaard · ~lark, hvor den i n Bu >
drejer om i ~larkcr n es 'ydgræ n e, om følger Kamm Il ar t Bakkedrag mellem N. borg Ort Brøndum
By, sen re m llem Næ borg og Kornuro Sogn; denn
Gr· n
fortsætler ig om S •d ves l- og Ve tg n n e ud
til Løgstør Bredning.
Sognet bestaar af et Bakkeparti og et dette mod
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Nord _og Øst og for en Del mod Vest omgivende Kærog Englandskab, der Øst om Næsborg Sogn som en
Art Vig med Sidevige fortsætter sig een a halvanden
Mil ind i Landet mellem Næsborg, Salling og Ovdrup
Sogne paa Vestsiden og Farstrup, Lundby og tildels
Gundersted Sogne paa Østsiden.
Det højeste Punkt af det bakkede Parti dannes
af den 58 m høje Næsborg Kirkebakke, som ligger
saa nogenlunde centralt paa Sognets Agerjord, dog
nærmere Øst- og Sydgrænsen end Nord- og ' Vestgrænsen. Fra denne Bakke gaar Landet nogenlunde
jævnt skraanende nedad, mod Nord til det møder
Kærfladerne; mod Øst, Syd og Syd vest skraaner Bakken ned mod en Lavning; der ligger noget højere end
Kærene og som bueformigt omslutter Centralbakkepartiet paa de tre Sider og stik Vest for Næsborg
løber ud i et lille Engdrag Vest for Tolstrup. Udenom denne Lavning forløber bueformet et nyt Bakkedrag, som vel her og der naar en Højde af ca. 30 m;.
Vest-, Nord- og Østskraaningerne af dette ydre Bakkeparti tilhører Næsborg Sogn; det falder mod Øst ret
hurtig ned mod Kærene, mod Syd ned mod den lavtliggende Brøndum By og et lavt Strøg, der fortsætter
sig fra Dammene i denne By et Stykke mod Vest;.
mod Sydvest henad Kornum til gaar dette ydre Bakkeparti over i en sandet Bakkeflade, der fortsættes
hen til Vindblæs, lige mod Vest falder det brat ned
mod Ørbæk Kær og Fjordbredningen; det nordvestligste
Parti deraf staar ret stejlt ned mod Fjordbredningen
og kaldes Ørbæk Bakke for det bredere sydlige Partis
Vedkommende, medens den nordligste Del deraf og
særlig da den bratte nordvestlige Skrænt kaldes ))Fywersbjerge« (~: Fjordbjerg). Paa denne Skrænt træder
Kalkunderlaget næsten helt frem i Overfladen, og der
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-er i det hele ikke ret langt ned til Kalkgrunden paa
d lte Rakkeparti m llem Fjordl>r dningeu og E11gdrag t V ' t for Totstru p. Dette -ydre Bakkedrag gennemsk< res paa 2 Led r af La'ininger, hvis Bund
il ke ligger ret mang M.eler over Kær nc; den ene
Lavning ligger r l i Øst for
borg By og g nnem
den pa erer ejen ud Iil Østkærene; d n anden Ugger
d for O<' Jidl lil esl for ~ borg B r og gennem den rører en gammel Vej, Sundvejen, om jeg
senere kal omtale n. rmere.
Lige mod Ve l falder Kiri ebakken ret p lud. elig
-og t jlt n d i en Lavning, om d ler ig i en d bere
og l< ng re n rdlig Dal og en kortere ydlig. l den
nordlige Dals ())Dalen<c ~u· dens sp ciellc Navn) Bund
Løber n Lille Rende som faar Tilløb fra ige i unden af maa stærkl opad kraanende Sidedale i den
sydJige 8akke · i d n e Uige Munding af denne DaJ
ligg·r Byen TolstTup, vest for hvilleen By Fjordengene skyd r ig ind som ·' n Vig, sanledes al delt cent:rale akkeparti i Sognet paa 3 id r er omgivel af
K< r, gammel Fjordbund. Den ydli e kortere O"
noget idere Dal bar i d n underste Del af Bunden
el mere fugtigt, cngagtigt Parti ud n Al1øh og ."nar
mod Ve L j< vnl og Iladl nd l den bueformede Lavoj ng i M:n·k n. Mellem dis e 2 Dale sk-yder sig fn
den sydlige Del af T ol trup en Bak k • op mod Øst;
i Begyndelsen lavere og mere br d, men den ligcr
ret hurti g og hliY r s nulUer mod Øst, hvor d n . taar
m d n afrundet, stejll · kraan nde krron l Ug ov 1'fol· Kirkebaki •ns
eslskraauin g. DeUe Bakk parti
var i min Barndoru for G0- 70 Aar si n endmt i
Hovedsagen lyngld dl og bl
l aldl »L ngen«.
lu
er del b ll Ol dyrket til Mark paa n. r l lille Parti
som Ejeren af Vesl ·rgaard har beplant l med Naal -
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og Løvtræer, saa at her nu er en lille Lund med
virkelig Skovkarakter. Skov er jo ellers et Særsyn i
den Egn af Himmerland. I min Barndom var der
kun den lille Vaar Skov Øst for Kærene og lige overfor Øland; den bestod for en stor Del af et stærkt
forblæst Egekrat. Og saa var der den lille Skov paa
Livø, men den saa man .ikke og besøgte man ikke
fra Fastlandsdelen af Himmerland.
Kommer man ad Landevejen Øst fra, fra Nibe,
kører man en ret lang Strækning hen over et ret højt
liggende Plateau, helt klædt med Lyng (endnu ikke
helt opdyrket), indtil Vejen drejer mere mod Nord
omtrent ved Lundby Kirke; her faar man paa een
Gang en vid Udsigt mod Vest og Nord ud over brede
Kær og Enge, ud over Fjorden over mod Hanherred
og over mod den Bakkehalvø, hvorpaa Næsborg ligger, samt over den østlige Skraaning af Skarpsalling
Sogn. Det er en meget smuk Udsigt, især en Sommerdag. Jeg husker, at jeg, da jeg som Dreng paa
en halv Snes Aar første Gang saa denne Udsigt, vistnok for første Gang fik det Indtryk, at et Landskab
kunde kaldes smukt eller kønt. Den Tanke havde
jeg ikke før haft; den vide Udsigt fra Hjembyen
havde jo altid tilhørt min Væren, og den var jeg
ubevidst fyldt af, men hvorvidt det var smukt, det Øjet
saa, naar det skuede ud over Land og Fjord, havde
Bevidstheden ikke gjort sig Regnskab for.
Paa Kirkebakkens Sydskraaning er Landsbyen
Næsborg anlagt. Det oprindelige Jordsmon, hvorpaa
Byen i Tidernes Løb er bygget op, har været højst
uregelmæssig formet og har bugtet sig i Bakke, Dal.
Nu kan en fremmed slet ikke se, hvordan der har
været. Jeg mindes noget af det tidligere og har fra
gamle Mennesker faaet mere at vide, og jeg kunde

NÆSBORG SOGN

263

godt beskrive det ved at følge de endnu tilstedeværende Veje og de endnu ikke helt udslettede gamle
Tofter og Gaard- og Hustomter, men en saadan Beskrivelse vilde vel være for trættende at læse og maaske ikke let at forstaa. Jeg vil derfor indskrænke
mig til at meddele, at man endnu vil kunne skønne,
at visse Lavninger 'i Terrænet er Saar i den oprindelige Jordoverflade, med andre Ord er Grusgrave, hvorfra der er ført Tusinder af Læs af Sand og Grus og
tildels Ler bort som Bygnings- og Opfyldningsmateriale hen til andre Steder i Byen og omkring til alle
de omliggende Landsbyer. Disse Saar er uu for største Delen skjulte ved nybyggede Huse paa Grusgravens Bund og Anlæg af Haver og Beplantninger om
Huset og opad Skrænterne. Jeg kan særlig pege paa
3 saadanne gamle Grusgrave, en tilhøjre for Vejen
fra Løgstør, lige naar man har passeret Præstegaarden, en tilvenstre for Vejen, der gaar fra Hoved-Byvejen i Syd-Nord, tilhøjre ned mod Skolen og en
nede bagved 'J: Øst for Skolen. Men disse tidligere
Grave alene giver ikke noget helt Billede af, hvor
meget Terrænet er forandrel, Lhi paa tede1·, hvor der
nu r nog nltmde jævn Jord, har de1· indeufor den
Tid, jeg kan minde , ligg l rel betydeUge Bal· ke.r,
som havde uur l endnu sløne forud fm· den Tid, og
havde tvuogel Vejene Lil ret slærke Stigninger og
S< nkninge1·. En saadan Bakke laa omb· nl midl i
Byen tilv · nsll·e for Kryd n ingen mell m Byens 2 Ho' ed veje, d n ve U'ra fra Løgstør og øslpaa ud i Kc r ne og len and n sydfl'a fra B1·øndum og nordud
af Byen W Havgaard og K· rene nordude og til Tolstnq>. En and en Bakke hul Vesl Jor Kirkegaarden
vm· i min Bamdom allerede skilt fra Kirkegaardsbakken ved Vejudskæringen, men havde tidligere tvun-
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get Vejen op over sig. Desuden er gamle Gaardspladser, som laa mellem Bygninger i forskelligt Niveau, blevue udjævnede dels ved Bortgravning og dels
ved Udfyldning.
Dette maa, være tilstrækkeligt om Terrænforan-dringer og kan bestyrke min Paastand om, at Jordsmonnet indenfor en saadan lille By i høj Grad har
forandret Form i et Tidsrum af 70-80 Aar.
Men har Terrænet forandret Form og Udseende,
saa har Bebyggelsen ogsaa, maaske endda i endnu
mere paafaldende Grad. I Tiden lige før og efter
1850 er 2 Helgaarde nedlagte og lagte ind under en 3.;
de nedlagte Gaarde var Anders Nørs Gaard og Rokkedalernes Gaard, og de var lagt sammen med Wellings Gaard ; Rester af Vaaningerne og noget af et
_gammelt Udhus stod endnu i min Barndom. De laa
ovenfor Wellings . Gaard, den nuværende Tinggaard
paa hver sin Sid,e af Vejen fra Brøndum; omtrent
.samtidig var Halvdelen af Byens sydøstlige Gaard
flyttet ud Pa!l Marken. I Tiden 1862-1866 blev den·
store Gaard, der nu kaldes Næsborggaard og ejedes
af Familien .Tvergaard, flyttet ud paa Marken Øst for
Byen; dep. laa .Øst for Vejen fra Brøndum, og Fort.sætteisen af Løgstørvejen ud til Kærene gik mellem
Gaardens Vaaningshus og Udbygningerne; en Rest
af Vaaningshuset staar endnu og Gaardsplads og Toft
er gjort til Mark. Ogsaa i 1860'erne blev Søren Villadsen Smeds Gaard, _d er laa tilvenstre for Vejen fra
Brøndull.l i den nordlige Del af Byen, flyttet ud Nord
for Byen; qen halve Del af denne Gaard var allerede tidligere flyttet ud. l 1870'erne blev Peter Harmens Gaard midt i Byen nedreven og lagt sammen
med Byens sydøstlige Gaard og lidt senere blev Jens
.J ustesens Gaard revet ned og Marken delt i 2 Dele,
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hvoraf den ene blev lagt til den sydøstligste Gaard,
som nu bestaar af 2 Helgaarde, mens den i min
Barndom kun var en Halvgaard; den anden Halv.del blev lagt sammen med den tidligere fra den syd·Østlige Gaard ud paa Sydmarken flyttede Halvgaard.
Dobbeltgaarden ejes nu ogsaa af et Medlem af Familien Welling, saaledes at denne Familie ejer 5 af
Byens oprindelige Gaarde. Ogsaa af disse 2 Gaarde,
Peter Harmens og Jens Justesens, er der endnu Rester staaende af Vaaningshusene; paa den førstes
Toft og Gaardsplads er det nu 2 nyere Huse, det
.ene med Smedie, og 3 Haver, mens den sidstes Toft
.og Gaardsplads nærmest er Mark.
I Stedet for de nedrevne Gaarde er de Gaarde,
:SOm har optaget dem, blevue omlagte med større
nybyggede Bygninger. Tinggaarden har været nedbrændt et Par Gange i den sidste Snes Aar. Senere
.endnu er den østligs te lavtliggende Hal vgaard i Byen,
Jens Baks Gaard, nedreven og Marken lagt under
Næsborg Gaard. Henrik Andersens Gaard, som laa
i en Lavning Øst for Tvergaards gamle Gaard, er helt
nyt ombygget og ejes af en Tvergaard, men kaldes
W ellinggaard, fordi den ejedes og blev ombygget af
Moderen til den nuværende Ejer af Tinggaard.
Men der er sket andre Forandringer; 4-5 Husmandshuse, som laa tilvenstre for Løgstørvejen, saasnart man vestfra kom ind i Byen, er forlængst nedrevne paa nær· et og Markerne lagt sammen med
Markerne til et Par andre Husmandssteder. Et Par
Indsidderhuse er borte og nogle andre Smaahuse
vokset op paa andre Steder. Den gamle Skole er
nedreven og en ny anlagt med Facader og Gavle i
en anden Retning. Byens tidligere Smedie, som laa
tilhøjre for Vejen nordud af Byen og for Stien op
18
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l. R. Welliogs Gaarrl (nu Tinggaard), med Rokkedais Gaard og Anders Nørs Gaard lagt til.

2. Præstegaardsforpagtereos Gaard.
3. Rester af Rokkedals Gaard.
4. Jens Justesens Gaard.
5. Tvergaards Gaard ·
(nu Næsborggaard, Øsl for Byen).
6,6. Peter Harmands Gaard tJoh . Cbr.s).
7. Mlægtsh es.
8. Stævnel>akken.
9. Søren Smeds Gaard.
9 a Of:1 9 b, denne Gaard flyttet Nord for
Kirken.
10. Nørgaard.
11. Hendrik Andersen (nu Wellinggaard).
12. J ens Bak.
13. Præstegaard.
14. Vestergaard (P. Gregersen).
15. Hju lmand og Husmand Søren Cltr.
16. M. Fisker
}
17. L. Villadsen
Husmænd.
18. N. Jensen
19. Ole Dall (Indsidder).
20. Chr. Sørensen, Husmand.
21. Ting-Peder.
22. Forskellige skiftende Beboere.
~ 23. Preus-Kirsten.
• 24. Svenske Hans.

25. Laust Andersen, Husmand.
26. N. Mortensen.
27. Niels Myre., Indsidder.
28. Poul Nørgaard.
29. Sn1edie og Smedens Bolig.
30. Skolen.
31. Malle Maren (Aftægtshus til Nørgaard ?).
32. Riis-Maren, lidt Jord og Toft, forladt Kone.
33. Skiftende Beboere.
·
34. Pensioneret Lærer Schmidt.
35. Anders Thomsen, Daglejer, Grøftegraver etc.
36. Lejebus til Welhngs Gaard.
·
37. Svend.
38. Fattighus.
39. Murer Svenske Peder Christian.
40. Huset ved Leddet.
41. Kirketerp.
42. Rest af den gamle Havgaard.
43. Simon i Dalen.
44. Kommunens Hus.
45. Gamle Fru Leerbæk, pens. Præsteenke.
- - - - Rester af gammelt Bydige.
Damme:
A. Thekilden med en Rende mod Øst.
B. Leerbæks Dam.
C. Vælden.
D. Scbmidts Dam,
E. Præstens Dam.
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til Kirkegaardens Sydlaage, er nedreven. Hvor den
laa, havde for 100 Aar siden Sognets Degnebolig og
Skolestue været. Præstegaardens gamle Udhuse er
nedrevne og erstattede med et Par nye.
Jeg finder Anledning til paa dette Sted, efter at
jeg har søgt at give et Begreb om Forandringerne
baade i J ordsmonnet og Bebyggelsen, at tilføje et
Par Bemærkninger.
Kirkebakken og det Terræn, hvorpaa Byen er
bygget, har sikkert oprindeligt været en Gruppe af
Sandbanker og Grusbanker med Lavninger imellem
og med nogle Damme og en Kilde (Thekilden) i Lavningerne. Et Par Steder stod der endnu i min Barndom stejlt skraa Bakkesider, det ene Sted endda 2
Skrænter lige overfor hinanden, der saa ud som de
var naturdannede og kunde være Sideskrænter af et
stridt Smeltevands Afløb. Karakteristisk for disse
Sand- og Grusbanker var det ogsaa, i hvert Fald
visse Steder, at de forskellige Bestanddele: Sand,
Grus, meget faa Sten og Ler, ikke laa lagdelt, men
saaledes, at Leret (Rødler) laa som Kærner indkapslede i Sand eller Grus. Udenfm Byen har Jordbunden ikke denne Karakter; den er her god Lermuld; paa geologiske Kort over Nordjylland ligger
en Del af Næsborg og Skarp-Salling Sogne som en
Ø, til alle Sider omgiven af Landskaber i vid Udstrækning, hvis J ordb_und betegnes som )) Væsentlig
Mor n and«, m u Jordbunden i Næsborg-Salting
Soe1ne har .Uelegnelsen: »Væsentlig Moræneler<< ligesom j Egne paa Mors og i Thy og det meste af Østjylland S d for Limfjorden. Det var da ogsaa almindeligt i min Barndom, at fremmede, der besøgte
Næsborg og besaa dens Marker, udbrø~: ))Ja, havde
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vi saadan Jord, var det ingen Sag at være Bonde!«
Det ydre Bakkedrag i en Bue om den sydlige og sydvestlige Del af Sognet hen imod Kornum, ned mod
Ørbæk og ud mod Løgstør Bredning, er let Sandjord,
i hvert Fald fra Bakkedragets Top og udefter.
Min anden Tilføjelse sl<yldes en Angivelse i Trap.
I forrige Udgave stod der vistnok: »Paa Gaarden
Næsborg har der været Tingsted«; · i den ny Udgave
derimod: »Paa Næsborggaard har 'der væi'et Tingsted.« Den første Angivelse kan være rigtig, for saa
vidt som der ved »Gaarden Næsborg« er tænkt paa
den Gaard, Familien Welling ejede. Den Gaard havde, da forrige dgay af Tntp ·udkom , intcl ærligt
Navn, men Ejeren krev sig \ 'i t ofle : >JW iling, N
J org«, og Meddeleren til Haandbogen ba1· da kaldt
\ ' elliug Gaa1.·d: » Næsborg«; den har nu 1 avnet
»Tinggaard«. Det er ikk rl en ren Mi fo1·staaelse,
naar Trap 11n siger nt der paa r æsl orggaard hal'
vær t Tingsted. Næsborggaard, der eje af Familien
Tvergaard, ftk il avn, da den i Tred ' erne flyttede
udenfor Byen. Den laa tidligere midt i Byen og nær
op til Stævnebakken; men paa Stævnebakken, som
tilhørte en anden Gaard, havde der vel nok i sin Tid
været holdt Bystævne, men sikkert ikke Herredsting;
og jeg har heller aldrig hørt noget om, at der nogensinde har været holdt Ting paa Tvergaards Gaard.
Men Wellings· Gaard, den, der nu kaldes Tinggaard,
var, i hvert Fald en Overgang (i Tiden mellem 1820
og 1850 vistnok), beboet af en Herredsfoged; jeg mener at have hørt, at hans Navn var S ..... skjold.
M ns denn F ge<l h a vd Bopæl j 1 ~ sborg, bar der
jo sikk rl v· r t holdl Ting for Aa1·s- let H rr der
paa han Bopæl, om alt aa var den opriod lige
Kærne Lil den sammenlagte Gaard, der nu ka ltl s
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Tinggaard. .Jeg husker, at min Moder hru: f01·talt, al
den paagældende H rred fogeds Frue ha de saa iøjo faldend mange og svære Guld myk1< er og at deru1e
mstændigbed havde indgivet Befolk ningen den Mistanke, at Henedsfogd n modtog DtH~ører (Bestikkelser) af den Forbryderbande, om den Gang buserede
i Himmerland og som d t ar aJl keligt for Myndigbederne at faa Bugt m d. Hoveupersonerne i
denne Røverbande, hvoriblandt nævntes et Kvindfolk,
Peu·onella, ble' jo tilsid. t fangede, underlut tede pinligt Forhør (jeg hu ker, at en ldre Mand fortalte, al
han i sin Soldatertid ha de staael agl paa Tor et
i Aalborg, mens man pinte Petronella 'ed at knibe
hende i Brysterne med glødend T· ngm·) og tralfede.
En af Hovedper aneroe levede efter ud · taael Tugthu slTaf endmt i Aalborg i mine Lalin koledage. El
andel Medlem af denn Bande hørte hjemme l Naboh en til Næ borg og gik i min Barndom, fter ·H han
havde ud taacl sin Straf, oml ring i Byerne og skræmmede Børn og Kvinder; i og for ir$ ogtede han ig
den Gang fot at begaa noget kriminelt, men han holdt
nok af, naar Mændene ikke ar hjemme, al gaa ind
l Gaardene og alene v d in Tærv ~ relse og il daarlige R ·gte skræmme Kvind rne Lil at 0 ' •e ham nogel,
f r al faa ham til at for vinde. Om denne r!fand
fm:talte det at han, da Banden ndnu huserede, var
bleven fanget af H rredsfogdcu i 1 . borg og . at i
rresl i denne Faarchus om Natten. Om Morgenen
var en Tavl i Bindings,•æ rl mm·en brudt ned og
J n · B. for v und n lillig med et Par af H rredsfogdens Faar. Der var forø rigl flere Hi tori r om Herredsfogd ns anskeligbede1· med netop denne Per ou,
men jeg hu k r dem ikke; je husker knn, al jeg en
Gang agde Lil Mod r noget om, at de Hi lorier jo
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ikke vidnede om, at Herredsfogden lod sig bestikke.
Hvortil Moder svarede, at det om »Bestikkelse« jo
sikkert ogsaa var ondsindet løs Snak og nærmest
skyldtes Praleri af Jens B.
Men altsaa: Trap har Ret i, at der har været
holdt Ting paa en Gaard i Næsborg, dog ikke paa
Næsborggaard men paa Tinggaard.
Der er altsaa sket mange Forandringer i Næsborg i den Tid, jeg kan mindes; og det kan vel i
Hovedsagen være godt og fordelagtigt, det, som Udviklingen har ført med sig. Men selv om Byen nu
bestaar af faa store og velbyggede Gaarde med nogle
ny Professionistboliger og Haver og Plantninger imellem, saa kan den, der levede i Byen for 60-70 Aar
siden, ikke ret glæde sig over Forandringerne. Landskabelig set tegnede Byen sig smukkere i Egnen i
gamle Dage, og man længes efter de gamle Gaarde,
som fyldte de nu aabne Steder. At den i Tredserne
byggede Vejrmølle paa Lyngens Østeride er forsvunden, er i landskabelig Henseende et trist Tab, og de
mange Vindmotorer kan ikke bøde derpaa. Men jeg
maa indrømme, at naar man fra Næsborg Kirkebakke ser ned over Byen, ser den med Haver og Plantninger mere smilende ud ved Sommertid end den
gjorde i gamle Dage, og ser man ud over det omliggende Landskab, finder man, at de mange Vindmotorer har givet Udsigten et nyt, ikke utiltalende
Træk.
Planen for den oprindelige Landsby har, forsaavidt som man kan tale om Plan i et Anlæg, der væsentlig har været bestemt af tilfældige Terrænforhold,
tydelig været den, at Gaarde og Huse er byggede paa
begge Sider af to hinanden krydsende Veje, men altid
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med Beboelseshusene rettede i Vest-Øst. Byens Midtpunkt har været omtrent paa det Sted, hvor de 2
Veje krydsedes, her var endnu Branddam (Vælden)
med lidt hosliggende Fællesjord og Resten af Stævnebakken.
I Fællesskabets Tid har Byen været helt omgivet af et Jorddige, hvoraf der i min Barndom endnu fandtes enkelte Rester. Gennem Digerne var Led.
der kunde lukkes, og Kvæget kunne saaledes om Nætterne gaa løst mellem Byens Gaarde og Tofter. Af
Led har jeg nævnt et i Sydvest til Præstegaardsmarken og Kornumvejen, om andre Led har jeg ikke
hørt noget bestemt, men der har nok været et mod
Nord og et mod Øst. Vejene nordud og østud af
Byen til Kærene har nemlig været delvist af 2 Diger
begrænsede »Fæd rifter«; Hester af disse Diger stod
endnu i Tredserne og Halvfjerdserne lige ved Byen
for Østvejens Vedkommende og · helt nede ved Kære·
ne for Nordvejens Vedkommende; man kan maaske
endnu spore Levninger deraf. Ogsaa disse Gyder
kunde ved deres yderste Ende mod Kærene spærres
med Led og blev endnu i min Barndom saaledes
spærrede. Der var saaledes et Pautrup Led ved Østenden af Vejen Øst paa ud til Kærene, et Lyngdalsled for Enden af en Vej, som gik Nord paa fra Kærvejen ud gennem en Lavning mellem Centralbakkepartiet og Randbakkerne. Ogsaa nede for Enden af
den nordlige Kærvej var der et Led, som jeg ikke
erindrer noget bestemt Navn for. Grunden til, at
disse Led fremdeles bestod, skønt Fægyderne var nedlagte som saadanne, var den, at man endnu bevarede
et Hegn mellem Mark og Kær, velsagtens fordi der
stadig blev siaaet en Del Kreaturer løse, naar ,Høet
var bragt hjem fra Kærene.
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Dette Hegn bestod af et solidt Dige med Jordskraaning ind mod Marksiden, stenlagt Ryg og stensat stejl Side ud ·mod Kæret. Det forløb langs hele
Grænsen mellem Mark og Kær fra Skellet mellem
Næsborg og Brøndum Kær og om til Grænsen af Talstrup Marie Der er Rester af Diget endnu, men helt
sammenfaldet, det gør næppe Nytte mere, da nu hver
enkelt Kær- og Eng~od er hegnet af Grøfter; det forløb lige paa Grænsen mellem Mark og Kær ogsaa
paa det Par Steder, hvor denne Grænse dannedes af
stejl, ret høj, gammel Havskrænt Mod Vest, hvor
Diget stødte til Talstrup Jord, stødte det i ret Vinkel
til et Dige, som gik i Retning sydpaa mellem Talstrup Mark og Næsborg Nørmark. Ogsaa af dette
Dige er der Rester, og det har vist oprindelig fortsat
sig til Bunden af Dalen Nord for Lyngen. Der synes ellers ikke at have været noget Skeldige mellem
Næsborg og Talstrup Sydmarker eller mellem Næsborg og de tilgrænsende Sognes Marker. Grunden
til, at der var Skeldige mellem denne nordøstlige Del
af Talstrup Mark og nordvestlige Del af Næsborg Mark,
er maaske den, at denne nordvestlige Del af Næsborg
Mark, som nu tilhører 3-4 Smaagaarde, i gammel
Tid, for mere end 100 Aar siden tilhørte en eneste
Gaard, »Havgaarden«, som øjensynlig har haft sin
Mark hegnet i det mindste til 3 Sider, mod Nord ud
mod Kæret, mod Øst af Fægydens Dige, mod Vest
af Skeldiget til Talstrup Mark og mod Syd i hvert
Fald delvis af Gaarden og Gaardens Toft; der ligger nu
et Boelssted, hvor Gaarden i sin Tid skal have ligget.
Byens Gaarde har, saavidt jeg har faaet oplyst,
i min Bamdom ellers ikke haft særlige Navne, i
hvert Fald kun midlertidig efter den Familie, der
har ejet dem.
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En Gaard skal en Overgang være kaldt Slottet
efter en Familie med Tilnavnet Slot, ligesom en Gaard
i Tolstrup vistnok endnu bærer dette Navn i daglig
Tale, fordi Gaardens Ejere i 2-3 Slægtled har haft
Tilnavnet Slot. Rokkedalsgaarden har jeg tidligere
nævnt, Navnet er Familienavnet. Det samme gælder
vel en Gaard nede ved Grænsen mellem Kær og N ørmark, Busgaarden. Vestergaard og Nørgaard har vel
altid efter deres Beliggenhed gaaet under disse Navne.
Navnene Tinggaard, Næsborggaard og Wellinggaard
er ganske ny Navne, som er tillagt de samlede; udflyttede eller helt ny opbyggede Gaarde.
I Trap nævnes en Sundtsgaard som eksisterende 1664; hvis en af Byens Gaarde har baaret dette
Navn, kunde jeg tænke mig, at det var den, der tilhørte Søren Villadsen Smed, thi i hans Familie har
flere baaret Navnet ))Sund« som Døbenavn. For
Busgaardens Vedkommende kunde det dog maaske
være saaledes, at den Familie af Navnet Bus, som
ejede Gaarden i min Barndom, havde Navn efter
Gaarden, forbi og over hvis Mark der løb et lille
Vandløb, som blev kaldet Busrenden, og som udgik
fra nogle Sige i Bunden af et Par korte Dalindskæringer i Bakkerne nordøst for Kirken. Havgaarden
havde selvfølgelig sit Navn af Markens Beliggenhed
ud mod den gamle Fjordbredning.
Et lille Boelssted, som laa tilvenstre for Kærvejen lidt Nord for Kirken, blev kaldt Kirkete~·p og
tilhørte vistnok oprindelig Kirken (eller Kirkeejeren,
som i min Barndom var J. Chr. Nors paa Brøndumgaard).
Særlige Navne paa Marker mindes jeg ikke; kun
at nogle Agre paa Præstegaardsmarken og Nabomar};:en blev kaldt Ledagrene; men man havde jo dog
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Særnavne for visse Lokaliteter: Lyngen, Dalen, Stævnebakken, Brøndumbakke, den første Bakke paa
Vejen mellem Brøndum og Næsborg, Solbakken, den
næste Stigning paa denne Vej; Poutrup Bakke var
Bakkekæden mod Øst ud til Kærene, Kornumbjerg
' al' den y de·•·ste Del af Madten h enim od Ko1·nnm,
·ligesom Ø rb. k Ba ki\ bel gn ede Bakkedraget mellem
Tolstrup og Ørbæk Marker, og Fywers bjerge d n
nordJlg te Del af dette Bakkedrag med sin stejle
Kridtskræn t.
Kærene og Engene havde derimod alle særlige
Navne: Blødkær, Slubrekær, Møgelstens Kær, Brundammene, Sletengene, Nørkærs Enge hørte alle til Næsborg, til Tolstrup hørte bl. a. M, r s k •n, F laskeengen e
og Rebene, m en der var maaske fl ere Navn e 1) ; et smalt
Kærstykke med el lille Bæ kkeløb h ed Slensvad.
Møgelstenskær havd e it Na,•n fra en stor Sten der
Jaa der; den ba de F ordybninger, om mindede om
Aftryk af 5 Fingre, og man fortalte, at en Kæmpe
ude Syd i Heden var bleven gal i Ho·v edet ovet Kirkeklokkelarmen fra Taarnene ved de- -3 Kirker i Oudrnp, Skarp alling og 1 < sborg ; han tog derfor en
stor Sten og kyled e efter Tam·nene, og T aarnene ved
ltdrup og S·:tlling Kirker ble v~ lted ' , men t nen
gil· lidl Øst om Næ borg Kirke og Taarnel blev sparet. Efler Kirkem
Beligg nb d i F orhold Lil h ver.andre burde Stenen vistnok være gaaet Vest om Næsborg Kirke, m · n maa k har Taurn et paa km·p- all ing Granitkirk v ret n haal'd Nød og fora n dret
l ll n ' oprindelige Retnin n. S len u er d s v· rre 1'Lre ngs l ]døvet og borlfø1·l. - Der er v l d u Sandlt d

r

1

)

Navnet • Rebene • betyder sikkert, at disse Enge var
delte i Lodder til hver enkelt Gaard (rebede), mens
Talstrup Kær forøvrigt var Fællesjord.
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i Sagnet, at der har været Taarne ved baade Oudrup·
og Salling Kirke.
Da jeg angav Sognets Grænser, skrev jeg, at der·
egentlig ikke er noget iøjnefaldende Naturforhold,
som antyder Grænsen mellem Næsborg Kær og Brøndum Kær. Dette er imidlertid ikke helt rigtigt; der
er et Naturforhold, som rimeligvis har været medbestemmende ved Afsættelse af Skellet, men det er
for en fremmed vistnok meget lidt iøjnefaldende nu;
det var tydeligere for 60 Aar siden.
Der udgaår fra Nordøsthjørnet af Næsborg Marker et, noget højere end de egentlige Kær- og Engflader liggende Jorddrag, strækkende sig vel omtrent
en km østud fra Marken; det er bredere straks ved
Marken og bliver smallere udefter, men det yderste
smallere, vel ca. 5 Tdr. Land omfattende Parti er
noget højere beliggende end den indre Del. Det er
en Dannelse svarende til f. Eks. Livø Tap og er sikkert ligesom denne og Skagens Gren og flere andre
lignende Formationer dannet paa Grænsen af 2 Vande,.
h vis landgaaende Bølgeslag har mødt hinanden og.
hobet Sand og Smaasten og Muslingeskaller og Tang.
sammen, hvor de mødtes. H'er har Forholdet vel en
Gang været saaledes, at der i det flade Vand langs.
Markranden et Stykke østude for Markens Nordøsthjørne har ligget en lidt over Vandfladen ragende·
Forhøjning af Kridtunderlaget, som Nord for dette·
Sted endnu kun ligger 1/4 a 1/2 Alen under Jordoverfladen. Efterhaanden som Vandstanden er bleven
noget lavere, har Bølgeslaget Nord fra ind mod Markernes, det faste Lands N ord side, dynget en Rim m e·
op af Sand, Tang, Muslinger, Smaasten, smaa Ravstykker o. lign .. ; denne Rimme har efterhaande.n dannet sig længere Øst paa end det faste Lands Nord-
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·østhjørne og er efterhaanden gaaet i et med de ude
mod og op paa den lave Kridtforhøjning opskyllede
Masser af Kridtstykker, Flintesten, Sand o. s. v. og
man har haft en ubrudt Ryg af opskyllede Masser,
:som har dæmmet op for Vandet paa Sydsiden. Og
saa har der været modgaaende Bølgeslag paa begge
.Sider, som efterhaanden har hobet flere Jordmasser
op; men Vandet Syd for maa have dannet en mere
.stillestaaende Vig, en Art Lagune, som tidligere er til,groet end det Nord for liggende mere aabne Vand.
Resultatet er endelig blevet et vel ca. 20 Tdr. Land
omfattende lidt højere liggende J ordsmon med mere
moselignende Kær paa Sydsiden og flade Enge med
·et ret tyndt M uldlag ovenpaa Strandsan d, østligs t
ovenpaa Kridtbund, paa Nordsiden.
Dette Parti laa i min Barndom for største Delen
hen som et med Pors, Lyng og lignende bevokset
Jordsmon, men den yderste Del, hvis Muldlag var
mindre sandet, men stærkt isprængt med Flintesten
<>g Kridtstykker, var opdyrket til Mark; denne Marks
Østrand og den østligste Del af Sydranden laa vel
.et Par Alen højere end Engene og Kærene Øst og Syd
for, Nord- og Vestranden gik jævnt skruanende over
i Kærene og Engene der.
Hele dette Parti, der nu er helt opdyrket, og
hvorpaa der ligger et Par Boelssteder, havde Navnet:
Natvolds- eller Nættervoldsrimmen, og dets sydlige
Begrænsning har sikkert altsaa været bestemmende
for Skellet mellem Næsborg Jord og Brøndum Jord.
Navnets Oprindelse og Betydning kan der næppe
vides noget bestemt om; jeg_har set gamle Matrik ulskort, hvorpaa Navnet var forandret til Nattergalsrimmen, og andre Kort, som havde Navnet Natvorsrimmen. Begge Navne skyldes sikkert Mistydninger
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af Dialektord L
· nde ·tavehm » old« gengive1· andyuligvis korrekt den oprindelige Endel e; men Forlavel ens oprindelige L d og .Betydning kan næppe
fa tslaas. Eigil kallagrimsen · Vaaben hed jo »Nad«
eller » adr«, d r vel er det amme Ord ·om det
lysl e >>Nalle1·«. Hvis Glo en Nadr eller Natter bar
været i Brug i gammelt jysk iaal, vilde Navnet jo
være ret gennemskueligt og dets Betydning 'ære:
lat1gevolden~ Suogevolden, Hugormevolden . "'t Stykke l· ngere Øst paa i Brøndum. K. r var der en Holm
(jeg hu. ker ikk længere dens Navn), el med Por ,
Lyng,, Vidi r,. Blaabærbølle o. lign. bevokset ret u1ilgæugeligt Terræn, som blandt Brøndum Hyrdedrenge
var berygtet om et rent »Hugormebol«; at Nall rvold rimmen, før det· ble lagt V j ud over den og
den tadig og daglig blev befærdet {tf Menne ker og
Kreaturer, ·kan b a ' været et ligx1end Yndlinct ·sted
for Hugorm , synes aniageligt nol, selv om den for
70 Aar id n levende Befolkning ikke havde Erindring
derom .
Hvorom alting er, Rimmen syne dog en ret ejendommelig Dannelse, id t d n n· ten i Lyset paa delte
Sted tn dende Kridl:gn1.nd har været med hkcnde Lil
Rimmen
dformning og be lemt en Del af Jordbunden · Beskall"enhed.
Dette er forøvrigl ikke det ene te Sted i Sogn t,
hvor Kridlgrunden, saavidt jeg ed: SkriY lnidt, træder frem til verlladen, id l en D 1 af Ørbæk Bakke
oa særlig »Fywe1· bj r<~e< er en af andre Jordlag (Sand
og ru·) mere eUer mind1·e pm·soml d l ket Kridtbanke; den noi"dvesllig
kr n t aJ denne ar Lidliger en 1·et stejl h11:1 spar oml græshevoks l Kl·idl1 rænl, h i
tlseende vistnok nu er fora n.drel dered, al Cementfabrikerne har brudt Materiale der.
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Ogsaa denne Banke har rimeligvis været Grundaarsagen til Dannelsen af en anden »Rimme« i Sognet. For Nordenden og ved Østsiden af Bakkepartiet dannes Terrænet af en Ophobning af lutter mindre Sten, allermest smaa uregelmæssig formede ofte
gennemhullede Flintknolde, ofte med Spor af Kalk
paa; der er næsten intet Sand og kun enkelte Rullesten af den Slags, der danner saa mange Havstokke
(Ral) imellem Flintknoldene; en Rim m e af tilsvarende·
Sten strækker sig fra dette flade Terræn omkring de:
to Søndre-Agersundsgaarde mod Øst i en Strækning
af ca. l km; Rimmen er vel 2-3 Alen høj, en halv
Snes Favne bred, ligger noget indenfor den nuværende Strandlinie og naar hen imod det lave Bakkedrag Nord for Talstrup By, men er dog skilt fra dette
Bakkedrags Nordvesthjørne ved et Vad, Stensvad,
gennem hvilket der løber et lille Vandløb ud til Fjor-,
den. Dette Vandløb kommer fra et lille Engdrag
. mellem Talstrup By og Østskraaningen af Ørbæk
Bakke. Dette Engdrag har jo sikkert engang været
en laguneagtig Vig af Limfjorden indenfor (Syd for)
den her omtalte Rimme. - Rimmens Navn er i Dialekten: ))Haajrimmen«. Jeg har tænkt mig, at Navnet snarere maatte være Haanrimmen (eller Hanrimmen). Beboerne af Hanherred kaldes jo Haaninger,
men jeg kan naturligvis ikke hævde det. Høj eller
norsk Hang vilde i Dialekten snarere være blevet til
Høw end til Haaj. Man finder lignende Stenophobninger paa Livøs Østside og paa Vestsiden af det lige
overfor liggende Himmerland, men Stenene i disse
Ophobninger er væsentligst de stærkt afslebne runde
og ægformede af Granit og andre Klippearter. Man
forstaar, at vældige Bølgeslag fra Livø og Løgstør
Bredning· i Aartusinders Løb kan have ophobet disse
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Samlinger af .Ral, men man forstaar ikke,
at der ind mod den aller nevre le Del af Limfjordens
sydlige Bred nog nsinde kan have staael saa vældige
Bølgeslag, at Hanrimmen hm· kunnel ophobes· thi
her er } jorden gansk smal og maa altid ha e 'æret
det. Jeg har derfor t nkt mig, at Hanrimmen sn~•
rere kan 'ære opdynget ved oldsom m e Strømsæt. nineter og maaske I drift.
Limf;jordens v - tJige Del har jo sikl-ert haft veksl ode a ab n Forbindelse med Ha' et ved Thyborøn
og Agger og muligvi ogsaa ud gennem Bygh lms
Vejle V st om Bulbjerg. Og disse Forhindel er med
Hav t har beti11gel, som de ndmt kan betinge, en
for kellig Fyldning af Løgstør-Livø Bredningen og en
Lil Tider 1·eL pludselig opslaaet høj Vandstand i BredIlingen. Ved aadan høj Vandsland efter ydvestlig
. torm, der drejer om i N01:dvest, presses Lore Vandmas er gennem del n. \ rre Agersund og bt·eder ig
ud over Eng- og Kærtladerne ord for Tot trup og
Næsborg; jeg har . set Fjord and t naa helt ind til
Kant •n af N sborg Marker. Jeg synes, at det er
tænk llgl, at der under ældre Forhold bar kunnet
v Ile sig aanske anderledes vældige 1lnsser af Ha •vand tild ls maa I·e isfyldl ind i Sm vtingen fot·bi
Nordenden a( ))Fywersbjerge«, og at di se Vandmasr har ktmn l 1·ive bet •d lige Lag af Kalk og Flint
løs og før dem mod Ø t og afiejr • Flintknolden ,
efter at Kall·en i Hovedsagen var afskyllel, ·om Hanrimmen; rn dfølgende and og Gru har Vandel af-.
l j ret mere vifteformet ud fra Østenden af Rim men
ud over n Del af Mærsken og h · n imod ordveslhjørnet af Tol trup Marie lJHl nfor, S d for denne
Vold blev en Del af Fjotdvigen lukkel inde om n
_Lagune, der nu l' Eng ne est for Tolstrop .
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Der er et andet Forhold vedrørende .Jordlagenes
overfladiske Formation, som i min Barndom og Ungdom vakte min Forundring, og som jeg ikke kunde
forklare mig.
Paa det Sted ude paa Markerne, hvor den gamle
Sundvej, der kommer fra Agersund Færgested, krydses med det gamle Vejspor fra Næsborg til Kornum,
ligger der tilhøjre for begge Veje en ret stor halvkugleformet Fordybning i Jordsmonnet, hvis Sider og
Bund nu er dyrket Mark med et Muldlag af samme
BeskatTenhed som de omgivende Marker; men denne
Fordybning var endnu i min første Barndom en »Lergrav«; hvorfra man hentede ))Hvidler« til Klining af
Husvæggene. Hvidleret var en Blanding af Ler, opslemmet Kridt, Kridtstykker og Flintknolde; Hovedmassen var Ler med iblandet apslemmet Kridt; Massen var graalig hvid, kunde brydes og læsses paa
Vogne med Greb og Skovl. Naar den blandedes og
omrørtes med en passende Mængde Vand, fik man
en hvid Grød eller Vælling, hvori Stenene og Kridtstykkerne sank til Bunds. l Bindingsværksvægge
fyldtes Rummene mellem Træværket med snoede
Halmviske dyppede i Hvidlervælling, og naar dette
var nogenlunde tørret, pauklinedes udvendig og indvendig et Lag H vidlersgrød. Paakliningen skete med
Hænderne, og Arbejdet var Kvindearbejde, i hvert
Fald den aarlige Foraat·sreparation af Væggene.
Da man ikke mere havde Brug for Klinemateriale i Næsborg, var Lergraven tømt; og hverken paa
Siderne eller Bunden var der Hvidler af nogen Betydning tilbage. Denne mærkelige blandede Masse
var altsaa, tilsyneladende ganske umotiveret og uforklarligt, under tidligere Tiders N aturbegi,,enheder aflejret i en Fordybning i de sædvanlige Grus-, Ler-,
19
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Sand- og Muldlag, hvoraf det omgivende Jordsmon
bestod; for det kunde vel ikke være ))groet« der.
Jeg forestillede mig, at Massen var tilført andet Sted
fra, men kunde jo ikke tænke mig, hvilke Kræfter
der havde tilført den, før jeg fik nogen K undskab
om Istider og Landets Dannelse. Saa dannede jeg
mig den Forestilling, at Isen vel havde slidt Massen
af en eller anden Kridtbanke og malet den hen gennem leret Jordbund, indtil Isen smeltede, og Ler og
Kridt aflejredes, hvor det nu laa. Men hvor var den
Kridtbanke? Det Spørgsmaal kunde jeg ikke finde
Svar paa. I Sognets Centralbakkeparti ved jeg aldrig
af, at man er naaet ned til Kalkgrund, et enkelt Sted
lidt Vest for Lergraven kunde man ca. en Favn nede
i Jordlagene træffe Kridtgrunden, men Kridtet her
syntes ikke at komme frem i Lergravens Sider eller
Bund. Den nærmeste Kridtbanke var Fywersbjerge.
En lignende begrænset Aflejring af Ler, Kridt og
Flint fandtes stik Nord for Kirken i den allerinderste
Del af Kæl'et ovenpaa og omgivet af Sand og Strandgrus. Heller ikke lige her i Nærheden, men først ca.
1 Fjerdingvej længere Øst paa ved jeg af, at man har
truffet Kridtgrunden. Hvidleret herfra indeholdt vistnok forholdsvis mere Ler end det ude fra Lergraven
paa Marken. En Boelsmandsfamilie havde en Biindtægt af at opgrave, ælte og forme dette Ler i Murstensform og tørre det i Solen. De saaledes dannede
))raa<< Mursten anvendtes en hel Del til Bygning af
indre Skillerum og til de ydre Lag af Bagerovne.
Som foran antydet er Hovedparten af Næsborg
og ligeledes af Talstrup Marker frugtbare Jorder med
et mere eller mindre lerblandet dybt Muldlag; Markerne Øst, Syd og Vest for Byen er mindre lerede
og har været lettere at behandle, selv med primitive
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Redskaber, end Nørmarkerne, og det saa meget mere
som Jordbunden, om end den har holdt helt godt
paa Regn vandet, intet Sted har været stadig fugtig og trængende til Uddræning. NØl·markerne var
stærkere lerede, Undergrunden mange Steder næsten
rent Ler, .J orden var vanskeligere at behandle og der
fandtes fugtige, kolde Steder. Denne Del af Markerne var derfor ved Udstykningen bleven anset for daarligere .T ord, saaledes at man ikke har villet tillægge
nogen enkelt af Gaardene udelukkende NØl·mark, men
tildelte de enkelte Gaarde en større Lod i Sydmarken
og en mindre i Nørmarken; Forholdet mellem de· 2
Lodder har været omtrent 30 Tdr. Land Sydmark og
8-10 Tdr. Nørmark. For Nørgaards og Vestergaards
og den !lllVt 1.· nde Næ borggaarcl V dkommend l·om
Søncle1·nuuks- og Nørmarkslodd rne Lil al ligge saml de, og disse Gaard havde derfor i min Barnd m
stadig den Ol>rindelia H lgaards løn·else mel 50GO Tdr. Land Mnrk og ·a. 8 Tdr. Harll· ru, mens
d Ga:nde, der havd l odde1· baadc Syd og Nord for
Byen all · red i Mil'llen af forrig Aarhnndredc sitilte
sig af med
ørmarksl.oddem . Og di e ticUigere
t ønnarks)od ler ·a ml .Jord rue tiJ den tidligere, m get tidligere d lt Havgaard r nu ble ne Lil 6- 7
Smaagaard O'' 1{- 4 Husmand ·brug; d tm Bebyggels er det, som nu pua Kortene b tegn s om Havgaardshus . Den bar give l Land h1b l el nog t andel
d e nd ; naar man for el Halvh undt·ed · Au r
sid n kom s jlend paa F j rdcn mellem Øland g
ggcr und, na man •g 11llig iltl\ and l ar Næsborg
e nd Kirken og senere V jrmøllen saml lidl ar ørgaard.
u ser man Nordskraalllngen af Bakkepartiet bedækkel meo en halv Sne predlliggenrl Ejendomme, hvis forholdsvis ny Bygninger, Vindmotorer
19'<
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og Plantninger træder tydeligere frem for Øjet end
de gamle Smaasteder, som laa der tidligere.
Om Talstrup By har jeg i~ke saa indgaaende
Erindring r ·om om Næsborg. Den havde en lignende l3 efoll<nin gsm~ ugd e, i Midten af Aarhundredet
250 og nu godt 300 Indbyggere, og et lignende Antal
Gaarde: 12-14 Helgaarde. Bebyggelsen laa paa Nordsiden og Sydsiden af det lille Vandløb, der kom gennem Dalen Nord for Lyngen og stammede fra Smaakilder og Sige i Vestskraaningen af Næsborg Kirkebakke og i Skraaningerne Syd og Nord for Dalen.
Mi'dt i Byen var Renden opdæmmet til en lille Dam.
4-5 af Gaardene laa paa Række tæt ved hvemndre
Nord for Renden, et Par længere Nord ~ for disse, og
de øvrige Gaarde laa spredte paa den uregelmæssige
Bakkeskraaning Syd for Renden og længere Vest ude
i Dalens brede flade Munding ud mod Engdraget.
Nogle Boelssteder og Husmandsbrug laa ude Vest for
dette Engdrag paa Østskraaningen af Ørbæk Bakke,
et enkelt Brug helt oppe paa Bakkekammen. Husene
laa ellers spredt mellem Gaardene.
Ogsaa her fandtes Rester af Diger, som antydede,
at den bebyggede Del af Byjorden havde været afgrænset fra Marken ved Hegnsdiger, og en Del af
Marken, den Nord og Øst for Byen liggende Del,
hegnet mod Kæret (og som før nævnt mod den nordvestlige Del af Næsborg Marker). Ligeledes fandtes
Rester af en Fædrift, som førte fra Byens nordvestlige Hjørne ud til Kærene, som laa Nord fo1· Byens
Mark og længere ude Nord for Næsborg Kær og Enge.
Herude var en Vej og en vandfyldt Grøft ))Hovedskel« mellem Næsborg og Talstrup Jorder.
Ogsaa i Talstrup er Terrænets Overflade og Bebyggelsen forandret i de sidste 60- 70 Aar, men ikke
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i saa høj Grad som i Næsborg; og navnlig er der ikke
sket saadanne Sammenlægninger af flere Gaarde som
der. De fleste Gaarde laa - i hvert Fald for et Par
Aar siden - omtrent paa samme Sted og i samme
Forhold til hverandre som i gamle Dage, men de
gamle Bygninger er for største Delen afløste af ny,
og der er bygget Skole i Byen og vistnok Forsamlingshus og en Brugsforenings-Bygning, og hele Byen
gør nu et mere anseligt Indtryk af en samlet velsiaaende Landsby, end Næsborg gør. For Næsborgs
Vedkommende ligger nemlig de store sammenlagte
Gaarde halvskjulte i Terrænet, saa man ikke fa::tr
noget rigtigt Indtryk af deres Størrelse og Anselighed.
Hovedvejen gennem Talstrup var Vejen fra Løgstør,
som udgik fra Løgstør-Næsborg Vejen paa Østskraaningen af Ørbæk Bakke, krydsede Sundvejen lidt længere nede og her egentlig gjorde Indtryk af at være
udgaaet fra denne Vej; den fortsattes saa mod Øst
og lidt i Nord sønden om den inderste snævre Vig af
Engene hen forbi en Langdysse paa Vejens højre Side
og ind i Byens sydvestlige Hjørne, hvorfra den gik
gennem Byen, til Dels mellem Diger ud af Byens sydøstlige Hjørne op oyer Lyngen og til Næsborg Kirke.
En Vej, som vistnok var nyere anlagt, gik fra Byens
syd vestlige Hjørne i lige Linie Syd paa ud over Markerne og til Kornum, og fra Fædriften, som gik ud
ad Byens nordvestlige Hjørne, udgik en Gren i Form
af utydeligt Vejspor og Gangsti over Stensvad og
henover Hanrimmen til Søndre Aggersund.
Talstrup Marker er forøvrigt af lignende Beskaffenhed som Næsborgs; dette gælder den Del af Marken, der ligger Syd for og nærmest Sydvest for Byen,
og den Del af Marken, som ligger Nordøst for Byen;
dette Markparti hænger sammen med Nordvestskraa-
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ningen af Næsborg Kirkebakke og danner som en
Halvø mellem Kærene, Dalen og Engene Vest for
Talstrup; det er et lavt Bakkeparti, har mod Nord
en stejl Skrænt ud mod Kæret, mod Syd en ret brat
Skraaning ned mod Dalen, mod Vest skraa11er det
jævnt ned mod Engene og Byen. Der er forøvrigt
eller var Naturforhold, som antydede Grænsen mellem denne Del af Tolstrup og Næsborg Mark, nemlig et Par engagtige Sige, langs hvis Vestside det før
nævnte Skeldig var anlagt. Men der hørte yderligere
et ret stort Stykke Land til T olstrup By, nemlig Ørbæk
Bakkes nordlige Del og Ø lskraaning. Herude var Jordbunden let Sandjord med Undergrund af Kridt, hvorpaa
der kun voksede lidt fattig Rug og nogle tørre Græsarter, som afgav Sommergræsning til Fa ar. N u er disse
Marker aabenbart velgødede og giver anstændig Afgrøde. Ogsaa for en Del af Talstrup Gaardenes Vedkommende var Udstykningen foretaget saaledes, at de havde
en Lod paa den gode Del af Marken og en mindre Lod
ude paa Sandmarken. - De 2 Gaarde ude ved Søndre
Aggersund Færgested, af hvilken den ene havde Krohold, havde deres Marker paa og omkring den nordligste Del af Ørbæk Bakke og paa det lavtliggende
Terræn Øst paa langs Fjorden og paa Hanrimmens
Sydside hen imod Talstrup Vesterenge.
Efter at der nu er givet en Fremstilling af Bebyggelsen og Markerne i Næsborg Sogn, kommer vi
til en Omtale af Kær og Enge. Men inden jeg skrider dertil, kan jeg ikke nægte mig at pege paa et
Forhold, som antyder en Ændring i Samfundsforholdene og Befolkningens Syn paa disse Forhold siden
Udstykningen af Landsbyjorden. Mens Gaardene ved
Udstykningen fik en større Marklod paa god Jord og
en mindre paa besværlig eller daarlig Jord, blev der
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kun tillagt Hn mands brugene .Tord ar den daarlig
ell er va nsk elig bcarb jdelige ATt. Hu en i Næsborg
fik rlere Jordlodd er paa d e tun g , lerede, f ugtig
Skra:minger ned mod d en ind rs le Del a f den Dal,
der ligg r S rd for L. n gen, og l lign nd F orhold
gæl der vi t i T ols lrup. - r n er diss J order lige: om
de lunge P arli r i Nør mark n ved Udd1·æ ning vi Lnok b levne nogle af By m a rke n (rodig ·t L odd er .
Sogn ets forholds vise F1·odigh ed med d g a<t ~·æ r
M·arkafgrød •r s l følgelig førs l og fre mmest beting t
af Jordbundens gode Beskalliuhed, dern æ l
l af, al
et Par af Familierne all rede midt j forrige Aarhundrede kunde optræde som Foregangsmænd og Fremskridtsmænd i rationelt Landbrug; men det store
Areal af Eng og Kær, som hørte til Gaardene, ·som
oftest et Areal af samme Størrelse som Markarealet,
har altid og vel særlig i tidligere Tid v. r L en mægtig Støtte Jor Markbrnget, idel man h erude ha de
grali
ræ nin a og Somm erføde til n to1· DeJ af
Hu ·dyrene og kund e hente Hø lll Vin l rfodr.ing l>lol
for Arbejde t med a t bjerge d l hje m.
Mat\ har altsaa ailid kunne t have L i F orhold
Lil MarL·e ns Støl'l' l e "lorl Husd rrholtl , og delte havde
deriigere til F ølge, a l man ha •de forhold svi rigelig
Gødning Lil l'vl arken. Ved
dgrøflnin g ' r, Lil Dels i
den H ensigt a l s ka11' Hegn for lø sgaaencle I{ r 'a lurer
melle m de nkelt Lo clder og
d e l Par J( an al ge~1uemsk· ringer i de l Øj emed al hefri den ft1gtige .J or d bund del · i Næ b org, tlcl i Sal ling Sogns K r f r
. Lagner e nde a ml, opnaaede man, h ad man n ppe
oprindelig tilsigtede, a l u dtørr Næ borg Kær og Enge
s aa st· rkt, at en n atm·ligc Græsyd el
saa vel Lil Afgvæsning som Lil H ø lel ble v ringere og ringere. Delle
m ærkedes allerede j min Barndom, og jeg lindrer a l
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min Fader forsøgle al bøde de1·paa for el Par E nges
Vedkommende i Nørkror ved al søge E ngene overrislede fra Kiels Aa. Aaens Vandflade lan for l;nrl i
Forhold til Engene ti l, at der k u nu e komme nogcl
ud af disse Fo1·søg. Men omtrent samtidig begyndte
man at søge en ny Udvej til al faa større Udbylle
af K<.cr og Eng. ~lan begyndte sidst i Treelseroe forsigtig og pletvis al opclyrl<c førs1 Ka:renc mermest
Marken og senere Engene længere ude. De første
Forsøg gik ikke saa godt, der opnaaedes ikke nogen
Afgrøde <lf Værdi, men saa fandt en Gaardmancl pm1
at gøde el opbrudt Slykl<e l<ætjord med Aske. Del
Y ar et udmærke l Paafund.
Der a viedes en uhyre
Mængde Byg paa delte S lykke den l'øTstc Sommer;
der var Masser af Straa, og der ''a1' slore, rige Aks,
men Rærnen var .!id el fyldig og vægtig. Næste Aar
saaedes der Havre og Græsfrø; der kom cl stort Udbylte af Grønfoder, og derefter bar .Jordslykl(el en
Hække følgende Aur en rig Gn-cs,·æksl til Høslcl.
~u l~avde man raael gjorl eu virkelig Begyndelse,
som lovede Udbylle. Man gik over Ul 13J'ug af Kuns tgødning i Stedet for Aske. Og nu er hele Næsborg
Kær og Enge forvandlet Lil dyrkede Marker, dog, saavid t jeg ved, stadig saaledcs, al man efter faa (2- 3
Aars) Dy rkning af Korn lader Jorden ligge ubehandlet en noget længere Aal'l'ække Lil Græsning og Høslel.
AIJe de omliggende Byer har fulgt Eksemplet fra Næsborg, og der er vistnok for Næsborg Sogns og Brøndum Bys Vedkommende kun meget lidt naturlig Eng
tilbage udover de øsllige T otstrup Enge.
Denne de vide, grønne Enges Overgang til al
blive Mark har sikkerl i del fm·Iøbne balve Aaxhundrede og mere bidraget væsentlig Lil a t forøge Ejendommenes Værdi. Høstudbyttet er maaskc fordoblel,
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dbyttet ·otf Hø lan gl l øJT og Kreaturbold >l a ll aa
bety deUgt sl.øne; og d Ue har v idere haft til Følge,
a l 1arkjordeme overa lt og i a ll Henseender er forbedtede, n og l, som forø\'rigt syne · at væ1·e Tilt'ældet over s lore Strækninger af J ll a. nd. Del hændt
mig en 'ommcr fOl' ' a. 6 Aru· id n, al jeg kom til
a t rej e p ' \U lvæl' genn en1 Sjælland og F)"n, ned
lan as J yll ~mds østlige Side til Al· og tværs ov r ønderjylland l angs Græns n og atter langs Ve lk ' ten
til Esbjerg og derfra ind over Viborg til Himmerland
g gennem d l ø ·tlig V nd ·y el Lil Frederiksha\1 11 ;
og int t t d den Sommer sa·t j g aa V< }dige Af{,'Tøder af Korn og Græs og Rodfrugt som paa Næ borg MaTkcr. Og i ' ommer igen bar jeg set en betydelig Del af Landel og ·et, ut Næ borg M:at·h:ers
Afgrøde staar Maal med de bedste.
For Markernes Vedkommende bliver altsaa min
gamle Følelse af Hjemstavnens Frodighed og Herlighed ikke beskæmmet, naar jeg besøger Næsborg. Men
Kærene og Engene, som vel praktisk talt er mere
værdifulde nu, end de var for 60-70 Aar siden,
bringet· mig Sl· uiTels .
D t er vel deL poetiske i Landskabet, jeg savner:
Den vidt lrakt , næsten ensartede grønne Kærflade,
omkran el af den blaa Fjord og brune i blaalig Dis
liggende Bakkedrag, Fuglelivet, det vilde PlanteliY og
den dertil knyttede ærlige Duft, F i kene i aer og
Grøfter, de glimrende Guld. mede, de klaget1de Hjejler,
de kænd n de Vi bet og i det hel det \ilde og uh rørte i a turen 'ar vel det, so in særlig fangede Barncsindet og ærlig ligg r g mt i Erindringen og har
holdt Mindet om Hj m tavnen kært. Og dette Landskabs mere vilde Præg er nu i Hovedsagen borte.
Lidt er der dog tilbage endnu; endnu vokser der
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Flæg og Dunhammere og Siv og Pileurt og Brudelys
og Angelica, Mjødurt.og Krusemynte og Pors og Smaavidier og andre vilde og ejendommelige Planter i og
langs Grøfterne, endnu skænder Viber og færdes der
Ryler, men Brushøns og Bekkasiner og Horsegomroer
ser man kun sjælden, og Storken, den hjemlige Fugl,
er næsten bleven en Naturmærkværdighed. I min
Barndom saa man Hundreder af Storke efter Midten
af August staa i Geled langs Grøftekanterne ude i
Engene, og om Aftenerne var Kirketagets Mønning
helt optagen af Storke. Og Kiels Aa med sine Høl
og sine Gedder og Skaller (og Aal i Mudderet) er
næsten bleven til intet: en fladvandet Rende. Den
vestlige Del af Talstrup Kærene, den saal\aldte Talstrup Mærsk, paa hvilken Holge1· Danske, naar Landet ret staar i Vaade, skal samle Egnens tolvaars
Drenge og i Spidsen for dem jage Fjenden af Landet - denne Mærsk ligger endnu uberørt som en tør
af Græs og Halvgræsser bevokset Strandeng med
bækkeagtige Brud i Jordfladen (Loer'), og den er
endnu i Sommertiden fyldt med løsgaaende Kreaturer, som trives vel. 1 )
Men der· er vistnok Planer om ogsaa at lægge
denne Flade under Ploven, hvilket dog vil kræve, at
man skærmer den mod Saltvandsoversvømmelse1· ved
et stærkt Dige fra Aggersund (Hanrimmen) og Øst paa
til Taubækken og derefter i Vinkel Syd paa langs
dette Vandløb. Om en saadan Foranstaltning vil
kunne betale sig, maa Tiden vise; men jordbundskyndige Folk paastaar, at den sandede, men noget
') Mærsken er vistnok stadig •ikke-udstykket• Fællesjord.
Engene Øst for Mærsken kaldes ,Rebene•, hvilket vel betyder •det rebede«, det vil sige: det i ældre Tid udstykkede, i Lodder delte Terræn.
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klægede, af forskellige organiske Masser og Omsætningsprodukter af saadanne gennemtrængte .Tord vil
kunne gøres meget frugtbar.
Næsborg Sogns Kær og Enge gik i et med Enge,
der hørte under Salling og Oudrup Sogne, men skiltes mod Øst ved Brusaa, Dybvad Aa og Taubækken fra Farstrup og Lundby Sognes og Herregaardene Vam·s og Krash·ups Enge. De skilleude Vandløbs sydligste Udspring laa mellem en og to Mil inde
i Landet ved Gatten Hedegaard 1) og ikke ret langt Øst
for et Sted, der kaldtes »Kjællerne« = Kilderne, fra
hvilke der gik Vandløb ud mod Vest til Livø Bredning.
Hovedvandløbet faar under sit Løb mod Nord Sidetilløb, Øst fra fra Lundby og Gundersted Sogne,
Brnsaa med Dybvad Mølle og Nymølleaa fra Lundby (Lundby og Ny Mølle Vandmøller, som begge er
nedlagte). Fra Vest kom der et lille Tilløb oppe fra
Salling Mark Vest om Hemdrup og et større (Draget)
fra Kilder lige Øst for Brøndumgaard. Vandet fra
disse forskellige Løb flød som samlet Aa ud i en lille
Sø, ~jølby Sø, som nu er tilgroet, og fra dennes
N ordende udgik den egentlige Tanbæk, som snart
delte sig i 3 Grene, hvoraf de to: Øvre- og NedreTaubæk gik ret i Nord ud i Fjorden, mens den 3.:
Kiels Aa gik skraat i Nordvest over Næsborg og Talstrup Enge. Alle disse Vandløb er bleven mærkværdig vandfattige, mindst maaske det sydlige Hovedløb. Grunden er sikkert Gravningen af en Kanal
1
)

Johs. V. Jensen har i en Kronik i Politiken gjort sig
til Talsmand for Fredning af nogle Hedestrækninger i
Slet Herred. Jeg kan dele hans Ønsker i saa Henseende;
men han kalder Hederne Vindblæs, Audrup og Lundby
Heder; jeg tror nok, de gamle Navne vilde være Aud ru p, Gatten, Gundersted og Borup Heder.
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fra et Sted i Brøndum Kær ret Nord paa ud i Fjorden; denne Kanal fører sikkert en stor Del af det
Vand, der tidligere fyldte de to Taobække og Kiels Aa.
Kærenes og Engenes Karakter var ret forskellig,
eftersom de laa nærmere Fjorden eller længere inde
i Landet.
Tolstrup Kær var for den vestlige og ud mod
Fjorden liggende Dels Vedkommende tør Strandeng
med et meget tyndt Lag Muldjord ovenpaa Strandsand og Klæg; den østlige Del var god Eng med et
dybere Muldlag og det samme gjaldt Næsborg Nørkærs Enge Nord for Kiels Aa og de nærmest Syd for
den liggende Enge samt Engene Øst om N attervoldsrimmen. En hel Del af Kæret langs Næsborg Markrand laa indenfor en gammel Strandrimroe og var
derfor oprindelig dybt ned gennemtrængt af stagnerende Vand, hvorfor det blev kaldt Blødkær, og var
bløde Kær, som Kreaturerne optraadte i Tuer og kunde
gaa i Bløde i. Udgrøftning forandrede hurtigt dette
Forhold, og det blev de først opdyrkede Partier.
Syd for Nattervoldsrimmen var Jordbunden. straks
moseagtig med alentyk Tørvemor, og jo længere man
kom mod Syd, desto tykkere og dybere blev Tørvelaget, ved »Draget«s Nordside mindst en Favn tykt.
Men Tørvejorden her var løs, kun brugbar til Tørv af
mindre Brændselsværdi. Længere Syd paa i Hemdrup Kær var Tørvejorden fastere, og Tørvene derfra var betydelig bedre, og helt Syd paa ude i Braarup Kær var der Mose, som leverede udmærkede, fastere, mere forkullede Tørv.
Næsborg og Talstrup maatte have deres Tørveforsyning fra Salling og Ovdrup Sogne, og flere af
Gaardene havde derfor købt smaa Tørvemose-Lodder
·i disse Sogne; men til Gengæld maatte adskillige af
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d omligg nde B 'er: Salling, Vindh1 s Kornum , Ørbæk, Løg ted ja selv Vilsled ved ilsted ø øge dcre Høavl · uppl r t fra Næsborg Sogns og Vaar og
Krastrup •ngc. En l n ha vde man købt en Englod
j N sborg So«n eller man »slog Hø paa Parle< i
Vaar og naYnlig Kra lrup ~nge.
[ Tilslutning til Omtal n ar Tør skal jeg her
anfør al Egnen ingen Adgang havd · Lil »Brænd « af
Tr, ; men ·~ut brugte man i ted t for Lyn" til Optændingsbrænde og til at opvarme Bagerovnen med.
Ude i Gundersted Hede Nordøst for den nuværende
Gatten Station, nær Navnsø, var Hedestrækninger med
høj v. r Lyug. Hed n tilhørte Gunder tedgaard o,
I<ra trup i et m. rkelig ordnel Fælle skab. 1) Hver
Næs.b r Gaa rd Lilkøbl ig a:.Hlig Ret til al ·laa og
heole 2- 3 Læ. aadan Lyng for en ringe Afgift· o«
i en saadan Forsyning havde man nok for et Aar.
Det var et let anvendeligt Brændselsmateriale, blussede straks op, naar man satte Tændstik til, og udviklede Varme nok til at faa Tørvene i Fyr, til at
hede Bagerovnen med og til i Hast at koge en Kedel
Vand til Kaffe eller lignende. Man var tilfreds dermed og følte ikke Savnet af Brænde.
Hermed er vist sagt alt, hvad der kan siges om
landskabelig Fonnation og Jordbundsforhold i Næsborg Sogn; men der kan være Grund til at give en
sammentrængt Oversigt over den store Forskel, der
er mellem Midten af forrige Aarhrtndrede og Nutiden.
Den Gang laa mindst Halvdelen af Sognets Jord
hen i oprindelig vild, udyrket Naturtilstand som Kær,
Eng og en Del Lyngareal; hele . Lyngen og Dalen
') Jorden tilhørte den ene Gaard, men det, der voksede
derpaa, den anden - tror jrg nok. 13egge Gaarde havde
tidligere haft samme Ejer.

294

ANDERS JOHANSEN:

Nord for den samt denne Dals Nordskraaning var
udyrket, Hanrimmen og Nattervoldsrimmen laa i Naturtilstand, Grusbanker, især i Næsborg var udyrkede,
og der laa vel mindst 30 Fortidsminder i Form af
Høje udyrkede hen og bevoksede med vilde Planter
- kun en enkelt med lidt Buskads af Hyben og forkrøblet Tjørn. Nu er der, i hvert Fald paa Næsborg
Marker, sikkert ikke en Kvadratmeter Jord, der ligger
udyrket hen, paanær en enkelt Gravhøj eller Rest af
en Gravhøj, som bærer et Generalstabs-Mærke. Kærog Engfladerne har for den allerstørste Del været under Plov, og Sige i Nørmarkerne, som laa udyrkede
hen, er uddrænede og forvandlede til Mark. For Talstrup Marke1·s Vedkommende er Forholdet det samme,
mens her jo en Del af Kærfladen er uforandret.
At dette har medført Forandringer med Hensyn
til det vilde Dyre.- og Planteli v, siger sig selv; jeg
har foran berørt det, men kan vel vove lidt Genagelse.
Der vrimlede i min Hamdom i l ; •l· og Euge med
all Slags Vadefugl : Bekkasiner Hor egøg, Hyl r,
Hødb n, Brusbøn og Viber; Regn pover saa man,
Vildænder rugede euhlt . terler 'i Grøft r· Gæ og
Svaner saa 'lt i m:e ·t n daglig, i ær i Vinterdage og
ved Foraarslide, og l\1aager og T rner Lrejfede bestandig fra Fjorden ind over !la1·ker og Kær. HeL·
delte FugleliY ·yncs al \'t•r forsvundet eller ndfoJder
ig kun ·parsoml. D r er 'ist ikk en torkerede
mere i Sognet. Der fandte nogl Odderpar hist og
her i Grøfterne, og rævlinger on Ildere kunde ugdommen endnu <Taa paa Jagt efter i maanel se Atl:.cncr; man jagede med I·lund og ud n Bø e· det vaT
især langs KP rdigeL, al denne Jagl foregik men den
var for Reslen næ te.n dr-J>l ud all red i mjn Barn -
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Rævcgra Ye fandt s i Skræntern e af »L rngen(<

og i uogl' ar d st >j le Skrænter paa Græ n n mellem
Mark og Kær. D er r vi l ing n Ræve m ere. Ha1·er
og gerhø ns var ikke jældne paa Markerne, nu skal
de r k un vær raa . En Mærkelighed r, a l der n
Sommer i Tredseme stadig opholdt sig en Trane ude
i Engene ved Kiels Aa.
Koblommer, Kabbelejer, Forglemmigej o. lign.
voksede flere Steder i Sige og paa Enge, nu skal det
være sjældent, at man træffer dem. Ude i Grøfter og
Aaer gik ikke saa faa Gedder, nu skal de være ganske forsvundne og Aal og Skaller ogsaa. Og mon rle
nu stærkt udtørrede Strækninger fremdeles som for
60 Aar siden er i Stand til at producere det Mosekone-Bryg, som i Høstaftener lagde Taager over alle
Lavninger, og som et maanebelyst Hav omgav Næsborg Bakkeparti paa alle Sider, saa det laa som en
selvstæ~dig Ø.
Men et Naturforhold har Kulturen ikke kunnet
fjerne, og en Tiltrækning bevarer derfor Næsborg Kirkebakke endnu. Der er en overmaade stor og vid
Udsigt deroppe fra. Vi kunde i min Barndom med
blotte Øjne derfra se og optælle mindst 21 Sognekhker i Himmerland, paa Salling, Mors, Hannæs, Vestog Østhanherred, Øland, Gjøl og Vendsyssel. Og
med Kikkert har jeg talt endnu flere. Man har med
andre Ord Udsigt over Slet Herred, en stor Del af
Aars Herred, lidt af Hornum Herred, noget af Gislum
Herred, Nordøstsiden af Salling, Fur, Livø, Østsiden
af Mors, Halvøen Hannæs, begge Hanherreder med
Øland og Gjøl og en Del af Syd vest-Vendsyssel til
den store Vildmose, hvori vi ofte saa Brand Sommeraftener, samt endelig over hele den Del af Limfjorden, som ligger mellem disse Landskaber. Ved

296

ANDERS JOHANSEN:

Solnedgangsbelysning har jeg kunnet se Villaerne paa
Vestsiden af Nørre-Sundby Skansebakke, for ikke at
tale om, at man næsten stadig ser Røgfanerne fra
Cementfabrikerneg Skorstene ved Nørre-Sundby og
RørdaL Et enkelt Sted hen over Vest-Hanherred ser
man paa klare Dage et Glimt af Jammerbugtens Flade,
og jeg har set Dampere gaa derude. 1) I mørke Aftener ser man Glimt af Fyrene paa Hanstholm og paa
Rubjerg Knude og Genskær paa Skyerne af Belysningen i Aalborg, Nørre-Sundby, Nibe, Løgstør, Thisted
og Nykøbing M.
Man har med andre Ord en Udsigt i alle Retninger til en Afstand af 25- 40 km over et Areal af
vel 30-40 K vadratmil.
Og det er ikke blot en stor Udsigt, men ogsaa
en skøn Udsigt trods Skovmangelen. De bølgede
Landskaber, den blaa Fjord, de grønne Engdrag, den
over Fjorden liggende svage Dis, som volder,, at de
fjernere Landskaber Salling, Fur, Mors og Dele af
Thy træder frem med en særlig dyb fjernblaa Tone,
gør Synet skønt, og der kan vist ikke være Tvivl om,
at ogsaa fremmede vilde finde det skønt; jeg eller
en anden, som er født deroppe, er maaske ingen god
Dommer, thi vort Sind er nu en Gang præget af det
vide Udsyn over Landskabet, saa at vi føler os trykkede og indeklemte i Skovegne og mellem Bakkepartier, men aauder op og føler os fri og fuldt levende,
naar vi kan se vidt ud og langt omkring.
Men ogsaa Udsigten har forandret Karakter. I
min Barndom afsluttedes Synskredsen til de Sider,
hvor Blikket ikke gik ud over Fjord og Fjordbredning og Fjordvige, af mørke brune Hedebakker, hvis
') Plantagerne ved Svinkløv har vistnok nu lukket for
denne Udsigt.
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Kamme var kantede med Gravhøje. Nu er Bakkerne
grønne og Gravhøjene i Hovedsagen borte, og i Stedet
for brune Heder og Gravhøje møder Blikket nu grønne
.M arker, s m aa T ill øb Lil Plantager , n i\lasse l •s n r
Bygniu ger: smaa Boel· teder og Hu s m a nd hu e, baa_de
Stat hus og t>l'iva te, del enk eltvi s og pr dle, del
samlede Lil m sten hele La nd by r ; og Ha er eU r
Tilløb til Haver er der ved disse Boliger. Disse lyse,
oftest hvidkalkede og teglhængte, nye Menneskeboliger
og de ny, grønne Marker klæder Landskabet godt;
og et andet nyt Træk i Landskabet, de mange Vindmotorer, der rager op over Landsbyerne og mange
spredtliggende Gaarde saavel i denne Del af Himmerland som i Vesthanherred, misklæder ikke Udsigten.
»Se, det gamle er forsvundet, alt er blevet nyt«
gælder vel ikke helt, men meget er blevet nyt; man
savner en Del af det gamle, men maa erkende, at
det ny ogsaa er godt. Sidste Gang, jeg rar i Næ borg, 'ar i Vintere n 1929; da var all ued ækket 0 "
Fjorden en fa l, hvid Flade. l Solskin var det praglfuldt al e - koldl, men kønt, og midt j d . l død
var der Tegn nok paa Liv: Røg fra Skorstene, Glimt
i Ruder, drejende Vindmotorer, Automobiler paa Vejene og Tærskning i Laderne.
(Sluttes i næste Aargang.)
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OM OBERST
ANDREAS VON ARENSTORFF
TIL

VISBORGGAARD OG HA VNØ
AF KRIMINALDOMMER H. H. HVASS

ANDREAS voN ARENSTORFF fødtes den 16. August
1709 1, antagelig paa Overgaard som 2. Barn i
Etatsraad Frederik von Arenstorfis Ægteskab med
Marie Antoinette Baronesse Liliencron. Han blev opkaldt efter sin Morfader Andreas Paulsen, eller som
han almindelig kaldtes Andreas Pauli, der var en
velhavende Købmandssøn fra B1·edstedt i Marsken,
som uddannede sig som Jurist og Statsmand. Han
blev saaledes dansk Resident i Wien, senere Kansler
i Hertugdømmerne m. m. og sluttelig Medlem af Conseillet. Han blev tysk Friherre under Navn v. Liliencran og dansk Adelsmand og ejede foruden adskillige
Godser i Holsten og Norge ogsaa Mariager Kloster~.
Gennem sin Moder talte Andreas Arenstorff bl. a.
Gabriel Marselis den ældre mellem sine Forfædre 3 •
Andreas har rimeligvis faaet Undervisning i Hjemmet. Det ses ikke, at han har gaaet paa Sorø Akademi eller paa Herlufsholm; det var i Datiden ellers
de Steder, hvor adelige Drenge blev opdragede. I
1728 blev han sammen med sin ældre Broder Frederik og sin yngre Broder Christian sendt til Ralle a.
d. Saale. Den 7. Oktober s. A. 4 immatrikuleredes
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Fxederik og Andxeas ved Universitetet som juridiske
Studenter. Chxistian blev sat i Skole. Det kan bemæxkes, at 2 tyske Fætre, Adolph Friededcb Johan
og Wilhelm Emst Ego fra Wil i ·kow i Mecklenburg
immatrikulexedes sammesteds benbold \is 1730 og

Andreas von Arenstorff.

Loflsmaleri.

17345• Hvol'fox Faderen netop valgte at sende sine
Sønner til Universitetet i Ralle, ses ikke. UniversL
tetet i Ralle vax pxeussisk og vax oprettet i 1694 som
en Modvægt mod Universitetet i \Vittenberg, dex var
sachsisk6 • Ralle var Pietismens Hovedsæde. Her
gjorde Speners Indflydelse sig gældende, og her vixkede Fmncke igennem en lang Aarrække, og Byen
20°
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var fyldl rn d de berømle pleti li k Skol •r o•r Opdrage! 'Shjem . Her studer d
Lruen e - I• ader Lil
Johan Frederik - 1727- 2' og ' 'irk de · •nere . om
Pr. t fra 1732 i 25 Aar, fra 1747 lillig ·om leologi k P1·o~ s or 7 • Var Halle ·a l de· Pieli m · ns ATneted ·aa lao det jo npr al pørg , om det ·v ar d rfor, Brødrene endle demed. Hel'Oll1 hu1 j
dog
intel oply e. M n der foreligget· intetsomhel l om,
a l Pietismen kuld hav faaet Tag i d em, end ig
gre bet dem, h •ed en den Gang eller senere. Dog
maa jeg bem< rkc, al Fred rik ner Gang
itet·er
Bibelen, h vorom urermere nedenfor.
Det kunde paa den anden Side ogsaa ligge nær
at spørge, om Brødrene, der saaledes var sendt ud
paa egen Haand, ikk skuld hav ført et 1 sligt Liv
hern de. Af nogle Breve fra 1732 og 1733 8 l'remgaar
det uu, at del' er en Dill' ren e i Drødr ne. Regn ·kab
til Faderen paa "00 Hd., og del •ues, som om Beløbet ' el r bleven ndgivel, men ikke som det ·kulde,
og den d ned op tauede Mangel paa P nge har blaudt
andet medført, at de end ikke kuncle købe Sørgeld der i Anledning a( dere Moders Død 9. D ember
1731. Re ulla.tet kan ikke se . Men Fader •n har
tadig klaget over, ln,or megel Sønnernes Ophold i
H alle har ko ·t t ham. Helt uden G·:eld r de nu
beller ikke kommen fra HaJJe. D t e., al de har
pant at Bøger demede for 40 Htlhlr. 9• Brødrene har
forø rigt 1 aa delle Tid.spunkt haft den da aa udbrcdle Sygdom, de sorte l{opp l'; d hørte Lil de
heldige, om s lap derfra med Livet. Men del er m •
~ulige el
t Spørgsrnaal, om Brødrene
h·k Ug har
faaet Tid til a l m re ig, naar man hører d · n Timeplan, ·om Professor lrahler, hos hvem de ,jstuok
har boet, sender hjem i et Brev til Faderen d n 31 .

OM OBERST ANDREAS VON ARENSTORFF

301

Januar 1730 10 • Den lyder i Oversættelse saaledes:
»Fra 8-9 have de latinsk Stiløvelse, fra 9-10 Repetition heraf, 10- 11 Pande t rneu, 11- 12 InstituLione 11 , 2- 3 igen Pande ler, og di e jurieliske Col\eaia ho Hol'raacl Fleischer, fn1 3- 4 Logik, 4--'
Metaphysik, 5- 6 l\'lal malik, all hos mig og pl'iv·alisime.
• liers har de hafl fm 9- 10 Frans!· og fra
6-7 Musik, men dette er nu udsat. Efter Set. Hans,
naar de ere perfecte i latinsk Stil, har jeg resolveret,
naar det maa ske med deres Naades Billigelse, at de
skulle funderes i det græske S pro g; derpaa skal følge
Italiensk iler Engel l·. Græ k holder jeg for nødv ndigt af mange mnd ·, i rerd lesh d for at de
grundigt kunne ludere jus canoni 'tlltl og H.cligion,
da d, i dere F, dr h\nd kumt ha e rnere ylle hel·af end af jus civile« . . . . . . Tanken om 8 Timers
Normal-Arbejdsdag har aabenbart ikke spøget i Hr.
Striihlers Hjerne.
Brødrene har fra deres Ophold i Balle efterladt
ig en Bunk fuld kr 'n l o!Jeai h fteT med malhemntisk og fil sofi k Indhold. Der Onde ' Jransh,
Lys\ e og latinske Stile, ja endog -'n gn sk til, saa
' 'idl jeg bar kunnet kønne stammende fra Andrea '
Haand 12 •
Hvorom alting er, saa skriver hver af Brødrene
senere med lige Lethed dansk, tysk og fransk, og
Frederik tillige Latin. Frederik gør Indtrykket af at
have været langt den bedst begavede, og han var,
hvad man vil kalde en vel instrueret Mand. Han
stiftede senere Bibliotheket paa Overgaard og drev
al h mis li. k, ludicr. Ha n blev As es o r i Højesleret og
før Le Landsdommer i ib rg, og ban
drev tillig Ov r<~na rd m d m >g n lntcre se og Omtanke. Han forsøgte blandt and 'L • ksp rl ar Stnde
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til Holland over Hjerting; men det førte dog næppe
til større Resultat. Han har været Ordensmand paa
en Hals. Lige fra sin Studentertid har han skrevet
Con:cepter til eller Copier af sine Breve, og disse Concepter og Copier findes endnu. Desværre er Skriften
rædselsfuld, saa det volder uhyre Vanskelighed at
deciffrere dem 1 a.
Andreas har ikke været saa skrivende, men Frederiks Ordenssans har medført, at der er bleven bevaret nogle Breve fra Andreas til ham.
Faderen, Etats1;aad Frederik Arenstorfl", havde
været meget velhavende, og hans Hustru tilførte ham
mange Penge ved deres Ægteskab; meu han anvendte
straks grumme meget paa Restaurering af Overgaard.
Sønnernes Ophold i Halle kostede ham, som nævnt,
en hel Del, og endelig indlod han sig i stor Godshandel. I 1730 købte han omtrent paa en Gang Visborggaard, Havnø og Reffs. Det var en stor Bid at
gabe over, saa stor, at det ogsaa vakte Opsigt paa
Snapstinget i Viborg 14 • Arenstm·ff klarede imidlertid
Købet. Men han paadrog sig stor Gæld 15 • Han havde laant de fleste af Pengene til Købet hos den rige
Justitsraad Berregaard til Kølbygaard i Thy. Arenstorff var nu bleven Ejer af meget betydelig Hartkorn - 2342 Tønder - , og man fristes til at tro,
at han stilede hen imod at naa de 2500 Tønder, som
krævedes til Oprettelsen af et Grevskab 16 • Men han
naaede dem ikke; maaske har hans Hustrus Død i
1731 sat Slutstenen paa Ambitioner i denne Retning.
Men han havde alligevel spændt Buen for højt,
og nu strømmede der økonomiske Vanskeligheder ind
over ham. Berregaards Enke, Fru Anne Søe, opsagde 16. September 1732 sine Prioriteter med Omkostninger, ialt ca. 42,000 Rigsdaler, og lod i November
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1733 foretage Sequestration i Overgaard 17 • Arenstarif
maatte ty til sin Svoger, Baron Christian Frederik
Liliencron, der reddede Situationen for ham. Fru
Søe fik en Udbetaling, og Lilie1:cron fik Transport
paa Fn1 øes Fordrin ...er.
amtidig med at del trak op til di
an l eligh der, r Søn n rne Frederik og Andrea l· omn hj 'm
fra Halle Frederik i Begynd ts n af l 733 og 11drca
i Midten af, ommeTen eller Erteram·el s. A. Ingen af
dem afsluttede Opholdet i Ralle med nogen Eksamen;
men det synes hele Tiden at have været Meningen,
at de kun skulde opholde sig 5 Aar i Ralle. Christian forblev i Sachsen og gik i Militærtjeneste.
Frederik lagd sig nu efter Landvæsen•t. Han
tJ'aglede stærkl efter at købe ver aard. af FadeTen
ved Onl·eleo, Lilien ron Hjælp · m en del lyld·ede
il'l-e, og han forpagtede saa i 17' 6 Gaard.en Refl's af
Fad 1·eu· Andrea derimod slog ia paa l\l[ilitæt· æsenel. Ha.n blev omkl'iug 1 ytaar 1734l ansat om
Cadet ved »Livgarden 'lilhe t « og Ljenie her j 5 Fjerdi ngaar, ind Lil han 26. 1larts 1735 blev dimitteret
med Cornet Cm·a ·terl 0. Han skulde jo bane sig u
Vej selv, og han gik nu paa Eventyr.
Ulrich Frederik Valdemar Løvendal 20 , hvis Fader
af samme Navn var n øn af hi ·h Frederil· Gyldenløve (Fl'ederik den III.
øn), ha' de, kønt kun
35 Aar gamm l, en lang milil· r Løh ban bag sig.
Han h vde tjenl j d n . a h iske Hær og i clen dunl · Flaadc. f-lan havtl i l j rlig Tjeneste m d dmærk l e h · mpet i Serbien og paa Si ·ilien og i ge1 u "''al' hnn igen i
nuesisk Tjene ·te paa ~ or ika.
a hsisl· Tjeneste om Genel'almajor og h crvcdc del •ar llnder den polske Arvefølgekrig (1732-35)
l dan. 1· ·Regim en t. Her meldte Andrea
ig ca.

304

H. H. HVASS:

Juni 1735 til Tjeneste og gjorde som Sous-Lieutenant
. ved Infanteriet det ublodige Felttog til Rhinen i 1735
med 21 • Da han kom hjem herfra, fik hans Regiment
for en Del Ga1·nison i Meissen med Mønstringssted i
Grossenhain. Han stod da ved Capitain von Pflugks
Compagni og var der endnu ultimo 1736 og havde
da tjent der i 10 Maaneder 22 • Andreas var altsaa nu
for Alvor kommen til
))Lande Sachsen,
wo die schonen Madehen an den Bamnen wachsen.«
Sachsen var et livligt Land, og det regeredes af
en forlystelsessyg Kurfyrste. Vel var den pragtelskende, overduadige Carl August - Kong August den
Stærke af Polen - død 1733; men hans Søn August
den III førte ogsaa et overordentlig pragtfuldt, galant
og letsindigt og til det yderste korrumperet Hof.
Briihl stod allerede for Styret, og om hans skandaløse Korruption synes Sprogets stærkeste Udtryk ikke
at slaa til. Ogsaa Hæren havde under Carl August
haft Ord for at være uden Mandstugt. Officererne
berøvede deres Soldater alle Subsistensmidler, og naar
de fik nye Regimenter at oprette, hvervede de ikke
Folkene, men stak Pengene i Lommen 23 • Om dette
har holdt sig under August III, maa jeg lade staa
hen. Den store preussiske Generalstab udtaler sig i
sit Værk om den første sclltlesiske Krig 24 i hvert Fald
ganske anderledes fordelagtigt om det sachsiske Infanteri. Selv om det ikke naaede det preussiske, hedder det, overtraf det dog i Mandstugt og Fægtningsværdi Infanteriet i alle andre Hære. Dette Resultat
kan ikke være opnaaet ude;n et meget betydeligt Arbejde fra Officerernes Side. Der var ogsaa Bestræbelser oppe for at faa indført det betydelige Fremskridt, som Jemladestokken frembød. Ogsaa dette
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maa regnes Officerskorpset til Gode. Garnisonslivet
maatte altsaa give noget at bestille.
Men Andreas stod nu over for det Spørgsmaal,.
om han, da Løvendals Regiment efter Hjemkomsten
til Sachsen skulde opløses, burde tage ny Capitulation i den sachsiske Hær, eller om han skulde søge
til Landvæsenet, hvortil hans Hu egentlig stod. Men
under dette indtraf en. Begivenhed, som blev af afgørende Betydning for ham:
Han mødte »ein schones Miidchen<c Det var i
Meissen. Han forelskede sig og forlovede sig, og
Genstanden for hans Kærlighed var ingen anden end
Maria Sophia von Schiebell. Han skriver herom til sin Broder den 12. Juni 1736~ 5 : »Hun er en
arlig og dyderig Frø)· n, der foruden andre berømmelige D rder b idder E 11 enskaber som en god og klog
Hu modet.« Han sluiYer ligeledes, at han helt og.
holdent har skænket Frøkenen sit Hjerte. Og i et
Po tscripltlm tilføj t" h •t n spøgefuldt, al han ganske
har forandret ig: )).Jeg ryaer ingen Tobak mere, jeg
drikker ingen Vin, og jeg bærer mil eg · t I·Iaar.« Saavidt kunde all ·aa KrorUgheden i Par kkern.es Tid
drive en ung .Mand. Men i sit Brev til Broderen
gaar han ogsaa ind paa at drøfte sin Fremtid og
aabenbarer · sine Ønsker i saa Henseende. Han vil
være Landmand. Han omtaler den økonomiske Side
af Sagen og siger, at saa længe hendes Forældre leYer,
faar hun ikke en rød Øre, da de ere meget gerrige 26 ;.
men naar Forældrene døer, saa vil der nok tilfalde
h nd en pæn Skilling97 • l denne Forbind ·l·e ·pørger AndTeas nu sin Br d r Fr det·ik, hvorledes Sag rn slaar hj emme, og hvad han ka11 venl sig i Arv,
for han yiJ geme opgive oldatcrslanden on køb jg
cl Gods i Sachs 1.1. Han bryder ig ild e om nt leY
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i Danmark. Han har netop et Gods i Lausitz paa
Haanden, som han kan faa for 5000 Reichsthaler,
men som er sine 10,000 værd, og som aarlig kan
kaste 1000 Reichsthaler af sig. Han spørger, om hans
Fader ikke kan love ham dette Beløb. Han beder
·Om ikke at sige noget til Faderen endnu om Forlovelsen, han vil selv senere skrive til ham. Brevet
gi ve r os i det hele Billedet af en ung, rask Mand,
der ser lyst og optimistisk paa Tingene.
Frederik giver sig god Tid med at svare Andreas.
Han skriver først 12. August 28 og tager meget overlegent paa Broderen. Han siger: ))Du skriver om en
forehavende mariage, men du maa excusere m.ig, at
jeg forstaar det som en Spøg.« Han foreholder ham,
om han nu ogsaa har overvejet alt nøje, om Ægteskabet n u ogsaa er raadeligt i hans n uhavende StilJing og . lulter: ))Efter mit Skøn synes jeg med god
Føje at kunne sige med Paulus: ))Hvem der i din
Stilling ikke frier, gør bedre 29 .« løvrigt oplyser Frederik, at Faderens Godser vel nok kan dække Prioriteterne, men Arv skal de ikke vente.
Andreas synes at være bleven dybt krænket over
den lette Maade, paa hvilken Frederik har taget hans
Meddelelse om Forlovelsen, og han skriver ikke hjem
til sin Broder i over 2 Aar, men i Slutningen af December 1738 sender Frederik ham igen et Brev 80 •
Denne Gang er det paa Fransk, og Frederik har ikke
opgivet sin overlegent spøgefulde Behandling af Andreas' Forlovelse. Han skriver: ))Hvorledes gaar det
m ed Sagen om dit Ægteskab; jeg tager vel ikke fejl,
naar jeg formoder, at ))Quod ordo fit, cito perit«.
Dette er ikke rigtig Latin, men Meningen med det er
·vistnok, at naar noget gaar jævnligt paa, saa faar det
-vel . ogsaa hurtig Ende. Andreas' Svar kender jeg
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ikke, men han havde imidlertid taget det Parti at
vente. Han kunde ikke faa Penge hjemmefra til at
købe Gods i Tyskland, og det var saare tvivlsomt,
om han havde Udsigt til nogen Arv, naar hans Fader engang døde. Fra Svigerforældrene kunde han
heller ikke faa Penge. Han valgte derfor at tage Tjeneste i den sachsiske Hær og saa se Tiden an. Han
blev Lieutenant ved Sybilskis Regiment, Chevau-legers31. Et »Schwolischer« Regiment var blot en Betegnelse for enkelte Regimenter af det lettere Rytteri.
Regimentet var sachsisk, men garnisonerede i Polen,
og Andreas fik saaledes Garnison forskellige Steder i
Polen, blandt andet i Warszawa 32 , og her tjente han
nu, afventende Begivenhedernes Gang.
Vi maa n u se lidt paa, hvem denne F r ø k e n
S c h i e b e ll var. I det 17. Aarhundrede levede i Sachsen 2 gejstlige Personer af dette Navn, hvoraf den
ene var kejserlig kronet Poet33 , og paa denne Tid
levede der ogsaa en adelig Familie Schiebell von
Schiebellstein 3"'. Men Maria Sophia synes ikke at
have haft nogen Forbindelse med disse Personer.
Hendes Fader hed Johan Adam von Schiebell
Qg var Officer. Han var født i det Bayreuthske i
1679 og begyndte ca. 1700 sin militære Løbebane i
hollandsk Tjeneste, hvor han i Løbet af 3 Aar steg
til Fændrik. Derefter var han i kejserlig og markgrevelig Tjeneste og tog endelig ca. 1710 sachsisk
Tjeneste, hvor han ca. 1716 blev forsat til Cron-Garden, og han maa med dette Regiment have garnisoneret i Warszawa. Han var gift med Christiane von
Stutterheim 35 , og i dette Ægteskab havde han 3 Børn,
l. Maria Sophia von Schiebell, f. 10. Septbr. 1711,
2. Hedvig Friederieke Johanne von Schiebell,
3. Adam Burchardt Christoph von Schiebell, f. 1719.
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Under Hensyn til Maria Sophias og Adams Fødselsaar, som vi kender, maa vi antage, at Hedvigs
Fødselsaar maa ligge mellem disse tvendes FødseL
I hvert Fald Sønnen var født i W arszawa.
Johan von Schiebell avancerede til Major og blev
ca. 1731 forsat til 2. Kredsregiment, der, saavidt jeg
forstaar, bestod af udskrevet Mandskab fra Egnen
mellem Dresden, Grossenhain, Meissen og Oschaz.
Han forsøgte sig i 1731-34 som Godsejer og købte·
for 2500 Reichsthaler et lille Gods » Hirschsprung« i
Erzgebirge 96 • Her boede han i 3 Aar, og Datteren
Maria Sophia findes indskrevet i Kirkebogen for Altenberg som Fadder for Forpagteren Johan Adam
Schiers Datter, Anna Christiane. Godset gav ikke
meget af sig, og Sclliebell klager sig over, at han
kummerlig maa tilskyde den sidste Rest af den kontante Formue, som hans Hustru har bragt ham 37 •
Han sælger derpaa ·Godset i 1734 og flytter til Meissen. Her faar han i 1737 sin 15-aarige Søn Adam
ansat som Korporal ved Captain Szawlowskys Compagni ved Sybilskys Chevau-legers altsaa i Polen.
Om saa den unge. Adam er kommen til at garnisonere sammen med Andreas, kan jeg ikke bestemt se.
men det er muligt.
Adam bliver 21. Januar 1741 Souslieutenant og
25. April s. A. Premierlieutenant og tillige lidt senere
Adjutant 38 •
Vi forlader nu Andreas i hans sachsiske Tjeneste for at kaste et Blik paa, hvorledes Forholdene
udviklede sig herhjemme i Danmark i Familien. Det
var gaaet stærkt tilbage for hans Fader, Etatsraad
Frederik. Han havde, da han blev gift, som nævnt,
bygget Overgaard op, men nu havde han ikke
mere Raad til at holde Bygningen vedlige, den for-
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faldt. V i s h o r g g a a r d var ogsaa forfalden, og han
maatte derfor ty til H a v n ø, der afgav den mindst
herskabelige Bolig af de 3 Herregaarde, og nu var
.Svogeren, Christian Frederik Liliencron, død, og Arvingerne trængte paa for at faa deres Prioritet. De
fik Dom ved Overgaards Birketing af 8. Maj og 3.
Juni 1739, og 5. August s. A. ved Landstinget; men
det ses ikke, at de derefter skulle have forhvervet
Sequestration. Gælden beløb sig med Renter og Omkostninger til 20,629 Rdl. 2 Mark og 6 Sk. 39 • Det
:saa altsaa økonomisk sort ud for Arenstorff. Han
.løste Knuden for sit personlige Vedkommende, idet
han lukkede sine Øjne paa H a v n ø den 3. N ovemher 1739 40 og blev bisat i Udbyneder Kirke.
Der skulde nu holdes Skifte.
Arvingerne var de 5 Børn:
l. Frederik paa Reffs,
2. Andreas i Sachsen,
3. Christian, Lieutenant sammesteds,
4. Anne Elisabeth, ugift, Overgaard,
5. Frants Ludvig (Fran~ojs Louis, Cadet ved 2.
jydske Regiment), senere 83/s 1741 i preussisk
Tjeneste,
.
hvoraf Datteren som ugift ikke var myndig, og Ludvig som f. 1718 mindreaarig. Da der saaledes var
umyndige ArYinger, maatte det Ofl"entlige tage sig af
.Skiftet, og i Henhold til Forskriften i D. L. 5-2-3 lod
derfor Skifteforvalteren, i dette Tilfælde Amtmand
over Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter,
Justitsraad Ditlev Trappaud paa 30. Dagen efter Dødsfaldet, altsaa 3. December 1739 Regimentskriver Niels
Schelde i Mariager, der her optræder som Amtmandens Fuldmægtig, paabegynde Registrering paa Over,gaard41. Farbroderen, Oberstlieutenant Henning von
'
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Arenstorff til Stougaard og Alslev møder som Værge
(Kurator) for Anne Elisabeth -og Ludvig. Endvidere
var tilstede Birkedommeren Yed Overgaards Birk.
Niels Mollerup, der dog senere afløses af sin Fuldmægtig med det for Stillingen lidt løjerlige Navn
»Peter Spillemand«, og endelig som Arvingernes juridiske Konsulent Prokurator Bertel Fredder fra Horsens. Der foretages nu en vidtløftig Registrering, der
varer i 6 Dage. Forretningen afsluttes 9. December
med en Instruks til Birkedommeren om Administration af Boet. Der afholdes derefter flere Skiftemøder.
Imidlertid har de 2 yngste Børn faaet Bevilling til at
være deres egne Værger42 under Kurators, Onkelen
Hennings Tilsyn, og den 3. Marts 1740 fremsætter
Arvingerne saa Andragende om at faa Boet udleveret
til privat Skifte. De tilbyder Amtmand Trappand
100 Rd. i Gebyr og Schelde en Discretion i Forhold
dertil, 50 Rd., men Amtmanden svarer, at der tilkommer ham kun Betaling efter Taxten. Han afsiger saa en Kendelse, hvori han udtaler, at d a alle
Effecter ere pantsatte, og d a der mangler skriftlig
Anmodning fra Arvingerne, og d a Kurator ikke har
præsteret Fuldmagt, saa vil han, trods Arvingernes
Indsigelse om, at de ikke vedersiger Arv og Gæld, og
deres Tilbud om at fremskaffe Fuldmagter, ikke udlevere Boet. Saa stod man der. Det kan bemærkes.
at man hidtil har fyldt 671 Sider i Stervboets Protokol, for hvilket Skrivergebyret til Amtmanden dog
kun er 10 Rdl.
Amtmandens Kendelse blev straks appelleret til
Landstinget, men dette stadfæster l. Juni 1740 Kendelsen43, hvorefter der appelleredes videre til Højesteret.
Imidlertid fortsætter Mollerup sin Administration
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af Boet i Henhold til Instruksen af 9. December 1739.
Han skulde afgive Beretning og Regnskab til Junker
Frederik og Oberstlieutenant Henning. De fører Protokoller over deres Forhandlinger, og det gaar af og
til ret skaTpt til imellem dem. De begyndeT med allerede i Marts Maaned 1740 at lade afholde Løsøreanklianer paa de for k llige Gaarclc.
I pril Maaned kommer ndrea nu hjem fra
Sa. 'h ·en, 0(1 d er l·ommer h r fler mere Liv i Fon·elningerne. 1\ilede ns Bo t Behandling offici l ligger
slill , og Gaardene administrere· af MoU mp foretager Brøcheue og u k l n den ~0. April i Hor · ns.
med Prolnn·ator Pædder A sistan e en Opgørelse med
Morbroderen, Paulus Lilieneran paa dennes afdøde
Broder Christian Frederiks Arvingers Vegne 41 • Disse
havde efleT equcsh·alionen i Q y :rgaard til Gode
20,629 R.d . 2 ·~'hul og 6 k. Delle B løb faar d ed
Betaling r red u ·erel til 6900 Hd .'14 for hvilket Beløb
der au gb•cs I reditor roe Pant i lilover ble n Møbler paa Overgam·d. Beløbet skal forrente· og Lilbagebetales i Afdrag indtil l 74 7.
Ved Auktioner l. og 2. Marts var Gaardene bortforpagtede paa 3 Aar. Det kan nævnes, at Visborggaard var bortforpagtet til Hospitalsforstander Sr.
Niels Nielsen, Aarhus, for aarlig Afgift 860 Rdl. grov
Kurant 45 •
Den 29. April afbolJ l Viborg et 'Mødc~· 0, hYOI'
rvi_n gern god ken der <li ·e Bortf rpaglning r og vedlag r, at Deling ikk l an finde led forind n Konlraktemes dløb. Jmidl rlid . l :.Il hv r Al·,jng b::tve
200 Rd. am·lig og Frederik tillige et forholdsvis beskedent Underhold paa Overgaard tilligemed Jagt og
Fiskeri, dog at han har Søsteren boende hos sig.
Videre vedtager de, at Søsteren skal gaa lige i Arv
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med dem. Den yngste Broder, Louis faar 800 Rd.
forlods af sin Arv til Køb af Officerscharge, naar Lejl~ghed bydes.
Denne Ordning er truffet dels for at
samle Penge til Dækning af Gælden, dels fordi man
ganske simpelt ikke kunde komme videre, inden der
forelaa endelig Dom om Spørgsmaalet om Boets Behandling, og Rettens Vej var (og e1·) jo trang og lang.
Andreas forbereder sig nu paa at tage fast Ophold i Danmark, og han søger og faar dansk Militærtjeneste, idet han 5. Juni 1740 antages som Captainlieutenant i »Livregimentet tilhest<<'17 • Efter at
have besørget alt dette, drager han tilbage til Sachsen
for at ordne sine Affærer der. Han søger Afsked fra
sachsisk Tjeneste, og denne meddeles ham i December 1740 som Captain 48 •
Der sker nu noget mærkeligt, som jeg ikke rigtig kan forstaa. Andreas bliver Volontør ved den
preussiske Armee 49 • Han havde taget dansk Tjeneste, saa han har vel maattet søge Tilladelse fra Danmark. Tilladelse fra Sachsen behøvede han næppe,
da han her søgte sin Afsked. Men hvorfor slaar han
sig netop nu paa preussisk Tjeneste? Vidste han ikke,
at den første schlesiske Krig stod for Døren? Nu da
han var forlovet og lige havde forberedt sig paa at
.sætte Bo i Danmark inden føje Tid, vil han dog· v~ l
ikke i Krig. Havde han ønsket det, saa kunde han
jo sikkert have faaet Tjeneste ved et af de Regimenter, som Sachsen i Aarene 1737-39 havde sendt
Østrig som Hjælpetropper, og som - forøvrigt under store Tab - havde kæmpet i Tyrkiet50 •
Med Udbruddet af den første schlesiske Krig forholdt det sig saaledes:
Frederik den Store af Preussen var kommen paa
Tronen i Foraaret 1740. Da Kejser Carl VI af Østrig
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paa E fl ersomm ren d ø<i , fandl J"r derik (Fritz) Tid pu n H el g unsligl Lil al ti ll'iY ' l"' S ·blesie u. Han begyndt i al tilhed a l rust > de n 7. No •emhe1: 1740.
tilf< rd.igl kunde tle ll ' nu ikke 1· l læ nge gaa af, og ·
tl n man i Østrig blev urolig, ' ndle man n Ge a nc.ll
til Preussen. Fritz fortalte ved Afskeds-Audiensen 9.
December ganske aabent denne Gesandt, at han vilde
benytte Lejligheden nu til at besætte Schlesien. Den
16. December lader Fritz derefter sine Tropper overskride Grænsen til Schlesien. Hæren indeslutter et
Par Smaafæstninger og jager hurtigt de uforberedte
Østrigere fuldstændig ud af Landet, og i Slutningen
af Januar (24.) kan Fritz lade Hæren gaa i Vinterkvarter51.
Hvornaar er Andreas saa kommen med som
Volontør? Han maa sikkert være kommen med, førend ban i December har faaet Afsked fra sachsisk
Tjeneste, og Krigsbegivenhederne maa være komne
bag paa ham.
Der blev nu et Ophold i Hærens Bevægelser ' 'ed
at den gaar i Vinterkvarter. Under dette Ophold er
Andreas i Meissen og her b li ver ban - efter 5 Aars
Forlovelse - den 16. F ebruar 1741 copuleret til sin
Kæreste, Maria Sophia von Schiebell 52 • Vielsen ud•
førtes i Hjemmet af Superintendent Dr. Wilken, og
han holdt . en Brudetale over Ordene »Das kommt
vom Herrn 53 • Andreas maa vel have tilbragt nogle
Hvedebrødsdage i Meissen, men saa kaldte hans Volontørtjeneste paany paa ham, og han kommer tilbage til Hæren.
Da Foraaret 1741 kom , har Østrigerne faaet samlet en Hær og rykker nu frem gennem det sydlige,
bjergrige Ober-Schlesien. Den preussiske Hær trækker sig tilbage langs Oders Biflod, Neisse. Det for21
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mer sig herved saaledcs, a l H ærene i D agene G.- 9.
April kommer UL at marchere pnrallell med hinnnden.
Fritz vilde lidt læ ngere Nord paa ad O h lau til for a l
tage mod Slag, men under Mardie n hertil forefalt'lt
nogle Smaatræfuinger, og under en a( d is se bliver
Arenstarif fanget:;.'. El Par Dage eft er s lod den 10.
April 1741 Slaget ved Mollwit:r., som ])l·agle Pre us sem e en argøre nde Sejr.
Nu var Efler retnings\'æsenel dengang ik.ke saa
hurtigt, og Andreas var vistnok h.elle r ikke nogen
Ilder efter a l gribe P e nnen, og Brode re n, Fredcril, ,
har derfor iJd<e i lange Ticle r h ør t fra ham. Andrens
har ikke eng<mg meddelt, at han e r ble ven gift. Frede rik s kri\'er saa '27. April til Brode re n, Christia n ,
de r ogsaa var gaaet i pre ussisk Tje nes te. »Hvad gaur
de1· af Broder Andreis. (som han kalde r ham ,) je~
har ikke hørt fra ha m, s iden han tils krev mig fra
Dresden.<< (Hvomaar delle var, ses ikke.) Frcdedk
fortsæltcr , al Andreas jo s laa r \'Cd et Hegime nt 25 ;\1il
fra Chris tian, men Frede ril' Yetl ikke h vor. Han lilføjer, at >>Ad visa melde r om e n komplet Viktoria for
Pre ussem e«, og han s pø rger, om Chris lian s kulde
ha,·e værel med; han in teresserer s ig megel for de t
Par ti, der h ar Re t, og herved men er han vel m ærkcligt nok Pre usserne, Brødrene s lod jo paa de11 Side 61>.
And reas' Fangcusknb har varet nogle Maaneder,
og h vorledes han er komme n fri, ka n ,jeg ikke se.
Det hedder sig, al hans unge Kone maattc kø be ham
fri 66 ; men 28. September 174·1 kan Fred e rik paauy
s ln-h·e til ham , og de nne Ga ng ad resseres Breve ne til
Fæs tninge n Brieg i Schlesien, som PTc usse rue ha n le
erobret a llerede -!. Maj. Frederik udtrykke r sin Glæde over, u t Andreas e a· s luppe n fri af Fa ngenskabel ;
han s pørger bland t a ndet, om han hnr modtaget e n
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Anvisning paa 200 Rd. Det var vel det Beløb, som
hver af Brødrene aarligt skulde have; maaske skulde
Andreas denne Gang benytte noget af det til Hjælp
til at løskøbe sig for. Det maa antages, at Andreas
nu har faaet nok af at lugte til Krudtet, og at han
har afsluttet sit Eventyr ved den preussiske Hær og
er søgt tilbage til sin Hustrus Familie i Meissen. Den
20. Marts 1742 skriver Frederik til ham til denne By.
Han tog nu en Tur til Danmark og besøgte sin Onkel
Henning paa Stougaard og kom i Pinsen til Broderen paa Overgaard.
Imidlertid var der den 9. Maj 17 42 falden endelig Dom ved Højesteret 57 • Trappand har 19. April
udtalt Erkendelse af, at offentligt Skifte var unødvendigt, og at Landstingsdommen maatte frafaldes,
og Højesteret har derfor ikke andet at gøre end at
omstøde den. Der var nu fri Bane for privat Skifte,
og 13. J u ni afholdes Skiftesamling paa Overgaard, og
her er Andreas til Stede.
I Arveforholdene var indtraadt nogle Forandringer. Søsteren Anne Elisabeth havde 4. Marts 1741 58
giftet sig med en Ven af Brødrene, Major Gustav
Adolph Luders von Gi'Lldenøhr; de boede i Mariager.
Men Ægteskabet blev kun af kort Varighed. Giildenøhr blev kaldt til København for at tiltræde en diplomatisk Tjenesterejse til Rusland; men paa Vejen fra
Aarhus til Kalundborg druknede han ved Kuldsejling
ved Thunø den 27. Oktober 1741 5 ø. Broderen Christian var afgaaet ved Døden den 6. September 1741 60 •
De 3-aarige Forpagtninger var vel endnu ikke
udløbne; men Brødrene enes med Søsteren om at
lade deres Aftale fra 1740 træde i Kraft. I Løbet af
Sommeren sælger Arvingerne forskellige Tiender, og
endvidere sælger de Reffs til Prokurator Fædders Fa2t•
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der, Hans Fædder for 5300 Rd. Kurant. Skødet udstedes 23. November 1742. Hartkornet for Hovedgaard, Bøndergods, Tiender o. s. v. var 315 Td. 4
Sk. 2 Fd. og 2 Alb. En af Aarsagerne, hvorfor dette
Gods ikke kunde koste mere, var den, at der fandtes
adskillige ø d e Bøndergaarde. Sognepræsten i Sdr.
Kongerslev sender Stervboet en Regning paa 121 Rd.
4 Mk. og 8 Sk. for Renter og Tiender af ti øde
Bøndergaarde og for resterende Offer af Hovedgaarden
for Aarene 1730-36 61 •
Nogen egentlig Skifteopgørelse har jeg ikke fundet, men derimod Udkast dertil; men dette Udkast 62
fra Marts 17 43 indeholder ikke nøjagtigt, h vor meget
Godserne sættes til, men derimod staar de1·, at Andreas overtager Visborggaard og Havnø med en Gæld
paa 45842 Rd. Frederik overtager O''ergaard. Møblementet paa Overgaard deles. Paa Skiftet udlægges
der 2000 Rd. til en Nevø, en »naturlig« Søn af Broderen Christian. Arven i Boet synes at være ialt 12630
Rd. Af Søsterens Arv udbetales hende kun 300 Rd.
kontant. Resten forrentes og afdrages af Brødrene.
Broderen Ludvig meddeler fra V\Teissenburg am Nordgau Arveafkald for sit Vedkommende, dateret 20.
Marts 1743.
Man kan ikke sige andet, end at dette Skifte er
bleven ordnet paa meget fordelagtig Maade. Afdøde
havde været meget langt ude i Gæld, og nu stod Arvingerne med et kontant Overskud. Dette skyldes i
meget høj Grad Arvingernes maadeholdne Fordringer
under Skiftet; men en stor Del af Æren maa vist
tilskrives Arvingernes juridiske Konsulent og gode
Ven, Prokurator Bertel Fædder fra Horsens. Han var
som nævnt Søn af Hans Fædder, som købte Reffs og
som blev Stamfader til Familien Fædder og Fædder-
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Charisius. Prokuratoren var vistnok ugift; han var
svagelig og døde i April 1751°3 •
Andreas .kunde nu endelig overtage og tilflytte
sine Godser, og han kaster sig over sit Landbrug,
som han jo vistnok i lang Tid havde længtes efter.
Han stod ganske vist endnu i Nummer i »Garden
tilhest«, men han har vel næppe gjort Tjeneste derinde, og han søger og faar sin Afsked 7. November 1743 6"'.
Andreas fik ikke sin Hustru her ind til Landet
lige straks. Da han var herinde i Pinsen 1742, var
hun ikke med, og det kunde næsten synes, som om
han end ikke har omtalt, at han var gift. Den 30.
September føder hun en Søn, der hjemmedøbes 2.
Oktober med Navnene Adam Fridrich Gottlieb 52 • Hun
meddeler Frederik Barnets Fødsel, idet hun samtidig
tilføjer, at hun har ladet ham indskrive som Fadder.
Frederik svarer herpaa 23. Oktober, og hans Brev
maa forstaas saaledes, at han først ved hendes Meddelelse er blevet vidende om Andreas Ægteskab med
hende. Det er højst besynderligt 65 . Barnet dør imidlertid 19. Oktober 52 •
Ved Tiltrædelsen af Godserne var der forskellige
Processer løbende, hvorom Fribert skriver meget fornøjeligt66.
Visborggaard var som nævnt allerede i Faderens
Tid forfalden, og Andreas tog derfor Ophold paa
Havnø med den mindre herskabelige Hovedbygning;
han restaurerede imidlertid Visborggaard. Han nedrev de 3 af de 5 Taarne med Fløjene med de springende Hjorte, og de 2 tilbageblivende reducerede han
til den Højde, hvori vi nu kender dem. Han nedbrød, hvad der var tilbage af Sidefløjene, men opførte en ny toetages Østfløj. Hvornaar han er be-
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gyndt paa dette Arbejde, kan ikke ses; men Restaureringen synes at være afsluttet i 1748u 7 •
Hvad kostede nu et saadant Arbejde, og hvor har
han faaet Pengene fra? Pengene var jo faa den Gang
i Forbold til Nutiden, men man fik jo ogsaa meget
for dem. Det r opcri el, at del lille Sorttenfri Slot,
som opført>s 1705- 06, kost de 5000 Rdl. og at
i'\'loderni eringen nf lausholm i 1693
ild · ko le
3000- 3400 Rdl. 08 • Ombygningen af ' isborggaard
faldt et halvt Hundrede Aar senere, og Pengene maa
vel være faldet lidt i Værdi i Mellemtiden. Men vi
maa vist kunne gaa ud fra, at 5000 Rdl. strakte vidt
cd R' laurel"ingen.
Nogle l onta11t 1· Jurvde han jo faaet ved kiftel,
men der plejer al · re Bud ft r mange Penge naar
man k:.tl overtage en større . Landejendom. Det hedeJer ig, al han olgte ten fra de nedbrudte Bygninger Ul København, hvor d 1· frem dele. 'ar god Brug
fOl' d m eflcr den store Brand i 1728 60 .
Han dreY
o aa elv Tegl ærkel ved \ isborg; ocr t n var ikke
helt billige den Gang; han sælger i 1751 BredeTen
pa v rgaard Sten for 7 Rdl. pr. 1000 Sti·. 70 • Dette
l·an allsamm n ghe god Indtægter men dog vi l
ikke nok til at bygge Gaarden om for. Af Indtægterne
af Godset har han ikke kunnet tage Pengene. I 174 7
kom den frygtelige lykke den store K' ægpest o' r
Landet. Den begyndte nord ufjords pna Dalsgaard
den 3. Juni og nauede Visborggaard ocr Ha nø i ktober Maaned. Den b01·u·cv pua Gaard og Gods i
mindre end 3 Maaneder 692 Høveder, og hvad dette
vil sige for et Par Studegaarde som Havnø og Visborggaard, behøver ikke nærmere at uddybes. Den
for som en Stormvind videre Nord paa i Amtet.
Dødeligheden var saa stor, at næsten intet Kreatur,
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der var smittet, kom sig. Da den kulminerede, bortrev den i een Uge ca. 4000 Stk. Høveder i Amtet, og
i 1747 bortrev den ialt ca. 40,000 Stk. Kvæg i Aalborg og Hjørring Amter. I November 1747 kom et
nyt Angreb paa Visborggaard og bortrev endnu 74
Stk. Kvæg 71 •
Gaardens Drift har saaledes aabenbart givet Underskud i lang Tid efter denne Misere. Men den 4.
Juli 1748 lader Arenstorff afholde Auktion over en
Del Strøgods. Dette indbringer ham i alt 5020 Rdl. 72 •
Herved faar han vel nok Erstatning for Mindreindtægten siden Kvægsygen, men det er vel ogsaa rimeligt, at han herigennem har faaet :Klækkeligt Tilskud
til Byggeriet. Alligevel kan han vanskeligt have taget
dette i Betragtning, da han planlagde Ombygningen.
Mon man ikke herefter maa antage, at han ogsaa har faaet en lille Medgift med sin Hustru. Naar
han ved sin Forlovelse o·m taler Svigerforældrene som
gerrige, saa skal det vist ikke tages alt for bogstaveligt. Han er næppe den første Svigersøn og bliver vel
heller ikke den sidste, der anser sin Svigerfader for
gerrig, blot fordi han ikke straks føjer Svigersønnens
Ønske om at faa et lille Haps af Svigerfadereris Velhaveri. Men paa den anden Side maa vi erindre
Svigerfader Schiebells Bemærkning i et Andragende,
hvor han fra Hirschsprung skriver, at han kummerlig maa tilskyde den sidste Rest af den kontante Formue, som hans Hustru har bragt ham. Selv om ej
heller dette · Udtryk skal tages alt for bogstaveligt,
maa man dog mene, at den Medgift, Andreas har
faaet med sin Hustru, har ret beskedne Grænser. Ved
Svigerfaderens Død senere ses der ikke at være taget
noget Hensyn til Fru Maria Sophia 73 , og det maa vel
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have sin Grund i, at hun har faaet den Arv, der
kunde tilkomme hende, allerede da hun giftede sig.
· Flytningen til Visborggaard · har næppe fundet
Sted før omkring 1750. Den 21. Juli og 4. Aug. d. A.
omtaler Ludvig Broderen Andreas som »Andreas paa
Havnø«, og 29. Marts 1751 skriver Lud,1ig fra Visb o r g g a a r d. Flytningen har altsaa a abenbart fundet Sted mellem disse 2 Tidspunkter 74 •
!vlaria Sophia har imidlertid, medens de boede
paa Havnø, født Børn. Desværre brændte Præstegaarden i Skelund den 20. Februar 1861 75 , og hermed
gik Kirkebøgerne til Grunde. Vi har derfor kun de
Uddrag, som Præsten i sin Tid har gjort til Lengnick,
at gaa efter, hvortil kommer en Angivelse paa et
Maleri. Maria Sophia havde den noget barokke Ide
at lade afskildre de 2 Børn, der døde spæde, og det
siges, at de er malede efter Døden 76 • Det er vanskeligt at faa disse Angivelser til at rime sammen, men
Resultatet maa vistnok blive følgende:
2. Marie Elisabeth, døbt 10. Januar 1744, født kort før.
3. Andreas Vilhelm, født 28. September 1744, begr.
7. Februar l 7 45.
4. Frederik, f. 10. Oktober 1745, døbt 13. s. M.
5. Vilhelm eller Andreas, født og død ca. 1746.
Naar hertil føjes forannævnte i Meissen fødte Søn
l. Adam Fridrich Gottlieb, født 30. September 1742,
død 19. Oktober s. A.,
vil det ses, at Børnene ere fulgte hurtigt efter hverandre.
Forholdet mellem Ægtefællerne udviklede sig ikke
godt. Dette er en fast Tradition, og den synes ganske at støttes af, hvad der er fremkommen. At det
skyldtes en Slange i Paradiset - »den franske Mamselle« - er maaske troligt nok, det kommer jeg til
om et Øjeblik.
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~l en jeg lror ogsaa, al del mnu fusts laaes. al
:\laria So phiu h a rv ro r e t s ind ssyg (oYe rne n ·øs).
Maria Sophia h a r omkring Nytaar 1750 b esøgt
sin Familie i Sachsen. Delle fre mgaar ar e t BreY77 ,
som hendes Søster Hedvig s luiYe t· Lil Frederik. Med
mange Hølligheds formulm·er l<lle r hun h eri o m s in
»kæ re Søs ler og he ndes s takkels Børn «, haabcr al de
læ nge maa nyde godt af »Hr. F æ llere ns« rorso rg og
ar de n Godhed, ba n ud vi ser im od de m, og e ndvide re, al
Søst eren Maria Sophia »ikke vil undlade selv allald{e
ham, uoar he ndes s l c tlc Om s t æ ndi g h e d e r lillader
tleL«78• D ette Bre v besvare r Frede rik først omkring
l. Juni 1750, naturli{:,t'\'is paa F ran sk 70 • li a n s kri ver
h eri bl. u., al »ha n m ed megen Sorg ha r erfaret s in
Svige rindes Aft·ejse, men siden de t e r s ket, øns ker
han aJ gan s ke Hjerte, al h u n hefi n de t· sig vel, og al
de s narest maa kunne have de n T ilfredsslillelse al
giYe hende e n ø m Tilgi velse60 •
E ndelig lindes der el Brev uf 21. J uli J750 fra
Ludvig 81• Ha n h a Ydc lige tagel Afsk ed fra pre us sis k
Militæ rtjeneste og var n u i S tellin . Han omtale r
heri, »al Andreas hat· s kreve t til ba m, al Ma rh1 Sophia et· Yed Badested, og al han vil henle h ende hje m <<.
Jeg lror, disse Breve nwa fo rs taas s aaledes, al
Maria Sophia virkelig er rcjsl til Badesled og el· d!!rfra laget vid ere til sin Familie p aa l3csøg, eller maaske o nwendL Hun har ha,,l lH Hensigt a t fol'lade
Ma nde n, men h ermed forlade r hun ogsaa sin e Børn.
En saadan Situa tion maa n atmnød \'Cndig virke slærl<l
nedbrydende paa hende. H u n vil il< k c h envende s ig
direJ\ Le til ~landen, men vil h ave Svogere n F red erik,
Iil hYe m hun h a r Tillid, Lil al hjæ lpe sig. Men hun
e r s aa Jangl nede, al hun ikke e n Gang l'o rm aaer selv
al s krive Iil denne Svogel'. Søsteren maa føre Pe u-
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nen for hende. Og naar Søsteren saa bruger det
kraftige Udtryk: »slette Omstændigheder«, ligger det
saa ikke nærmest at forstaa dette saaledes, at hun
mener, at Maria Sophias Nerver ere saa angrebne,
at hun er helt ude af Ligevægt, med andre Ord, at
Maria Sophia var overnervøs.
Vi maa dog antage, at Maria Sophia dels er bleven bedre og dels er bleven enig med Andreas om
at fortsætte deres Samliv. Familien ses ikke at have
hjulpet dertil, men synes heller ikke at have modsat
sig dette.
Det omtales 82 , at Christen Leth og hans senere
Hustru Rise Sophie, der kom til at bo i Murhuset
(nu Sophienlund), har hentet Fru Maria Sophia i
Sachsen med Vogn, og de har fortalt deres Efterkommere herom. Der maa vel herved tænkes paa
Fruens Hjemkomst fra dette Besøg. Imidlertid maa
der her være sket en lille Erindringsforskydning, som
et Sted har indvirket paa Traditionen; thi vel blev
Christen Leth nok senere en betroet Mand, men saa
betroet, at han kunde køre en Vogn til Sachsen, kan
han nu ikke have været i Am·et 1750; han var nemlig dengang kun 6 Aar gammel, og Rise Sophie 4 83 •
I Juli 1750 skriver Frederik til Andreas og spørger heri til Fruens Befindende, og da maa hun altsaa være kommen hjem 8!. Brevet skrives i Anledning af, at Frederiks Svigerforældre - Frederik var
bleven gift, hvorom nærmere nedenfor - er komne
herop til den førstefødte Søns, Frederiks Daab, og
vilde benytte Lejligheden til at hilse paa Andreas.
I et Par Breve af 29. Marts og 28. April 1751 85
udtaler Ludvig sig paa en Maade, der k a n forstaas,
som om Maria Sophia ikke er hjemme; men dette
er dog ganske usikkert. Men senere i 1751 bliver det
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galt igen. I >>U dk.« udtaler Forfatteren deraf, Frederik Arenstorff, at han i Arkivet har fundet et Brev
fra Maria Sophia til Svogeren Frederik, dateret Ham"
borg 31. August 1751, hvori hun skriver, at hun
er naaet dertil og vil rejse videre, naar hun faar
Penge fra sin Mand, og hun beder Frederik om at
sørge for, at hun faar Penge. Der er vel tænkt paa,
at hun er paa Udrejse og ikke paa Hjemrejse. Desværre har jeg ikke kunnet finde dette Brev. Men vi
kan vist uden Dristighed slutte os til, at Andreas
ikke har sendt hende Penge, og at hun er blevet hentet hjem fra Hamborg, og vi kan ogsaa sige os selv,
at det saa maa være efter denne Hjemkomst, at Maria Sophia er blevet spærret inde i det Vestre Taarn
paa Visborggaard, og her er hun saa forbleven til sin
Død, alene opvartet af een eller to Piger. At hun
ligefrem skulde være blevet mm·et inde, kan sikkert
ikke have været Tilfældet.
Indespærring var i Almindelighed, som Fribert
udvikler det 86, ganske utilladelig. Efterretningsvæsenet var imidlertid godt nok den Gang, saa det skulde
nok rygtes, hvis Fruen var bleven spærret inde p a a
u l o v l i g V i s. Hendes Familie havde ikke sluppet
Forbindelsen med hende. Hendes Forældre levede,
hendes Søster ligesaa. Hendes· yngre Broder var Ritmester ved Chevau-legers. (Det var først ca. 30 Aar
senere, at han blev sachsisk Krigs- og Kabinetsminister.) Og Danmark havde Gesandt i Sachsen, ligesom Sachsen her 87 • Der ·var altsaa Personer nok,
som kunde tage Affære. Og vilde den danske Regering eller højere Myndighed her hjemme ikke have
lagt sig imellem, hvis Indespærringen var ulovlig?
Men Behandlingsmaaden stemmer ikke med Nutidens Opfattelse. Nu anbringer man Sindssyge paa
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Anstalter, men man maa erindre, at saadanne Anstalter havde man ikke dengang, man kendte højst Daarekister, hvor man lænkede de arme Sindssyge; det
gjaldt nemlig blot om at sikre sig selv imod de Sinds·
syges Forvildelser. Tanken paa de Sindssyges eget
Vel kom først i anden Række. Hvem der havde
Plads og Raad dertil, spærrede derfor sine Sindssyge
inde under Bevogtning. Jeg mener derfor, at der
egentlig ikke kan bebrejdes Andreas noget, fordi han
under de givne Forhold indespærrede sin sindssyge
Hustru, særlig da hun jo tilmed vilde rejse sin Vej.
Men et andet Spørgsmaal vil det naturligvis være;
hvor baardhændet og hvor haardhjertet denne Indespærring er bleven gennemført. Efterverde~1en har
været tilbøjelig til at mene, at Andreas her nok er
gaaet videre end nødvendigt, men dette er det nu
umuligt at afg~re merl nogen som helst Sikkerhed,
hertil mangler der Materiale.*)
Vi kommer nu til den Omstændighed, som siges
at have medvirket til Fru Maria Sophias voksende
Sindssyge, og det er den bekendte M a m s e Il e s Ankomst til Visborggaard. H u n er almindeligt kendt
under Betegnelsen ))den franske Mamselle((, og hen*) Forøvrigl kan jeg ikke undlade her at bemæl"l<e at noget n:::er op Lil delle Tidspunltl salte man en dansit (holstensk) Grevinde Anna Constance Coscl f. v. Brockdorn·
1 Porvar·ing p1u1 Slottet Stolpen i Sa hscn . Men det vat·,
fordi Kurf rst August den II havde forstødt hende som
EJsL<erinde hvor·for hun var bleven besværlig. Man
fondt del derfor mere hens igtsmæssigt al • stille h e nde
koldt ~ , so m man s·iger, ved at iutem e r·c hende paa Stol·
Let Slolpen, og der s ad hun fl"a 1716 ineHil s in Død , der·
indtraf 17!15. da hun vat· 84 Anr· ga mmeiR8. Lovligheden
i denne [nclespæning lwn alene søges i al del \ar Ene-

herskerens Befaling.
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des Navn var fransk nok, Blambois eller Blanbois 89 •
Men hvis man saa vil sige, at Frankrig var hendes
Fædreland, saa er det ikke rigtigt, eftersom hendes
Fader var født i H alle i Tyskland; og hvis man da
vil sige, at saa maa hendes Modersmaal have været
tysk, saa er det heller ikke rigtigt, al den Stund at
hendes Moder var en dansk Bondepige.
Hendes Fader hed Gedeon Blambois (Blanbois),
og han angives at være født i Halle 90 • Her havde
en fransk Koloni paa ca. 700 Sjæle siaaet sig ned,
grundet paa Ophævelsen af det Nantiske Edike 1 • I
en Liste fra 1703 over Koloniens Medlemmer nævnes
»le Sieur Zacharie Blanbois«*) som Bomulds-Strømpevæver med Hustru og 6 Børn samt 4 Arbejdere og
l Amme. Denne Zacharias maa velsagtens være Fader til bemeldte Gedeon, der er født omkring Aar
1700°0 • Gedeon kom til København som Parykmagersvend, og han omtales 1728 som boende i Set. Anna
Vesterkvarter Nr. 284 92 , og det nævnes i en Folketællingsliste, at han »Haver hos sig Anne Stair som
tredser« 93 • Han tog 21. Juni 1730 Borgerskab som
Parykmager i København 94 • Han bekendte sig til den
reformerte Konfession, og 17. Maj 1729 giftede han
sig med bemeldte Dame, hvis Navn da skrives >>Anne
Star«; men Brylluppet stod i Trinitatis Kirke 95 • Det
reformerte Samfund har herefte1· sikkert været tilbøjelig til at betragte ham som en frafalden. Anna
eller Anne Stær var efter Angivelsen ved hendes Dødsfald født 1703. De havde af Ægteskabet 3 Børn.
l. Gideon Blanbois, døbt 10/s 1731, begr. 17 /12 1733.
*) I Berlin lever flere Personer af Navnet B!anbois med

franske Fornavne. De mener at stamme fra en Mand,
som indvandrede til Tyskland 1685, formodentlig altsaa
ovennævnte Bomulds- og Strømpevævcr.
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2. Susanna Blanbois, døbt, 7/12 1732.
3. Zacharias Blanbois, døbt 3/9 1734 96 •
Parykmageren døde i 1746 og blev begravet 4.
November, dog fra reformert Kirke 97 • Hans Kone
sad nu Enke; i København opholdt hun sig i hvert
Fald et Par Aar, og det ses, at hun i 1748 boede
i Admiralgade og (senere?) i Pilestræde 98 • Admiralgade ligger i et Kvarter, som ikke har noget særlig
godt Navn paa sig; men Forholdene var anderledes
dengang, og Kvarteret var meget velanset*). Anna
Stær flyttede senere tit" Vester Hassing i Vendsyssel,
og der har hun været i hvert Fald allerede 1760 99 ,
men hvornaar hun er kommen der, vides ikke. At
hun flytter hertil, synes at være sikkert Tegn paa, at
det er sin Hjemstavn, hun har søgt til. Det viser
sig da ogsaa, at der der paa Egnen levede en Familie, som har haft Tilnavnet Stær 100 • Anno 1701
den 23. Oktober trogav Sognepræsten for S e r r i d sl e Y Sogn i Vendsyssel Hr. Peder Hiardemaal, C h r isten Stær og Anna Jensdaatter af Under Are, og
den 11. December copulerede han dem. Den 3. September 1702 døbtes Christen Lamsøn Stærs og Anna
Jensdatters Barn, kaldet Kirsten, og 29. Oktober s. A.
»gich Anne Christen Stærs i Kirche« 101 • Da Anne
Stær nu efter Angivelsen ' 'ed hendes Dødsfald var
født c. 1703, kan det antages, at vi her har hendes
Forældre og en Søster, men Familien maa være fraflyttet Serridslev; jeg har ikke kunnet finde hendes
Daab anført i nogen af de for noget andet Sogn der
paa Egnen bevarede Kirkebøger. Der fandtes Familier
med Navnet >>Stær« andetsteds i Landet; saaledes
havde Rasmus Stær af Bakkebølle den 26. Juni 1701
*) Dt:t kan tilføjes, al Biskop Martensen som Nygift boede

i Hummergade i samme Kvarter.
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en Datter, der fik Navnet Anne, til Daab i Vordingb o r g Kirke. Det synes lidet sandsynligt, at hun
skulde være identisk med vor Anne Stær; Aarstallet
passer ikke, og hvorfor skulde Anne Stær søge til
Vendsyssel, hvis hun var fra Sydsjælland?
Videre maa jeg anføre, at den 21. Aug. 1770 dør
der, 69 Aar gl., en Christian Ha1·tvig Stær, der
var Fæster af »Skovhuset<c i V e s t e r H a s s i n g 102 •
Han er maaske næppe identisk med fornævnte C h r is t e n Stær; men Slægtning til Anna Stær maa han
nok have ' 'æret. Christian Stærs Familie har nemlig
holdt til, dels i »Skovhuset« og dels i Nabostedet
»Fuchslund« 103 • Og i 1765 sælger Jørgen Jørgensen
det næste Nabosted »Ravnskov« til Zacharias Blambois, altsaa Annes Søn 104 • Zacharias handler noget
omkring og ender med at blive Møller i Hals Mølle.
Han gifter sig saa 2. Februar 1781 med Jomfru Else
Cathrine Ochesen, som det maa antages en Søster til
Overlods Jørgen Adrian Ochesen af Hals 105 • Hans
Moder flyttede med ham og dør i Hals 1781, 78 Aar
gammel, og begraves 25. Maj. Zacharias dør barnløs 1788 og begraves 18. Januar106 •
Vi kan gennem denne Afstamning og disse Slægtforbindelser se det sociale Niveau, hvorfra Susanna
Blambois stammede. Familien synes at have været
efter Forholdene økonomisk ret velsitueret, og den
har, saavidt jeg kan skønne, været i Besiddelse af en
god Portion honnet Ambition. Zacharias kaldes stedse »Seigneur«, hvilket kun brugtes om Personer uden
for Bondestanden; og Betegnelsen staar ingenlunde i
Forhold til Størrelsen af hans Ejendom »Skovhuset«,
der kun var paa godt l Td. Hartkorn. Susanna finder aabenbart ikke sit Navn fint nok, det minder for
meget om Afstamning fra de Reformerte, og hun lader
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sig derfor kald e » tt anna Maria« og ender med alene
at La d ig kalde »Maria <~ . Hun har sikkert faaet en
e fter Forholdene god Opdmgelse og har faaet de fornødne Sprogkundskaber til at kunne færdes i de for- '
nemme Huse. I Pilestræde har hun boet i Hus med
Silke-Fabriquer, Madame Martin, hvis Datter informerede i Fransk. Maaske har Susanna ogsaa nydt godt
heraf. Det ses af neden anførte Brev, at hun, førend
hun kom til Visborggaard, har haft en Tjeneste andetsteds af tilsvarende Art, men hvor vides ikke.
Hvornaar Susanna er kommet til Visborggaard,
kan jeg ikke sige. Hvis det er hendes Skyld, at Fru
Maria Sophia vil forlade Manden, maa hun være
kommen før 1750. I 1751 er hun der i hvert Tilfælde. Da hun som nævnt er født i ca. December
1732, har hun dengang kun været 17-18 Aar gammel, altsaa blutjung. Det ligger nærmest at antage,
at hun er kommen som en Slags Bonne for de 2
Børn, Maria Elisabeth og Frederik, der i 1750 var
henholdsvis ca. 7 og 5 Aar. Hun maa have haft
Herretække og været i Besiddelse af visse hedaareude
E gen ·kabet·, id n hun straks bar kunnet gøre lndtr ,k paa den 42aarige Andreas ; for hun h a r i hvert
Fa ld gjort Indtryk paa ham itllen~ de dengang, iden
h a n lral • da Ma ria ophia ikke Jam ge re ' 'al' i Stand
til at føre Tøjlerne, overlod disse til hende. Det gjorde han nemlig.
Den første Gang, jeg kan konstatere Susannas
Nærværelse, er i September 1751, altsaa umiddelbart
efter at Maria Sophia er kommen hjem og er bleven
indesp n t (.ifr. ovenfor).
F r clerik 1 aa Overgaard at· omsider bleven gift
i 1749 Ob var samtidig bl ve n tlcln ro nl til Eta tsxaad.
Hans Brud var en f01·n em Dame, Øll gaard Sophie
22
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Ide Rantzau, født 1716, og han maatte hente hende
ud af selveste Vallø Kloster. Hendes Fader var Hans
Bertram Rantzau af den bekendte holstenske Slægt.
Han blev i 1751 Generallieutenant. Han var sikkert
en Mand, der forstod at omgive sig med Air, men
det siges ogsaa, at han ''ar en stor Ødeland. Hans
Hustru, Øllegaards Moder, var Christiane Øllegaard
von Holstein, en Dame af ikke mindre fornem Afstamning. Hun var Søster til Statsminister Johan
Ludv. Holstein. Hun var imidlertid død 1748, og
Generalen giftede sig derefter anden Gang 1750 med
Ilsabe Charlotte von Moltke, ligeledes af meget fornem Extraction, Søster til Statsmanden, Lensgreve
Adam Gottlob Moltke 107 • Dette Ægtepar vilde nu i
1751 besøge Svigersønnen paa Overgaard, og han traf
i den Anledning store Forberedelser. Der blev saaledes engageret 2 tyske Tjenere, og der blev købt Vin
hos »marchand de vin«, Kiinchel i København. Frederik sendte sin Vogn med Forspand af de 6 hvide
Heste 108 (det var vistnok først senere, at man fik sort.
Forspand paa Overgaard) til Fredericia for at hente
dem, og Vejen til Overgaard blev lagt over Frijsenborg. Til de Arrangements, som man traf paa Overgaard, hørte nu ogsaa, som rimeligt var, at Andreas
maatte over for at hilse paa disse Svigerforældre, og
de vilde saa igen aflægge Besøg hos ham paa Visborggaard. Svigerforældrene ankom i Slutningen af
September 1751. Vi maa altsaa tænke os, at Kareten
fra Visborggaard med Forspand af 6 sorte Køreheste
en Dag efter Bestemmelsen svinger op for Døren til
Overgaard og ud træder ikke blot Andreas, men ogsaa
..... Maroselie Blambois. De naadige Damer paa
Overgaard trak paa Næsen ved at se Andreas' Ledsagerske, det var ikke en Personage, hvis Selskab
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man kunde byde dem. Besøget afkortedes, og Hr.
Etatsraaden maatte bagefter, tydeligvis under Paavirkning af Damerne, gribe Pennen og sende Andreas en
Skrivelse. Han beklager heri først, at Andreas' Besøg blev saa kort. Derefter fortsætter han, at Broderen vel nok vil kunne forstaa, at Svigerforældrene
gerne vilde hilse paa Andreas, men de maatte afholde sig derfra, da Mamsellen var medfulgt som dame
d'honneur for Huset, og hvis Andreas ønskede at se
dem, saa maatte han derfor sørge for, at Søsteren,
Fru Giildenøhr i Mariager, repræsenterede Huset, og
at Mamsellen ikke lod sig til Syne. Han beder saa
Andreas bestemme en Dag for Besøget109 •
Den vilde Andreas ikke bide Spids paa. Han
vilde nok selv bestemme, hvem der skulde repræsentere hans Hus, naar hans Hustru var syg. Han skriver derfor (2. Oktober) til Broderen et Brev, det er
paa Tysk, men lyder i Oversa~ ltelse saalede :
»At jeg ikke straks i Gaar besvarede Dit B rev,
kommet· af, at jeg havde Besøg af den højl rede
Major Høgh 110 og endnu en anden Gæst, hvorfot· jeg
beder Dig undskylde mig. Jeg beder Dig formelde
din Kære le (\:>: Fruen) min Compliment, og gør det
mig ondt, at Damerne ilde Optagelse har berøvet
mig Fomøjel en aJ at p·rofilere af din Fru Svictel.'mod er. og -fade1·s Besøg· thi hvad min Mad emoi. U· s Ko n ver a Lion angaar, saa a user jeg din F t· u
Svigermoder og -fader for altfor fornuftige til, at de
skulde undslaa sig for at omgaas hende, da hun dog
alle Dage har frequenteret lige saa høje og endnu
højere Personer, og ogsaa endnu kan frequentere dem.
Y dermere er det vel kendt, at hun under mine nuværende bedrøvelige Omstændigheder sørger for mig,
mine Børn og mit hele Hus, skønt hun ikke havde
22°
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det nødigt. Følgelig er jeg hende al Tak og Respekt
skyldig, og netop det samme kan en anden ogsaa
med god Samvittighed give hende. Thi jeg ved intet
Slet at sige om hende, har til Dato ej heller kunnet
erfare noget, der kunde være hende ufordelagtig; med
hvilken Ret, maa jeg da spørge, skulde jeg altsaa
støde hende ud af Selskabet. Jeg lade1· ikke Passioner regere mig og vilde ønske, at intet Fruentimmer
hav.de mere at forekaste sig end hun, og at min højtærede Broder vilde overlade Resten til min Conduite.
Saa tilstaar jeg her aabent og frit, at jeg aldeles ingen Aarsag har til at vise min Madernoisene Døren
paa Grund af et Besøg, men vil hun fremdeles som
tidligere, naar nogen kommer hos mig, og hun v il,
lade sig se. Jeg vil ikke rose min Conduite, men jeg
har dog travet lidt om i Verden og har besøgt mange
fornemme Huse, hvor til alle Tider Mademaisellen
med sine Undergivne har præsenteret sig og deltaget
i Selskabet. Hvorfor skulde jeg da ikke ogsaa give
min den samme Præference, som hun har haft i sin
forrige Tjeneste, og som jeg til Dato heller ikke har
kunnet undslaa hende, i Særdeleshed da hun mener
saavel mig som mine det saa godt, og hvorfor jeg
føler mig hende saa meget mere forbunden. Jeg har
vist hende min højtærede Hr. Broders Skrivelse, og
hun forsikrede mig straks, at hun, saasnart hun
maatte have den Fornøjelse engang at se den højtærede Broder, vilde takke ham for hans gode Rekommendation. Jeg forbliver, næst venlig Hilsen til
Søsteren og de Smaa din oprigtige Broder 111 .«
Efter dette Brev har Andreas sikkert maattet renoncere paa Generalens og Generalindens Besøg.
Er Damernes Afslag paa at ville se Mamsellen
nu et misforstaaet Udslag af deres Fornemhed, eller
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er det den dydige Kvindes Aversion imod at have at
gøre med en anden Dame, paa hvis Moral der kunde
sættes Plet. Jeg maa overlade til Læseren at afgøre
dette. Men man kan ikke nægte, at Andreas' Brev er
vel skrevet, og at man faar det bestemte Indtryk, at
der paa dette Tidspunkt ikke er forefaldet noget u t ill a d e l i g t imellem ham og Mamsellen. Men han har
i alt Fald været for dristig, idet han satte en saa ung
Dame paa en saa betroet Post som Repræsentant for
Huset, Stedfortræder for Fruen, og han har herved
udæsket sine Omgivelser til en Kritik, som heller ikke
er udebleven.
H vad der s e n e r e kan være sket, b li ve r en anden Sag.
Andreas vedblev nu at lade Mamsellen føre Tøjlerne paa Visborggaard og holdt stædigt fast derved,
skønt han jo maatte kunne se, at dette ikke kunde
anses for og heller ikke var passende.
Men Mamsellen sad sikkert inde med andre Egenskaber, som man ikke venter at træffe hos en saa
ung Dame. Hun var aabenbart forretningsfåhig. Den
21. December 1753 udsteder Anders Pedersen Lund,
Borger og lndvaaner i Mariager, Skøde til Hr. Captain von Arenstorff til Visborggaard og Havnø og
til velædle J arnfru Maria Blambois paa Galiothen m
»Wibeche Friedlieb« 118 paa 17 Læster; Købesum 420
Rd. 114'. Det er lidt overraskende, at Andreas køber
et Skib, men endnu mere overraskende, at Mamsellen
er Medejer. Det var ikke noget Lystfartøj, men et
Fragtfartøj. Men Spekulationen med at eje Skib var
nu næppe saa ueffen. Der var ganske sikkert ikke
saa lidt at bestille med Sejlads fra Visborggaard og
Hadsund til København med Varer. Der skulde sendes Træ fra Skovene til Hovedstaden, og man afsatte
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sit Korn og Smør derovre, rimeligvis ogsaa Mursten
m. m. m. Dertil kom, at man vel hele Tiden følte,
at Kvægpesten hang truende over Hovedet paa Landbruget, og at der derfor var Anledning til at se sig
om efter andre mulige Indtægtskilder end dem, som
selve Gaardens Drift kunde give. Andreas var saaledes ogsaa senere et Par Aar, 1761-63, Forpagter af
Konsumptionen i Mariager 115 • Men naar Mamsellen
var med i dette Forehavende, maa hun vist have
haft Raadighed over nogle Penge selv, som hun vilde
gøre Forretning med. Jeg kan ikke tænke mig, at
Andreas. tager hende med uden Indskud, det vilde
være en underlig snirklet Maade at yde hende Goddædighed paa.
løvrigt hører vi ikke meget om Åndreas og Marnsellen i de følgende Aar. Jeg har truffet deres Navne
paa Løsøreauktioner forskellige Steder. Auktioner var
vel dengang, som det ogsaa har været senere, en Slags
Folkeforlystelse, og at de møder der, er der jo egentlig ikke noget overraskende i. Andreas' Søster, Majorinde von Giildenøhr døde i 1754 i Mariager, og der
holdtes her Auktion 9: September over hendes Efterladenskaber. Der var et godt Indbo og Sølvtøj, og
hele Auktionen beløb sig til ca. 800 Rdl., hvad der
jo dengang var et overmaade betydeligt Beløb. Marnsellen faar paa denne Auktion Tilslag for godt 100
Rdl., og Andreas faar Tilslag for godt 400 Rdl. Det
ser derfor ud, som om det, som Mamsellen har købt,
Sølvtøj, Sengetøj, Dækketøj o. l., virkelig er købt til
hende selv personlig, og ikke til Huset; thi Andreas'
Køb omfatter ogsaa Sølvtøj, Sengetøj, Dækketøj o. l.
Der var vel ikke noget underligt i, om Mamsellen
samlede til Udstyr, hvis et Ægteskab skulde byde sig,
og hun har altsaa Midler til sin Raadighed til saa-
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dant Indkøb. Paa Auktioner hænder det jo ofte, at
man kommer hjem med mærkelige Ting, og der er
vel derfor heller ikke noget underligt i, at Andreas
erhverver sig et Cartuns Vuggetæppe for 4 Mark og
8 Sk. At han køber en sort Ko paa 8 Aar er jo
ganske rimeligt 116 • Den kostede 2 Rdl. 3 M. Ogsaa
paa andre Auktioner optræder han som Køber sammen med Mamsellen. Paa Auktion paa Havnø 5. og
6. Juni 1755 efter Oberstinde v. Deden forsyner de
sig saaledes hver med Kjoler med Adrienne 117 •
Mamsellen optræder adskillige Gange som Fadder ved Barnedaab i Omegnen. At hun selv var døbt
i reformert Kirke, har altsaa ikke været Hindring herfor. Kirkebogen for Visborg er jo brændt, saa man
kan ikke se, om hun har været Fadder der i Sognet.
Men i Kirkebogen for Als 118 nævnes hun flere Gange.
Hun er saaledes f. Ex. Fadder for Andreas Møller,
Søn af Forpagter Anders Jensen Møller i Haslevgaards Mølle, der døbtes 2. November 1755. Han
blev senere Fuldmægtig paa Klarupgaard. Arenstorff
var ogsaa Fadder til ham. Den 15. Maj 1757 er hun
atter Fadder i samme Familie, denne Gang for Datteren >lHenricha Antoneta«, som senere blev gift med
hendes Broder, Zacharias' Svoger, Overlods Jørgen
Ochesen i Hals. Men ogsaa ved Daab i andre Familier findes Mamsellen opført som Fadder. Det er
ganske interessant at lægge Mærke til, at Sognepræsten i Als var Mag. Chr. Nielsen Broch, som efter Sagnet senere manede Mamsellen ned ved >ldet røde Led<<.
Traditionen 119 beretter om, hvor haardt Marosellen behandlede saavel Arenstorffs Børn som de Piger,
der kom til Hove, og som hun havde under sig. Det
foregaaende viser, at hun dog ogsaa har staaet paa
god Fod med Beboere paa Godset.
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Der findes et Brev af 5. November 1758, hvor
Frederik anmoder Mamsellem om, at hendes Skib
foruden Oste maa medtage et Fuglebur med en Kanariefugl til København. Brevet, der er skrevet paa
Fmnsk, viser, at Frederik har anerkendt hendes Stilling paa Viborggaard; men det synes tillige at vise,
at Skibet nu tilhører MaroseHen alene 120•
Det hedder sig nu, at Andreas Arenstorff i 1758
skilte sig af med Mamsellen, og at han lod hende bo
paa Transbjerghalt Herom har jeg intet kunnet finde
i Arkiverne12L.
I 1759 afgaar Maria Sophia Schiebells Fader,
Johan Adam v. Schiebell ved Døden i Lieberose i
Nieder-Lausitzm. Et egentligt Skifte efter ham har
jeg ikke kunnet faa fat i, men det ser ikke ud til,
at der ved denne Lejlighed kan være tilfaldet Maria
Sophia nogen som helst Arv. Sønnen Adam afstaar
sin Andel til sin Moder og sin Søster Hedvig.
I 1760 den 22. Februar blev Madernoisene Biambais gift med Captain ved Nørrejydske Nationale
Infanteriregiment Carl Frederik Castonier 123 • Vielsen
var indført i Kirkebogen for Skelund og Visborg, og
Brylluppet har vel staaet paa Visborggaard, og hun
drog derefter til Mariager, hvor Manden havde Bopæl. Ægteskabet blev kun af kort Varighed; hun
døde efter ca. 9 Maaneders Ægteskab, altsaa formodentlig i Barselseng, og blev begravet i Mariager Kirke
den 8. November 1760 124 • Det var Captainens anden
Kone, men han trøstede sig utilgivelig hurtigt; han
fik 23. December s. A. Frihed til at copuleres hjemme
i Huset og indgik 2. Januar 1761 Ægteskab med højædle og velbaarne Frøken Eleonora von Sucow 125 •
Men Mamsellens Saga er ikke til Ende dermed.
Hun havde den 5. Juni 1760 været paa Havnø sam-
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men med sin Mand og sin Moder, og jeg skulde tænke, at Andreas Arenstarif ogsaa har været til Stede
ved denne Lejlighed. Captain Castonier og Hustru,
Maria Blambois opretter der et Testamente. Det er
underligt, at de tager til Havnø, der paa dette Tidspunkt vistnok kun var beboet af Tyende 126, men maaske har de villet være uforstyrrede, og .Birkedommer
Henning Pedersen er maaske taget derned for at være
medvirkende. Testamentet lyder paa, at Captainen,
om han overlever sin Frue, skulde til hendes Moder,
Anna Stæhr Blambois af V. Hassing, udbetale 100 Rd.
aarlig. Dette Testamente blev konfirmeret 28. November s. A. efter Maria Blambois Død. Den 11.
Marts 1761 udsteder Captain Castonier i Mariager et ,
Dokument, hvorved han til Sikkerhed for Anna StæhrsPension anviser hende Renten af en Kapital stor 2000·
Rd., som han da havde staaende hos Captain von
Arenstorff, altsaa Andreas, og hvor han videre lover,
at hvis denne Kapital blev forflyttet, skulde anden
Forsikring blive hende meddelt 127 •
Naar Castonier eller vel rettere Mamsellen har
faaet 2000 Rd. til Gode hos Arenstorff, maa man erin;dre, at Mamsellen, som tidligere omtalt, havde Midler, og at Galiothen, der forøvrigt nu ikke længere
hedder >>Wibeche Friedlieb«, men »Jomfru Maria«,
- maaske til Minde om Mamsellen - er overgaaet
til Andreas; det fremgaar af Skiftet efter ham. Den
maa b a n j dog hin e betall hende ell r sl, y lde hende
Pe nge for. Om der maask · har roret andet Fon lning mellen1\ ærende, kan jeg ikke se; n eu del c1· jo
muJigl.
'( en der lindes en Mærkeligh d: da der fte1·
Andreas' Død registr ·redes paa \ i borggaard , forefind e. paa Gangen paa l. Sal et SI ab, som angives
al ind bolde Mam ·ellens I læder. Del tage derfo1·
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ikke med ' 'ed Vurderingen 128 • Har han købt disse
Klæder af Mamsellen? N a ar Anna Stæhr skal have
Penge af Datteren eller Svigersønnen, saa maa dette
vel sagtens have sin Grund deri, at det er hende, der
i sin Tid har forstrakt Datteren med Penge til at købe
Skib for o. l.; og at dette Laan omsættes til en Pension fra Datteren og efter hendes Død fra hendes
Mand, er jo egentlig ikke saa underligt.
Maria Sophia Schiebell levede ikke længe efter.
Det hedder sig, at hun det sidste Aar af sit Liv laa
til Sengs, og den 10. August 1761 129 lukkede hun sine
trætte Øjne paa Visborggaard og blev bisat i Visborg
Kirke. Der hviler hendes jordiske Rester nu i en
Bremer Sandstenskiste. Om det er Andreas, eller om
det er Sønnen, der har ladet denne og en tilsvarende
for Andreas forfærdige, ved jeg ikke. Jeg maa her
bemærke, at Kisterne er forsynede med Vaaben, Andreas' med det Arenstarifske Vaaben, men den Schiebellske Kiste er forsynet med et fuldstændig vildledende Vaaben, som intetsteds har hjemme. Det
Schiebellske Vaabeti kendes bl. a. fra Broderen, den
senere Ministers Dokumenter, og fra Vaabenbøger.
Det forestiller en oprejst gylden Grif, der holder en
Hat eller et Fad i Forkløerne i blaat Felt.
Da Maria Sophia nu var død, sad Andreas ikke
længe som Enkemand. Han giftede sig med Johanne
Augusta Didrichs. Hun var Datter af Johan Christian Didrichs, der 1758 var gaaet af som Generalmajor, og Hustru Charlotte Amalie Søbøtker 130, og
hun var født 17. Juli 1733. Faderen havde vistnok
senest haft med Udskrivningen for en Del af Nørrejylland at gøre, men hayde I)U trukket sig tilbage og
boede, som det den Gang saa ofte var Tilfældet med
afgaaede Officerer, i et lille beskedent H u s, og hans
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Hus laa i Ø. Hornum Sogn. Andreas havde staaet i
Bekendtskabsforhold til Familien i længere Tid; det
omtales i flere Breve, at han har aflagt Besøg deroppe. Generalens Hustru var død allerede 1751.
Andreas har aabenbart ikke tidligere lidt af nogen
~ rlig honnet Ambition.
?\len G neral. datteren har
næpp følt ·ig tilfred slillel v d, s lv om hun fik en
Mand, der var Herre Lil isborggaard og thrvnø, ·a.
800 Td. H.arlkorn, kun al bli
Kaptajnsfruc. Andreas ansøger derfor Kongen om at blive Oberst. Motiveringen derfor er Hul mager. Han anfører alene,
at han har en , ldre Brod r, som er Konferensraad,
og en yngre, der er Oberstlieutenant af Infanteriet, og
»han mener selv ikke at være ringere end Brødrene«.
Kong Frederik den V be,?ilger bam 28. Januar 1762
allernaadig t Kru·akter som »velb staller Obrist af
Kavalleriel«, imod at ban b etaler 1000 Rig da ler lil
Landkadelkassen 1:11 • Den Gang var det en dattligdag
Ting, at man betalle en Sum for at opnaa en Titel,
og det kunde endda h, nde, at Summen gik i Kongens Chatolkass . Andreas betalte Pengene og kunde
h 1·efler lille i flunkende ny Ob r luniform, da han
den 26. • ebmar 1762 blev i el i Øster H om u m Kirke132. Broderen Frederik var buden med til Brylluppet.
n nye Frue rykkede n u ind paa Visborggam·d , men hun kom med Puahæng. Hendes Fatler
fiyUede ind paa isborggaard. Der boede tillige en
K u sine, Frk. Lohmanu 188 og ntlelig en Mand der
h d Mi ·l1 a l i\lalhia Popp ndich 131 • Hirsch m n r,
al han rnuligvi har Lj cn l som
ndero fficcr fø1· "iu
Afgung fra Hær n. Han Hk Afsl ed fra I-l ær en u/s
1767 som Li uten nl, men betegnes s m aadan allerede i 1764 ved Delingen af Arven efter Andreas v.
Arenstorff, hvor han optræder paa Fruens Vegne 135 .

340

H. H. HVASS:

Han havde da Værelse paa Visborggaard. Hirsch
kender intet til noget yderligere militær Avancement
for ham, og naar han senere i Livet og ved sin Død
25. Juli 1785 kaldes Major 136 , saa synes denne Titulatur ikke at have haft nogen officiel Bekræftelse.
Naar Fribert 137 a mener, at han var Fruens Halvbroder, saa er dette en Hypotese, som næppe holder
Stik. Navnet »Poppendich« er nedertysk og maa sikkert høre hjemme i Holsten. Mon han ikke hører til
en Familie, oprindeligt af Haandværkerstanden, af
hvilken Medlemmer nu bor i Kiel og Omegn. Denne
Familie stammer nemlig fra Rendsborg, der som Fæstning var rigelig forsynet med Militær 137 b.
Det hedder sig, at Nemesis ramte Obersten, og
at ban overraskede sin Hustru i øm tete a tete med
Hr. Poppendich. Om dette er rigtigt, skal jeg ganske lade staa ved sit Værd 138 ; men Andreas Arenstorff synes, om jeg saa maa sige, at have trukket sig
ind i sin Skal og blev en ensom Mand. Længe varede hans Ægteskab ikke. Døden indhentede ham
den 24. Januar 1764 139 paa Visborggaard, hvor han
havde indrettet sit Kammer i Stueetagen i det Østre
Taarn. Fruens Kammer var derimod paa første Sal
i samme Taarn. Hr. Poppendichs Kammer befandt
sig ogsaa paa første Sal 140 •
. Oberstens Lig blev hensat i en Sandstenskiste
ved Siden af Maria Sophias i det Arenstorffske Kapel
i Visborg Kirke.
Om Andreas' Forhold til sin første Hustru og
Mamsellen skriver Frederik Arenstorff i sit »Udkast«,
at »Sagnet frikender Maria Sophia, og under enhver
Omstændighed var Andreas' Opførsel imod hende alt
for haard, at jeg ikke skal sige grusom«. Han fortsætter. »Kuns dunkelt erindrer jeg disse Sagn fra
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min Barndom, og de ville snart uddø«, og senere, at
»Andreas døde som Oberst 1764, efter Sagnet ikke
savnet af nogen«.
Det er jo en haard Dom. Om det foranstaaende kan forandre noget i den, maa jeg overlade til
Læserne.
Der skulde nu foretages Skifte efter Andreas, og
der blev straks efter hans Dødsfald i Dagene fra den
27. til den 31. Januar foretaget en Forseglingsog Registreringsforretning af Birkedommer Henning Peitersen med 2 Mænd 140 , V u r d e ri n g s forretningen141 blev først foretaget i Dagene fra 26. Marts
til l 7. April s. A. Der er forskellige ganske interessante Ting, som her kommer for Dagen. Registreringen og senere Vurderingen begynder i Østre Taarnkammer i Stueetagen. Der findes ved Forseglingsog Registreringsforretningen et »Skriver Contoir med
Skaf, hvoraf Frue Obristinden udtog udi Banco Sedler til Behøvende Udgifter 310 Rd. og 10 Bøger Skrivepapir, hvorefter same Blev forseiglet«. Naar det
almindeligt hedder sig, at man ved Oberstens Død
alene forefandt en Halvskilling, der var kommen i
Klemme i Chatollet 142 , saa er dette derfor ikke rigtigt.
Naar det videre fortælles, at Obersten ikke efterlod
sig Sølvtøj, saa er dette heller ikke rigtigt. Naar
man gennemgaar Registreringen og Vurderingen, findes meget betydeligt Sølvtøj o. lign. Ved Registreringen forsegles forskellige Skabe, som aabnes ved
Vurderingsforretningen. Der finder man f. Eks. i et
Chatol i Taarnkammeret den salige Herres Gulduhr,
Guldærmeknapper, Sølv Sko- og Knæspænder, et rødt
Skarlagens Skabrack, og forskelligt Ridetøj; men foruden dette fandtes der i dette Skab saa mærkelige
Ting som Faare- og Lammeskind, de fleste »beredte«,
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i alt ikke mindre end 56 Stk. I et grønt Skab i
Muren fandtes hans Spanskrør med Sølvknap, hans
Kaarde og Hirschfænger og en Del Ridetøj m. m. m.,
samt hans Bogsamling, og endelig nogle flere beredte Skind.
Hans Bogsamling var beskeden. Den bestod af
6 Forordningsbøger fra 1670 til 1741, samt en Dansk
Lovbog, Hybners Geografi, 2. og 3. Tome, en tysk
Lægebog og en tysk Bibel og en »Samling af nogen
Tydsk Staatz Skrifter i Aaret 1736«. Den Jura, han
har studeret i Halle, har ikke just sat tydelige Spor
i hans Interesser paa Visborggaard; Lovsamlingen
hører netop op, da han kommer til Gaarden l
I Alkoveq findes mærkelig nok hans Samling af
Vaaben.
Man har forundret sig over, at Obersten ikke
efterlod sig nogen Snustobaksdaasew. _I saa Henseende kan bemærkes, at der forefandtes en »sølv
tobacks Dosse«, men om den var til Snustobak eller
til Røgtobak, tør jeg ikke afgøre. Man erindre, at
han holdt op med at smøge Tobak, da han blev
forlovet!
En anden Ting vil man maaske savne; der fandtes ingen Vin i Boet. Ved Forseglingsforretningen,
som altsaa afholdtes 3 Dage efter Dødsfaldet, fandtes
i Vinkælderen 66 Bouteiller, l gl. hollandsk Fad og
13 Ankre, foruden 2 Fjerdinger Sæbe, l TØndestol og
et Par Smaating. Bouteillerne og Ankrene vurderedes senere til henholdsvis 2 Rdl. og l Rdl. 3 M. De
kan altsaa ikke have været fyldte ved Forseglingsforretningen; thi 13 Ankre Vin a ca. 50 Flasker kan
ikke være fordrukket ved Begravelsen mellem de to
Registreringsforretninger 1u. Der vilde være sagt noget til Protokollen ved Registreringerne om Forbruget.
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Arenstorff købte sin Vin hos Kiinchel i København;
et Anker kostede 4 Rdl. 145 • Frederik gjorde efter
Andreas' Anbefaling det samme og købte, som ovenfor anført, da Svigerforældrene besøgte ham, l Anker.
Mon ikke Andreas' Vinforbrug har været ret beskedent. Derimod fandtes en Del Brændevinstøj.
Det hedder sig, at Andreas var en stor K o r ts p i l l e r 146• Det kan derfor maaske interessere, at der
i Landsarkivet i Viborg findes et Par Synsforretninger, afholdte i Anledning af Skiftet om forskellige
Forhold, hvor Synsmændene har gennemdraget og
forseglet Forretningen, og de Stykker Pap, der hertil
er anvendt, viser sig at være Halvdelen af et Par
Spillekort. Kortspil har altsaa ikke været ham ukendt.
Men at tage disse K~nt som afgørende Bevis for Andreas' Spillelyst, er dog nok at gaa for vidt.
Besætningen af Kreaturer paa Visborggaard og
Havnø er ved Registreringsforretningen minimal; men
det har sin Forklaring ved, at der paa Øksenhusene
findes opslaaet 83 Stk. tørrede Fæhuder. Det er
Kvægsygen, som paany havde ramt Visborggaard og
Havnø uden dog at brede sig videre 147 • Hvor mange
Kreaturer, den denne Gang bortrev, har jeg ikke
kunnet finde.
løvrigt omtaler Fribert Registreringen ret indgaaende.
Een Ting maa dog endnu nævnes, og som Fribert ikke omtaler, det er Galiothen »Jomfru Maria«
med staaende og løbende Redskaber. I 1764 gør den
ikke mindre end 4 Rejser til København og l Rejse
til Norge, hvorfor Skipperen aflægger Regnskab til Fru
Arenstorff148 • Den synes at have været et godt Aktiv.
Ved Skiftet enedes Enken med Sønnen om at
dele Godserne, saaledes at de gjordes lige store, og
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saaledes at hver fik sit; og der siges, at Frederik efter
Raad af Krigscommissær Søren Testrup paa Viffertsholm lod, som han, da han var Søofficer, foretrak
Havnø, fordi den laa ved Vandet, hvorfor Enken, som
·selv ønskede Visborggaard, fortrøstningsfuldt overlod
ham at vælge først. Han valgte saa til hendes store
Overraskelse Visborggaarda 9 • Enken levede derefter
paa Havnø, indtil hun afgik ved Døden 25. Jan. 1796 150 ,
Poppendich, der fulgte med til Havnø, afgik ved Dø·den allerede i 1785 15 1, og hvem, der har besøgt Begravelsen under Koret i Visborg Kirke, vil have set hans
.. lanke, men nu sorte kild else ligge i aaben Ki te. Det
iges at han sparker Laagel af, hvis man lægger delte
paa IG ·ten , og dette kan maaske have sin Rim elighed,
da L itaget er for lille og Stivheden af del beva1·ede Lig
er for stær!· lil, al Laage'l kan spænde det sammen.
Paa Havnø boede ogsaa en Frk. Poppendich, vel.sagtens en Søster til ))Majoren« 152 • Hun ses ikke at
være død paa Havnø.
Det vilde jo nu være ganske interessant, om der
var bevaret Billeder af de Personer, jeg nu har be·rettet om. Paa Visborggaard findes 4 Platformbille·der, der tidligere vare anb1·agte i Loftet i Taffelstuen.
Man maa antage, at Arenstorff har ladet alle Loftsbillederne paa Visborggaard male· ved Restaureringen
i Slutningen af 1740'erne. Det passede med Tidens
Smag, og Dragterne viser hen til dette Tidspunkt.
Det ene Billede forestiller en fint paaklædt Mands_person med lang Paryk, siddende med et Glas Vin i
Haanden ved et Bord, hvorpaa Karafler, Glas og en
.Skaal med Vindruer. Jeg antager, at dette Billede
maa forestille Andreas Arenstorff. Efter Ansigtet at
dømme anslaar jeg Personens Alder til ca. 40 Aar, ·
.og denne Alder havde Arenstorff netop, da han flyt-
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tede ind paa Visborggaard, og det er jo ikl<e urimeligt at antage, at han har villet lade sig selv forevige,
da han havde fuldført sit Byggeri. Men særligt støtter jeg Antagelsen paa, at det maa være Visborggaard,
som skimtes i Baggrunden; i hvert Fald det vestre

Loftsmaleri paa Visborggaard.

Bjørnetaarn synes antydet. To andre Billeder forestiller Damer, symboliserende Foraar og Efteraar.
Damerne ere klædte efter Datidens Moder; de siges
at forestille Fru Maria Sophia v. Arenstorff, f. Schiebell og Mamsellen. Men dette kan ikke passe. Efter
Ansigterne at dømme, er Damerne nogenlunde lige
gamle, og Fru Maria Sophia var den Gang 39 Aar,
23
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Madernoisene Blambois 18 Aar. Naar man gaar ud fra,
at Billederne er malede henimod 1750, vil det ogsaa
være ganske urimeligt, hvad man har antaget, at de skulde forestille Arenstorfis to Hustruer; han kendte paa
det Tidspunkt vel næppe sin senere Hustru Nummer 2.

Loftsmaleri paa Visborggaard.

Det er nu en almindelig udbredt Tro, at det har
spøgt paa Visborggaard, siden de Personer, som nu
er omtalt, er afgaaede ved Døden. I Møllers Artikel
om Mamsellen paa Visborggaard*) findes aftrykt det
af Poul Mouritsen, Haslevgaards Mølle, i 1857 op~)

•Fra Himmerland og Kjær Herred•, VI Bd., S. 560.
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tegnede Sagn, af hvilket AJs l· dftc1· og aa haYes i Familien. Det gaar i korte Træl ud paa at Mamsellen
gik igen, hvorfor en Del Præster fra Omegne n for at
mane hende ned samledes i »Taffelstuen« paa Visborggaard, hvor der var mange Lys tændte. Pastor
Broch fra Als 153 tændte to til. Mamsellen indfandt
sig ogsaa og slukkede Lysene undtagen de to, Broch
havde tændt. Det forbød han hende. Medens de
øvrige Præster forsvandt, tog Broch en Disput med
Mamsellen. Herunder beskyldte hun ham for Tyveri;
han indrømmede af Nød at have stjaalet et 2 Skillings Brød, da han var Student, og smed herfor 2
Skilling til hende. Derefter fik han hende ud og
manede hende sluttelig ned ved »det røde Led«. Sagn
om Nedmaning i Jorden af Spøgelser kendes utallige
Steder fra. Fortællingen om det stjaalne Brød, der
stral<s betales Spøgelset, er en Historie, som ofte er
gentaget ved Maningssagn 154 ; men ogsaa Historien
med Lysene er et Vandresagn, som fortælles andetsteds. Den findes saaledes med Variation fortalt om
Stubher Kloster i Thieles. Folkesagn 155 • 156 •
Forøvrigt er det højst besynderligt, at Mamsellen
har kunnet naa over til Visborggaard for at gaa igen.
Hendes jordiske Rester blev nedsænkede inden Mariager Kirkes skærmende Mure, og et Spøgelse kan
som bekendt ikke gaa over »rindende Vand« 157 • Selv
om Mariager Fjord ikke skulde kunne kaldes »rindende Vand«; maa hun dog blive generet af et Par
smaa Vandløb, som hun maa passere for at naa
Hadsund.
Et andet Sagn gaar ud paa, at Mamsellen truende havde spaaet, at ingen Besidderinde af Visborggaard ved sin Begravelse maatte blive k ø r t fra Gaarden til Kirken. En underlig Trusel. Den Besidder2~"
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inde, som hun havde kendt, havde vist ikke gjort
hende noget ondt; det forlyder der intet om; men
maaske skulde det hævnes, at hun blot ved at leve
havde forb.indret Mamsellen i Muligheden af at opnaa
Ægleskab med Arenstorll'. Om det nu er rigtigt, at
ingen B e idderinde efter sin Død er bleven k ø r t fra
Gaarden, lader sig vislu k vanskeligt godtgøre. Men
skulde der vær nonen Himeligb.ed i Spaadommen,
saa maatte den vel før ·t og fremmest gælde Fru Maria
Sophia; hun døde jo dog efter Mamsellen, og det ligger vel nærmest al antage, at man har k ø r t hendes
Lig til Kirken.
g jeg tror ogsaa roligt, man kan
gaa ud fra, at h v i s der havde været noget om, at
man maatte bære hendes Kiste tjl Kirken, saa vilde
Erindringen herom have levet videre gennem Traditionen.
Sagnet syntes forøvrigt at finde sin Bekræftelse
ved Etatsraadinde Kjellerups Begravelse den 27. Marts
1912, da hun blev kørt fra Visborggaard til Visborg
Kirke. Hestene standsede i Alleen og ''ar ikke til at
rokke ud af Stedet, og Kisten maatte bæres derfra.
Det har imidlertid sin Forklal'ing deri, at Hestene,
hvad paa det Tidspunkt ikke vidstes, tidligere havde
vist ))Stædighed«, og denne StædigP-ed kom nu til
Udbrud ved, at de blev nervøse under de uvante Forhold at skulle gaa i Stavtøj, l)ære . lort sort kabrak
og ved at skulle bevæge sig i Gang ad den Vej, hvor
de ellers kun kendte til flyvende Trav, og endelig
under den uvante Omgivelse af n utallig M' nnesk skare.
Et andet Sagn gaar ud paa, at den nedmanede
Mamselle nærmer sig Visborggaard et Hanefjed hver
Nytaarsnat, og naar hun naar Gaarden, skal denne
forgaa. Et Sagn om en truende Ulykke, der nærmer
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sig med bemeldte Hurtighed, findes om snart sagt
alle Herregaarde.
Demæst hedder det sig, at Mamsellen trods Alt
helt ned til N u tiden har vist sig som Genganger paa
Visborggaard, endogsaa ved højlys Dag. Hun skal
have vist sig i sort Dragt med mange Jetperler. Der
anføres Vidner derpaa 158, og selv har jeg hørt mange
Fortællinger derom ogsaa af ubetinget troværdige Mennesker. Men hvilken gammel Herregaard her i Landet har ikke sin »lille graa« eller sin »lille hvide«
Dame eller lign., der spøger. Skoven har sine »Lyde«,
som er ukendte og mystiske for den, som ikke er
vant til at færdes der, og ligesaa har gamle Bygninger sine uforklarlige Lyde fra gammelt Træværk og
lign., som knager og giver sig, og som virker mystisk
paa et modtageligt Øre, og hvorfor skulde der ikke
ogsaa findes Fænomener, som virker, ikke paa vor
HØJ·else, men paa vort Syn, og som derved frembringer Forestillinger hos os om Ting, som vi ikke kan
forklare os.
Men hvad Mening var der forøvrigt med at faa
Mamsellen manet ned i Jorden, naar hun trods dette
kunde gaa igen 159 ?
Og dog kan man maaske med nogen Berettigelse
sige, at Mamsellen spøgede.
Som vi har hørt, tilsagde Captain Castonier Mdm.
Anna Stæhr Blambois en aarlig Pension paa 100 Rdl.
og gav hende til Sikkerhed Anvisning paa en Fordring paa Arenstorff paa 2000 Rdl. Nu opsagde
Arenstorff Kapitalen til Udbetaling i 1761. Men da
Kapitalen skulde betales, var Captainen fraværende i
Holsten med Armeen. Han saa sig da nødsaget til
at lade sin Regimentschef, Generalmajor von NissenBenzon modtage Pengene. Generalmajoren forødte
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dem og afgik ved Døden, inden Captainen kom hjem.
Hans Bo var fallit, saa at Captainen tabte sine Penge.
Han maatte saa af egen Lomme betale Pensionen til
Anna Stæhr Blambois, og det holdt han ud med indtil 1773, saa kunde han ikke mere; han var derved
geraadet i saadan Armod, at han havde pantsat Alt,
hvad han ejede, og var, da han af sin Gage næppe
havde det Nødt~rftige til sig med Kone og Børn,
aldeles uformuende til at bringe Pensionen til Veje.
Anna Stæhr Blambois var ubønhørlig. H u n stævnede ham og fik i 1776 den ll. December Ober Krigs
Commissionen Dom for sin Fordring; der var jo
i ngen Vej udenom at dømm e den stakkels Castonier,
der nu vat· Premier-Major. Kongen stadfæstede paa
Generalauditøren ' l n d tilling denne Dom 160• Om
Anna Stæhr Blambois saa har gjort Execution hos
Castonier, og i saa l•ald m •d hvilket d fald, har jeg
ikke knonet find e. Castonier døde før t 23. November 17 7 som vi rkelig Ober tlieulenanl. Det lykkedes
altsaa ili.l<e Aru1a Stc hr Bla mbois, h ad hun maaske
har tænkt paa, at faa hans militære Løbebane afbrudt ved sine Angreb. Men er det ikke Mamsellen,
der her efter sin Død gennem Moderen har strakt en
grisk Haand ud efter den Mand, som dog ved at gifte
sig med hende havde givet hende en Chance for et
Liv, hvortil hverken hendes Fødsel eller hendes Livsførelse efter Datidens Forhold berettigede hende.
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FORKORTELSER:
1. Breyc = nigsarkh·el: AI'enstorffske Papirer:
A. Familiedokumenter og Papirer:
1684-c. 1873. Dokumenter og Papiret· vedrørende
enkelte Medlemmer af Familien I-VIII.
II. 1733-1762. (Konceptbreve.)
2. Bl. Corr. = Rigsarkivet: Arenstorffske Papirer:
A. Familiedokumenter og Papirer.
1680-1871. Blandet Correspondance (8 Pakker).
Pakke 1: 1680-1739; Pakke 2: 1740-1762.
3. Dresden _:_ Sachsische Hauptstaatsarchiv, Dresden.
4. Fribert = Samlinger til Jydsk Historie og Topo~rafi
2 Række I og II.
V. Fribert: Historiske Efterretninger om Havnø og
dens Ejere.
5. Gr. Generalstab = Der erste schlesische Krieg 17401742. Herausgegeben vom Grossen Generalstabe. Erster Band.
6. Hirscb
Danske Officerer (1660-1814). Kgl. Bibi.
7. Jacob = Jaco.b s : Gescl1icbte der in der preussischen
Provinz Sa ·hsen verein iglen Gehiete.
8. L. A. = Land ·arltivet, Vibotg.
9. Lengnick = Uddrag al' Sognepræsters Indberetninger
til Kapl. Lengnicli. Kgl. Bibi.
IO. Møller : P 1·a Himmerland og Kjær Herred 1915-17
Side 549.
Fr. Møller: MaroseBen paa Visborggaard.
11. R. A.
Rigsarkivet.
12. Udk. = F. v. Arenstorff (1803- 18<18): Odkasl Ul en sumlet hist. Efterretning om Familien Aren tortr saavidt
dens Ophold i Danmark angaar. Manuscript, som findes blandt Kmjkr. C. I. v. Arenstorfis efterladte Papire1·.
13. Vehse = Vehse: Geschiche der fiOfe des Ha u es Sach en.

=

=

HENVISNINGER:
1. Danmarks Adelsaarborg 1886.

Kirkebogen for Udbyneder Sogn ses dog ikke at indeholde noget om hans
Da ab.
2. Bricka : Dansk Biografisk Lexicon.

352

H. H. HVASS:

3. GabielMarselis den Ældre
1628.

Berns, stammende fra
Frisland.

l

l

Anna Margrethe Marsclis, g. m. Albert Baltser Berns,
1602--1652,
Købmand, Hamborg.

l

l

Anna Bernt, g. m. Frants
Ludvig van der Wiele,
dansk Kommissær i Hamborg, t 1680.

Poul Martens, Købmand,
Brcdstedt, g. m . Margrethe
Breckling.

l

l

l

Elisabeth van der Wiele, g. m.
Andreas Pau~i,
Rigsfriherre v. Liliencron,
1658-1728.
1630-1684.

4.
5.
6.

7.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Marie Antoinette, Baronesse v. Liliencron, t 1731,
g. m. Etatsraad Frederik v. Arenstorff.
Kirkehist Saml. 4 S. 126.
Meddelt af Stud. mag. Herman Kofoed.
I 1723 blev det forbudt preussiske Undersaatter at studere ved Universitetet i Wittenberg, hvilket i 1726 fremkaldte et tilsvarende Modforbud fra sachsisk Side. Jacobs: S. 452.
Ved de tyslte Universileter llersl;ede almindeligvis •Pennalismns c, d. v. s. Ty1·ani fra de ældre S tudenters Side
overfor de yngre. Trods Pietismens lndUydclse var
den maasl<e ikke llelt udsletlet ved Universlletel i Balle.
Breve.
Bl. Corr. 1. Brev fra Andreas 12 /a 1736.
Bl. Corr. 1.
Romerretlige Lovsamlinger.
R. A. Arenstorfiske Papirer. A. Familiedok. og Papirer 1684-c. 1873. Dok. og Pap. vedr. enk. Medl. af
Familien III.
Breve.
•Musæum• 1892 S. 172.
Se nærmere herom hos Fribert
Grevernes Privilegier af 25. Maj 1671 § 1.
L. A., Overgaards Godsarkiv, Div. Dokurnenter
1643-1739.
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18. Hirsch.
19. R. A., Registratur over Kgl. Ordres., Fra Anno 1735
No. 326, 327.
20. Bricka: Dansk Biograf. Lexicon.
21. Hirsch.
22. Dresden, Krigsarchiv.
23. Vehse: VI. 163.
24. Gr. Generalstab Side 100.
25. Bl. Corr. I.
26. • sie sind sehr geitzig«.
27. •ein zimliches Pfenning•.
28. Breve.
29. Her sigter Frederik aabenbart til Paulus 1ste Brev til
de Corinthier 7-20 og 24.
30. Breve.
31. Dresden, Kriegsarchiv.
32. Sammesteds.
33. Jocher : Alg. gelebrier Lexleon 1751.
34. Verlohren: Slamregi le r und Chroujk der l< n r- og
Koniglich Sf1chsischen Armce ,·on 1670 bis t.um Begino
des zwanzigsteu JA !u·hunderts S. 450.
35. Vistnok en gammel Famili'e;
avnet minder om de
vendiske Storleraners gam le Stamme. C. MiHl r : Da ·
V\rendentum in Nieder Lausitz S. 4.
36. Dresden, Akten des Lehnhofs ebd.
37. Dresden, Akten des Lehnssachen.
38. Dresden, Kriegsarchiv.
39. Breve.
40. Adelsnarbogen 1886.
41. Arenstorffske Papirer. A. Familiedok. og Papirer 1684c. 1873. Dok. og Pap. vedr. enk. Medl. af Fam. I.
1684-1739.
42. Bevilling 5 Fb. 1740.
43. L. A., Landstingets DomprotokoL
44. Som Nole 41.
Betalt ved Proc. Fædder .. . 1,400 Rnl. 00 Mk. 00 Sk.
Pr. Vexel paa Kbhvn. Do . . .
600
00
For Stude i 1739 ..... . . . . . . 2,248
4 fiO
O O
To Heste

-------------------Overføres ... 4,298 Rdl. 04 Mie 00 Sk.
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Overført. . .
120 Stude i 1740 . .. ..... . . .
160 Demath Land i Oldens-

worth . . ...... . . . .... . .. .
Betalt af Udbyttet fra Auktion paa Overgaard .. . . . .
Kontant . . . . . ..... .
Bliver igen . . . . . . . . . . . ... . .
Et Tilgodehavende paa 2000
Rdl., akkorderet til . . . . .

4,298 Rdl. 04 Mk. 00 Sk.
1,800
o
o
5,000

o

o

4,000

o

o

131

2

2

6 Mk.

2 Sk.

o

o

15,229 Rdl.
5,400

1,500

Summa Capital. . . . . . . . . . . . . 6,900 Rdl.
(Der er en lille Regnefejl).
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.

58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.

o

o

O Mk. 00 Sk.

L. A. Visborggaard Godsarkiv G. Gaardens Drift.
Breve.
Hirsch.
Dresden, Kriegsarchiv.
Hirsch .
Gr. Generalstab.
Gr. Generalstab.
Kirkebogen for •Frauenkirche zu Meissen •.
Dette sigter maaske til Orden e i Davids Ps. 118 V. 23 :
Af Herren er dette sket, det er underligt for vore Øjne,
jfr. Math. 21, 42.
Hirsch. - Der forefaldt Smaatræfninger ved Lassoth,
Grottkau og Leipa. Undersøgelser i Preussisches Geheimes Staatsarchiv har ikke ført til nogen Opklaring af, ved hvilken Træfning Arenstorff blev fanget.
Breve.
Etalsraad, Godsejer Jacob Kjellerups Optegnelser.
R. A. Højesterets VoteringsprotokoL Domsprotokollen for dette Aar er brændt.
Bl. Corr. 2 og Adelsaarbogen af 1886.
Hirsch og Adelsaarbogen 1886.
Breve. Brev 23/to 1741 til General Schack.
Udk. og R. A. BL Corr. 2.
Breve og L. A. Aalborghus Amt 366.
Breve. 17. April 1751.
Hirsch .
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65.
66.
67.
68
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Breve 23. Okt. 1742.
Fribert S. 505 If.
Alexander Rasmussen: Visborggaard .
Vilhelm Lorenzen ; Dansk Herregaards-Arkitektur fra
Harokliden (Medcl. Fra Foren. t. gl. Bygn. Bevarelse)

s.

109.

69. Etatsraad Kjellerups Optegnelser.
70. Breve.
71. R. A. Stiftamtmand, Baron Iver Holcks Indberetninger.
Det kunde være ganske inle1·cssant al faa op ly l, hvorledes man fik alle saadanoe Kadavere afhudede. Dette
ansaas nemlig for •vamerendc • Arbejde, jfr. Frd. 31.
Jan. 1794 § 3, og kunde derfot· kno foretages af de foragtede Rakkere; men her har disse vist ikk lcunnet
overkomme Arbejdet.
72. L. A. Hellum Hindsted Herreders Pantebog (Auktionsprotokol).
73. Dresden: Genealogica von Schiebell (eine Mappe mit
lasen Schriftstiicken).
74. Bl. Corr. 2.
75. Wibergs Præstehistorie.
76. Malerierne er i Frk. Au :::u ta v. Al'enslorfl's Besiddelse.
77. Bl. Corr. 2. Fra ·Frk. Hedevig v. Schicbell af ' 3/1 1750,
og Breve: Svar herpaa fra Ft·ederik A. af 28. Maj s. A.
78. •Es wies meine Schwestcr die von Ew. Hochwohlgeborne emptanne GiitichkeiL nicht satsahm zu loben,
und winl selbige nichl unter la sen so bald es ihre
schlechtcn umbstende :r.ulasscn Ew. Ilochwohlgebohren selbst ergebenst Dank abzustadl ' n<, Huo nnderskriver sig H. F. I. v. Schiebeln.
79. Man huske: •Med Fruerne Fransk og Tysk med sin
Hund, kun Dansk med sin Tjener han talte•.
80. Breve: •Avec bien du ch agrin j' ai appris a mo n arrive yci le depart de m a bclle Soeur ; mnis pui squc
c'est fait, je souhaite du fond de mon ocur qu 'elle
se porte bien, et que nous Hur·o ns a uss il 6 t l ·onlentcment de l'excusser leod rement , dont j \'O ll 11 p plic
de !'assurer de ma part. •
81. Bl. Corr. 2.
82. Møller S. 551.
83. R. A. Mandtalslister 1787.

H. H. HYASS:

84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.

92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

103.
104.
105.

106.
107.
108.
109.

Breve.
BL Corr. 2.
Fribert S. 516.
Vehse VII. S. 149 og 154.
Vehse V. S. 146.
Navnet har stedse været kendt i Familien. Stavemaaden varierer i Arkiverne paa mange Maader, men Blambois eller Blanbois er den mest benyttede.
Borgerskabsprotokollen for København .
Meddelelse fra Preussisches Geheimes Staats-Archiv.
Jacobs S. 448. l Aaret 1700 talte den reformerte Koloni
i Halle 726 Personer.
•Kjøbenhavns Huse og Indvaanerc efter Branden 1728•
s. 319.
Smstds. At ~tredse• ell. som det rettere hedder •at
trendse• er at flette Haar til Brug ved Fremstilling af
Parykker.
Borgerskabsprotokollen for Kbhvn.
Landsark. for Sjælland. Trinitatis 1\irkebog.
Den tysk-reformerte Menigheds Kirkebøger for København .
Smstds.
Hist. Medd. om Kbhvn. VII. S. 516 og 535.
Hærens Archiv, se Note 160.
Navnet • Stær• synes senere at være gaaet af Brug i
Familien.
L. A. Serridslev Kirkebog.
L. A. Kirkebogen for Horsens Sogn og Skifteprotokollen for Laogholl Gods 175<1- 94. Hans Enke kaldes
i Registret urigt igt • Euke eftet· a rg. Skovfoged •.
L. A. Kirkebogen for· V. Has ing og Ø. Hassing.
R. A. Folketællingsliste 1788.
L. A. Skøde- og Panteprtk. for Kjær Hrd. S. 750-90,
s. 93, 183, 187.
L. A. Hals Kirkebog. Overlodsens Hustru Henrielle
Anthonette Andersdatter var en Datter af Forpagter
Anders Jensen Møller paa Haslevgaard.
L. A. Smstds.
Meddelt af fhv. Contorchef von Holstein.
Bl. Corr. 2.
Breve.

OM OHEHST A NDH E AS YOI' AH E NSTOHFF

357

110. Til Dalsgaard .
111. Bl. Corr. 2.
112. En Galioth var et hollandsk Skib, almindeligvis rigget
som Skonnert, bredt bygget for og agter. (Ca p t. Paasch:
vom Kiel zum Flaggenknopf 1901.)
113. Magister Philip Henr. Samuelsen Friedlieb var Sgpr.
i Mariager fra 1720 til 1740 og hans Søn efter ham.
Skibet har antagelig h avt Navn efter en Datter af
Førstnævnte.
114. L. A. Skøde- og Pantebogen for Mariager.
115. Fribert S. 521.
116. Bl. Corr. 2.
117. L. A. Skøde- og Panteprotokol (Auktionsprtk.) for Hellum Hindsted Herreder.
118. L. A. Als Kirkebog.
119. Møller.
120. Breve.
121. Møller.
122. Dresden. Genealogica von Schiebell.
123. Uddrag af Sgpr. Indb. til Lengnick (Kgl. Bibi.).
124. Mariager Kirkebog.
125. Smstds.
126. Fribert S. 526.
127. Generalauditørens Arehiv i Hærens Archiv.
128. L. A. Aalborghus Amt 366.
129. Lengniclc
130. Hirsch.
131. Hærens Archiv. Registratur over Kgl. Ordres. General Commissariatet for Landetaten 1762 Nr. 27. Smh.
hermed Hirsch.
132. Hirsch.
133. Deres Mødre var Søstre.
134. Fribert S. 32 omtaler forskellige Personer, der senere
fik Ophold hos Fruen paa Havnø.
135. L. A. Havnø Godsarkiv; Diverse Dokumenter.
136. Fribert S. 531 og Jydske Efterretninger 1785 Nr. 31.
137a. Fribert S. 531 H.
137b. Meddelelser fra Provst Tødt, Garding.
138. Møller.
·
139. Lengnick. Adelsaarbogen.
140. L. A. Forseglingsforretningen. Aalborghus Amt 366.

a58
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

148.
149.
150.
151.
152.
153.

154.

155.
15!).

157.
158.
159.

160.
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L. A. Havnø. Diverse Dok. Se ogsaa Fribert S. 519.
Fribert Side 521.
Fribert S_ 522, Anm. 2.
Fribert S. 523.
Breve.
Møller S. 552.
R. A. R. K. Aalborg og Viborg Stifters Rtskr. -K tr.
Skr. 8. Juni 1769 fra Amtmand Holck. Her omtales,
at Svagheden (Kvægsygen) for nogle Aar siden ytrede
sig paa Visborggaard (som enestauende Tilfælde). Hermed maa være sigtet til Epidemien i 1764.
L. A. Aalborghus Amt 366.
Smslds. findes Delingsforrelningen.
Adelsaarbogen 1886.
Lengnick og J y. Eflerr. 1785 N r. 31.
Fribert S. 532.
Han var forøvrigt Fabroder til Legatstifteren Niels
Brock fra Randers.
Se f. Eks. Holger Bruun: Gamle danske Minder I.
S. 389 (om Egholm), og Kredslæge J . S. Møller: Fester
og Højtider. Gamle Dage I. S. 304.
Thiele: Danmarks Folkesagn II. S. 160 om Knud Ufødt.
Del er værd nt lægge Mærl<c til, hvorledes man i Als
Sogn hnr beskæftiget s ig med Overtro.
l) Omkl'ing 1700 hn1· en gammel Kunstdrejer optegnet
l{ul"io a derunde•· om Præsteo Mads Hvas, hvem
• Fanden flyede meget al ocs!ill c (Hvass: Personer
og Familier af r avuel Hvas V. S. 205-8).
2) Onsdag den 19. August 1711 holdt Bymæodeoe efter
en klog Mands Raad lovfonnelig Retlergang mocl
Holterne i Sognet ved Grandestævne. Dom mere o
dømte dem Lil at forlade Sognet. (Danmarlt, L11nd
og f'oll< Ir!, pau 38 - 39. Saml. l. jyd kc Hist. og
Top. H, . 61 If. Thiel U, S. 68. Juridisk , medicinsk og økonom. Tid. 1769 Nr. 20.)
3) Poul Momitsens Optegnelser 1857 (Møller . 560).
Se f. Elcs. Tbiele Il. S. 132.
Møller S. 559.
Sagnene om Maroseliens Spøg~ri synes kun at vise hen
til hendes slette Færd i levende Live i al Almindelighed, men ikke specielt til enkelte Begivenheder.
>Generalauditørens Arkiv• ; Hærens Arkiv. Relation
XXIX 1776.
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OPTEGNELSER AF :M. MØLLER
FHV. LÆRER I LØGSTED
(Fol'tsat fra sidste Aal'g.)

Løgsted Skulde
r •n lnv H~d tr kning i den ~ulve Ui g n l af ~ a nel.
Den er nn delvis nddt< n l og opdyrk t. Her ligg• r
•n h l Mængde Hu c af ny re Dnlo. - Man mindes
cl n nøjso mm
ør 11 Bløde, rwar han lig før .Jul
gi k ·in blodige Tournc icrenn m Omegnen, hun var
n mlig Hj mmc-Slagler. Man maulle n re Lidlig opj> ·•
hvi · man nu· førs t pm1 Li t•n hos S. B.: Ih i han
meldl sig gerne YCd d l før le HanecraJ. All maall
'ære paral, n::Ulr han kom , han havet jo m ung

Sl der Ærind e.
Han var tillig Hav nu1nd og Binuw<l. Og hans
Ting ' 'ar "Od . H~\11 pn sede in lave godt og ligel d · !iinc Bi r. M n h v. d lmnd · d l hj< lp
hrm
arb jd d l'or en l h lyli.eligh d og lo;., m g l . maa
Pt·iser l'or sin Va1· 1·. Søreu Blød hl•v all sin '
Dag · en f'attiu MHnd.
Naa, san var d er l{ri len Tj •n r, der furl d e Lan d ··l rund l m •d Sil kerh •d naal , H gl •r og Knapper,
.Tens Mejlslrup med d , mang Børn, Knapm<1g r •n,
d r Ynr af tin Famili •, og P l l' Krn g.
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Det ældste Hus i Løgsted.

•Løgsted-Maries • Hus. (Se Aarbogen for
1930, Pag. 155.)
;

Nedrevne

Hu.~e.

l Løb l af d ·idste 30 Aar er der i Løgsted By
nedrevel H u ·e d •r har væ r t beboet af: Lars Hansen,
Mad Ørbæ k Thomas Far ·, Mathias Bencke, som var
n af de Brandenbur crc der i 1856 kom herind for
al arbej cle v d Kanaleu Gravning, Peder Bløde med
det daarlige Ben, hvis Kone Jesper-Maren-Katrine
kunde hekse en Smule, Mads Ejlersen, Simon Præst,
Anders Vindblæs, Smed Ane, Hans Chr. Bojers Enke
og Morten Laustsens Enke.
RAVNSTRUP.
Ravnstrup By er temmelig sikkert opstaaet ved
Sønderdelingen af en Gaard. Al den Jord, der tilhører
samtlige Gaarde og H u se, har før uden Tvivl været
underlagt Ravnstrupgaarden. Nu har vi den Mærk-
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værdighed, at baade Løgsted Sogns Skole og Kirke
ligger midt i Ravnstrup By uden derfor at tage Navn
efter denne.
Der har før ligget en Vindmølle paa Smedens
Havejord vest for Kirken, men nu er der kun Møllehøjen tilbage.
Skolen.
Da M urer og Skoleholder Pretzmann i Aaret
1795 1) flyttede ind i Løgsted Skole, laa den lige op
ad Kirkegaardens østre Dige, norden for Gaarden
Claudihus, og da var den en meget tarvelig menneskelig Bolig, men ned gennem Aarhundredet efter blev
der bygget til, købt Jord og opført Udhuse. Da Børe
netailet imidlertid var steget til over 100, og Bygningerne tiltrængte en gennemgribende Reparation, solgte
man den gamle Skole til Nedbrydning og byggede i
Aaret 1900 en ny mere moderne Skolebygning syd
for Kirken. Her blev to Klasseværelser, Lejlighed for
en gift Lærer og en Lærerinde, anordningsmæssige
Haver og en Gymnastikplads saa stor, at der kunde
tages et Stykke fra til Skolehaver, saa hvert Barn i
øverste Klasse kunde faa sin egen lille Have at
sysle med.

Ravnstnzpgaarden, Matr. Nr. 2 a og 5 a,
omtales allerede i Aaret 1466 (Danske Magasin 5. R.
2 B. Pag. 199). Da boede der en Mand, som sagtens
- i hvert Fald blandt Datidens Præsteskab - havde
Ord for at være en from Mand, han betænkte nemlig
l< ir l er og Klos lr ' med rigelige Gaver. I et Gavebrev
p aa el Byggest d til IlcUigaandshuset i Aalborg kaldes
han » i ls Roodh i Ra wnstrop gardh, ther wapn ær«,
hvilket paa 1 ulid sdans k bliver: Niels Rod i Ravn1

)

Se om Degnene i Kornum og Løgsted i nærværende
Aarbog for 1929, Pag. 522.
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slrupgaard, der er V bner. Allsaa: Adelsmanden Ni Is
Hod er en saa velhavende Mand, al han af sit Gods
l an giv
tore Gaver til Kirl n for al faa afholdt
Me et· fo1· sig og ·in Familie. Han sl al hav gi el
en aard i Ø terørb k lig lede til Ielligaand h uset,
og for u t man kan 'ide, hvill etl det er, oplyse d L,
al del er den Gaard, Lll'i tier n k u mel a al iboer, men
Chris tiern kLU11ekaal r død og hans pot· udsleU ·!l.
- I o enom lalte Gav br'v er man mere om hyggel ig
med at b stemme l d l. B gg tedet er »liggeud i
Ravnsirup Løgsted ogn i Jet Heneu næsl vesten
d n Helligaands Gaard som i Remme n.ider 11u ibor,
hvilkel Bygg• led kaldes Kiærna Hagh, •, med den
Jord om dertil hør •r, bvill·en Jord som er inddig l
sø nden Lil og v , ten til og norden Lil en Hovedag l
som ligger 'ed el Dige. D ·' n a nden Ende af Di' t
v nder ø ter og den anden vesler ved den Vej, som
kald
Løg Led Sund v j, og r den nordr D l al' den
Jord, som der ligger ø, ten næ. l Lil hvilken nder
Lavr en nu i værcl llav l'. Deu søndt·e D l vi er
Grøften vel nd som der er omkring grav l«. 1) Do l ument l, d ·r er 111 gel omstændeligt alrall'l, 'r underskr vel af Niel Rod og SidseJ .Jen ·dnlter saml af fir'
Vilterlighed vidn r
hvoriblandt Væbl el'Cn Morten
·wru1s af E trup og Raadmnnden Christia11 "inth r
i Aalbo r<Y.
Man f r taar alt ·an, at Niels Hod har skilt sig
af med nogel af in Ej •ndom Lil M s gaver, id t de·J
beloucs i Kirerna Har~ b s
v nlragel. e, al ~l u n kene
skal bolde en daglig Mcs. e for ham og han Familie,
aa.l- nge V rden staar.
Kort ft r ud killes ·l ande l Stykke fra Hamslrupgaard og dcrpaa bygge. en Præstegaard, hvOT
P 1· terne Hr. Mouritz Kaar ganrd og Ar. Peder Niel søn
bo de. Den n Gaard har Ligget mell m n.avn lrupgaard
g Amtsvejen agten op Lil den gamle nnd vej. Da
den brændt c:v1570, Oylt de Pr sten til Annex.gaarde11
i Komum, men Gaardcn bl
igen opbygget. oct BruNer n maatte vare Landgilde Lil d n Kornum Præ l.
1

)

Det er vist Matr. Nr. 2 d i Ravnstru p, her er Tale om.
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l 1790 blev Gaarden købt tilliagc til Ran1 trttpaaa rll ,
og Præsten blev holdt skadesløs ' d n aarlig Yd•ls'.
1650 blev Ravnstrupgaard n af
·el .Juul til
Bjørnsholm skødet til Vil Orning, han har den
endnu 1657.
I Tiden derefter blev flere Lodder udstykket,
h vorpaa d •r blev bygget tørre o a mi11dre Hjem, og
i 181 er Gaarden bleve n Fæ t gaurd t" Bjørnsholm,
og har da kun 6 Tdr. 3 Skp. 2 Pdk. H:ntkorn. Fæstebonden hedder da Laurs ~ 1orlcnsen.
I 1 27 e1· Proprietær Lassen Ej r af Gaarden.
l 1865 stnar PToprietær Søren Jen en, 'l øllebygg r,
son1 Ej 'r af Gaurden, der m1 har 8 Tdr. 4 S kp. 1 •dk.
13 /4 Alb., idel han v d Gifl rmaal hm· edwervet sig
t abogaatd n »Madam Not '. Gaard «.
Han bygged
n MøUe ved mtsvcj n i April 187~1. D •n hlev n d revet omkring 1920.
I 1900 er J ns Povls n Nøhr Gaard n Ej r, o<r
fra ham gik den gennem n M Uemhandler i Aar l
1915 OYer i den nuvære nde Ejer Krislian Lar -ns
Hæ nd r.
aardcn har nu 10 Tdr. S Skp. l Fctk.
1 3/4 Alb. Hartic
Ravnstrupgaarden har en smuk Beliggenhed med
Udsigt over Limfjorden, har en meget stor Have og
en lille Plantage.
Alle Ud husene nedbrændte i September 1929.
Madam Nors's Gaard, Matr. Nr. 5 a,
laa ønden og n Streg til Ø. l for Ravn. lmpgaarden.
l 1814 har den af Hat·lkotn S Tdr. S lq. l Fdk. og
bchoe · da af Selveje1· Thoma Niel en.
T 1823 r del Cbri lian ilhelm Bojer, Mi· r
rndehav r af den. m ham her ll . d r, at han ha\ ri
v rel gifl fire Gange, ndda han va.r noget l'od'alden
h·v ilket ko l le ham Liv t. Der forl U s saaled s:
• o Efl l'aarsa.flen havde ban v r t nede i Løgsled By
og be øgl sin Broder, og da denne fandt, at ilhelm
van. keligl selv kunde hitte hjem., fulgte han med ham.
Men da de kom t1l Gaarden Malr. 3 a, agde ilhelm: »H' m •r rl l, d r laar dern de ·ved Dam24•
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men?(( - Broderen svarede: >>Der er ing n ilhelm,
kom nu, saa du kan komme hjem!« De fulgtes
saa ad til Vilhelms Gaard h vorpaa Bt·od.e rcn gik
hjem. Men næste Morgen fanclte
ilhclm Lig i
Dammen, hvor han hanle hafl il
u.
I 18()0 er Gaarden i Familien Nors's Eje. En
vis Enkemadame Nors havde den i ma11ge Aar, men
ved hendes Død blev den Lagt sammen m d den n rliggende Ravnstrupgaard.

Clandihuus, Matr. Nr. 4 a,
ligger umiddelbar op mod den østre Side af Løgsted
Kirkegaard, saaledes at Kirkegaardsdiget er det vestre
Værn for Gaardens Have. - Hvor Gaarden har faaet
sit smukke Navn fra, er ikke let at afgøre, men det
er indført i de gamle Skøder; utænkeligt er det ikke,
at det paa en eller anden Maade staar i Forbindelse
med den store Købmands- og Præsteslægt fra Løgstør
med Claudi-Navnet. Den har imidlertid aldrig været
Præstegaard.
I 1814 1' Jørg ' Il P ed rs 11 Bojer Ejer af Gaarden,
og d n har da l Td. 5 kp. 2 Fdl . 2 Alb. i Hartkorn,
i 1827 er del Niels Jørgensen Bojer, aabenbart en Søn
af foreganend , der taar fOl' Styret.
Anders Markussen er Ejer af Gaarden indtil 1845,
da staar den med 3 Tdr. 2 Skp. 3 Fdk. 2 1/2 Alb.
Hartkorn, ved denne Tid ove1·tog hans Søn, Markus
Andersen, den. Fra 1895 til 1913 var dennes Søn
K1·istian Markussen Ejer af Gaarden. Efter hans Tid
var der indtil 1929 en hel Række af Ejere saaledes :
Peder Bak, Søren Gregersen, Laurids Møller Pedersen,
Albert Karelius Nielsen, Kristen Mousten, Søskendparret Niels og Kirstine Markussen og endelig Søren Hald.
Foran den 36 m dybe Brønd ligger en gammel
Gravsten, der er omtalt andetsteds.
I det sydøstre Hjørne af Marken har der ligget
en stor graa Sten med en Fordybning i; her saa de
ældre i Slægten undertiden et Menneske uden Hoved
gaa omkring, og saa var der a'ltid Blod i Stenen,
fortaltes der.
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De sydligste Agre af Ejendommen kaJdes Laust
Skrædders J ord. Det har sagtens en Gang hørt til
Slothuset østen for Clandihuus, hvor der har boet
en vis Laust Skrædder.
Til Gaardcn h a r der høTl en Parcel Fjordeng ude
paa »Saa nen<c saa tor at der derfra h vert Aar kunde
bje1·gcs fire gode Læs Søhø, men den er nu aldeles
bortsk Hel a f andet.
Ved Skolen og Kirken er der i de sidste 30 Aar
opstaaet en lille Kirkeby. Sognefoged Anders Jensen
har i 1929 bygget paa en Parcel, der er udskilt fra
Løgsted Nørgaard.
Kristian Østergaard har købt et Stykke Jord fra
Claudihus og derpaa bygget syd for Skolen.
Lige over for paa den anden Side af Amtsvejen
ligger et Hus, der omkring 1900 beboedes af en gammel Vejmand Simon Peter. Efter at hans Enke havde siddet der nogle Aar, solgte hun til Lars Mosgaard,
der igen solgte til Kristian Thomsen (Fars).
Lige over for Skolen bor Enken Kirstine Markussen og norden derfor ligger Sognets Forsamlingshus, der ogsaa af Skolen benyttes til Gymnastik.
Norden for Samlingshuset er nu en Købmandsforretning. Der har før været J ordlod til Stedet. Men
i mange Aar har der boet en Smed, som tillige var
Landmand. I 1900 var det Laust Justesen, men omkring 1903 solgte han til Smed og Landmand Laurids Pedersen. Han startede tillige en Købmandsforretning og solgte lige før Krigsaarene til Købmand
Chr. Nøhr. Denne nedrev Smedien, frasolgte Jorden
og udvidede Købmandsforretningen.
Efter Krigen
solgte han til en Pedersen, der kort efter solgte til
Købmand Alfred Madsen fra Løgstør, der endnu er
Indehaver af Forretningen.
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Nord for Kirken op imod Amtsvejen ligger et
Hus, der i 1901 blev ombygget af Gregers Peder Nielsen (Slot-Grejs). N u ejes det af Kristian Markussens
Enke.
, Lige over for paa den vestre Side af Vejen blev
der bygget en Smedie kort før, den anden Smedie
blev revet ned. Den første Smed her hed Niels Jensen, den næste var Kristen Lere, saa kom Kristian
Jensen, og nu er det en Sørensen, der skoer Hestene
i Løgsted. Til Smedien hører en Have, hvori den
gamle Møllehøj ligger.
Møl.lehuset, hvortil ogsaa hørte nogen Landejendom, ligger sønden for Møllehøjen. Mølleren hed i
Slutningen af forr. Aarh. Søren Kristian Pedersen.
Hans Enke drev en Tid Mølleriet, men rejste saa
til Amerika. Møllen blev nedrevet, og Ejendommen,
hvortil ogsaa hørte en lille Skov, blev solgt til Niels
Peter Larsen, der arnhuggede Skoven og solgte Ejendommen til Anders Mm·kussen, der i 1929 igen solgte
til Peter Tollerup.
Norden for Smedien har Vejmand Martin Jensen
bygget sig et Hjem, som han har kaldet ·»Virkelyst«.
Norden for igen har Jens Andersen opført sin
Bolig for sine gamle Dage.
Paa den østlige Side af Vejen ligger et Snedkeri.
Huset er opført i Begyndelsen af dette Aarhundrede
af Snedker Ma1iin Eriksen, men tilhører nu Snedkermester Niels Oustrup.
Matr. Nr. 7

h ed i 1814 Slollw sel,
Peder ·en og Hustrn
h vert Fald et Barn,
Eje11dommen ,·ar da
H ~Ls m and .J ens

og h er boede da Selvejer Anders
Kir ten · Ovesdatter. De havde i
en Datter Anne, født 26/a 1817.
paa 4 Skp. Hartkorn.
Laursen og Hush·ll Maren An.
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dreasdatter af Slothuset havde Datteren Johanne, født
3
27
/5 1818, og Sønnen Peder Christian, født
/7 1820.
At andre Ejere skal der have været en med Navnet Peder Slot, en Laust Skrædder og en Morten
Sadelmager. Det bemærkes, at ingen af dem var
Haandværker.
I 1865 boede Nieis Peder Pedersen her. Han
h ygg de l. ng re mod Ve ·t og købte mere Jord, saa
Ejendomm e n blev til n Gaard. Han havde Sønnern Gregers P ed r Niel en og Anton Peder Nielse11.
Denn b .l ev Ejer de før le 30 Aar af det 20. Aarh.
Paa Marken b.ar ligget en Høj, Tushøj kaldet,
men kun en ubetydelig Forhøjning i Jordsmonnet
markerer, hvor den har været. Det skal nok ikke
være saa ganske let at fætdes der ved N attetid uden
at gaa vild, siges der.
Slothuset bliw staaende i mange Aar dernede paa
det nordøstlige Hjørne af Miuken, og det havde til
forskellige Tider flere Beboere: Schultz-Møller, Prægtig-Anders, Kristian Thomsen og Anton Kristensen.
S.-M. var en af de ved Kanalens Bygning indkaldte
Tyskere.
Skaldhuset, Matr. Nr. 2 b,
beboedes i 1819 af Husmand Christen Jensen og
Hustru Magdalene Caspersdatter, rimeligvis en Datter
af Skoleholderen Casper Pretzmann. De havde Sønnerne Søren, født 28/4 1816, og Peder, født 13/4 1823.
I 1865 hed Ejeren Anders Chr. Nielsen (PrægtigAnders). Han havde Sønnerne Carl Frederik, født
185·6, og Niels, endvidere Datteren Marie.
Senere h at· d l' -været en Række Ejere : l o mager
Peder Pedersen, Murer Jakob Jakobsen, Peder Ch1·.
Nielsen, Povl, Jens Peters Enke, Jens Markussen,
Galt n'e r Ander sen og de sidste 10 Aar Niels Jensen.
Matr. Nr. 2 d

hav de i 186. a f Harlkom 3 Skp. 2 1/2 Alb., og Ejeren
h ed J ns Thoms n \\ inther, Broder til . Just Thomsen Winth er i Løgsted. Da Jens Th. W. døde, sad
han. Enke Nora i mang Aar for Ejendommen. Efter
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Død blev Kristian Peders 11 Ej r. Han fl •ll de B •gningerne op til · mtsvejen. Af sen re Ejer
skal nævne· Kristen Mou ten, Rrjsten Hol t .Jørgenen til 192 og Kristen Nielsen.
Efter de gamle plegnelser e H.a·vn LJ:upgaarden - er del temmelig sikkert d ·nnc Ejendom, der
ldr D~1ge hed Kærhag (Ri, ma Hagha).

1Uatr. Nr. 5 c
havde i 1865 l Fdk. 2 1/• Alb. Harlkoru, og Ejer n
hed Mathias Bencke. Han Y!ll' en af de ty ·lte Arbejdere, der kom herind, da Løgslør Kanal skulde grave , og da A.rbejdel var endl, havde han fundet aadant Behag i Danmark, <~l han ikke vilde med d
øvTige hjem igen. Han var en Tid Ringer og Graver
ved Kirken. - Den næst Ejer var Niels Simonsen,
der i 1902 solgte Lil komager Peder Pedersen. Denne
Ilynede Hu. et nærmere ben til Landevejen. - Jens
Peter Amter en var den o:. te Ejer, og saa kom
Søsl{endparrel Niel og Kirstine Marknssen, der efter
et Par Aa1·s F o1·Iøb i 1927 solgte Lil Andrea· Søl·en sen og derpaa udvandrede tiJ merika.
. solgte
atter i 1929 Ejendommen til øren Jen en fra Løg t eJ.
Matr. Nr. 3 b
havde i 186 - 4 kp. l Fdl. l Alb. Harlk., og Ejeren,
der før t byggede paa d nue Lod, hed Jeppe Hansen.
I 1884 solgte Slagter Anders Pedersen Ejendommen til Sognefoged Han Chr. Bojer, om døde der.
Hans Enke :olgte til Niels Greger en, d r blev
ddeler i n Bt·ngsforening, . om fik Udsalg hos ham.
Men Brug ·foreningen gik i Stykker, og Ejendommen
blev solgt i Lntningen af forrige Aarh. til Povl Povlen. Og blandt de følgende Ejere var Søren Simonsen og en Enke, der rejste Lil Amerika. - De1·paa
blev der indlejet en Telefon-Central i Bygningen m d
Kristian Han en som Bestyrer. Han ble icren aflø t
af KTistian Ø tergaard, der købte .Jord og byggede
Hus lige op til kolen · Have, og herhen blev ·aa
Centralen flyttet indtil den i 192.9 blev nedJagt for
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at indlemmes i Løgstør. Det fraflyttede Hus, Matr.
Nr. 3 b, blev nedrevet, og Jorden lagt til Løgsted
Nørgaard.
Nord for Kirken laa i sin Tid et gammelt Hus,
hvor der boede en Mand, der sædvanlig gik under
Navnet »Ilderen«. Han hed nok ellers Jens Kristian
Laustsen, men dette Navn sparede Folk paa. Det
var saadan, at J. Kr. havde en Egenskab, der lignede Ilderens, naar den gik sine natlige Ture. Naa,
Stortyv var han ikke, han var Ransmand. Han rapsede, hvor der var Lejlighed, og den var der ofte for
ham. Se derfor ha v de han samlet sig et stort Oplag
af Redskaber baade til indvendig og udvendig Brug.
Hver Ting, han kom forbi, hang ved ham. Snart
kom han hjem med et Par Kopper eller en Salmebog, snart med en Tøjrekølle eller et Tøjr. Kom der
en Skilling indenfor hans Rækkevidde, gik den med.
- En Gang var han kommen op at køre med en
Fiskemand, og medens han snakkede op med denne,
saa han sit Snit til at hive den ene Flynder efter den
anden ud i Landevejsgrøften. Siden gik han saa tilbage og samlede dem op.
Saa brændte hans H u s for ham, og han klagede:
»Aah, aah, aah, endda! nu brænder alle mine dejlige Sager!«
Hans Nabo fra Clandihus, Markus Andersen, der
var kommen til, sagde: »Det skal du ikke være saa
harmet over, Jens Kristian, for nu faar du jo Erstatning for det hele! Hvis du havde beholdt det, kunde det jo godt hænde, at en eller anden kunde komme
og kendes ved noget af det!«
Ilderen skævede ud af Øjekrogen og sagde spagfærdig smilende: »Sandt nok, Markus, sandt nok!«
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' Men Huset ble opbygget igen, og Jord blev lilJ·øbt. I Slnlningen af forrige Am·hundrede boed her
Christen Olesen, der ar Landpost.
u bar Sønn n
Johanne Olesen Ejendommen. I Brolægninqen
foran Huset ligger en Ligslen Jra 1638.
Nedbrudte Huse.
Paa Matr. Nr. 5 b laa i 1865 et Hus, hvori boede
en Mand ved Navn Jørgen Iversen, og Ejendommen
havde 2 Fdk. 1 1/2 Alb. i Hartkorn.
·En senere Ejer hed Peder Mosgaard, hans Hustru
hed Johanne.
Da Manden døde, blev Huset nedrevet, og der er aldrig rejst noget Hus paa dette
Sted siden.
Paa Matr. Nr. lO boede i 1865 Ane Sofie, Enke
efter Ole Tollerup - en Broder til Jens Peter Christensen 'paa Tollerupgaard. Hun var for Resten en
Datter af Skoleholderen Casper Pretzmann. Ejendommen var paa 2 Skp. l Fdk. 2 1/2 Alb. Hartkorn.
I Begyndelsen af dette Aarhundrede hed Ejeren
Rasmus Pedersen. . Da hans Enke · døde, blev Ejendommen solgt, og Huset blev revet ned.
Endelig har der ligget et Hus op imod det sydøstlige Hjørne af Ravnstrupgåardens Jord. Her var
det, al den gamle »pen ionerede« Degn, Scharling,
vandt sin T'\list og y lede med sine Ællinger.
Senere kom Peder Madsen Pedersen og ør·n
Lil al bo her, men derom lader . vi Sørine fortælle:
»Ja •. Per havde lige akkm·at de 200 Daler, som Hytlen ko tede, og vi var glade for at n rtte derind, skøut
Gud skal vide de var ikke noget Slol. 'æggene 'ar
opldinet af Ler, og Taget var af Lyng . og Halm, og
Døren ar saa la ' at vi maatte du.kl e os godt, b er
Ganer ,.i kulde igenn m.
engen rar et Ud kuli med
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Brædder foran, Bordet var fire Fjælender, der var
fastsømmet til Stolper, der var hugget ned i Jorden
- der var jo Lergulv. Ja, saa havde ''i en Stol,
men saa er hele Indboet ogsaa kommet.
I Køkkenet var der boret tre Huller i Lervæggen
og deri var indsat Bundene af tre Flasker, det var
de eneste Vinduer, der var der. Bordet var en ''ældig stor Kampeslen der \"ar saa nogenlunde jævn
paa den ø erste Side. Ja, saadan aa det ud, de1· var
ingen Herligheder, m en det var vorl egel, og der var
ingen G· Id paa del. Af l{realuxer ha de vi kun to
Gæslinger.
Men nu blev Per Soldat, han rejste i April, og
jeg sad ene tilbage med vor første Dreng. Da kneb
det med at skaffe Føden,, men jeg var nu bestemt
paa, al der Hd·e maall være Gæld Lil P r, naar han
kom hjem. - Jeg l>andl Ho r og spa ndt for Follt,
men det gay ikke stort af sig, del blev bedre, da jeg
kllnde komme ud at arbejde. Da Hø l n Lwm, alle
jeg Knæglen og Gæ lingern e op i Per Trillebør, og
aa kørte jeg til Mali'· der var d r lovet mig Arbejde for h le Hø ten. - Da · i kom ud paa MaTken,
tøjrede jeg Gæslingeru' paa tuhbene, satte Drengen
m elle m Negene og bandt sna op efte1· · orkarlen. Men
gav Kn ægten sig til al si· ·igc. maatte jecr jo hen og
gi e ham en Taar.
g <ladan gik aa marre den
f øst, og da Per kom hj em, var der H k<> en Skilling
Gæld til ham !«
Senere blev Huset ombygget og blev Hjem for
mange Familier. Jeg mindes nu kun Vilhelm Nielsen (Knot) og Kristian Thomsen (Fars).
MJALLERUP BY (15. AARH. MIÆL THORP)
laa i ældre Dage i en .Lavning vest for det Sted, hvot
Kirkevejen fra Kornmn til Løgsted skærer Banelinien.
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Af de 13 Gaarde, som laa her, er der kun 2 Gaarde
og nogle Huse tilbage, de øvrige er flyttet ud paa
Jorderne. Der er dog ingen Rester af By dige eller
Led bevaret hverken i Overleveringen eller i Terrænet.
FællesjOI·den, Matr. Nr. 18,
be ·tod af on Bakke, kaidel ko,,hakken, skønt d 1·
ikke Yar el enesle vildtvoksend Træ paa den, og n
laver tiggend Dal, hvor Bym< •udene forsynede sig
med Sand og Ler. H r l1ar Sognel lil forskellig
Tider haft flere maahu e, og et af dem blev i Am·el
1723 ben)' ttel om Skole for Kornum o Løgsted
uden at det derfor har vær t Bolig for en fast Lærer.
Thoma Tbaarnp, om vat· Lærer ved denne kole,
boede i Toll rup - rimeligvi · i en Allægl bolig og gUr saa hver Dag den Kilomel r ned til kolen i
Mjallerup. Lige aa gjo1·d han Søn hri lian Thaatup, indW han 1740 blev J.>ræ t i Pastoratet.
Det ar bleven ald le glemt i Egnen, at de•·
nogen Siude ba de v, ret en Skole i Mjalleru1 , men
da Meddeleren af denne Al'lil~el i Arld v l j Viborg
fandt en Hen isning Ul n ))Fonelning<c, som utoriteleTn den H. OHoher 1740 havde for taget i Ajstrup Skole, og som gil· ud paa, al Børnen i Løgstør h nviste W al søge deres kolegang i Mjalleru.p
Skole, lod jeg i Løgstør A is indryl· ke følgende Forespørgsel: ))Den gamle Skole i Mjallerup. Ja, h or
bar den ligget? I et Dokument fTa 1740 henvise
.Børnene i Løg tør til Skolen i Mjall rup, hvoT ogsaa
Børnene fra Kornum og Løg ted undervi te . Har
der da nogen Sinde liggel en Skole i Mjallerup?
et
har der sag~en ikke. Det er vel snarer aaledes, al
der har været lejet en Stue paa en Gaard, og deJ' har
saa en Løbedegn nogl Maaueder af Aarct holdt kol ,
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eller maaske har Sognet disponeret over en Hytte,
hvor Undervisningen saa er foregaaet I hvert Tilfælde var det interessant at faa opklaret, hvor denne
Undervisningsanstalt har været. Hvis nogen kunde
give Op lysning herom , vilde jeg være megel taL nemmelig O\er al lwmme i Be iddel e deraf. - En Skol
fl 1·lader sig geru. nogle Spor i Grunden.
kulde
tier in g n leder i Mjallel'll p vær fu n den n Del
Griffel- eHer Tavlestumper ?«
Nogle Dage efter fortalte en gammel Kone mig,
at lu~ndes Bedstemoder havde fortalt hende, at hun
havde hørt af de gamle, at de havde gaaet i Skole i
Sara-Niels's Hus. Og ligeledes fortalte den Mand,
der nu var Ejer af Jorden, hvor nævnte Hus havde
staaet, at han ofte fandt Stumper af Grifler og Tavler paa dette Sted.
I den østlige Del af Skovbakken ligger nogle
Høje, af hvilke den bedst bevarede kaldes Skidehøj.
Den er en Del mishandlet ved Gravning, men den
kan dog endnu gøre sig gældende som Kæmpehøj, og
utænkeligt er det ikke, at her en Gang i Læ af Skovbakkens Ege er jordet en Viking ved Navn Skide.
Det var i Oldtiden et meget hæderligt Navn, nu har
det ikke slet saa god en Klang, og denne Omstændighed er vel nok Grunden til, at Officererne ved
deres militære Øvelser i Egnen »forbedrede(( Navnet
til »S kedehøj ((.
Ved at grave i Skovbakken er der fundet en Mængde forstenede Søpinds:vin og en Del Strandskaller, ligesom der ogsaa er funden Rester af Søpalmer (Pentacrinus).
Melhøjgaard, Mali-. Nr. '7,
er nævnet efter den store og bedst bevarede af alle
Høje i Løgsted Sogn, Melhøj. Gaarden har som større
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Gaard ingen lang His torie, ide t don vi s tnok omkring
Aare t 181? er sammenlagt a f flere l ~j end omm e, af
lw ilke P ede r Olesen i 1814 havde 2 Tdr. 5 Skp. Hartkorn, h an døde 1817. 35 Aa r gammel, og efted od sig
f!u sh:uen Ellen Catrine og Sønnen Marcus Christian,
l'ø dl 1816; J en s .rc nsen Ryller h avde 2 Tdr. 3 Skp.
1 F dk. l Al b. ; Morten Larsen 1 Td. 3 Sit p. 3 Fdk.
l Alb. og Søren L a rsen 3 Skp. 2 Fdk. nf.• Alb. R a rtkom. Disse fu·c Ejendo mme fik sagte ns i 1844 Ycd
de n nye Ma trikul01·ing Ma tr. Nr. 7 og samtidig Navnel Melhøjgaal'd . En delig ble,· J e ns Mad sens 2 Skp.
zs;,. Alb. senere Jagl Lil, me n beholdt sil eg~ l Malr.
Nr., nemlig 8 b, saa h ele Gaarde n blev paa 7 Tdr.
l Skp. 3 Fdk. 2 1/2 Alh. - Den førs te Ejer af de n
samlede Gaard ' 'ar saa v idt skønnes Chris len P oulsen , hvis Datter .Johanne Marie hlev gifl mccl de n
næste Ejer Peder Ande•·sen Skriver.
I 1865 er Chr. Chris le nsen ( Veggcrby) Ejer, da
s taar Gaarde n med 7 Tdr. l Skp. Hm·tkorn. Sen ere
Ejere var Søre n J a kobsen og Kris tia n Gregersen. Under den sidste E jer er i Aarel 1825 en Del .Jord h orlsolgt fm Gaardc n til S lals husm a nds lodder.
Om Nisserne i Melhøj vil jeg Ind e miu Nabo J oh a n nes fortælle, da han v ar Oink Lil del. Hans Bere tning Lød saaledes : >>.Ja, Oe lror del s agte ns ikke,
men del er nu ikke saa Jet a l komme f•·n d et, som
ens egne Foræ ldre h a r lroel paa som selve E vangeliets Ord. Og naat· Mor · fortalte om Nissem o i Mel høj , ja saa maattc vi lro del h ele. - Se•· D e, min
Mor er fra Streth, og de rfra e r der jo e n god Uds igl
op til Melhøj. Og he1· h a r h un i de maan ckl:u e Nætter lidt set Nisserne løbe i s tore Flokke op ad Veje n,
der fører fo rbi Høje n, og al Tid h avde de forslm:el<kelig Lravll med a t samle op. Hvad del var, de fa ndl,
kunde hun aldrig blive klog paa, me n Clitlige var de
som Myrer. Og n nar de saadnn ha vde arbejdet e n
Tid, løb de op til Højen, sagtens for a l tø mme deres
Vorklæ der eller Kurve, og saa begyndte Sliddel igen!<<
»Hvad men le hun, de bjergede ind ?« s purgte jeg.
>>.J a. hun •ne nlc saa mænd , at det \' :11' Heste pære r,
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hun kunde ildte tænke s ig a ndel! Men hvad de vilde
bruge dem til, var jo ikke s aa let al hitte ud al'. Der
er ellers vis t fortall noget om, a t kristue Kvindfolk
underliden har ' 'æret h e nte t h en i en Høj for al
hjælpe Lil ' 'ed Baruefødsel, og al de ved en saadan
Lejlighed er bleven beværte t med Mad og Drikke.
Men bar e n sandan Kone haft Øjnene vendt h elt rigtig i Hovedet, har hun kunnet se, a l d et ikke var
Kosl for hende, da det bes tod a f Tudser, Firben og
B C's lep~rcr. Det l'aar nu være, som del er, me n
sikkert et· del, at l{øeme lidl h a r været i F ilteri med
noget ved Høje n. liestene kunde ogsaa s kabe sig
underlige de roppe. Ikke saadan, al de blev s ky fot·
nogel, me n de kunde pludselig gaa i Staa og se sig
ued omkring Be nene, først til de n ene og saa tH de n
anden Side. D el var, som vilde de passe paa, at de
ikl\c truadle pua nogel. Naar de saa . havtie staael
lidt og ligeso m fund e ret over Tingelle, salte de sig i
Gang ·igen , som om de vilde fm·tællc, at nu va r der
ikke nogcl i Vejen merc.
Jo, del var sikkerl nok, al der var Nisser i ~1el
høj, og de rfor vm· de r heller ingen Moder, der d en
Gnng Jngde s il Bam i Vuggen Qden først al hav<'
s lanel Kors, hvor Barnel skulde ligge og side n, nnar
del var pqkkel necl , s iaaet Kors for dets Ansigt. Særlig paapassc nde maallc hun jo være, hvis Barne t
ikke var døb l, da de underjordiske val' m eget i v rige
efter ul fan fat paa dem, for al fan cl af deres E>gne
lagt i Stedet. Saa sku lde der h elsl brænde Lys hel<•
Nallen, og del var ogsaa tih·aadeligl at have Slaal i
Vuggen. J o, min i\for h:w sanmænd selv set. hvorledes de har agere t e n Manneskinsnat jnde o m Vuggen. D el var nu ikke saadnn, al hun laa og drømte,
for htm saa all i Stuen ganske tydeligt. F ørs l gik
Døre n s tille op, og s aa kom der lo smaa Pus linger
ind og saa sig fo1·sigligc om k ring i Stue n. D <·rpHa
gi k den e ne he n til Vuggen, lwor min nyfødte Søsler
sov, og s nus<~de Længe omkring. Endelig sagde drn
e ne: »De r er Kors fol'! der er Kors for l«
))Ta uedc n ud l la nede n uct l« svarede den ande n,
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der tod benne v d Døren. Nu under øgte den førslc
Vuggen fra neden af, men Resultatet var det samme.
»Der er Kor for 1 der er Kor for!<< lød d •l ig n, og
aa nuslede de ud. - Ja, saadan fot·Lalte hun, og
saa maa der vel være noget om rl t!« - Det var nu
·.r ohann . ' Mening om Sagen.
Enggaarden, Matr. Nr. 15 a.
Fra 1814 hedder det: La rs Sønderholm og .Jens
Dahl, benge af Løgstør, og hri ten Oles n af Tollerup ejer i Fælles kab den Gaa rd i Mjallerup, som
Anders Mogen·cn før ejed o den har 2 Trlr. 4 Skp.
Hartkorn.
Endvidere staar i 1865 opført som Matr. Nr. 15
en Ejendom, der har Navnet Enghus, og som ejedes
af Niels Nielsen.
Ejeren af Matr. Nr. 15 a hed ier imidlertid Jørgen
Karl n, og ban ha vd · fa aet Gaarden efter • ade1·en
arl Frederik, m n der er jo ikl·e nogel · Vejen for
at Jø1·gen Karl en kan have opl<øbl Englut , og derener kaldt d u samm nfli l,ked G~1a1·d for Enggaarden.
Jørgen f{arls ns vi..,.ersøn, Ejler Pedersen blev
d mæ l Ejer, og sid n gik den over til R ed-MiiJler
øren Tv rgaard og sidst til Ol · Pedersen, som sidder ind med den •ndnu (Hlil1
li Udhu n' n dbrænd te i Hl1().
(Sluttes i næste Anrgnng.)

EN FRIERFÆRD TIL EGHOLM
MEDDELT VED CHR. PETRESCH CHRISTENSEN

kan være noget vist t~ltrækkende ved at k~m
me vore Forfædre paa hdt nærmere Hold, ligesom )>kende dem personligt«, og se, hvordan de tog
Livets forskellige Situationer. - Vi har jo ganske
vist en nogenlunde rigelig Oplysningskilde hertil i
gamle Folk ' Berelninaer - baade de lrykte og de
utrykle. Men kun faa af di e føret· os, naar det
drejer ig om Bondestanden, Tet meget længere end
et Am·hnndrede tilbage, og vi n aa derfor navnlig være
glad for de gamle Tingbøger, hvor vi dog nu og da
kan faa et større eller mindre Glimt at se af endnu
ældre Tiders Liv og Færden. I en Tingbog fra Aaret
1710 for Aalborg By og Birk finder vi f. Eks. lidt om
en Frierfærd til den lille Ø Egholm i Limfjorden. Vi
kunde jo her vente at finde en Del Romantik, men
d •t maa sige , al det ikke just er denne, der h er Lrædel· i Forgnmden, iallfald il ke dir klc hvorimod der
ingenlunde lægges Skjul paa agen økonomis! e Side:
Hans .ielsen a f »Waasl« (:>: Vaarst) i Gunderup
Sogn har ladet indstævne for Retten Anne Maria
Christensdatter paa Egholm med Fader og Forsvar,
»angaaende Ægteskabsløfte, som hun hannem for

D

ER

25

378

CHR. PETRESCH CHRISTENSEN:

nogen Tid siden skal ha e tilsagt 0<1 nu derfra ' 'il
vige<<. - Foruden b nd
Fader Christen øren en,
som var F sler af en halv Gaard paa Egholm, va1·
ogsaa indkaldt hendes •f oder Anne Madsdatler, eftersom de begge » amme dere. Datter hannem skal ha e
ved Ægteskabsforbunter1 ) lovet og tilsagt«. Endelig
var der indkaldt nogle Vidner, deriblandt Hans Nielsens Broder, Niel Nielsen aaudager, der var bosiddende i Aalborg.
idstnævnte Vidne mødte paa Sagen l ste Tægtedag d. 10. Marts og forlda.redc, at
noget efter Jul kom Han
ielsen Lil ham .i Aalborg
og b gærede, at han og hans Hu tru JGr len Peder dalter vilde følge med ham lil Egholm til hristen
Sørensen, han vilde LageJaord paa hans Daller nnc
Maria Chri Len daalt r, og at derefter Vidnel og Hustru
- det var eu Søndag Afl n Klokken hals gaacnde
seks - tilligemed Hans Nielsen drog over til nndby
og derefter ))alle L•· nde gil< fra undb
amme fteu
og kom d r (· : Lil • gholm) ej førend Mandag lorgen<C. - Der s •nes al aa al v re »hedet« lidt under-.;·ej , ·andsynligvi · i undb ' hvot· der dengang var
Logemente for Rejsende og Ud l , nkning i saa at ige
hver andet Hu .
aar man havde passeret undb)S
ve tre Bom neden for l<irkestrædc, var der næppe el
eneste Hns ved Landevejen, der ikl•e vaT .i en saare
mangelfuld Forfatning med Pløre og Huller. Først
passerede man Sundbys og Lindholms Fælleder, og
paa den anden Side af Lindholms Bro gik Vejen over
den øde Lindholms Hede og derefter over Rødslet
Mark til Ø. Halne, men vore 3. Rejsende er maaske
allerede paa Heden drejet fra Kongevejen og ad den
gamle Gjøl vej fortsat forbi »Fruerledshuset« lige til
1
)

Ægteskabsoverenskomst
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Rødslet for derfra at blive sat over til Egholm, hvis
Landingssted ganske vist nu ligger over for Gaarden
Nyborg, men denne Gaard med Teglværk blev først
anlagt nogle Aar efter det her passerede. Chr. Sørensens Gaard hørte, efter hvad der oplyses i Kjær Herteds Tingbog (2 6/s 1667), til de 2 Gaarde, der laa
nordligst paa Øen 1 ).
Om hvad der ellers er gaaet forud for denne
Frierfærd, meddeles der intet under Sagen, 'navnlig
ikke, om der forinden havde været nogen gensidig
Forstaaelse mellem Hans Nielsen og Anne Marie, eller
om de overhovedet har kendt hinanden. Derimod
synes det dog, som om Frierbesøget paa en eller anden Maade har været bebudet, idet Forhaandsunderhandlingerne tog deres Begyndelse allerede umiddelbart efter Deputationens Betrædelse af Øen, ved hvilken Lejlighed de blev modtaget af Chr. Sørensen i
egen Person, men om det videre passerede forklarede
Niels Saandager, at Christen Sørensen - antagelig
ved Forhandlingerne i Hjemrriet - sagde saaledes til
Frieren: »Hans Nielsen! Hvad I haver talt med mig
paa Vejen og begæret, dertil siger jeg Eder ja, og mit
Minde skal være dertil, og min Kones iligemaade.«
Han sagde derpaa til Datteren: >>Bitte Anne Marie l
1
)

Der var da 3 Gaarde, hver med 2 Brugere. Chr. Sørensens Gaardspart, som han først ses at have haft i Fæste
1685, indehavdes da af en Poul Christensen, den anden
af Anders Rierulfs Enke Anne Jensdatter. Allerede 1787
var der (iflg. Folketællingen) sket en Forandring med
Gaardenes Beliggenhed, idet de 2 Gaarde nu laa sydligst
i Byen og den 3die nordligere, hvormed ogsaa stemmer
det ældste Matrikelkort (af 1807). Efter hvad jeg har
.kunnet rekonstruere af Brugerrækkerne, er det Chr.
Sørensens og Kierulfernes Gaarde, der er flyttet lidt
mod Syd.
25•

380

CHR. PETRESCH CHRISTENSEN:

Hvad siunes Du derom?« Og Pigen svarede. da ogsaa ja, det var hendes Vilje. Vidnet blev nu tilspurgt
af Retten, om ikke Christen Sørensen derpaa rakte
Hans Nielsen Haand, at han skulde have hans Datter, og derhos lovede ham at give ham med Datteren
de to sortebrune Hopper, som stod i hans Stald, 2 af
de bedste Kvier iblandt 8 at vælge, 3 a 4 ·Skæpper
Hvede og et Skab, som stod i hans Forstue, hvilket
havde kostet ham 26 Sletdaler1). Vidnet svarede hertil, at han nu ikke mindedes om Haandsrækningen,
men han huskede det om de tvende sortebrune Hopper, og at Christen Sørensen sagde til sin fornævnte
Datter: »Nu maa Du tage tvende af de bedste af
mine 8 Kiøer; Du kiender dem selv bedst.« Og om
Skabet faldt Talen, som i Spørgsmaalet ommeldt.
Vidnet forklarede derefter paa videre Forespørgsel,
at Christen Sørensen lovede Hans Nielsen, at hvad
Kreaturer denne og Datteren ellers skulde have, de
skulde have fri Græsning hos ham til førstkommende Mikkelsdag, samt at Christen Sørensen begærede
af Hans Nielsen, at Trolovelsen mellem denne og
hans Datter Anne Marie maatte »opstaa« 2) til forestaaende Paaske, saa vilde han, Christen, gøre dem
den. »Paa samme Maader tog Hans Nielsen med
Følge Afsked med Ch1·isten Sørensen og Hustru samt
Fæstemøen«, og saavel Christen som Anne Marie
fulgte dem ned til Fjorden, hvorpaa de gik til Søs,
uden at have hørt andet end, at det »altsammen var
unQ.er forrige sluttede Ægteskabsforening«. - Men
14 Dage derefter kom - efter Vidnets Forklaring Christen Sørensen ind til ham i hans Hus i Aalborg,
') Mindre Daler (i Modsætning til Rigsdaler).
4 Mrk., 1 Rdr. = 6 Mrk.
2
) 'J: opsættes.

l Sldr. =
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hvor han da »førte samme Forlovelse paa Snak, som
Niels Nielsen havde bivaanet«, og han rakte da saavel Niels som dennes Hustru sin Haand og svor derpaa, at Hans Nielsen skulde have hans Datter Anne
Maria, og der skulde ingen forvende det. - Niels
Nielsens Hustru Kirsten Pedersdatter forklarede overensstemmende med sin Mand og endvidere, at Christen Sørensen havde sagt, at han vilde gøre Trolovelsen i Aalborg, samt at Brylluppet skulde staa til fore·s taaende Mikkelsdagstider, naar han havde indhøstet;
imidlertid skulde hans Datter Maren rejse til Hans
Nielsen og holde Hus for ham. - Som Christen Sørensens Udtalelse i Aalborg kunde antyde, havde der
vel allerede da været Kræfter i Bevægelse for at faa
Overenskomsten omstødt; i hvert Fald var der dem,
~er ikke syntes om Partiet, deriblandt Fæstemøen
Anne Maria. Hun havde heller ikke Lyst til at møde
i Retten, hendes Moder heller ikke, og ingen af dem
var derfor mødt efter Paaraab. Derimod havde Christen Sørensen været tilstede i Retten ved Sagens Begyndelse, men senere trukket sig tilbage og imidlertid engageret en Prokurator. Fra Modpartens Side
blev det nu anført, »at Retten kunde erindre sig, at
Faderen Christen Sørensen, da han ved denne Sags
Anfang selv var her for Retten tilstede, sagde, at han
stillede denne Handel til Guds Forsyn, er det hans
Vilje saa skeer det; ellers syntes ham bedst at anse
denne Krigs besværlige Tid noget«.
Monsieur Christen Thomsen - som Bønderne i
Kjær Herred gerne betroede deres Sager - mødte nu
som Prokurator for Christen Sørensen og Datter og
svarede paa foranstaaende, >>at sligt maatte søges paa
anden Maade, end nu sket, og vidste ikke, at saa-
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danne villige Vidner kunde forbyde 1) en Fader sit
Barn at bortgive, langt mindre Loven tillader hannem hende dertil at tvinge«. Desuden var der baade
formelle og reelle Mangler tilstede, idet Fæstemøen
»ejheller af hannem nogen Fæstensgave haver imodtaget eller Sindelag hannem at ægte«, hvorfor Mons.
Chr. Thomsen paastod sine Mandanter frifundne.
Næste Retsmøde, der fandt Sted den 31. Marts derefter, procederedes om Formaliteterne, og Sagen er
maaske derefter løbet ud i Sandet. Men Anne Marie
har næppe faaet Hans Nielsen til sin Ægtehusbond;
hun fik derimod paa et senere Stadium sin Faders
Gaard paa Egholm, hvor hun døde d. 22 /a 1731 efter
at have været gift med Gaardens Fæster Marlin Sørensen. Hun efterlod sig 2 Børn, af hvilke det ældste
var 9 og det yngste 4 Aar.

') Her = paabyde.

SOMMERMØDET
PAA VISBORGGAARD.
Samfunds Aarsmøde eller Sommerudflugt
fandt Sted Onsdag den 24. Juni. Færden gik
i Aar til Visborggaard i Sydøst-Himmerland, og som
sædvanlig udgik Hovedtoget fra Aalborg, hvor ogsaa
de nordenfjordske Deltagere var mødt.
For en Gangs Skyld havde vi straalende Vejr til
Aarsmødet, og der var da ogsaa mindst 300 Deltagere
i Borggaarden, da Mødet begyndte med Velkomstord
af vor Formand, Lærer Ludv. Hedelund, Aalborg. Han
mindede om, at Visborggaard i Aar var solgt til Staten
til Sindssyge-Hospital. Dens Saga som Herregaard var
dermed forbi, og det vilde nu være sidste Gang, den
kunde beses.
Provst Alex. Rasmussen, Sandene, var Dagens første
Ordfører, og som sædvanlig fængslede han sine Tilhørere med sin blændende historiske Viden. Kun
ved Hjælp af Hukommelsen gennemgik han Visborggaards Historie fra den graa Oldtid til vore Dage. Vi
gengiver Hovedindholdet:
Gaardens Historie skjuler sig i Fortidens Mørke.
Man fristes til at tro, at den er opført i Oldtidens
Dage. Derpaa tyder de først kendte Navne, Visborg
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og Vesborg. Vis = Vi, Borgen ved Viet (Helligdommen). Stednavneforskerne vil dog ikke kendes
ved denne Forklaring, men mener, at Forstavelsen
Ves = Vese (sumpet Sænkning) er det oprindelige.
altsaa Borgen i Sumpen. Meningerne er altsaa delte.
men Visborg er den ældste kendte Fmm.
Navnet Visborg betegnede oprindelig selve Borgen;
men da Landsbyen Visborg senere opstod, blev Gaarden kaldt Visborggaard.
Den første kendte Slægt, som har ejet Gaarden.
bar Navnet Munk. Dens Vaaben var en Bjælke med
en Damascering, en Slyngning (Vinranke-Munkerne).
Den mest kendte af denne Slægt hed Jens Madsen
Munk og levede i det 15. Aarhundrede. Han ejede
ogsaa Visborg og Skelund Sogne og de vidtstrakte
Skove. Han var en from Mand, der skænkede Gods
til Mariager Kloster, h vor han boede i sine sidste
Dage. Sønnen Munk-Jensen arvede Gaarden, men
omkom paa et Tog til Stockholm. Enken overførte
Ejendomsretten til sin anden Mand, Jens Thygesen
til Dalsgaard, som derved sammen med sin Slægt
kom op i Højadelen. I hans Tid afbrændtes Gaarden
under Grevefejden. Under den sidste store Restaurering
for en Del Aar siden fandt man Brandrester af en
tidligere Bygning, som skønnes at have ligget lidt ved
Siden af den nuværende.
Sønnen Enevold Jensen til Visborg var gift med
en Agathe Powisch, og det er vist fra hendes Hjemstavn, at Enevold Jensen har taget det tyske Efternavn Seefeld, i Lighed med adskillige andre Slægter.
Seefelderne førte i deres Vaaben en Bjælke, som
var belagt med 3 hjerteformede Blade, og 2 Vesselhorn. Ogsaa den anden Gren af Familien, Jørgen
Seefeld til Reffs, tog sit Navn paa samme Maade.
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Det var i Aarene 1575--76, at Sønnen, Jacob
Seefeld, udførte den Stordaad at rejse det Visborg,
hvoraf der nu kun staar en Fløj tilbage, endda i
forvansket Tilstand. Gaarden var forsynet med i alt
7 Taarne. Navnlig var det store Porttaarn anseligt.
Der findes endnu et Maleri paa Gaarden, hvorpaa
man i Baggrunden kan se en Afbildning af Gaarden
med sit daværende Udseende.
Jacob Seefeld var gift to Gange. Han blev en
af Rigets ledende Mænd. I 1595 blev han, da Niels
Kaas døde, Regeringsraad for den unge Kristian d. 4.
J. Seefeld er gravsat i Visborg Kirke. Slægten beholdt Gaarden en Tid, saaledes Sønnen Enevold og
dennes Søn Claus*). Efter dennes Død maatte Enken
afstaa Gaarden som ufyldestgørende Pant til en Købmand i Viborg, Hans Swichtenberg.
Den senere Ejer, Severin Benzon, nedrev de to
Sidefløje for at sælge Mursten ene, og det øvrige forfaldt sandsynligvis. Alligevel var hans Bo insolvent,
og hans Enke, Anna Kjærulff, maatte snart afstaa
den. Den blev købt af Frederik von Arenstorff, en
Søn af en kendt Feltherre. Hans Søn, Andreas v.
Arenstorff, har bygget den nuværende østlige Fløj 1748,
og dennes Søn, Kammerherre Frederik von Arenstorff,
den nuværende vestlige Fløj.
Fra Arenstortf'erne kom Gaarden i den aalborgske
Stor-Købmand Jacob Kjellerups Eje for 1/4. af dennes
Formue. Slægtens sidste Ejer var Etatsraad Jacob
Kjellerups Enke Magdalene, født Kaarsberg. Af hendes
Dødsbo købte Grev Dauneskiold-Samsøe Gaarden. Han
lod i 1913 ved Hjælp af Arkitekt Tvede den Restaurering udføre, som har sat Gaarden i dens nu") h ve m førnævnte Maleri forestiller.
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værend~ udmærkede Stand, men har altsaa nu, vel
paa Grund af Tidernes Ugunst, solgt den til Staten,
og den skal altsaa nu tjene som Rekreationshjem for
sindssyge.
Provst Rasmussen sluttede:
Der gaar et gammelt Sagn, at Gaarden skal forgaa
ved Vand. Andre mene1·, den skal forgaa ved Ild.
Men jeg vil ønske, at den med sine rige Minder maa
blive staaende!
Med kraftigt Bifald kvitterede Tilhørerne for Foredraget, hvorefter man sang »Historiens Sang« af Jeppe
Aakjær.
Derefter holdt Kriminaldommer H. H. Hvass, Aarhus, Foredrag om Slægten Arenstorff, som Hr. Hvass
selv er en Ætling af. Det omtrent 2 Timer lange
Foredrag var bygget over den Afhandling om Andreas
v. Arenstorff, som findes i nærværende Aarbog, og
som vi derfor henviser til. Endvidere henviser vi til
vor Aarbog for 1917, Side 549 f., hvor Lærer Fr.
Møller, Solbjerg, har skrevet om »Mamsellen paa
Visborggaard «.
Under Provst Rasmussens Førerskab besaas de
mange smukke Sale, hvorefter man samledes paa
Græspladsen i Udkanten . af den smukke, velplejede
Park for at nyde den medbragte Mad.
Ved 7-Tiden kørtes op til Vishorg Kirke, der
rummer saa mange Minder om Visborggaard. Ogsaa
her var det Provst Rasmussen, der talte og forklarede.
Besøget sluttede med Salmesang.
Og saa kørte man hver til sit i den herlige
Sommeraften.
Henrik Møller.

BOGANMELDELSER
NIELS HEDIN: HAMMER BAKKER
Et Mindeskri{l. Nørresundby 1931.
Anmeldt af Alexander Rasmussen, Sandene.

ANorms
Møgelbj rg, hørte til de
S
Personligheder, de1· ble meget forskellig bedø ml.
D et slod vel æse nllig i Forbindelse m ed , at han var
AG FØRER

O t.ESE ,

-en saa rigt udrustet og mao <~e itlig atur: han v ndte
ikke altid den samme Sil,!e til. Endvidm·e var han
jo af aa tore Dim en ioner, at det ikke 'ur all
muligt al forstaa ham. Havde han le, el i Oldtiden
var ha n ild ert nok blev n en tor Hø vdi na, i Middelald ren hav de han fa aet Plad i Adels landen.
gsan
i de kommende Tidel" vil d r maaske lyd forskellig
Rø ter om han P ·t·sonlighed og hans Livs n ri·; men
dog il de allerile le ." istnok k unn samles om de
h eldigt valgte Ord, h vormed <u·bogen Red a kl.ion i
Fjor omtalte h am karl efter han Død :
»Han · ejendommelig Per ·o nl'i gh d, stærkt pr gel
af vends selsk Na lur og •olkeliv vil mindes l ng
i d n E{,rn, hvor ban banlc in Liv erniog.
~ rlig
llistorie Kunst og Bygningsy, e n fangede han Intcr·CSse. Vorlsl<ov Khke, som han lod bygge, vil liJ sen
Tider beva r
lind l m ham.«
I di s' Ord r det xæ cutlig le agl om 'agføre1·
Olesen; h ans Minde er sikr l ; thi ti r tam· noget
·e.ft'r h a m, om ikke vil smuldre hen, - oe1 b r bør
vi j
læ n k i H e blot paa Kirken, h' o r s lo r O"'
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1 ræglig den e nd er, m en ogsaa paa hele det Landskab~
hvori den er indgaael som et Led; hele den Egn, som
Sagfører Ole -en ikk e alene juridisk og materielt, men
ogs aa aandcligt havd e gjort til sin: nemlig Hammer

l3akk r.
Sagførerens dybe Kærlighed til det maleriske
Landskab sammen med hans Begejstring for Kunsten
gjorde ham til en Mæcena for ad ·Jd.Uige Malere
som her fandt udmærkede Ivr o liv 1· ; me n ogsaa i
Literaluren ønskede han al s, •Ue e t Ml n de m. rke.
der dog mere skulde forherlige h a ns Ejendom e nd
ham selv, men som nu efter han s Død uvilknarlig
er kommen til at forme sig som el tm·s lil · L Mind eskrift over ham og hans Livsværk.
Olesen var saa heldig at kunne overlade Udarbejdelsen af Bogen om Hammer Bakker til en
Mand, som baade medbragte særlige Evner til at
løse Opgaven og ved sin Hengivenhed for sin nærsiaaende Ven yderligere h.avde de allerbedste Betingelser for at kunne gø1· l.l el bedre ud noge n
anden, nemlig Forfatt re n, ·a od. pharm. l i ls
Hedin, Nørresundby. Det sta telig V<: rk , paa lwis
Udstyr intet er sparet, og som med Noter, Henvisninger o. s. v. er paa 316 Sider i stort Format, er af
Sagførerens Søster, Frøken Hanne Olesen, bleven
sendt til en Række Mænd, som har staaet den afdøde
og hans Bestræb elser nær; men desuden vil Bogen
ogsaa kunne faas i Bogladerne.
Den indledes med en særdeles interessant efterladt Optegnelse af Olesen, der giver et Indblik i denne
Mands ellers tillukkede Indre; her er vel egentlig
Nøglen givet til at forstaa det bedste og det blivende·
bos ham.
ern. t føJger t smukt og karakteristisk
Indlednin rsdigl af Thøge1· Larsen, hvorpaa Hedin selv
tage1· fal paa ·in store og omfattende Opgave. Han
indlede•· med e n <lmindelig Beskrivelse af Landskabet
og T erræ n et m d udførlige geologiske Meddelelser,
for dereft r al gaa over til Egnens Flora og Fauna,
som faa r n lignende grundig Behandling. Herfra
føre Forfa lt 1· n na turlia over til at skildre Olesens
mægtig lud a t i Pla ntni. ugssagen, en Bestræbelse,
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som iføl <~e Forh ]den ikk i før t Ræ kl' e haYd
noget økonomi k, m n derimod et skønhed m æs igt
Formaal. D et var ikke Meningen, at Land kabets
•jeudommelighed ·kulde udviske , men al d et
kønh ed skulde fo røg , ved at det delvi blev klædt m ed
nye Sko'\e.
V rl et id te lalvdel er viet del hi torlsk-topo-·
gransk og er o verordentlig udf01't, ja minuti øs t.
un
Værkets Hensigt og den s tore Kærlighed , hvormed
det er planlagt og afl'allet, l·an tjene Lil Forklaling af
d nll e icttd1·evne Omhu for at faa enlwer, selv den
mindste Ubetydeligbed taget med i Be ·kriv J en. Men
om det 1m engang foreligge1·, er del beundt·ingsværdigt.
D t store viden kab lige Apparat, Noler .og H nvi niuuer, h vorm ed Bogen er fors net, viser de n Samviltigh d fnldhed, med hvill·e11 d r er arbejd t, og
h ilket uhyre sto rt lr rid og utrykt Stof, der er geOJtemgaaet. Selvfø lgelig har Hr. H edi.n paa ad j(illige OmJ'aader søgt og faae t uppler nde Oply ninger af 1 eci !t agkyndig blandt b' il k e vi her n ævner de af
ulle historis k inteTessered e ordj der k e ndte Na,•ne,
Postmester Klitgaard og ·Petrescb hrl ten en· men
Hoved ruren for d l s kønn e < ri er do o han .
Del typografls l· e dførel e (1homsen, Hol tebro)
og d ts Illn tralion tof (Hendrik en, Kbh.) er, ·om
man lu md vente d t af d i se Firmaer, hc t m er
al Ros.
Alt i all haJ· Aa lb01·g Amts hlstoriske Forening
Gruud li! al gl de sig O\Cr, at en lill Det af det
Omraade, vi r gner for orl h ·u faae t en saa mønsl r"' rdig B handling i L na Lat lig ttopogr a fi k-his torisk
ærk . Kun ved en Konstellation,
m næppe nog nsind 'il gentage ·ig, r d ll bleven muligt.

TO BØGER OM AALBORG
Anmeldt af Henrik Møller, Haals.

D n fore liggende Lilternlur om Aalborgs Historie
og T [ ografl har i ar faact n stor og smuk Tilvækst
i to Værker, der r udkomm e n omtrent samtidig i dette
Efteraar.
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Uden al der kan paapeges nogen Forbindelse eller
noget amarbejde mell m de to Forfatter , maa man
dog sige, at der s Værker pna en udmærket Maade
udfylder hinand n, idel det ene er hislori k det audet
v æ en ilig topografi k.
V· rkcrne er af ·aadan Lødighed, al vi af Hensyn
til vo1·e M dlemmer man omtale dem mm·mere.
AALBORG BYS HISTORIE
Ved P. C. J(nud.~ell .
(I I<ommis ion bos Uoghandler Viggo Madsen, Aalborg.)

Bogen, der er paa over 200 Sider, el' J. Del af
d n ))Aalborg ny Hi 'tOl·ie«, om Aalborg Ryraad har
l>eslill og bekostet udgivet. D l bl ,. om bekend t
Kommuoel< rer P. C. Knudsen, Aalborg der fil ov rdraget del. r fulde H\crv. Værkel vil foreligge færcligl
i 3 Bind.
T Forordet cit r r • ort'aller n en Indlednitv, til
»Aalborg Lommebog« for l 04, b''Ori denne · Forfutter, H.ednklør og BogLTykk r P der Frii '"' andall,
udh· kker in Beklagelse af at hnn ikk magler at
·k1·iv en fuldslændi!J B ·krivel af Aalborg By. Di se
ni gør Hr. P. . Knud en til sine, id l han amtidig
gør opm rk om paa det uhyr
tof, der tla si ulde
geonemgaa , og om vilde kræv
n Mands fuld
Arbejdskran i n lang Aarrække.
Forfatteren kalder l>e k dent sil Arbejde brudstykt eagUgl, og saaledes e1· Væ1·kel og aa anlagt. Men
i sin Helhed giver den forelic1gend før l Tr dled l
en intere ·::ml og tiltalende Be ·ln-iyelse fra Oldtiden
til omkring 1600, inddelt i 8 Af nit.
tørstep:nten ar
Bogen optages dog af >>Aalborg Byslyrelse«, der i 1:~
Af nit føre
p til ! uliden og ·.lutter med en Del
gliimendc Hel id s-Porlr. tler af de for l ellig Borerm stre fra 1797. Den n • D l, hvortil knytter sig n
Mængde opl sende Not r og Henvisninger, har Forfatteren fot·maact nde1·arkiver . Kø her ed Landsari 1vet i Viborg Lil al sluive.
Bogen slutter med udførlige Person-, Sag- og Stedregistre, der gør den til en nyttig Haandbog for Forskere.
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Illustrationerne er smukke og klare. Særlig vil
vi nævne den ualmindelig smukt gengivne FarveAkvarel, der indleder Bogen, forestillende det gamle
Aalborg med NøtTe undby i Baggrunden efter Tegning
af C. H. Wandall. Del er n •deligt udført. I det hele
taget fT mtræder Bog n, der 1· i stort Format, i et
mege t liltalend
d ·L •r, der særlig tjener BogtrykkerFirmaet P. Han ens Eftng's Bogtrykkeri, Emanuel
Schølin, til Ære.
Forfatteren bebuder næste Bind om halvandet Aar.
Vi anbefaler vore Medlemmer at stifte nærmere
Bekendtskab med Værket, der sikkert ret hurtigt bliver
udsolgt, da Oplaget kun er 900.
OTTO SMITH: AALBORG
l'andringer i den gamle Limf]ordsby.
(Nyt nordisk Forlag.)

Forfatler n til delle rb jde, Museum. insp l<tø1·
l a:ptajn Olla Smith, Køb nhlW11, il v re kendl fra
tidJigcr
rbejd r i vor Aarbog.
ærk l, der ' l' l aa 240 'ider, fremtræder . om
en lti l01·isk-lopografisk B sluivel e af det rramle Aalborg. Dets dst r er smuld og lillal nde og har en
Mængde meget · mul t udførte lllu Lration r, hvoraf
man"e j. ldn e. En D l smnkke Vigne ll er over lel·on\li've ~ JoG ver paa gamJ Aalborghu
m. m. og
mslag tegningen af Budolfi I irk · ky l<l e Kunstneren Peter Linde.
ForfuLt r n kalder sit Arbejde l For øg i ren
Slcdbe l1ivel - ', d r navnlig b •gg r paa Ir k te Kilder,
og udtaler Hanb l om, at delle For øg mo.a bane Vej
fr>m for t r l'<lV om en samlel Beshiv ·lse, udført
paa en for B en værdig ·Maade. - l? rfall r n gør
opnu rk · m paa eu h IL ny Form f r Belæring i
T p gra li: clcn topografi k Byvandring der und e1·
k ndig Led J ·c fører inler . s red rund l, >paaviscr
Hrstcrne af gamm l B rgning htllur g fo1·L< lle1· om,
lworlcde d
nl ·e l~ K\·arl•r r og Gad r hm· sel ud,
og hvilken Historie der knytter sig dertil«.
Det er denne Form, Forfatteren forsøger, dog
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med nogen Betænl·clighed. Dem1e ka n dog sikkert
_· pal'e ·. Efter v orl Skøn e1· den endog lykkede i en
sjælden Grad. Topografi lwn væt·e bundked ' lig, men
Kaptajn miU1 har haft en l kkelig E"ne til al gøre
. totr l levend e og interessant. Det histori ke piller
dog en ikl-e ringe Roll i Vætkel hvilket jo eh•følgelig gør, at d l topografiske Stof bli er levende.
l 1 Afdelinger e1· Vandringen i det gamle Aalborg behandlet. Det gamle er tryllet frem paa en
. aadan Maade, at det fanger Interessen. Naar man
lukker Bogen, hat· den ga mle By med de mange
for kelligmtede Minder faaet en slor Pla d i ens
Hjerle.
Læseren J·an ikke nndgaa at føl Forfalleren
Kærlighed Lil il E mne. M n h an er jo ogsaa bal'neJødt i Byen, udgaael som h a n er af en gammel
Røbmands lægt, der kan føre ine Aner Ulbage til
Midlen af del 17. Aarhundrede.
Paa en smuk følt Maade har Kaptajn Smith
.tilegnet Bogen Mindet om sin Moder.
Vi kan kun ønske, at Bogen maa faa den størst
,mulige Udbredelse. Det fortjener den.

ALEXANDER RASMUSSEN:
FORVALTEREN PAA LINDENBORG
(Aalborg Stiftstidendes Forlag.)
Anmeldt af Henrik Møller, Haals.

Pro 'i s t ~le: and er Rasmussen, Sandcme, der e1·
land ·kendt for sit unngearled • hi Loris l· e Forfatterskab, har i Aar afsløret sig om Roman-Forfalter,
idet han har ud endt en historisk Roman m d ov n·o d ag.
nævnle Titel paa ))Aalborg Stift . lidende«
Bogen hay faaet et muH Ud ly1·, aavel hvad Papir
om det typografiske a11gaar, og hal' foran Titelbiadel
.et mukl Portræt af Forfatteren.
Emne l r he nlet fra Lindenborgs righoldige Arki ,,
og holder sig nær til de historiske Fakla. Disse r.r
i del Tid afsnit, som Bogen behandler, i ig selv
pændende, g uuder Forfatterens for laaende B hand_ling bliYer de el meget inler ant Romnnstof.
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Bogens Hovedperson er Johan Anton Grabhorn,
som var Godsforvalter paa Lindenborg 1769-71 under
den berømte Skatmester Baron Heinrich Carl von
Schimmelmann. Grabhorn, der før var almindelig
Skriver for Baronen i København, . kan ikke taale
denne Ophøjelse. Han lever i Sus og Dus og forsømmer sine Embedspligter. Den skønne Ann Sofi,
som han staar i Forhold til, bedrager han, saa hendes
Sind bliver sygt, og hun drukner i Lindenborg Aa.
Efter 2 Aars Regimente paa Lindenborg kommer h a ns
Fald, da Baronen selv kommer for at undersøge Forholdene.
Omkring Forvalteren grupperer sig en Del hi- ·
.storiske Personer og andre, hvis Karaktertræk er glimrende tegnede. Man faar et levende Billede af den
Tids Tanke- og Levesæt i Østhimmerland. Forfatteren
l1ar med virkeligt Digtertalent skildret de mange dramatiske Optrin og Intriger; der er Liv og Styrke over
Begivenheder og Handlinger.
Vi ønsker Provst Rasmussen til Lykke med denne
Debut paa det skønlitterære Omraade.
Bogen, der er paa 166 Sider, foreligger kun i et
mindTe Oplag, saa vi tilraader vore Medlemmer at
sikre sig et Eksemplar i Tide.

TRE JUBILÆUMSSKRIFTER
Anmeldt af Henrik Møller, Haals.

1931 ha r været el sjæld ent Jubll. u m aa r, id el
h le lre lu titutjoner i Aalborg hver J'or ig h a r kunn et
11·jre 500 Aars Be laae n. Di e tr · er l Det broderlige
Skydesel.~lw b « ( »Gu ds L g· m Lav«), »ria/borg Handelsslancls(orenillg<t (so m ogsa:1 regner sin Oprell 1 c fra
Ii fleis ' tl a f »G uds Lege m Lav«) og ))A(I lborg Stij'tshosp ita l «.

»Del broderlige SJ, ycle.~els/.ab«s Jubii. umsskrifl 'r
ultsaa udgivel i Auledn ing uf 500- nret for elskab L·
LifteJ-e. ))'<.Til d << el' det ældste a vn for By mæ nden •
ammenslutn i nger i det 11. Aarbundrede. De l Gild ,
der s tiftede 20. Maj 1431, Juwd c del dobbelt Na vn
>Guds Legems L a v« e ll er ))PapegøjegiJd ett<. - Po. t-
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mester Klitgaard, Hjørring, har udarbejdet det smukke
Skrift, der foruden en interessant Redegørelse om Selskabets Historie gennem Tiderne giver mange historiske
og topografiske Oplysninger, ogsaa gennem det smukt
udførte Billedstof. Ekspres-Trykkeriet (N. A. Hansen)
har Ære af Skriftets Udstyr.
»Aalborg Købmænd gennem 500 Aar« er Titlen
paa Handelsstandsforeningens fornemme Skrift paa
ca. 400 Sider, ligeledes udarbejdet af Postmester Klitgaard. Den væsentligste Del er et revideret og suppleret Optryk af samme Forfatters »Aalborg Handelsstands Historie«, udgivet 1913. Man maa beundre
Fodatteren for det mægtige Samlearbejde, der ligger
til Grund for dette Værk. Det giver en meget fyldig
Fremstilling af den Virksomhed, der er udfoldet af
Aalborg Købmænd gennem 500 Aar. Det giver tillige
en Rigdom af værdifulde Oplysninger af historisk Art.
Foruden et udførligt Sag- og Person-Register, der slutter Bogen, bærer hver Side n Titel, der angiver Sidens
Hov dcmne - en megel praktisk Ide. Skriftet, hvori
lindes nH\n<1e ·jældne Illu trationer, har faaet et tillalend
d lyr ho Adolph Holst A/S.
»Aalbo rg lif1sltospilclls Historie« er l. Del af en
arnlet Hisl01-ie, som udgive i Anledning af Hospitalets
500 Aars Bestna n, og som . !<rives af dr. theol. Bjørn
J(ornerup og rir. phil. "\ ilhelm Lorenzen. Den foreHggeud l. D l, som omhandler Bygningernes Historie
og Anvendelse, er skrevet af Vilhelm Lorenzen. Gads
Fmlag har den i Kommission.
D l v·1 r en from Kvinde, Maren Hemming Billedm' ters, d r ved · l borlslo:'oke et Jordstykke den 20.
i\1aj U3l lagde Gntnd n li l 1-i pitalet eller Helligaandsh n l d r g nnem d fm·lø!Jne 500 Aar har udfoldet
en Yel·ignel. csrig \ irln; mhed til Gavn for Aalborg
~ ' og ··li !l.
lu-.i flel, d l' er paa 60 Sider i stort
Format, er et nydeligt Stykke Arbejde og giver et
højst interessant Bidrag til Byens Historie. Det er
et bygningshistorisk Værk af høj Rang og prydes af
meget smukke Illustrationer. Enhver Elsker af vort
Stifts Historie bør eje dette Værk.

MEDDELELSER
FRA

STYRELSE OG REDAKTION
I udsender hermed vor 20. Aarbog, 2. Del af 7. Bind af vort
Samfunds historiske Samlinger >>Fra Himmerland og Kjær
Herred«. Bindet vil blive afsluttet med Aarbogen for 1932, idet
vi som sædvanlig lader 3 Aargange udgøre et Bind.
Der har i Aarets Løb kun været afholdt det Styrelsesmøde,
der var nødvendigt for Tilrettelæggelsen af Aarsmødet. Dette fandt
Sted Set. Hansdag og omtales nærmere andet Steds i Aarbogen.
Vi henstiller til vore Medlemmer, at de arbejder energisk
paa at hverve nye Medlemmer Ul vort Samfund. Del Cl' <l·n
eneste Maade til at bringe An1·s-l{ontiugenle t ucdnd dn \' i iklte
godt kan gøre Aarbogen mindre a f Hensyn t il det meget udmærkede Stof, der venter pan Oplag Ise. - Vort Medle ms tal e•·
560 ; en Fremgang paa 25 fra sidste Aar.
Listen over vm·e Medlemmer, som vi bebudede Optagelse i
Anr maa ' ' ' de.wæn·c Inde udgnn til uæste Am-. da cl t hl. :\, l'istc
sig, nl mange Adrcsse1· var rcjlngtigc. Llstcu er 1111 Lil n evision
hos nogle af S ly••c lseus l\led lemmc r·.
i hede•· i den An lednin g
indlrumgcndc vore ;o.•le<llcmrn ·r s trnlts at m eld e Adresll<'ftwaucl•·iuger
eller Flyl.niogel' Ul Rcg us ltaJ,scbcf Byc·,Jøq;e nsen, 1-lasscri , da Aat··
bogen ellers Jet udebliver:
Provst Alex. Rasmussen har afsluttet sine historiske Skildringer i ))Aalborg Stiftstidende<< og begyndt en ny Serie med
Titlen ))Blade af det danske Landbrugs Historie«,
Den store Gaderegulering, det ny moderne Vesterbro med
Jernbane-Viadukten, er nu fuldført indtil Algade og aabnedes for
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Færdselen den 18. Oktober. Forbindelsen med Sidegaderne bliver
først færdig mod Slutningen af Aaret. Fortsættelsen ned til Fjorden gøres færdig næste Aar. Men en tidssvarende Forbindelse med
Vendsyssel vil først være kommen i Stand med den ny Bros Fuldførelse.
111 ca· del endelig bestemt, hvor Johs. Bjergs Statue af Skip·
per Clemenl skal stan. Den vil fan sin Plads over for Hobrovejens
Skole paa den lutivrunde Plads, der er anlagt i Forbindelse med
det uy Gadenulleg Vest fot· Ho!Jrovej. Støbningen af Fundamentet
er allerede i fuld Gang, og Opstillingen af Statuen vil derfor snart
kunne finde Sted.
Søndag den 20. September afsløredes paa Vejle gamle l{irkegaard et smukt Mindesmærke for Folkemindesamleren Evald Tang
Kristensen. Vort Samfund var repræsenteret ved Redaktøren, Lærer
Henrik Møiler, Haals, som var Medlem af Landskomiteen for Indsamlingen til Mindesmærket.
Vi erindrer om, at Aarbøgerne fra 1920 og opefter kan faas
for 2 Kr. pr. Stk. ved Henvendelse til Kassereren. Alle tidligere
Aargange er udsolgte. Ved Henvendelse til Redaktøren vil man
imidlertid kunne faa en Del af disse til en rimelig Pris.
Det af »Dansk historisk Famesforening« udgivne Tidsskrift
Fortid og Nutid, som er uundværligt for alle, der giver sig af med
historisk-topografiske Studier, kan af Medlemmer erhverves for halv
Pris, 2.50 Kr.
Af afdøde Tandlæge Stenholms Bog Bidrag til Aalborg Bispedømmes Historie (250 Sider) er der endnu et lille Restoplag, der
sælges for den billige Pris af 1 Kr. pr. Stk. ved Henvendelse til
Redaktøren.
Som hidtil henvender man sig i Foreningsanliggender til
Formanden, Lærer Ludv. N. Hedelund, Møllepladsen 13 A2 , eller til
Kassereren, Regnskabschef Bye-Jørgensen, Hasseris. I Redaktionsanliggender bedes man henvende sig til Aarbogens Redaktør, Lærer
Henrik Møller, Haals, Vaarst.

NÆSBORG SOGN
SLET HERRED, AALBORG AMT
AF ANDERS JOHANSEN

.
I

(Fortsat fra sidste Aarg.)

TILSLUTNING til Sammenligningen mellem Fortid
og Nutid vil j~g anføre, ll.vad jeg ved om Fortidslevninger. Det er ikke meget omfattende, det jeg ved,
men det kan· dog i nogen Grad give et lokalt Billede
a~ Forskellen mellem Nutid og den fjerne Fortid.
Der kan næppe være Tvivl om, at Mennesker
tidlig har færdedes og haft Bopæl i Sognet; Egn~n
.er jo i ll}eget lig den Egn ved Ærtebølle, et Par Mil
f~;a Næsborg, hvor den !?tore Køkkenmødding findes.
Der er vist aldrig fundet en lignende Ophobning i
Næsborg Sogn, men det vilde ikke forbavse mig, om
man faldt over en saadan Fortidslevnill(~ i Salling
.eller Oudrup Sogne nær Stranden af de gamle Vige1 ).
Men jeg har som Vidn~sbyrd om Menneskers tidligere
Fæt:.d~n her set adskillige ba_ade uslebue og slebne
Flintredskaber, fundne rundt ()m paa Næ~borg og Tol:Strup Marker; om disse end ikke stam·m~de ~ra . de
.endnu bestaaende eller delvis" sløjfed~ F~rt~dsJ?egnl
velser, var der dog mangen Qal}g paa Findestederne
et og ande_t ~ Terrænet,, som kunde tyde paa, at der
havde været Gravpladser de,r. _l)et meste ~f saaqann~
') Ved Sebbersund er -del' jo paavist en KØkkenmØdding,
·
·.
· _en større :ved Bjørnshohil. .
26
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Fund er vist gaaet tabt; jeg ejer kun en enkelt usleben, men smukt formet Økse af rødlig Flint, funden
paa Talstrup Mark nær Kærranden paa et Sted, hvor
der indenfor min Tid endnu har ligget 2 Høje, og
jeg har tidligere ejet en stor smuk, sleben Økse, funden i Nærheden af samme Sted, men paa Næsborg
Mark; den har jeg· desværre mistet under Omflytninger. - Men der er (eller var) andet, som vidner om
tidlig Bebyggelse. Lige udenfor Talstrup Bys SydVesthjøme, ved Siden af Vejen, som fører til Løgstør~
ligger Rester (fattige Rester) af en Langdysse paa fladt
Terræn ikke .mange Alen over Engenes Niveau, og
lidt længere mod Vest paa den anden Side af samme·
Vej tæt ved Randen af en Sig, som engang maa have
været en Indvig af Fjorden, ligger en anden langagtig~
helt græs- og lyngbevokset Forhøjning, som sikkert
aldrig har været undersøgt, men langs hvis Kanter
der stikker Sten frem over Jordoverfladen, som minder om den Krans af Randsten, der stikker frem ved
Foden af mange runde Høje. Paa et Punkt af Næsborg Vestergaards Mark nærved Præstegaardsmm·kens;
Skel og i et lidt højere Nheau end den gamle Vej.
som jeg snart vil omtale, og maaske 100 Skridt fra
denne Vej laa i min Barndom paa en lav Forhøjning:
en Stendysse af 3 (eller 5) Sten med en Overligger.
Et Stykke længere mod Øst paa Nordskraaningen af
Kornumbjerg, maaske 100 Alen sydfor »Lergraven«
og Sundvejen laa Rester af noget, som jeg vil betegne
soin en Stenkiste, nogle Randsten i Retning syd-nord
nied et Par overliggende Sten tværs over; der var saa
stor Hule under Overliggerne, at to Drenge magelig
kunde være i Læ under dem; om der havde v~ret
Høj over denne Stensætning, ved jeg ikke. Endnu.
noget længere mod Øst, nordfor, men ret nær Sund-
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vejen, laa ved Siden af en stor rund, uaabnet Høj en
stor rund Høj med et aabnet Gravkammer i; der var
vistnok 6-8 i Kreds opretsiaaende Sten, maaske 10,
og vistnok 2 store Overliggere, af hvilke i hvert Fald
den ene stak frem i Højens Overflade. Om der var
. noget Kammer i den anden Høj, har jeg aldrig kunnet faa oplyst, begge Høje er sløjfede, og de andre
Stensætninger, jeg har nævnt, er forsvundne paanær
nogle Sten i Langdyssen ved Tolslrup.
Naar jeg har nævnt disse Høje ærlig og forbigaael en Del andre, er det, fo1·di jeg antager, at de i
Forbindelse med Fund af Flin tredskaber vidner om
Bebyggelse i ældre og yngre Stenalder.
Om senere Bebyggelse vidner J ordhøje langs alle
Sognets Bakkekamme; de er vist alle paanær et Par
helt borte nu. Beliggenheden af disse Høje var øjensynlig ikke tilfældig; jeg il antage, at jeg end n u vilde
kunne paa,,ise den omtrentlige Beliggenhed af henved
30 Høje indenfor ognets Ororaade. De laa dels saaledes paa Bakl·ekammene, at roru1 maatte tænke sig,
al der, hvor der er Landsbyet· nn, og aa har været
samlede Bebyggelser dengang fra hvilke man har begra-vet de døde i Høje oppe paa det nærmeste Bakkedrag, dels laa de tæt Slu'ænter ud Lil gamle Fjord,ige ellet· nær en Fjordvig ' 'ed Foden af en Bakke1
skraaning, og endelig laa en Del saaledes, at ma11
maalle tænke sig deres Beliggenhed bestemt af ga mle
Veje, eller Vejenes Beliggenhed bestemt af dem.
Har der da været Veje i saa gammel Tid som
Broncealderen, ja endog i saa gammel Tid, at de har
bestemt Beliggenheden af Stendysser og Jættestuer?
Jeg vil tro, at man kan sige: »Det har der sikkert.((
Man maa io betænke, at den letteste Forbindelse
26°
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mellem Landet nordfor Limfjorden og Landet sydfor
netop var her. "Her _er jo Fjordens smalleste Parti,
Aggersund, hvor der sikkert fra tidlig Oldtid har været stadig Overfart, et Færgested; noget andet Færgested af Betydning er der ikke og kan der næppe nogensinde have været paa hele Fjordstrækningen fra
Aggersund ned til Aalborg. I min Barndom var her
en livlig Overfart af al Slags; ikke blot Mennesker,
men Dyr færgedes over i stort Antal; h ,er kom Heste
over fra Markeder i Hanherred og fra Østthy og store
Studeflokke "og Drifter af Gæs fra Hanherred, Thy og
Vestvendsyssel; og disse Dyr blev ført eller drevne
videre ad Sønden til (til Marsken, Hamburg og de
østjy~ske store Købstæder) gennem Næsborg Sogn.
Og en lignende Trafik har der sikkert været, saal_æ nge som Mennesker overhovedet har drevet Handel med hverandre.
Alt, hvad der kom over ved Aggersund, og som
ikke blot skulde ti~ den lille Købstad Løgstør (og det
var vel egentlig kun Mennesker og maaske noget Korn
og Kartofler), men længere sydpaa i Landet, fulgte en
gammel Vej, Sundvejen, som forløb paa skraa fra
~ordvest i Retning Sydøst gennem Næilborg Sogn.
Denne Vej, som kun var et enkelt Par Hjulspor
hen over Markerne, og som Markejerne respekterede
saa lidt, at de, naar Ploven kom til Vejranden, blot
løftede den op henover Sporene, men atter lod den
gaa i Jorden ved den anden Vejside, udgik fra Søndre
Aggersunds Færgebro, gik derfra først lige i Syd langs
Foden af Ørbæk Bakke og Fjordbjerg og V~st for
Tolstrup Vesterenge. Naar Vejen havde naaet Sy"-~nden af .denne Fjordvig; drejede den i sydøstlig Retning (afsættende et Spor, der gik lige i Øst til ToJstrup By og gennem denne til Næsborg); den -løb saa
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i denne Retning nogenlunde ligeud og uden synderlige Stigninger i en naturlig Lavning henover Talstrup
og Næsborg Marker; indtil den traf Salling Sogns Skel.
Saa fortsatte den i samme Retning, men efterhaanden
stigende op over de mod Nord skraanende Brøndum
og Salling Marker op til Skarpsalling By og gennem
denne videre sydpaa, idet der dog her blev afsat et
Spor, der gik i mere østlig Retning forbi Braarup over
Aaen ved Dybvad og op mod Lundby Kirke og derfra over Store Ajstrup til Sebbersund. (Færgestedet
over til Hornum Herred, Nibe og Egnene ned mod
Aalborg.) Det Spor, der fortsatte sig mod Syd, kom
ud i Ovdrup Sogn og mødte her udyrket Hedejord,
og her laa i min Barndom Vejspor ved Siden af Vejspor i en bred Stribe henover Heden, sOJ:li forøvrigt
flere Steder laa formet som ret smalle, paa Midten
stærkt forhøjede gamle Agre, bevoksede med Lyng.
Vejsporet forløb vestfor Udspringet til Brusaa, Taubækken og Udløbet fra Navnsø og østfor· Kilderne til
Vandløb, der gik inod Vest, og gik ned over Gatten
Hede mod Søttrup, hvor omtrent en tilsvarende Vej fra
Sebbersund gennem St. Ajstrup og Gundersted Sogne
stødte til den, videre ' forbi Ulstrup og saa vistnok
videre til Havbro 1). Jeg kendte den dog ikke længere end til Søttrup. I min Barndom var denne Vej
endnu »Studevejen«; Flokke af Stude og af Gæs blev
aarlig drevet ad den Vej til Viborg og videre »mod
Sønden«. - At den var en gammel Vej fremgik formentlig tydelig deraf, at den i Aarhundredernes Løb
havde slidt sig en Lavning i det flade .J ordsmon over
Totstrup og Næsborg Marker, og af de mange side•
løbende, dybe Spor ude i Heden.
') Havbro, Pisselhøj, Vonsild o. s. v. eller Aars, Gislum,
Tostrup, Simested o. s. v.
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Men der er el andet F01·hold, som bestyrker min
•ormening om, al det er en Oldtids vej, og min Barndoms F01:estilling om, at Knnd den Hellige paa sin
Flugt sikkert var kommen over .fra Aggersbm·g ' ' l
Aggersund og var llygtet videre ad undvejen ad Sønden Iil og saaledes over vor Marlc Højene i Næsbo-rg Sogn og maaske endnu l •deligere i Salling og
Oudrup Sogne V~\1' nemlig for en stor Del anlagte
langs denn Vej .
Der ar en Høj strak paa Forstranden \'ed Aggersund, der laa en eller Lo Høj nær ejen ved
Foden af Ørbæk Bakke og 3- 4 oppe paa Bakkens
Kam; saa ~var der Langdys en ved Tolslrup, knap
en km øs t for Vejen og lige ved Sidevejen lil Tolstrup, og der var maaske en til nær ved Vejen; efter at
Vejen var drejel i Sydø t, forløb den mellem 2- 3
(eller 4) Jordhøje omtrent der, b or und ejen traf
Løgslør-Næsborg Vejen (Vejene er senere lagt en Del
om), saa laa der ell Jordbøj paa enstre Side af
Vejen, knap 100 Alen nord fqr del led, hvor Tolstrup-Komunwejen krydser Næsborg-Løgslør Vejen;
noget videre fremm e laa Stendyssen paa Vestergaarcls
Mark tilvenstre for Vejen; saa henimod Lergraven
havde Vejen paa højre ide Stenkisten paa Kornumbjergs Nordskraaning og 2 Høje oppe paa Kornumbjergs Kam, og paa ven h·c Side paa kraallingen lidt
Nordø t for Lergraven blev sløjfet en Høj i min Barn dom, h ori man fandt el Broncesværd; videre fremme,
naat· man havde passeret et snævrere Parli mellem
Bakke kl'aaninger, laa paa Vejens venstre Side Jættestuen og den anden Høj ved Siden af den og paa
højre Side paa Brøndum Mark en Jordbøj. Paa
Strækningen op mod Salling passerede V j poret 2
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eller 3 Høje, og el Lykk ud tilvenstre laa n tor
.Jordhøj, som ish1ok ek isteær endnn. l en af disse
Bøje er fundet et særlig smukt dekoreret Lerkar. Og
der hru: vist vætet flere Bøje langs denne Vejstrækning og mellem Brøndum og Salling, end jeg kan
mindes. Langs Siderne af de videre Vejspor vest om
Ouch:up forbi Braadshave fandtes flere Høje del næl"ved Sporene, dels længere ud til iderne, Ugesom
ogsaa henne ved Braarup, hvOl-forbi et Vejspo1· gik
til Lundby, Sebbersund og videre. Fra mil Hjem i
Næsborg saa det ud, om om det »vrimlede« merl
Høje ude paa de brune Bakkedrag i disse Egne; nu
lægger man jkke 1\lærke Lil noget saadant.
Det forekom en besynderligt, at der netop herude i den sydligste Del af Næsborg-Salling-Oudrup
Kommune fandtes saa mange Høje, thi denne Del af
Kommunen var den fattigste og tyndest befolkede, og
Jorden laa for en stor Del hen som Hede. Men naar
man betænker, at der herude over disse Hededrag gik
en gammel Alfarvej fra Færgestedet Aggersund og
Landsdelene nord for Fjorden og at denne herude
delte sig i Grene: en ad Viborg til og en, som gik
over i Herredets østlige Del og ogsaa optog Vejspor,
som kom vest fra og sydvest fra, saa maa man antage, al di se Hedeegne herude i længst fol" vundne
Dage har været et Slags Centrum i Færdslen mellem
Herredets forskellige Dele og mellem Herredel og de
omliggende Herreder samt mellem Landskaberne nord
for •jorden og de st01·e Veje syd paa fra Viborg. De
gamle Agre er jo ogsaa et Vidnesbyrd om, al der Lid·
Jigere maa have været en større Bebyggels her, end
der ar i min Barndom (og end der er nu); naturligvis gisnede man ogsaa her paa, at det var under
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den ))Sorte Død«, at Egnene var blevne øde 1). Men
det vidner maaske ogsaa om en større Bebyggelse, i
hvert Fald om, at Egnen herude tidligere ikke var
anset for saa afsides, som man ansaa den for for
60- 70 Aar siden, at Slet Herreds Ting en Overgang
i det 16. Aarhundrede blev holdt ved Braarup paa
et Bjerg ved en lille Høj. I hvert Fald vidner dette
Forhold om, at herude samledes Vejspor fra alle
Sider af Herredet og omliggende Herreder ; ovre øst
paa i Gundersted Sogn har henover de derværende
Hedeflader ligget Masser af Høje og en hel Del deraf
i Rækker, som peger fra Egnene heromkring gennem
St. Ajstrup Sogn ud til Sebbersund; den lille N avnsø
i Gundersted Sogn ligger jo ikke saa langt herfra, og
til det Sommermarked, der tidligere holdtes her, strømmede Mennesker fra hele Himmerland, bl. a. netop
ad Sundvejen og fra Hanherrederne (ogsaa ad Sundvejen). Markedet blev senere forlagt til Ulstrup Kro
og tabte efterhaanden sin Betydning, i hvert Fald
som festlig Sommerforlystelse for Folk af alle Aldre
fra en stor Egn: hele Himmerland og til Dels Hanherred. Det berygtede Dalmarked laa j.o heller ikke
saa langt herfra og har vel ogsaa faaet nogen Tilstrømning ad denne Vej.
Jeg mener altsaa, at fra Tider langt tilbage og
indtil Chausseerne Aalborg-Løgstør, Hobro-Løgstør,
Viborg-Løgstør, Nibe-Hvalpsund blev anlagt, har
der været en almindelig ikke ringe Landsfærdsel gennem Næsborg Sogn med Udgangspunkt ved Aggersund Færgested. Og jeg kan ikke helt frigøre mig
for den Tanke, at naar man nu har konstateret, at
1

)

Netop hvor det gamle Vejspor passerede øst om Sjørup
Sø ad Søtti"up og Ulstrup til, har man jo paa Søens
Vestside fundet Rester af en Kirke.
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der har gaaet en Kongevej og Hærvej fra Viborg til
Dannevirke, saa ligger det nær, at der ogsaa har
været Fortsættelser af denne Vej nord for Viborg.
Fortsættelser, som bl. a. netop har ført til Aggersund.
Vi ha r jo i Hi. torlen Vidnesb rd om, al F laademand sk abet, naar det blev udbu dt i Leding, stundom sa m lede · i Løgstør Bredni ng; dette Mands kab trømm ede
vel for en Del Lil over Umfjoxden, f. Ek . ad undvejen. Et lille Vidnesbyrd om, at her til Tider vel
er strømmet en Del Mennesker sammen, synes det
mig at være, at der i et af de sidste store Møntfund
har været i hvert Fald ;en Mønt, som skal være præget i Ørbæk ved Løgstør. Ørbæk ligger i N ahasognet til Næsborg Sogn nær Aggersund; nu om Stunder synes det et mærkeligt Sted at præge Mønter;
men samledes den udbudte Leding nogenlunde almindeligt i Livø og Løgstør Bredning, saa har den østligste Del af Bredningen ved Indsnævringen til Aggersund vel været en god Plads for Skibene, her var
flade Holme og Strandbredder nok til, at den Styrke,
der samledes de.r, kunde slaa Telte, ja trække Skibene paa Land, og her blev jo nok Brug for en Del
mindre Mønter.
Nu ligger Næsborg helt udenfor de alfare Veje.
Vejen fra Hanherred over Aggersund gaar langs Sognets Vestrand til Løgstør og træffer Chausseen til
Aalborg. der <raar lidl yd for ognets Grams . Og
ejeue til H obro o r Viborg gaa r ogsaa ud ft·a Lø«lør og forløber langt Ll.den for Næ borg Sogn.
~1en fontde n denne gamle V •j, ad h ilk n Fæt·dselen mellem forskellige Landskaber har gaaet igennem Sognet, har der sikkert ogsaa været en indensogns Vej, som har været Færdselsvej fra Oldtiden
af. Der gik jo fra Sundvejen en Sidevej til Tolstrup,
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.som nu· er en Del omlagt, saaledes at den er bleven
Vej fra Tolstrup til Løgstør, idet den støder til Næsborg-Løgstørvejen paa Østskraaningen af Ørbæk Bjerg.
Ved Siden af denne Vej laa Langdyssen tæt ved Tol:strup. Vejen føTte gennem denne By op over Lyngen; her 1aa nær øst for Tolstrup tilhøjre for Vejen
2 Høje, længere øst paa 1aa tilvenstre for Vejen 2
Høje; den ene ble der bygget en Vejrmølle paa, og
paa den anden, der laa lige paa Østenden af Lyngen,
byggedes Udhus til Møllegaarden. Vejen gik saa ned
o\'l'er en Lavning op mod Kirken, og her laa 2 Høje
tæt udenfor Kil·kegaardens Nordvesthjørne; saa drejede Vejen ned i Næsborg By. - Paa den nordlige og
nordøstlige Del af Næ borg Mark, hvis Jorder var
tunge og lerede, har der vistnok aldrig ligget Høje,
men paa den nordøstlige Del af Tolstrup Mark tæt
ovenfor den stejle Skrænt ud mod Kæret laa 2-3
Høje. Paa Bakken mellem Brøndum og Næsborg laa
i min Barndom 2-3 Høje; paa Bakken mellem Næsborg Mark og Brøndumgaards Mark ligger endnu en
.stor Høj (men vistnok for en Del maltrakteret) og
længere mod Nord paa samme Bakkedrag laa tæt
.ovenfor Kærene 2 Høje.
Af andre Fortidsminder kender jeg, naar Kirken
undtages, ingen i Sognet.
Kirkebyens Navn antyder jo - især naar det
sammenholdes med Navnet Aggersborg for Kirkebyen
nord for Fjorden - at der her muligvis i tidlig Middelalder har været en Borg; men der vides intetsomhelst sikkert i den Henseende. Endelsen »Borg«
kunde jo, som det paastaas med Hensyn til Navnet
Viborg, være en Forvanskning af »Bjerg«, men jeg
synes, at Dialekten i saa Fald vilde have ført til Navnet »Næisbjerre« og ikke »Næisborre«; 1392 er Byen
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jo k ald t ee burgh i et eller a ndet Luift. Hvad der
er det rigtige, kan jeg ikke afgøre, men jeg erindrer
dog, a t Mor og hendes Brødre h ar forlait mig, at da
It W elliug, H. ' ellings øn, b •ggede en Nordlænge
W den d a ved Køb tredoblede G a ~u-d , ble' der ved
Afgravning fundet nogle Rester af gammelt Murværk,
en Kælderhvælving eller lignende af store gammeldags Mursten. Meddelelsen er paalidelig nok, men
om Ælden og Karakteren af de fundne Murrester
var der vist ingen, der kunde have nogen virkelig
Mening - »det var gammelt og ingen vidste, hvor
det hidrørte fra«. Men vi var dog tilbøjelige til at
bringe Murresterne i Forbindelse med Byens Navn.
Jeg har ikke kunnet faa noget at vide om, hvorvidt
der ved de store Udgravningsarbejder, som har været
Følge af, at den nuværende Ejer af »Tinggaarden«,
J. W elling, efter Brand har udvidet og planeret en
betydelig tørre Byggeplads og Gaardsplads, skulde
være fuudel noget, som kunde forklare Fundet af
Murrester tidligere, men der er sikkert intet fundet.
Anneksbyen, Tolstrup, har vel sit Navn efter en
Person »Thole«, altsaa Tholestorp, og skulde vel altsaa ogsaa oprindelig have været et ))Anneks« Lil Hoedbyen, men den kan jo tiltrods herfor være lige aa
oprindelig som Hovedbyen og lige saa gammel. Al
l<irken er bygget i Næsborg og ikke i Tolslrup, skyld es vel, at man, i hvert ald i den Egn, helsl lagde
Rirkerne paa Bakker midt i Sognet.
Om 1 æsb m·g Kirke skal jeg ikke k unne meddele
ret megel; den er ikker t i Am·h undrederne. Løb rora ndret og f01·kvak l t i høj Grad. Kor og Skib og
Taarnets underste Del er bygget af Gr a nitkvadre;
M urene har, i hvert Fald for en Del, en Sokkel med
Skraakant, og denne Sokkel staar paa en Grund dan-
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net af uregelmæssig hugne Kampesten. Af Uregelmæssigheder i den -ydre Mur, baade den nordlige og
den sydlige, omtrent ved Overgangen mellem Skibets
og Taarnets Underbygning, ledes man til at tro, at
der har været Ud bygninger baade i Syd og i N ord-.
Og af visse Optegnelser skal det fremgaa, at der har
været udbygget et grundmuret Vaabenhus, senere erstattet af et _Bindingsværk paa Kirkens ene Side. Men
disse Bygningsafsnit er forsvundne; og Taarnets Underdel har gjort -Tjeneste som Vaabenhus saa langt -tilbage, som de gamle, som jeg kendte i min Barndom,
havde Erindring om. I Taarnrummets Mm· ses Antydninger af, at der har været bygget Hvælving over
Taarnets underste Del mellem dette og det overliggende Loft, og fra dette Rum har en, nu delvis udfyldt Bueport, ført ind i Skibet.
I min første Barndom var Taget saavel paa Taarn
som paa Lavkirke af Tegl; tidligere skal der i Følge
en Visitatsberetning fra første Halvdel af 18. Aar~
hundrede have været Blytag. Vinduerne er vis-tnok
omflyttede, og i hvert 'Tilfælde er . den oprindelige
Kampestensomramning af -Vinduesaabningerne erstattet med skæmmende .Murværk; jeg kan godt huske,
at der laa henslængt Dele af bueformet dannede Kampesten, som havde hørt til Vinduernes Omramning;
jeg mindes: ogsaa, at nogle Ruder, vistnok i Korets
Vindue, var indfattede i Bly (nu er der Støbejerns' 'induer).
Der mærkedes i 1841 i Næsborg et ret stærkt
Jordskælv (Jorden slog Revner, hedder det), og der
opstod da en slem Revne i Kirketaarnet, som i Aarenes Løb blev værre og værre og endelig nødvendiggjorde en Reparation i 1867.
Vestmuren blev reven ned indtil Kampestensun-
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derdelen; jeg husker, at denne oprindelige Mur var
bygget saaledes, at der var en ydre og indre Skal af
virkeligt Murværk, men .mellem dem et Mellemrum
udfyldt med Sten, gamle Stumper af Murværk, enkelte Træstykker, noget Mørtel o. s. v. Muren blev
saa bygget op igen i den fulde Tykkelse af gule Mursten, og til yderligere Støtte forsynet med svære,
grimme Jernankre; især var det vist svært for H aaudværkerne at skaffe en sikker Forbindelse mellem Vestmuren og Sydmuren, b'~is. "verste vestlige Parti var
skilt fra det øvrige ved en svær Revne og stærkt udsat for at falde ned mo_d Vest sammen med Vestmuren. Man fik det flikket sammen, og det har staaef
de 63 Aar siden da. Men man blev senere nødt til
at mure det vestlige Lydhul i Klokketaarnet til, thi
Vestvinden stod ind derad og løftede Taget af og
rystede Taarnet i sin ~elh~d.
Blæsten, Ves.t envinden, har altid været en slem
Hærger af Kirken. Der blæste altid deroppe ved Taar-.
nets Vestgavl, og saasnart der er en jævn god Blæst
fra Vest- og Nordvest, presses Vinden ind i Dalen
nord for Lyngen og farer saa som en kraftig Storm
op ad Skrænten fra Dalen mod Kirken og staar med
voldsom Magt over Kirkegaardsdiget .ind mod Taarnets Vestgavl og fejer og hujer forbi Hjørnerne af
Taarnet hen langs Kirkens Langsider. Denne Blæst
har altid været haard mod Kirkens Tag. I Tredserne blev hele Tagværket paa Lavkirken fornyet, baade
Bjælkeværket, Loftet og selve Tagdækket Taget blev
da lavet af galvaniserede Jernplader fæstede paa Brædder~
Det har ikke været holdbart. Nu _ er der vist
atter Tegltag.
Inde i Kirken, i Skibet og Korrummet stod Y dermurene med utilhugne Flader af Kvaderstenene, saa
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at Væggene altsaa var meget ujævne, men da de var
hvidtede, bevirkede de ujævne Flader en ejendommelig og tiltalende Lysvirkning, et Spil af Lys og Skygge
hen over Vægfladerne, som gav Rummet i det hele
en ejendommelig Belysning; nu er Væggene indvendig pudsede. Gulvene var af Mursten, og i Skibets
Midtergang laa et Par flade helt afslidte Ligsten, om
hvis Oprindelse ingen vidste noget. Nu er der jo lagt
Bræddegulv, indlagt Varme, og alle gamle Stolestader
er fornyede; Prædikestol, Altertavle og Døbefont er
gamle. Over Skibets bageste Del var bygget en •Art
Pulpitur, hvortil en Trætrappe førte op lige inden for
Indgangsdøren fra Taarnrummet. Pulpiturets Bestemmelse var kun at skaffe et større Antal Pladser i Skibet (velsagtens i Stedet for Pladser, som tidligere var
gaaet tilbage ind i Taarnrummet). Nu er der et Orgel anbragt paa Pulpituret, og Opgangen dertil er en
Trappe i Taarnrummet, fra hvis Afsats der er brudt
en Dør ind til Pulpituret gennem Murværk, som udfylder en Bue, der rimeligvis oprindelig har dannet
aaben Forbindelse mellem Skibet og det hvælvede
Taarnrum.
I Taarnets Nordøsthjørne er en muret Vindeltrappe op til Loftet over Taarnet (altsaa Loftet over'
den tidligere Hvælving over Taarnet); denne Trappe
var i min Barndom tilmuret og Rummet opfyldt med
gammelt Murværk; jeg ser, at den nu er aabnet og
taget i Brug igen.
Foruden de i Trap nævnte Mindetavler over
Præster, som hang paa Kormuren i Skibet, hang der
ogsaa tidligere Mindetavler over 2 i Krigen 1848-5()
faldne Sognebørn. Den ene af disse var fra Krogaarden i Aggersund, den anden en fattig Indsidderkones
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Søn fra Næsborg. De er tagne bort, disse 2 Tavler 1).
Desuden hang der nogle private Mindetavler bl. a.
over tidligere Stænderdeputeret i Viborg Christen Godiksen Tvergaard og hans Hustru. Han var Ejer af
den Gaard, der nu hedder Næsborggaard og ejes af
hans Sønnesøn.
Nordmuren til Skib og Kor er vist det eneste
Parti af Kirken, der har det oprindelige U d seende;
her ligger Kvadrene regelmæssigt, uhvidtede og bevoksede med Lav. Tidligere var Murenes Sokkel helt
ne!sænket i (overgroet af) Jordsmonnet; nu er der
ryddet, saa at Sokkelen ligger frit med Fortov om.
Kirken har saaledes gennemgaaet forskellige Om-kalfatringer og ikke alle til det bedre; men trods al'
Ombygning ligger den dog anseligt i Landskabet og.
d fra og isæt· maa ke i de
tegner sig smukt, sel
lyse Sommernætter · mig forekom roer det, al Taarn
og Sldb og Kor . taar i et aa udmærket pas ende·
Forhold til hverandre, at Kirken udefra, paa nogen
Afstand set, er en smuk og monumental Bygning.
Den er jo et fremtrædende Punkt i Landskabet og
ses vidt omkring; det hed sig tidligere, at den gjorde
Tjeneste om ømærke; hvad del har paa sig, ved
jeg ikke, men Lllnuligl er del jo ikke, at man ved
Sejlads i Li ø Bredning, maa ke endog ude i Jammerbuglen kunde tage Mærke af dette højlliggende
fa te, h ide Punkt for al b·ren· Bestemmelse om isse·
Manøvrer.
Kirkegaarden laa hen uden nogetsomhelst andet
Læ end det gamle Stendige; den var i Hovedsagen
græsbevokset, og de allerfleste Gravsteder tegnede sig
1
)

Det er skrevet 1929. I Sommeren 1930 saa jeg de 2
Tavler hængt op igen - men i Taarnet -, og jeg vil'.
haabe, at de herefter bliver i Fred.
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kun som græsbevoksede Tuer, paa hvilke Graverens
Faar ofte græssede. Dog var der enkelte Begravelser,
der var hegnede; Familierne Wellings og Tvergaards
Gravsteder var hegnede og plejede, ogsaa den pensionei·ede .Præstefrue Leerbeck hægede om et Gravsted. Ud for Korets Sydvindue laa et daarlig hegnet, med nogle Buske helt overgroet Gravsted; det
var en tidligere Præsterarnilies : Engelstoft, Thorning,
Holst, man vidste ikke bestemt hvilken. Ud for Skibets Sydvindue vidstes en gammel Sognedegn (Joh.
·Chr. Harmens) og Familie begravet, og hans dire\.te
Eftetkommere i 5. Slægtled benytter endnu. dette
Gravsted:
Der laa et Par flade Gravsten der i Nærheden;
jeg skrabede dem som Dreng rene for Mos og læste
nogle Navne, men ingen kendte disse. Navne eller
vidste, hvem de gjaldt. Nu er Kirkegaarden beskyttet mod Vestvinden ved Læplantninger baade udenfor og indenfor Vestdiget, og Terrænet er i det hele
taget i Orden med Gange og hegnede, bepll\ntede Gravsteder med Blomster og Mindetavler og Mindekors
.som andre Kirkegaarde.
Naar jeg nu anfører, at Beboelseshusene., Raallingerne, ved Gaardene i Begyndelsen af Tredserne
og endnu senere alle bar tydelige Spor af oprindelig
at være byggede med Udskud paa Nordsiden og lav,
tildels endnu klinet Bindingsværks-Nordmur, medens
Sydmuren var en ca. 3 Alen høj Murstensmur med
lave Vinduer, samt at flere Husmandshuse endnu kun
havde høj Sydmur med Vindue ud for en enkelt Stue
-og endelig at Udhusene for · en hel Del endnu var Bin.dingsværk, medens alt nu er Grund.m ur, ~ere ell~i
min~re nyt og. ,mere .eller mjn~re anselig bygget, :'saa
har jeg ·vist berørt alle d~ · ydre Træk, ·der viser de
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Forandringer, som i de sidste 70 Aar er sket indenfor dette Himmerlands-Sogn. (Det maa tilføjes, at
)) Udskuddet« ved Beboelseshusene jo ikke altid vendte
mod Nord, thi enkelte Raallinger laa i Gaardens Sydside og saa vendte Udskuddet mod Syd og Fac;ademuren mod Nord ind mod Gaardspladsen det
gjaldt dog vistnok kun en eneste Gaard i Næsborg.)

• Del" ktmde 'el og aa ' 'ære en DeJ al berette om
Befolkningen, om æder og Skikke i tidligere Dage
og om de Forandringer der eftel'l1aanden er ket i
<li se 01·hold, men naar man i Hoved agen kun har
sine egne Erindringer fra Barndomsaarene og de Iagttagelser, der kunde gøres under kortvarige Besøg i de
:Sidste 50-60 Aar, at holde sig til, saa kan der kun
blive Tale om enkelte Bemærkninger og Gengivelser
af tilfældig erindrede Kendsgerninger og ikke om no.gen systemaUsk Sldldl"i ng.
Men muligvi !·an dog saadanne mere lø e An.givelscr have en vi Betydning i Fremtiden for Peronet·, som mer sy tematisk og viden l•abeligt vil
ammenbygge en -virkelig »Danmark og del dan kc
.Folk Hi torie«. Je~ kal derfol" gengive, hvad jeg
•ed og erindrer, snarest i det Haab, at der ind jblandt
){an frernbyde ig l eller andel, sorn kan vække andre til al gør indgaaende Studier og maa ke pege i
d • Retninger, h ori et aadanl Studium vilde kunn
øge v id re l Arldverne.
Sognels Befolkningsm ngd
ar i 1801: 404 1ndbygger · der foreligger jo Folk •tælling lister fru dette
Aar. l 18 ~ 0 var lndb ggerantallet stegen til 505,
altsaa med 25 °/o, og i l Ol til 663, nltsaa med 64 °/o
j det hele Aarhundrede. Denne SUgning sk rldes
27
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næppe Tilvandring, men en Forøgelse i Velstanden
og dermed følgende Forbedring af de hygiejniske
Kaar, som gav sig Udslag i en ringere Dødelighed
og et større Fødselsoverskud. - Børnedødeligheden
har sikkert været overmaade stor endnu i Slutningen
af det 18. Aarhundrede; jeg kender Eksempel fra en
Familie: :\1anden var gift 5 Gange og avlede 11 Børn
i Tidsrummet fra 1771-1801; af disse 11 Børn levede kun to og blev voksne, alle de andre døde som
spæde; de 3 første Koner og deres Børn synes •. at
være døde af Lidelser i Tilslutning til Barselsengen.
men selv af den 5. Kones Børn døde de 7, inden de
var et Aar gamle, skønt hun selv var rask. Der blev
sagt mig i min Barndom, at det var saa almindeligt,.
at spæde Børn døde i gamle Dage. Men hvorfor
egentlig? De Familier, som var stiftede i Aarene fra
1810-1820 og senere, var børnerige nok, og selv om
nogle af Afkommet døde som Børn, saa var det ikke
mere 9 af 11, men 2 a 3 af 8 Søskende, og i næste
Slægtled igen var Forholdet vel endda noget gunstigere. Mon det var Stavnsbaandets Løsning, Hoveriarbejdets Ophør og Overgangen fra at være Fæstebonde til at være Selvejer, der gav sig Udslag i mindre Dødelighed blandt de ganske smaa Landsbybørn?
Siden 1901 er Befolkningsmængden aftaget en
lille Smule; Skylden herfor ligger vistnok i Ud vandring til Købstæderne og de unges Overgang fra Landarbejdererhverv og Agerdyxkning til andre Næringsveje. Nedgangen l~ar særlig ramt Næsborg By, hvilket jo er en 1·et natudig Følge af, at 6-7 Gaardes.
Jord af Byens oprindelig 12-14 Gaarde nu er i kun
2 Familiers Eje, og at de fleste oprindelige Husmandssteder ogsaa er sammenlagte til færre. Efter-
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kommere af de Gaardmands- og Husmandsfamilier,
hvis Ejendomme er nedlagte, blev jo jordløse, og selv
om de forblev i Byen, saa er de jo efterhaanden døde
ud og deres Afkom igen gaaet til andre Egne. Men
der er vist Tegn til, at der atter vil komme Fremgang i Folkemængden, idet Jorderne atter begynder
at blive udstykkede, og unge Familier opretter helt
nye Hjem. Og ved et Besøg i Næsborg i Sommeren
1930 fik jeg det Indtryk, at nogle af de nye Familier
var Efterkommere af ældre Næsborgfamilier, som nu
vendte tilbage til deres Forfædres By.
Man vilde være tilbøjelig til at tro, at der i en
saadan ret afsidesliggende Landsby i gammel Tid
maatte være opstaaet en Befolkning af et ret ensartet
Præg, hvis enkelte Medlemmer maatte være mere eller
mindre nærbeslægtede; men jeg kan egentlig ikke
sige, at man for Næsborgs Vedkommende fik Indtryk af nogen saadan Indavl for 60-70 Aar siden.
Vel kunde min Moder nok regne ud, at hun paa
mødrene Side var fjernt beslægtet med de fleste af
Byens Familier, men hendes Fader var fra en anden
Egn, og hendes Mand, min Fader, havde sine Forfædre i Hanherrederne, Thy, Vendsyssel og længere
tilbage maaske i Ditmarsken. I en anden Gaard var
Manden af fremmed Oprindelse, Konen fra Næsborg,
i 2 andre var det omvendt; 2 Gaardmandsfamilier
var fra Randers-Hobroegnen, en tredie fra Egnen sydøst for Aalborg. Ogsaa af Husmands- og Indsidderfamilierne stammede flere fra andre Egne. Egentlig
synes jeg, naar jeg tænker tilbage paa de gamle Beboere i Næsborg, at det var en ret blandet Befolkning: flere svenske, to Mænd fra Thy, flere fra Hanherred, en enkelt fra København, flere fra Egne øst
for Aalborg, 2 fra Landet øst for Kærene; fra Han27•
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herrederne fik man ret ofte Tyende, som forblev og
slog sig ned efter Giftermaal. Og det forholdt sig paa
noget lignende Maade i Tolstrup, dog syntes Gaardmandsfamilierne der mere almindeligt at have haft
deres Forfædre i Tolstrup, end Tilfældet var for Næsborgs Vedkommende. En enkelt Sønderjyde kom tilbage efter Krigen 1864 og Sønderjyllands Afstaaelse
og giftede sig og fik Ejendom paa Talstrup Mark.
En Fiskerfamilie i Aggersund var vist af norsk Oprindelse (nOl'sk Familie Brøgger)!); der havde især tidligere været en Del Forbindelse ad Søvejen mellem
Norge og Limfjorden (Tømmer hertil, Korn og Kartofler herfra), og der var ogsaa i Løgstør Personer af
norsk Afstamning. Et Befolkningselement, som gjorde
sig noget gældende i omliggende Egne, var Efterkommere af N atmandsfolk; et Par Familier var bleven
bosiddende i Kornuro Sogn, men i Næsborg Sogn
tror jeg ikke, der fandtes nogen; kun om en enkelt
Arbejdsmands Kone sagde man i Stilhed, at hun var
af »Rakkerslægt«, hvilket dog ikke gik ud over hende; men Familieroe i Nabosognene var ikke optagne
i del almindelige Omgangsil og saa vistnok i nogen
Grad deres Fordel i al holde sig særmærkede i Dragt
og Vaner og Indtægtskilder.
Skønt Byens og Sognets Befolkning saaledes indeholdt en Del Elementer, der stammede fra andre Egne,
gjorde den dog, naar Præste-, Lærer- og Proprietærfamilierne undtages, vistnok paa andre Indtryk af at
høre til netop i det Sogn. Sproget var jo det almindelige Himmerland!'maal, omtrent som den Dialekt,
Blicher har anvendt i Novellen »Messingjens«; men
vi havde dog visse Ord eller en Udtale af visse Ord,
som var forskellig fra de omliggende Sognes. Jeg
1

)

Dette er ikke sikkert. I 16. Aarh. var der flere Familier
af Navnet »Brygger• der i Egnen.
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husker saaledes Ordet »rigtignok«, der blev meget
almindelig benyttet som en forstærket Bekræftelse,
næsten som en svag Ed, f. Eks. »Det er rigtignok
sandt« eller: »Du er da rigtignok en skødesløs Knægt«;
i Næsborg Sogn sagde vi: »rejte nok«, men i Nabobyen Brøndum i Salling Sogn sagde Drengene »redde
nok« og nord for Fjorden sagde de: »rehlenok«. Vi
udtalte Ordene .Mand, Spand, Tønde med en udpræget Mouillering af N-Lyden, som jeg ikke ved, hvordan man skal betegne lydskriftlig; Ordet »Mand« lød
omtrent som .Majnj: N blev ikke udtalt ved at sætte
Tungespidsen fast op mod Overmundsfortænderne og
Gummen, men ved at lægge den forreste Del af Tungeryggen op mod Ganehvælvingen lige bag Tandgærdet;
der fik saaledes en ubetydelig Luftstrøm Tilladelse
til at passere forbi Tungeranden ud af Munden ved
Dannelsen af N-Lyden; øst for Kærene sagde man
»Mand«. Vi udtalte V f. Eks. i Ordet »vil« paa en
anden Maade, end de gjorde i sydligere Sogne, f. Eks.
i Vilsted Sogn, og L i dette Ord og i andre lød ogsaa forskelligt. I Ord som Hvad og Hvor brugte vi
meget kraftig Udtale af baade H og V - det sidste
efter H næsten en »U «lyd. Haaninger, Furbor, .Morsingbor, Sallingbor og Thybor kendte os straks som
»rigtige Himmelbor«. Vi havde vel ogsaa nok forskellige for os karakteristiske M undheld og ordsprogsagtige Vendinger og Udbrud med Tilføjelsen »sagde
han N. N.« Jeg ved, at vi havde saadanne, men jeg
erindrer intet bestemt. »Hop, hop, Fylleplag,« sagde
han Tordenkalven eller »Hussæh ma bois«, sagde
han Basmakye 1) har vel været kendt viden om, hvor
1
)

Basrnakye havde vistnok været i Frankrig med det danske Troppekontingent og havde der lært den •afvisende•
franske Vending Bas ma kye (= baise mon cul), som
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Tordenkalven og Basmakye færdedes. Derimod erindrer jeg et Par ikke paa Tryk gengivelige Udbrud
med Tilføjelsen:. »sagde han Glahn«, som næppe var
kendte udenfor Næsborg By, og der var ganske sikkert en hel lille »Skat« af lokale Mundheld, som jeg
desværre har glemt.
Det var jo nemlig saaledes, at om end Befolkningen havde et ensartet Præg i Klædedragt, i Skikke,
i Opførsel og Levemaade o. s. v., saa var der dog
ikke faa Originaler indenfor en saadan lille Befolkning. Jeg kunde med en vis Ret sige, at de alle var
,Originaler; næsten enhver voksen Mand havde sit
Særpræg, der gav sig Udtryk i Tale, i Bevægelser, i
Minespil og Opførsel, i Sympatier og Antipatier, i
Vaner og Tilbøjeligheder, og der var ogsaa nogle
mærkelige Kvindemennesker. Jeg kan saamænd se
de fleste af dem for mig endnu og glæde og more
mig ved Mindet om dem og længes efter igen at møde
den Art Sympati, der trods deres Særhed ofte udgik
fra deres oprigtige og barnlige Hjerter.
Men jeg Yover mig ikke til Forsøg paa at be_skri ve de en keJte og deres æ regenheder; dertil vilde
luæves en Kunstners Opfatte! es- og Gengivelsesevne
- og desuden lever der Efterkommere af flere af
dem, for hvem det muligvis kunde være krænkende
at se deres Forfædre omtalte paa en ikke helt respektfuld Maade.
Jeg tør vist sige, at gennemsnitlig var det en
skikkelig, driftig, sædelig og efter Datidens Forhold
ikke uoplyst Befolkning, der levede i Næsborg Sogn.
I hvert Fald i Næsborg var Interessen for Ophan hyppig brugte; deraf fik han Navn. Han havde
vist ogsaa været i engelsk Fangenskab og hørt: • Huzza
my Boys.•
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lysning, for nationale og politiske Spørgsmaal, for sædelige og anstændige Tanker, for Forbedringer indenfor
Landbrug og Husdyravl, for Børnenes Undervisning
og Oplæring meget vaagen i min Barndom. Og som
Foregangsmænd paa disse Omraader kan jeg uden at
krænke nogen nævne Gaardejer og mangeaarigt Medlem af Aalborg Amtsraad Jens Chr. Tvergaard, der
virkede ikke blot ved sit Eksempel, men tillige ved
mundtlig at paavirke Mændene og ved f. Eks. at uddele moralske og i anden Henseende belærende Smaaskrifter til Ungdommen. Ogsaa Sognets Skolelærer
virkede som Foregangsmand, ikke blot ved sin Undervisning af Børnene, men tillige ved Samtaler med
Husbønderne, og Proprietær Rasmus Welling maa ved
sit gode Eksempel som en overmaade flittig og driftig Agerdyrker og Husdyropdrætter betragtes som en
Foregangsmand, om end han næppe bevidst søgte at
virke ind paa andre. Jeg kunde nævne flere: Sognepræsten Joh. Chr. R. Berg og hans Familie og den
gamle Præsteenke Fru Leerbeck og hendes Datter
øvede en god Indflydelse paa Befolkningen gennem
deres smukke Liv og deres kærlige og milde Omsorg
efter fattig økonomisk Evne overfor syge og fattige
og sørgende og ved deres altid milde Væsen overfor
Børnene i Byen. Ogsaa andre af Sognets Mænd og
Koner mindes jeg som Personer, der øvede heldig
Paavirkning ogsaa udenfor deres Hjem og Familiekreds. I det hele staar Befolkningen for mig i et
saadant Lys, at jeg synes, at de alle var mine Venner, og at jeg skylder dem alle noget.
Nutidens sociale Ideer kendte man selvfølgelig
intet til, men hele Samlivet i Byen giver mig Ret til
at hævde, at de allerfleste syntes gennemtrængte af en
bestemt Følelse af, at alle skyldte alle andre Hensyn
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og Hjælp; og var spontan Godgørenhed og Gavmildhed vel snarere et Træk hos Kvinderne end hos Mændene, saa havde dog ogsaa Mændene en sikker Følelse af, at de, der havde noget, stod til Ansvar for,
at de, der intet havde, fik i hvert Fald det nødtørftige til Livets Ophold. Jeg husker, at Bymændene i
strenge Vintre samledes om at tegne sig for Hjælp til
de smaa (Brødkorn, Sædekorn, Tørv etc.) ud over den
Hjælp, som pligtmæssig ydedes gennem Fattigvæsenet.
Og det blev anset for ·en Selvfølgelighed, at de Arbejdsmænd, som en Gaard stadig benyttede, naar der
var virkelig Brug for dem, Høstmænd, Tørveskærere,
Grøftegravere og Tøndetærskere og deres Familier,
ogsaa udenfor de Tider af Aaret, da man havde Brug
for deres Arbejde, fik nogen Støtte fra Gaarden, og
de var om Regel altid Bordgæster ved Aarets store
Højlider, særli•" i Julen; og ud over den bestemt aftalte Dagløn eller Terminsløn ydedes der dem ofte et
Til ku.d af Na taralier: Mællr Brødkorn, lidt Uld, Lys,
lidt Sa ltmad eller Jagtemad som oftest i al Hemmelighed bag Mændene R g stukket til Husmandskonen af Gaardmandskonerne. Mændene vidste dog nok
som Regel nogenlunde Besked med den Art Hemmeligheder; de vilde helst være fri for at vide fuld Besked; fuld Besked kunde saa let føde Ængslelser og
Bekymringer for, al man ikke ku.lue kunne klare
sit eget. - Sagen var jo d n, at selv Gaardmændene
i Reglen ikke var bedre lillede, end at de netop
l unde I·lare ig og yde euh er sit, og de forstod jo
i Reglen ikke at føre noget Regnskab, som kunde
give dem paalidelig Besked om deres økonomiske
Stilling. De levede og arbejdede paa et Skøn og i
en vis Frygt for, at Udgiften skulde overstige Ind-
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tægten. Aabenlys Gavmildhed blev derfor noget paatværs af deres daglige Sindsretning.
Klædedragten var vel som Bøndernes rundt omkring i de Tider og frembød næppe Særegenheder.
Det meste var jo hjemmelavet; Mændene brugte blaat
Vadmel til Benklæder og Frakke, for enkeltes Vedkommende dog graat Vadmel til Arbejdsdragten. Kvinderne havde Hvergarns Kjoler i forskelligt Mønster
og af forskellig Farve og derunder uldne vævede eller
strikkede, stribede eller røde Skørter og E:lokker. Paa
Hovedet bar Kvinderne Tørklæder, knyttede under
Hagen; til daglig Dag oftest uldne, sorte eller brune
Købetørklæder med blomstret Bort; til Kirkegang,
ved Altergang, Daab og andre store Højtider bar de
ældre Kvinder en ejendommelig hvid Kappe, kaldet
»j • ke Kapper«· en ·aadan be lod af en lille af Knipling slof lavel, tætsluttende, hvid Hue, Iil h is I ant
der var syet klart hvidt tof med Blonder 11m: I niplinger i yders le f\ and ; dell Par li ble sti v et og pibet
omtrent om en Præstel rav og tod alt aa lift ud
fra Hovedet til begge Sider og om i Nakken; det var
en smuk Hovedbeklædning. De yngre K vinder bar
ved Højtiderne sorte Silketørklæder med ivævet Blomstermønster og Frynser; disse Tørklæder blev efter~
haanden den almindelige Hovedbeklædning for Kvinder i alle Aldere og bruges jo endnu stadig i Himmerland, Hanherrederne og Vendsyssel af mange Bønderkoner. Mændenes Hovedklædning var Kasketter
af forskellig Form; de lidt ældre Mænd bar ret almindelig baade Vinter og Sommer en laadden Hue
af imiteret Søløveskind; først hen i 70erne begyndte
nogle at bære sort Filthat, og kun ganske enkelte
havde høj Cylinderhat til Brug ved store kirkelige
Højtideligheder. Dog havde enkelte gamle Mænd
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bevaret en tidligere Tids rødsorte, mærkelig formede
høje Hat.
Til daglig bar Mændene ikke Frakke, men en toradet Vest af forskelligartet Stof: Vadmel, Hvergarn;
Vesten var knappet helt op i Halsen og forsynet med
en lille nedbøjet Krave; om Halsen indenfor Vestekraven bar man Halstørklæder lagt 2 Gange om Hal.sen og knyttet fortil. Ud af Ærmegabene stak Armene, iklædte strikkede, tætsluttende, oftest blaa- og
hvidringede Trøjeærmer; om Vinteren bar mange
.Skindærmer og om Sommeren Bluseærmer af et eller
andet Bomuldsstof. Undertøjet: Skjorte og Underbenklæder var af hjemmelavet Blaarlærred eller hyppigere Tvistlærred (Stoffet til Benklæderne var firskaftet vævet). Om Vinteren var Underbenklæderne af
hvidt, uvalket Vadmel eller af hvidt Hvergarn; under
Vesten, mellem denne og Skjorten, bar man et Trøjebul af samme Stof som Underbenklæder, og dertil
var saa de strikkede Ærmer eller Skindærmerne syet.
Mange bar dog en Skindtrøje om Vinteren og om
Sommeren Bomuldsbluse. Ben og Fødder bedækkedes med tykke, hjemmestrikkede, oftest til Filt valkede Uldstrømper, som naaede op over Knæene og
blev fastholdte med et uldent flettet eller vævet Strømpebaand anlagt nedenfor Knæleddet. Yndlingsfarven
for Strømperne var indigoblaat med hvide Pletter,
eller der var anvendt Garn, sammentvundet af en
hvid og en bl a a Traad. Kvinderne havde dog ikke
.sjælden helt blaa eller sorte, noget tyndere Strømper.
Fodtøjet var til daglig Træsko med Jern- eller Messingkramper og Beslag af Jernringe under Hæl og
Fodbal; Kvinder brugte dog tidt Basartræsko med
Læder over Vristen (Franske Træsko) eller Tøfler Skotøj brugtes kun til Fest og var for Mændenes
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Vedkommende Skaftestøvler, hvis Skafter almindeligst
blev baarne indenfor Benklæderne, for Kvindernes
Vedkommende lave Sko med kort Overlæder. Om
Sommeren brugte man »Stunthoser« (eller Støthuser).
Til Fest var Mændene altsaa iførte en 2radet,
blaa Vadmelsfrakke med mellemlange Skøder, 2radet
Vest af lettere Stof, knappet helt op i Halsen, sort
Halstørklæde og lange blaa Vadmelsbenklæder. Til
almindelig Søndags-Kirkegang, Markeder og lignende
bar Kvinderne Hvergarnskjoler i forskelligt Mønster,
kulørte Hovedklæder og et hjemmevævet sort eller
mørkbrunt, uldent Stof med blomstret Bort af Uldgru·ns Amagerbroderi eller paatrykt orl Bort. Til
Alters, Bryllup o. Jign. bar de sort Dama kes eller
Merinos Kjole og (hvis de havde Raad) et sort Købesjal med Bort af Tegning som de fran J-e jaler eller
blot el ort Sjal med F1·ynser af uldeul Købestof;
som oftest et sort Silkeforklæde.
I saadan Dragt med hvid, jysk Kappe, hvid
Blonde eller Kniplingskrave og hvid Blondelinning
ved Haandleddet kunde en pæn Bondekone tage sig
nydelig ud. Men i og for sig var det vel egentlig
ikke særlig en Bondedragt, men en Efterligning af
Købstadkvindernes Dragt.
Kun hos enkelte Mænd; særlig yngre, begyndte
man i den sidste Del af min Barndom at kunne se
lidt Kravelinned over Vesteforstykkets øverste Rand
mellem denne og Halstørklædets Knude samt hvide
Manchetter, men det blev almindelig anset for Udtryk
for »Vigtighed«, selv om flere og flere efterhaanden
fulgte Moden.
Meget fa a, mest halvgamle Husmænd, mødte i
en kortskødet blaa Vadmelstrøje i Stedet for Frakke.
Børnene var paaklædte omtrent som de voksne,
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men Tiden var tydelig en Overgangstid, i hvilken
ikke alt gammelt var udryddet, men meget nyt og
skiftende begyndte at komme frem. Der var endnu
.et Par gamle Mænd, som bar halv »Nationaldragt<< i
gammel Stil, baade til daglig og til Højtid. Til daglig snævre Knæbenklæder af gult Skind, hvide eller
graa Uldstrømper, Skindtrøje, stribet mangefarvet Hvergarnsvest og strikket Tophue med rød flosset Uldkant
og rød Ulddusk i Toppen. Mange gamle Kvinder gik
til daglig i et ret kort Vadmelsskørt med et grønt,
rødt eller lysblaat B a and et Kvarter over nederste
Rand, et stribet Trøjebul med 4-kantet Halsudskæring og derunder højrød strikket Trøje med lange
Ærmer; Hullets Halsudskæring var fyldt af et sjals~
vis sammenlagt broget Halsklæde, hvis Snip og Rande
var lagt inden for Bullet. Til Fest havde disse gamle
Mænd langskødet blaa Frakke med Sølv- (eller Metal-) Knapper, stribet Vest med Sølvknapper, sorte Manchesters-Knæbenklæder med Sølvknapper, sorte eller
hvide Uldstrømper og Lædersko med Metalspænder
og paa Hovedet en sort (rødfalmet) høj Hat. Jeg
mindes dog kun en eneste Gang at have set en af
de gamle Mænd i fuld Gallapauklædning; men jeg
kan ikke nægte, at den forundrede og forbavsede mig
og syntes mig pragtfuld i Sammenligning med Datidens stilløse Paaklædning, og jeg spurgte Mor ud og
fik af hende den Besked, at saadan Dragt bar hendes Far og Byens andre gamle Mænd fremdeles i
hendes Barndom indtil 1830-40, og hun fandt frem
Brystpartiet og det nederste af Ærmepartiet til sin
Faders fine Skjorte, som hørte til Højtidsdragten, og
nogle Sølv-Dobbeltknapper til denne Skjorte.
Men disse gamle, stilfulde Dragter kunde altsaa
regnes for helt forsvundne, og farvefattige, stilløse,
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sletsyede grove Dragter med helt skjult Linned var
traadte i Stedet, idet der dog begyndte at indsnige sig
Efterligninger af nye Købstadmoder. Adskillige Gaardmænd og unge Karle (Gaardmandssønner) begyndte
at fa a sorte Dragter af Dyffel eller lignende Købestof;
Kravetøj og Manchetter begyndte at blive en Fornødenhed, om end man stadig beholdt den højhalsede,
dobbeltradede Vest og Halstørklædet. Kvinderne begyndt al faa Kaaber ell r Trøjer i tedet for ' jaler,
og Krinoliner eller Erstatninger derfor ble' almindelige hos den kvindelige Ungdom i Aarene eftct' KTigen. Man kunde en Overgang se Bønderdrenge paa
Marl{eder i skotskæmede Bluser med blanke L æderbælter og Pigebørn med Buksestumper ragende nedenfor Borterne. Kortsagt: Bønderne var stærkt paa Vej
til at forlade de gamle,- kedelige Former for Paaklædning og følge hvert af Modens Luner, som de traadte
frem i Købstæderne. - Dog var vi i Næsborg Sogn
vistnok noget mere konservative og langsomme til at
følge Moderne end f. Eks. Bønderne i Hanherrederne
og øst paa omkring Aalborg.
Og som det var med Hensyn til Klædedragten,
saaledes var det ogsaa med Hensyn til Bolig, Boligens
Indretning og Indbo. Tiden var en langsom mod
noget nyt rettet Overgangstid; de gamle Levninger og
Rester af en Tid og en Kultur, som syntes at være
Vidnesbyrd om en vis større Velstand, men som vel
egentlig kun var Vidnesbyrd om en større Sans for
Stil, der krævede, at naar man en enkelt Gang traadte
ud af det daglige Slids og Slæbs og Fattigdoms Rammer og blandede sig med andre, saa skulde det være
i al den Pragt og Glans, man paa nogen Maade kunde
præstere - disse gamle Rester var svundne, og Dønningerne efter de slette Tider med Statsbankerot og
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senere en kostbar Krig havde trods politisk Frihed
endnu ikke kunnet tillade Bondestanden i al Almindelighed at sætte noget nyt i Stedet for ·det gamle.
Men det begyndte dog saa smaat at lysne til en ny
Dag med større Velstand og maaske en ny Stil, men
foreløbig gjaldt det mere om at forbedre og sikre
sine Indtægtskilder end om at finde ny og blidere og
skønnere Leveformer.
Med Hensyn til Boligerne var Forholdet i Aarhundredets første Halvdel baade i Gaarde og Huse
det, at man havde en Beboelsesstue, et langagtigt
Rum med Vinduer i den ene Langside, et Langbord
og Bænke langs Vinduessiden og en Tværbænk ved
den Ende af Bordet, som laa Indgangsdøren nærmest,
og en Kakkelovn op mod den Tværvæg, der laa Indgangsdøren fjernest, samt 2-3 Alkover med Panelværk og Skydedøre for i den inderste Langside af
Stuen; Vinduessiden var oftest mod Syd og Indgangsdøren i Vestenden. I nederste Del af Stuen var Udgang til Køkkenet - Fraromerset blev det kaldt - .
I denne Stue spiste man og opholdt man sig, naar
man var inden Døre, og her sov man; her var hele
Familien og Tyende samlede om Aftenen, og her kartede og spandt og strikkede Kvinderne, mens Mandfolkene drev, røg Tobak, spillede Kort, men ogsaa
ofte foretog nyttige Arbejder: snoede Simer, snittede
Smaating, flettede Halmløbe, strikkede Strømper o. s.
v. Og her underholdt man sig i Mørkningstimen ved
Fortællinger af Sagn og Æventyr og Afsyngning af
gamle og nyere Viser. I Gaardene var der vel altid
foruden denne Stue en Storstue, hvor Skabe, Kister
og lignende Opbevaringsmøbler stod, men hvor man
aldrig opholdt sig undtagen ved Gilder. Enkelte Steder stod der dog en Gæsteseng i denne Stue. I Hus-
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mandshusene kunde der være en lignende Stue til
Opbevaring af Møbler, men der var flere Familier,
som kun havde en Stue.
Allerede ved Aarhundredets Midte, maaske lidt
før, var dette Forhold blevet ændret i Næsborg Sogn;
man havde vistnok i alle Gaardene baade i Næsborg
og Talstrup faaet indrettet et særligt Soveværelse for
Mand, Kone og de mindre Børn og et Karlekammer
ude i Udhusene, i Reglen op til Hestestalden. I Folkestuen sov altsaa nu kun Pigen og eventuelt voksen Datter; disse Indretninger havde fundet Optagelse i de gamle Huse ved Hjælp af lidt Tilbygning.
eller Ombygning. I nogle Gaarde havde man ogsaa'
faaet indrettet Gæstekammer ved lidt Tilbygning til
eller Opsættelse af et Skillerum i Storstuen.
Denne Forandring havde jo sikkert i hygiejnisk
Henseende været en stor Forbedring, men den havde
paa den anden Side mere eller mindre fuldstændig
fjernet visse Træk, som mindede om en tidligere
eksisterende Skønhedssans - man kan maaske sjge
Kultur.
Der var i Næsborg Sogn kun faa og ufuldstændige Rester af det gamle, ;;om bar Vidnesbyrd om en
vis Standard og en primitiv Stræben efter Hygge og
Skønhed. I min tidligste Barndom fandtes dog en
enkelt Husmandsstue af den gamle Type: Rummets
Vægge var paa Vinduessiden ligesom Endevæggene
helt dækket med malet Panel med paamalede Blomster; et fast, malet Hjørneskab stod i Krogen mellem
Vinduesbænk og Endebænk, og Ryggen af den faste
Bænk udgjorde et Hele med Panelet; Indervæggen
vat· ligeledes dækket med Panel, men her var der
Skydedøre deri, som lukkede for Sengealkoven. Under Loftet langs øverste Endevæg og Indervæggen var
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anbragt en Rækkehylde, hvori gamle Fajancetallerkener og Tintallerkener var opstillede; Kakkelovnen var
en Bilæggerovn med Messingknapper ovenpaa, nogle
Kobber- og Messingredskaber var ophængt paa Væg~ene nærmest Kakkelovnen, og ligeledes var et ud.skaaret Manglebræt og et Stueuhr anbragt i Stuen;
endelig var der et Par malede Lænestole med Sivsæder paa begge Sider af Kakkelovnen, og der fandtes en malet Standkiste med Navnebogstave1· indeni
Blomsterkranse. - Der stod ofte paa saadanne Kister:
»N. N.sen er mit Navn, Talstrup min Fødestavn«;
jeg ved ikke, hvad der stod paa Husmandens Kiste,
men der kunde have staaet: »Per Snedker er mit
Navn, og jeg er født i Stavn«. Han hed ganske vist
noget andet, men han var fra Stavn, Landsbyen paa
Bakken ud mod Fjorden lige overfor Torslev Sogn
paa Nordsiden.
Huset blev nedrevet, inden min Barndom sluttedes, og Stuen og dens Udstyr gik dermed tabt; men
jeg husker, at denne Stues f.lygge fangede mig det
Par Gange i min første Barndom, da jeg fik Lejlighed til at komme derind. I Gaardene var der Tegn,
-om end kun faa, paa, at som denne Stue var indrettet, havde Stuerne tidligere været indrettede og udstyrede, men det allermeste af dette gamle var fjernet ved Indretning af Sovekamrene og Alkovernes
Inddragelse i Stuens Rum. Der var dog i en Gaard
·endnu Tallerkenrække med Fajancetallerkener med
brune og gule Dekorationer, et andet Sted havde man
bevaret den Skik at lade Skydedørene til den enkelte,
tiloversblevne Alkove staa lidt aabne, saa at man
kunde se det pæne Klæde med Hedebosyning, som
V'ar lagt over Dynerne; et andet Sted havde man altid
et Pyntehaandklæde med Hedebosyning og Frynser
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hængende paa et bestemt Sted af Væggen, og andre
Steder saa man Kobberkedler og Messinggenstande
:Stillede frem til Stuepynt eller et Messingvarmebækken anbragt paa Væggene; saaledes var de fattige
Levninger fra tidligere Tid.
Nu var der i de almindelige hvidkalkede Stuer
med skurede Fyrretræsborde og Bænke ikke mange
:Ting, der vidnede om Trang til at pynte op. De ny
Sovekamre havde Bræddegulv, Folkestuerne stampet
Lergulv, som dog de fleste Steder afløstes af Murstensgulv. I Sovekamrene traf man vel malede Stole,
en Kanape (Træ uden Polstring), et Stueuhr i Kasse,
Omhæng om Sengestederne; men alt, hvad man kan
kalde »Stil«, var helt forsvundet. Dette udelukk~de
dog ikke, at Kvinderne i en Familie ved Renlighed,
Smaaforsøg paa Oppyntning med tarvelige Billeder,
et Spejl i forgyldt Ramme, Blomster i Vinduerne,
Omhæng om og Tæpper paa Sengene, Kapper for
Hylder og Vinduer kunde gøre et eller andet Beboelsesrum hyggeligt og tiltalende, saa at man kan tænke
tilbage derpaa med Glæde, kun efter Nutidsbegreber
var det fattigt.
Omkring Halvfjerdserne, lidt før, begynder man
at bygge ny Vaaningshuse, efterat man først havde
fornyet Udhusene, og med de ny Huse og Stuer begyndte Købstadmøblerne at vinde Indpas, og Udviklingen har vel senere fulgt de samme Linier i Næsborg Sogn som andre Steder i Jylland. Man bevarer vel fremdeles den gamle Dagligstue (Folkestue)
med Langbord og Bænke i de allerfleste Gaarde som
almindeligt Opholdsrum, men nu er Møblerne blankt
malede, Gulvet skinnende nyferniseret, Kakkelovnen
af moderne Type, Gardiner .for Vinduerne, det hele
mange Steder saa skinnende rent og let renseligt som
28

430

ANDERS JOHANSEN:

en kirurgisk Operationsstue; man ser ofte Billeder
paa Væggene, en eller flere magelige Stole eller en
Sofa anbragt i Stuen; Alkoverne er helt borte, og
Pigerne har eget Værelse. I hygiejnisk Henseende er
der sket umaadelige Fremskridt med Hensyn til Boligforholdene, mindst maaske i Soveværelserne, hvor
man endnu holder paa Dobbeltsengene. Ikke blot
Ægtesengen, men ogsaa Børnenes og Pigernes og
Karlenes Senge er ofte bestemte for 2 Personer.
Sognet Nærings' eje er lelte al beskrive, lhi alle
ognets Beboere var Landbrugere eller Medhjælpere
'ed Landbrug; der var nogle fa a Haand værltere,
med, Tømrer, Murer, Snedker, Tækk mand; af og
til lejede en l omager eller Lm dder ig ind en HUe
Aa.rræk.ke, men fandt ikke Arbejde nok ret længe;
Skrædder ning n besørgedes almind ligl af Sypiger
der gik om og s ede i Familierne. Og en hel Del
af del nød\endige Haandv• rkerarbejde besørg des paa
lignende Maade: adelmager, komager, Uhnnager,
Kurvemager, Bødker, Møbelsnedker blev engager de
W at udfør vi e Al'bejder: N arbejder ell r R parationer mod fuldt Ophold og orplejning paa Ganrden, saalænge Arbejdet stod paa, aml en ringe Pengegodtgørel e. Logen af Parterne, Arbejder ell r Arbejdsgiver, vilde el finde ·ig i saadanne Forhold nu.
Men del var egentlig b)ggeligt; Køb Ladmenne ker og
Bønder kom hverandre nær og udvekslede Meninger
o« Erfaringer, og for os op ok end Drenge havde
del stor Betydning al e alle dis e forskellige Arbej dere - man l<rte saa meget praktisk derved, al mat
selv senere i Livet kunde klare sig med Egetarbejde,.
om det blev nødvendigt.
Nogle af Husmændene baade i Næsborg og Talstrup havde baade Foraar og Efteraar Arbejde ved
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Sildefiskeri og tog Tjeneste hos Vaadejerne i Aggersund og Løgstør; et Par havde hvert Aar Beskæftigelse med at drive Kreaturer til Marsken eller Hamborg eller red med Hestekobler for Hestehandlerne.
Et Par var Grøftegravere og Drænlæggere, men alle
var de tillige Landbrugsarbejdere i Høbjergnings- og
Høsttid og tog om Vinteren Arbejde som Tøndetærskere. Af andre Bierhverv, som en og anden udøvede, kan nævnes Simesnoning og Fletning af Halmkurve (Halmløbe til forskelligt Brug, Foderkurve, Melkurve, Saakurve, Hakkelsekurve o. s. v. Der fandtes
et enkelt Sted et Dejgtrug 1) af saadan Halmfletning).
Nogle Kvinder havde Biindtægt ved Vævning for andre og vævede Lærred, Hvergarn, Vadmel og en enkelt Drejl til Dækketøj. Om Vinteren, naar Fjorden
var tillagt med Is, var der nogle, især fra Tolstrup.
som stangede Aal gennem Huller i Isen, og i Tolstrup var der ikke faa, som, naar de syntes, at Vejret passede, løb fra Hjemmearbejdet for med »Glib«
at gaa ud i Fjorden og fange Aal.
Om Skikke og Festligheder nedarvede fra Fortiden er der ikke meget at sige; ogsaa i den Henseende var man paa Overgangen til en ny Tid; det
gamle var uddøet eller i Færd med at uddø, og noget nyt var ikke kommet i Stedet. Jeg kan lige huske,
at der i Begyndelsen af 1860erne var foranstaltet en
Art Vædderidt af Byens unge Karle, der var urlpyntede og efter Væddeløbet red om til Gaardene, som
Skik endnu er paa Amager i Fastelavnen. Det var
vistnok omtrent ved Majdagstid, at den Fest fandt
Sted. Om den var eller havde været særlig karakteristisk for Næsborg, skal jeg ikke kunne sige, men
1

)
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det synes mig dog, at jeg engang har læst en Beretning af Evald Tang Christensen, i Henhold til hvilken Mindet derom kun var bibeholdt i Næsborg. Det
forekom mig iøvrigt, at E. T. C.s Kilde havde været
mindre korrekt og havde gengivet Biomstændigheder,
der maa~ke nok var rigtige, forsaavidt som han personlig vel havde oplevet noget saadant, mens det ikke
var et almindeligt Træk i Festens Forløb. Jeg mindes ogsaa dunkelt, at der et enkelt Aar var lavet noget i Retning af en Majstang med Blomsterkranse;
men om det havde været en lokal Skik eller det blot
var et enkelt Hovede, der havde set noget saadaiJt
andre Steder, som søgte at indføre det, ved jeg ikke.
Saavidt jeg husker, blev det ikke gentaget.
I Tolsh·up, hvor der jo endnu var et vist Fællesskab tilbage om Græsningen paa Marsken, holdtes der
aarlig en »Visestue« (jeg antager, at Visestue er den
rette Skrivemaade') - vi sagde »Vihsstue«), paa hvilken de forsamlede Bymænd bestemte ( ''iste ud), hvormange Dyr hver Husbonde kunde sætte paa Græs i
Marsken; der blev vist ogsaa truffet Aftale med en
Fælleshyrde og om en Orden, hvoL'efter de enkelte
skulde sørge for Hjælpen (Drenge eller Piger) til Hyrden. Der blev ved denne Lejlighed drukket meget
gammelt Øl og mange Kaffepuncher; tilsidst korn
Ungdommen til og dansede. Næsborg havde ikke
noget saadant Fællesskab mere og holdt ingen Visestue og derfor var det heller ikke Skik i Næsborg
som i Tolstrup, at man paa Gaardene bryggede gammelt Øl. Sammenkomsten holdtes skiftevis paa Gaardene, og det var gammel Hævd, at denne Gaard skulde have en Tønde gammelt Øl til Disposition, der') Nej! Den rette Stavemaade er: >Vhlestue •. • Visestue•
maa betragtes som en lokal Misforstaaclse. (A. Joh.)
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for blev de alle ved at producere den Slags Øl. Jeg
hørte ikke noget om Visestuer i de omliggende Landsbyer; kun syntes jeg, at ·en saadan ogsaa blev holdt
henne i Vilsted. Jeg har aldrig erfaret noget om, at
der i dette Sogn endnu var noget Fællesskab om Jord
eller Græsning, men Sognet havde jo i gammel Tid
været et eget Len og Birk, og Herredsfogden havde
haft Bopæl der; muligvis var der fra den Tid Levninger af Fællesforhold med Hensyn til Udførelse af
visse Arbejder, som nødvendiggjorde en Sammenkomst, en Videstue.
St. Hans Aften brændte man Blus paa Højene
ved Kirkegaat·dens Nordvesthjørne (før Møllen blev
bygget paa Højene paa Lyngens Østende), men det
gjorde man jo i alle omliggende Byer; under Blusningen legede og dansede Ungdommen og sang, og
blandt det, man sang, var der svage Levn af gamle
Ramser med dertil knyttede Lege, men det hele var
til en vis Grad døende, og Interessen for det gamle
var svindende; men man brænder jo dog stadig Blus.
Vi Hyrdedrenge havde ogsaa visse svage Erindringer om gamle Skikke; »Trækkoen« skulde St.
Hans Aften blomstersmykkes, og det gjaldt vistnok
for os som en Æressag at stræbe efter den Aften at
være den første, der fik Køerne i Hus; men det havde
ingen Betydning for os mere, vi havde kun en vis
Fornemmelse af, at der i gammel Tid havde været
tillagt slige Skikke en vis Betydning. Andre særlige
Skikke erindrer jeg ikke; der var Erindringer om, at
man i gamle Dage havde holdt Kartegilder og Slagtegilder, men det var alt døet ud. Man skød Nytaar
ind, og man lavede forskelligt Stefansaften og Stefansmorgen for at forulempe Naboerne paa tilgivelig
l\Jaade. Ved Helligtrekonger løb Drengene om med
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»Rumlepotter« og lavede en ret uhyggelig Støj, skjulte
et eller andet ubegribeligt Sted i Huset. Ved St. Hans
Dags Tid hængte man St. Hans Urter, Par og Par,
op under Loftet og tog Varsel af deres Vækst med
Hensyn til de formentlige Kærestepars Fremtid; hvert
Par Urter forestillede jo nemlig et bestemt Par: Mand
og Kvinde.
I Høsttiden skulde Pigerne, som »tog op efter
Mejer« 'J: bandt Negene, i min første Barndom have
bestemt Dragt: et stort hvidt Forklæde, et Par hvide
Ærmer fra Haandled til Albue og en stor Kysehat af
Sirts; ogsaa denne Skik døde ud efterhaanden; jeg
tror, at Krigsaaret 1864 med Indkvartering først af
danske, senere af preussiske Soldater i nogen Grad
''ar medvirkende til at faa gamle Skikke til at forsvinde; og de lige efter Krigen følgende Aar var fattige og gav ikke Midler i Hænde til at lægge Vind
paa det, der laa ud over det nødtørftige.
En Rest af gammel Sæd vil jeg nævne, fordi jeg
ikke begreb dens Betydning, men fik Fornemmelsen
af, at Skikken var Udtryk for en eller anden gammel
Overtro eller Rest af en Fortids Gudedyrkelse.
Det gjaldt, naar man var i Færd med at høste
~en sidste Ager i Reglen en Havreager - om ikke
at blive den, der skulde samle og binde det sidste
Neg. Den, i hvis Lod dette faldt, blev »Reht« og blev
J1aanet, og Neget, som ogsaa kaldtes »Rchl«, ble slHlet for sig selv. Der syntes tidligere at ha e paahvilet den, som havde det Uheld at blive Rehl, Fot"pligtelse til at udføre et eller andet eller at døje et eller
andet; men der var ingen mere, der kunde forklare,
hvad det hele betød. Var det en Levning af et Offer
og en Offertjeneste overfor en uvenlig Magt, eller hvad
var Oprindelsen?

NÆSBORG SOGN

435

Af gammel Overtro var der kun meget faa Levninger tilbage i Næsborg, og jeg erindrer ikke, at Folk
i Almindelighed handlede under overtroiske Tilskyndelser. Man kunde se den, der havde blandet og
æltet Dejg, med Fingeren lave et Kors i Dejgen, før
den stilledes til Hævning. Men spurgte man, hvorfor
Vedkommende gjorde det, og hvad det skulde betyde,
fik man til Svar, at det betød ikke noget særligt, men
saadan plejede man altid at gøre. Jeg saa engang
Moder med Haanden tegne et Kors i Luften over Karret, hvori hun lige havde anbragt Ølurten til Gæring.
»H vorfor gør Du det?« spurgte jeg, og fik til Svar:
>>Aah! saadan gjorde min Moder før jeg, og jeg er
bleven vænnet dertil uden at faa nogen Forklaring,
men for mig selv betyder det saa meget som: »l
Guds Navn«. Jeg har gjort det, jeg kan, hvordan
Resultatet bliver, maa staa i Guds Haand, og det
gælder, min Dreng, jo med Hensyn til al vor Gerning.«
I Talstrup var der noget større Hang til Overtro; man troede endnu paa Nisser og Trolde og paa
~orgørelse.
I hvert Fald var der i en Familie en
stakkels Pige med en meget tidlig i Livet opstaaet
Lammelse af saa at sige alle Muskler og dertil knyttede St. Vejts Dans-agtige Bevægelser. Det var i Talstrup en afgjort Sag, at denne Pige var et forbyttet
Barn, og man fortalte, at Moderen bestemt havde set
Bjergmanden fra Højen ude paa deres Mark rejse
Trusler imod sig. - Enkelte gik en sjælden Gang til
Maren Haanning, den kloge Kone i Vindblæs, i Stedet for til Doktoren, men blev som oftest haanet derfor, hvis man fik det at vide. Man havde ikke Tro til
Maren Haannings Klogskab, hendes Klientel var mest
Folk langvejsfra. Men enkelte Mænd »signede« for
Forstuvninger og lignende.
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Der kunde muligvis være meget andet at berette
om Næsborg Sogn, men jeg har ikke tilsigtet noget
udtømmende, men blot villet meddele, hvad jeg selv
nogenlunde sikkert ved og erindrer.
Hovedindtrykket af det meddelte ' 1il sikkert ' ær ,
at dette Sogn ikke i ·ærlig h øj rad er forskelligt fra
andre Sogne i den f~g n ; men havd. man lignende
Erindringe•· oplcgned fra andr Himmerlands Sogne,
vilde dog maask e fremtidige Granskere lwnne samm nføje et sandff •rcligl Billede af den n , Land d l og
den Befolkning Km·akter og
dYikling gennem
Tideme.
Næsborg har Yel altid været al b tragte som en
arside · F rog i Laudet og har ingen Rolle spillet i
Landets Historie. Den ene te Tilkn •tning til den almindelige Hi torie, som mil Kend kab Lil Egnen har
vakt min Formodning om, er den, at jeg maa tænke
mig, at Knud den hellige paa in Flugl kom gennem
ognet med Bønderne i Hrolenc. Er delte virkelig
Tilf, Idel, aa vil j g tro, at Bønderne i ræsb01·g har
holdt sig borte og agt: >)Aah l del er de selvraadige
'endelboet·; de staaT altid paa dere ' formentlige Ret
og lade1· sig ikke tale Lil Rette.« Jeg husker j 1883
- eller hvad Aar det nu va1· -, at jeg l{om. Lil
DampsHb broen i Aalborg fra København samme
Morgen som Kong Clnistian IX med Dronning og
Mini tre kom for al være til tede paa det sto1·e Dyrskue. I Land var en uhyTe ventende Folkeskare, og
jeg traf strak min Fader og alle de andre Bønder
de:r hjemmefTa. - ))Hvad Yil I her?« spurgte jeg.
»Vi skal til Dyr kue, og aa ilde vi gern se Kongen og E trup. Vendelboerne og mange andre har
jo be temt at gøre d t slemme ved Estrup.« »Hvad
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vil del sige? Vil de o erfalde ha m?«
»A ah! a a
slemt gaar del vel il· ke, men man kan aldrig vide,
de har jo føT gjort Sel lægt.« » il I aa tage Del i
det?«· _,____ )}Nej, i havde netop lænkt, at det vilde vi
U~l< e .
Vi vil bolde os sammen og passe paa b''erandre og i Fællesskab søge at stille til Ro, hvor vi
kommer frem.« Og den Plan fulgte de; jeg var sammen med dem gennem Dagens Hurlumhej, saa dem
holde s.ig udenfor Sammen timlingen om Majcsl, terne
paa Dyrskneplad en; hørte dem gan ke ·vi l raabe:
»Ned med E trup«, men hørte dem ogsaa sige til omslaa n de der vilde tra~nge frem og brugte Trusler:
»Naa! naa! vær nu ikke tossede, lad os hellere holde
os i Ro og undgaa at gøre Ulykker; for gør vi det,
saa naar Venstre aldrig til Magten. Nu har vi sagt
Kongen, at vi vil af med Estrup og Provisorier, og
vist ham, at vi er mange om det Krav, og naar vi
holder fast ved det, naar vi nok engang til Maalet.«
En Ting kan jeg fortælle, for der er næppe andre nulevende end jeg, der ved Besked derom:
De danske Soldater laa i Egnen om Løgstør i
Forsommeren 64; der var vel en Art Vaabenstilstand,
under hvilken ingen af Hærene maatte forandre Stilling. Men saa skete der Forandringer i det Forhold.
Var det Konferencen i London, der endte resultatløst?
og havde dette til Følge, at Preus erne sb·aks optog
Be regelser mod ord for at indhen le de danske Tropper? Del var ''i l omlrent :u1ledes, at del forholdl
ig. l hvert Fald dnkl{ed der 1.and og Mand imellem Rygler op om, at nu kom Ty ·kerne. De danske Tropper og deres •ør re havde vel mere bestemt
Viden om dette, men n, ppe til trækkelig iden til
al de klwde beslemm , hvorlede de skulde handle
og hvornaar.
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De maatte have paalidelig Viden om, hvorvidt
tyske Tropper nærmede sig, hvormange og hvor nær
de var.
I hvert Fald blev jeg Øjenvidne til, at et Par højere
danske Officerer kom til Næsborg, forhandlede med
et Par af Gaardmændene og med deres Hjælp fik
omklædt en fremmed Mand, fik ham udstyret som
en tarvelig Bondemand ude fra Hedeegnene, fik ham
sat paa en halt Hest med Tøjret lavet til en Art
Tømme og lod ham ride syd paa ud ad de gamle
Veje over Heden. Hesten kom tilbage næste Formiddag; Manden saa vi ikke mere til. Samme Eftermiddag gil· alle dan ke Troppe1· over Fjorden ed
Agger und, og alle Baad og Skibe blev bragt over til
ordsiden, og n æs te eUer næstnæste Morgen kom de
første preu si ke Kyradserer jagende gennem Næsborg
med dragne Sabler og spændte Karabiner og gennemøgle alle Gaardsplad er.
Jeg forstod jo slet ikke, hvad det betød, som jeg
saaledes var Vidne til, men Far forklarede mig det
langt senere. Den udsendte Rytter skulde skaffe Be.sked om Preussernes Stilling, om hvor mange de var
og i hvilken Retning, de gik frem. Han naaede at
faa det bestemt al vide, red om Natten tilbage paa
en paa en Mark optagen ra kere Hest og lod æ borg Hesten finde hjem selv. Han afgav Melding Lil
Hovedkvarteret og forsvandt fra Egnen. Og hans Oplysning r atte altsaa de dan ke Fø1·ere i Stand 'Iil nu
at handle ud fra fuld Viden og til at faa de danske
Tropper udenfor de tyske Troppers Rækkevidde i betimelig Tid, om end i stor Skyndsomhed.
At man havde valgt, at Spejderen skulde udgaa
-fra Næsborg, var fordi alt skulde foregaa saa stilfærdigt og hemmeligt som muligt, og fordi der var ud-
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peget et Par Mænd i Næsborg som tilforladelige og
paalidelige nok til, at man kunde tage dem til Hjælp.
Der blev maaske ogsaa sendt Spejdere andet Sted fra
ad andre Veje, -det ved jeg ikke, men jeg ved altsaa
bestemt, at Bymænd i Næsborg var medvirkende til,
at vore Tropper slap godt og vel nord for Limfjorden i Stedet for at blive klemt inde af de tyske Tropper i Landhjørnet omkring Løgstør.
Jeg tør maaske nævne, at det i min Barndom
blev fortalt, at da der var Overvejelser i Gang med
Hensyn til, hvor et Lærerseminarium i det nordlige
Jylland skulde ligge, var ogsaa Næsborg bragt paa
Tale. Om det er rigtigt, ved jeg ikke, Ranum blev
jo valgt og var vel bedre egnet, thi nogen ordentlig
Anlægsplads fandtes der ikke i Næshorg By for en
saadan Institution dengang; den maatte have været
anlagt ude paa Marken paa de forholdsvis dyre, dyrkede Markjorder.
Af kendte Mænd, der er udgaaede fra Næsborg,
har jeg egentlig kun hørt en nævne, nemlig Biskop
Engelstoft i Odense. Der var en Pastor Engelstoft i
Næsborg, som vistnok havde Navn af den lærde E.
og som var Magister og titulær Professor. Han affattede nogle Skrifter og havde unge Mennesker i Pension til Oplærelse. Han døde 1803; hans Efterfølger
Thorning blev gift med Engelstofts Enke, og i dette
Ægteskab fødtes 1805 den senere Biskop, som altsaa
antog Navnet Engelstoft. Men der findes flere Familier her i Landet, som blandt deres Forfædre har
Præster i Næsborg: H viid, Friedenreich, Engels toft,
Thorning, Nyegaard, Holst, Leerbech, Haahr, Berg,
Foermann.
Naar Trap nævner, at i 1568 skrives »Anders
Vinters Børn i Næsborg« og derved vel antyder, at

440

NÆSBORG SOGN

disse har været en Slags Godsejere til Næsborg, saa
kan det maaske have Kuriositetens Interesse at vide,
at der i min Barndom fandtes flere Personer, der
h:n de Navnet Vinter om Tiina n - (DorU1e Vinters; J e per Vinter) - men de er alle døde og om
nogen af •flerkom merne har »Viol r« indføjet i deres Daab navne, ved jeg iklte. Na·v nct syntes nar t
l nytlet Ul n ns Vestergaard. Al' Eflernavne, som
var i Brug eller havde været i Brug for Personer i
Næsborg Sogn, har jeg andre Steder truffet Nør, Aarup, Borup, Slot, Sund, Buus, Harmens, Kolborg.
Stavn, Bak, Fisker, Gaarsted, Villadsen, Brøgger,
Drejer, Salling, Haderslev, Broust, Snedker for ikke
at tale om Totstrup og Næsborg, og det skulde være
mærkeligt, om ikke i hvert Fald nogle af de Familier,
der bærer disse Navne, har haft Tilknytning til Næsborg. Familienavnene Tvergaard og Welling har i
over 100 Aar været knyttede til Næsborg, og fra disse
Familier er Navnene vel ogsaa spredte til andre Egne
i Landet.

LØGSTED SOGN
OPTEGNELSER AF M. MØLLER
FHV. LÆRER I LØGSTED
(Fortsat fra sidste Aarg.)

Matr. Nr. 13
ligger meget lavt umiddelbart op til og østen for
Banelinien.
Her boede i 1814 Selvejer Peder Kristensen (Kræmmer) med 6 Skp. 1 1/2 Alb. i Hartkorn.
I 1865 er der to Brødre, Povl Pedersen (Kræmmer) og Snedker Niels, vel nok Sønner af foregaaende. - Senere kom en Ejer ved Navn Christen Spillemand.
Fra 1883 til 1898 var Niels Christensen (Frue)
Ejer, og fra den Tid til et Stykke ind i det nye Aarhundrede hans Svigersøn Niels Christian Johansen og
derefter i smaa Tidsrum flere forskellige Ejere.
Matr. Nr. 3 c
ejedes i 1865 af Peder Clni lian øren ·en, derpjia
havde dennes Søn Søren Forpagter Pedersen Ej ndommen en kort Tid, men solgte den an til Brødrene Jens og Anders Markussen fra Frej lrup. Det bl v
imidlertid Jens Markussen, d r senere ene kom Ljl al
eje den, og derefter denn s øn. Peder Markus en,
ned til N u tiden.
En Udlad fra Matr. Nr. 4- a.
Her boede for ca. 50 Aar siden en Mand, der gik
under Navnet Salling-Rasmus. Efter ham var hans
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Svigersøn Ole Pedersen (Salling-Ole) Ejer og sidst
indtil Nutiden Peter Andersen.
I Matr. Nr. 14
boede i 1 50 lu-. Bind rup. l 1865 var del hans
Enke, der stod for Styret, o.g Gmuden havde da l Td.
S Fdk. Hartkorn. Dette Par havde Dattere n Else,
født a. 1 41. Hun blev gift førsl med »Slagter Kritian((, som saa blev Ejer, og efter hans Død med
Gregers Peter Nielsen (Slol-Gr j ) der omkring Aa1·et
1900 olgte Ejendommen til Niel Kri tian Nielsen
( venstru p), d r igen - 1926 - . olgte til An ton
Ander en f·a Vollesgaard i Vilsted.
Krogagerhus, Matr. Nr. 14.
Her boede i 1814 Ole Christensen Liv (WolleLyw). Ejendommen var da paa 5 Skp. l Fdk. 8 /4,
Alb. i Hartkorn. Han døde 28/s 1820, 78 Aar gl.
Længere ned i Tiden boede der en Mand, der
kaldtes Krogager-Peler, ja, saa var der ogsaa ))Helle
Per Kristiane< og Niels Kristen en (Fme).
Nu hedder Ejeren Marlinus Sørensen.
Magnus Knudsens.
Paa Sydsiden af Skovbakken boede i sin Tid
))Træsko-Niels«, som nok ellers hed Niels Christian
Nielsen.
Efter ham kom Kristian Madsen (Trøjborg) og
sidst ned til Nutiden Magnus Knudsen.
Jens Nielsens Gaard
ligger i det nordøstlige Hjørne af Sognet øst for Banelinien. Den er i sin Tid stykket ud fra Matr. Nr. 6 a.
Den første Ej r hed Anton fadsen (fra Tolstrup).
En senere Ejer var 'logen I ielsen, og ved hans
Død overtog ønnen J en Niel e11 Gaarden, og han
havde den til 1930.
Paa Gaardens vestlige Mark har der ligget en
Høj, Lerhøj kaldet, og den havde det nok tykt med
Bjergmænd i fordums Tid.
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Mikdal Pedersens Gaard
er i Begyndelsen af dette Aarhundrede udstykket fra
Matr. N-r. 4 a.
Den fm:ste •jer ' 'ar Erik Eriksen, l\'fur r. Den
næste var l{ristoiTer Mikdal Pedersen fra Næsby. Ved
Jordkøb fra Ejendommen Mah·. r. 3 b i Ve ter-Ørhæk for tørrede han Ejendommen bel delig. Han
opførte i 1925 et nyl rummeligt Vaaningshus.
Til Gaarden ltører n lille Plantage.
Sundhøjgaard, Malr. r. 5 a
beboedes i 1814 af elv jerbonden hrist >n Jeltsen,.
og de u havde da 5 Td1-. 2 Skp. 2 F dk. 1 1/t Alb. i
Hartkorn. Han· Kone hed Ane Jen dalte1-. De havde
Datteren Karen Kirstine Chri tensda ltcr, født 12/s 1820.
Paa den Tid laa Gaarden nede i Byen, og den ha de
aabenbart d n Gang ikl· e d ns nuværende Navn, da
den har faaet d l efter en mæutig stor Høj, det· laa
llge Yest for, b'•or Gaarden nu ligger, og som hed
undhøj . Der var en vo.l dsom Mængde Sten i detme
Høj, og de bl v am endt til al opb •gge Gaardeo med.
l 1865 vm· Niel Christia11 Pedersen Ejer, og
Gaarden havde da 3 Tdr. 7 Skp. 2 Fdk. 3/4 Alb. Hartkorn. Han b~wde Børnene Niels hri lian Pedet· en,
født l 52 Po,•l Peder en (Træhandler i Løgstør), Eril
Peder en , fød l 185-!, og Metlc. Et·ik P •cletsen ar
Ejer af Gaardeu fra lutningen af fouige Aarhundred e til 1 uliden.
Matr. Nr. 4 a.
Her boede i 1814 Seh ejerbonden Jens øTensen,
som døde 18. Januar 1821, 7G Aar gl. Gam·den h:nde
da 5 Tdr. 4 Skp. l Fdk . 8/ 4 lb. i HnrUwru.
J 1865 r .J en Chri tian Clu-i lian en Ejer af
Gaarclen og den har da 4 Tdr. 3 Skp. 2 1/4 Alb. i
Hartkorn.
Kristian r ieJsen (Flejsborg) var Ejer af den " d
Am·hundred · kiflet, og derefter Kristian Poul en, hvis.
E u ke blev gift med Niels Kristian K1·istensen, det· s a
blev ·jer. Den nuværende Ejer købte Gaarden om -
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k ring 1920, hans N av n er Kristian Andersen fra Vollesgaard i Vilsted.
Matr. Nr. 8 a
beboedes i 1814 af Selvejerbonden Niels Jensen · og
Hustru Dorthe Christensdatter. De havde Sønnen
Anders Christian Nielsen, født % 1813. Niels Jensen døde 7/2 1818, 51 Aar gl. Gaarden har da l Td.
Hartkorn.
I 1865 er Thomas Chr. Nielsen Ejer med l Td.
7 Skp. 3 Fdk. 11/4 Alb. Hartkorn.
Ved Aarhundredskiftet ejede Jens Nielsen Sahl.
Gaarden og derefter kom ned til Nutiden Thomas
Gravlev.
Matr. Nr. 6 a
er en af de faa Gaarde i Mjallerup, som ikke er flyttet ud. Her boede i 1814 Selvejerbonden Thomas
Ovesen (Aauesen) med 4 Tdr. 2 Skp. Hartkorn.
En senere Ejer hed Povl Kristoffersen (Stoffersen), og den følgende, vistnok dennes Broder, var
Niela Kristoffersen. Han var gift med Dorthe Thomasdatter. I 1865 er Kristoffer Nielsen, der sagtens
er en Søn af N. Kr., Ejer af Gaarden, og den har da
4 Tdr. l Skp. 3 Fdk. 1/2 Alb.
Derefter kommer Jens Olesen, gift med Kristoffers Enke. · Den næste Ejer er Jens Peter Rump, der
var gift med J. O.s Datter.
Fta den ne TiJ - en. 1900 - skifter Ejerne rask
ned l il
u tid n, bland l a ndre var der: Sogn efoged
And er J en en, Hans Hansen , Peter Sørensen (Bak)
ocr Hans Gert en ( 1929).
Til denn e Gaa rd h ør J' en lille Granplantage norden for Kirkevejen.
1\fatr. Nr. 3 a

ejedes i 1814 af Jens Kjersgaard, d r d øde 181(). Den
følgende Ejer hed Peder Nielsen, h an E nl"e ble\ gifl
m ed Jens Nielsen - Vester-Jens ka ldet. lia n fl ' ltede Gaarden ud fra Byen til dens nu væ ren d e P la ds.
I 1865 hed Ejeren Niels Møller Christensen. Da
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havde Gaa:rden 3 Tdr. l Skp. 1 Fdk. 2 Alb. Bartk.
Hans vigersøn Anders Marlat en blev dernæ t •jer,
og derpaa gik Ga:.nden. over W Ni l P ' Ler Larsen,
der solgte den lil Ejendomshandlere. Den nu ·, r nde
• .ier hedder Niel Frandsen Svend en.
Øst og yd for Gaarden ligge1· en lill Lavning,
.der hedder Pumpen.
Mair. Nr. 2 a
Her er Brug ren i 1814 aardmand Jens Anderen, han Hu tru h dder Anna Madsdatter, og de
havde ønnen Anders hrislian, født den '1. 5/6 1815.
Ejendommen var paa 3 Tdr. 3 Skp. l Fdk. l 1/2 Alb.
j Hartkorn.
I 1865 er Povl Jensen Madsen Ejer, on Gaarden
lun da 2 Tdr. 7 kp. 1 Fdk. 1/s AJb. Hartkorn . Fra
Slutningen af forrige Aarhundrede og til 1929 var det
denne Søn Lars Chr. Povl en, der var Ejer, og ved
denne Tid o erlog L. C. P .s Søn Kristian Povlsen
Ejendommen.
Matr. Nr. 1 a
har ligget nede i Byen. I 1814 er Niels Pedersen
Fæster til Bjørnsholm, og Gaarden har da 4 Tdr.
2 Skp. Hartkorn.
Under den næste E.iet Jens Nielsen Toft gaar
·Gaarden til Auktion for resterende Skatter, det var i
Aarel 1829.
l 1883 blev Peder J en en (Ladefotied) Ejer. Hau
n •Lt de Ga~n·den p Lil den nu ærende Plads. Da
ha rde len 3 Tdr. l Fdlc ! 1/2 Alb. i Hnrll·orn. Fra
1904 Lil 1909 bavd • hans S'>riO' rsøn Lauril Møller
Gaarden, hvorpaa P. J. ovedog den igen W 1914.
Ved denne Tid gik d n ov r Lil hans øn J n Kristian Jensen.
I de sidste 30 Aar er der nedrevet to Huse paa
Fællesjorden i Mjallerup, det ene Sara Niels' er omtalt før som gammelt Skolebus, det andet var beboet
.af en gammel Kvinde, der hed Maren Hedegaard.
29
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WORMSTRUP
(Wormsthorp, Vommstmp 14-65}
r v\ orm
Iler Orm Torp eller dflyllerlod, kan
h ænd e, at samme \ orm bar være t n Pioner paa
Egnen, den fø r te, der har nedrammet sine Bop, le
der, kund e jo ogsaa være, at han har vror t en Stormand, Høvding for en Vikingeskare, og nu ligger jordet i en af de to W ormhøj e, der ligger vest for den
store Toftbjerghøj.
I de ældste Arkivregistraturer fra 1465 læses:
))Item pantbreff aff Lauris Matzszen paa ij garde i
Vorumstrop oc Løgstedt som abbet aff Vitskyld Magnus Borrj i pant haffde.« Altsaa: den Vitskøl Abbed
Magnus Borri havde Pantebrev paa to Gaarde i
Wormstrup og Løgsted, hvilke Breve var udstedt af
Laurids Madsen.
Abbildgaard eller Abildgaard, Matr. Nr. 3 a.
( l 1-1: taar Lau l Fhnsen opført som
lv j r
af Matr. Nr. 3 a, den har da af H·n-llc J. Tdr. 5 Skp.
2 Fdk. 23/t Alb. Han · Kone hed Kir Une Peders datter. De havde lo ønner, Ped r, fød L d. 80/ 11 l 813 ~
og 'øren, født 1817.
1865 er Peder Jonathansen (Smed) Ejer af den.
men da har den 5 Tdr. 2 Skp. l Fdk. 2 1 / ' Alb. i
Hartkorn.
Ved Aarel 1900 r Peder Jonathan ·en S iger øn.
'iels Cl11·. Pedersen Ejel.', siden dennes S"igersøn La1·
Chr. Andersen, derpaa N. Chr. P .s øn Peder Pedere n, id · n Herman Bansen og d rpm\ P der .re peren indlil Niels I olm Pedersen i Aaret 1927 1\øble den.

Det er sagtens denne Gaa1·d, der omtales i det
geheime Arkiv saaledes:
»En widisse atf landtzting aff thueude pergementz:
breeffue, thend ene lindendis paa en gaard vdj Worm-
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strup, kaidis Abbildgaard, som Espern Nielsen j Brøndarn skøtte Chrestenn Lauritzenn hafther mett Ianghetl'd jndvordit lho gaard j \Vorm trup, sarneledis
jnuorde hand bbildgaardtz olJ. led och en olgaard
Lill en anden gaan.l, jlem jnduord en halff fierding
jord oll'u r Løgsledt nuuck kald'is Abbild gordtz jord.
Actum 1541.«
Samme Chresten Lauritzen har været en vældig
Karl til at erhverve sig Landejendomme. Sandsynligvis har han været Ejer af en Gaard i W ormstrup,
inden han af Espern Nielsen i Brøndum blev tilskødet Abbildgaard. Dernæst faar han ved Lavshævd
tilkendt sig Ejendomsret over to andre Gaarde og to
Aalestader. Efter dette kniber det lidt at faa Plads
til de mange Gaarde i Wormstrup, men da Toftbjerg
i sin Tid er udskiftet fra 'Vormstrup, og Tollerup
ogsaa ofte regnes for hørende til W., kan det dog
ordnes saaledes, at Ch. L. har siddet inde- med samtlige fire Gaarde. - Men hvilken af disse fire Gaarde
har været Abbildgaard? Ja, der omtales Abbildgaards
Aalestade. Ingen af Gaardene ligger ved noget Vandløb, men da der i ældre Dage har løbet en Bæk forbi
Gaarde~ Matr. Nr. 3 a, slutter vi, at det er den, der
har haft det smukke Navn.

H'onnstrupgaarden, Matr. Nr. 2.
T 181-l r Mad Jørg n en Ejer af V. ormsh·upgaarden. D n har da af Hartk. 4 Tdr. 3 ~k p. 2 ·dl.
23/.t Alb. Han døde 5. Febr. 1815.
F'ærg -mand n ved gger un d J ens Bun.s købte
side n Gaarden o0 lagde en mindre Ejen dom Lil. I
l 65 hedder Ejeren L.
. Hansen (Buu ), g Gaard n . taar da med Bartic 5 Tdr. 3 Fdk. l All. Da Hansen døde, Ll v hans • nl·e i mange Aar siddend med Gaard n indlit hun overdrog den til sin
Søn Palle Han ·en. Cfter no<rle Mellemhandlere gil
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den derpaa over til Proprietær Bolt Welling, der besidder den nu (1932).
·
Gaarden ligger højt med vid Udsigt og har en
stor Have.
Toftbjerg, llfatr. Nr. 1.
Toftebjerg kaldes ellers Gaarden i de gamle Dokumentei·, og af dem er der i Tidernes Løb udstedt
adskillige der paa Gaarden. Denne har nalm·lig 1 avn
efter Bakken og Højen, den ligger ed.
Tidlig er Bonden paa Toftbjerg bleven elvejer.
·- I 1774 boede der en Laodmaaler ved Navn Ole
Hall. I »Jydske Efterret11lnger« kriver han i delle
Aar saaledes: >>Til ylte for det AJrnindelige og is· l'
for dem, som ere i eller befrygte Fodertrang bekj ndlgjøres: At Køer meget godt kan fodre meu He temøg; de, som t ager dette i Tvivl, l an del·om blh·e
overbeviste ho
nderlegn d paa Tofl bjerg ved Løgstør, hvor 6 Køer forlærer Morgen, Middag og Aften
det, 4 Bæster producere; di e Kr a turer lrives endog
bedre end efter sædvanlig Fodring og maJker mere.
Fremgangsmaaden, som er meget simpel, kan med
Fornøjelse, naar forlanges, erholdes hos Ole H all,
Land maaler. «
l 1776 er Herred fogeden for Aars og Slet Herreder Mads Nøragger Ejer af Gaarden, hans Eftermand i Embedet .Jen Gleerup er ligeledes Indehaver
af den. Han dmknede, da han var 50 Aar gammel.
Det va1· Fast la •ns Manelag 1786, og det er snarest
at lro, at d t har v. ret paa Fjorden, thi Kirkebogen
oply er, at ban ble begravet Almindelig Bededag
amme Aar. Han er jo aa ikke kommen i Land før.
l 1813 taar Gaarden med Hartkorn 2 Tdr. 4
Skp. 2 Fdk. 29 /s Alb. I en gammel Tiendeprotokol
fra denne Tid fol'tælles, at Gaarden er udskiftet fra
Wormstrup. Da hed Ejeren Niels Pedersen Winther,
og hans Hustru al' •lien Olsdatter. Deres ældste
Datter, Maren Kir. line, fik Gaarden efter dem. Hendes 1and 'ar øren Laursen.
I 1827 er det Prokurator Bang, der er Ejer og
Bruger af Toftbjerg. Han skal have været en vældig
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Jæger, og sagten •r del f1·a han Tid, at det mægtige Hjorlegevir, om i en lang rlarrække prydede den
nordre Gavl af Hovedbygningen, sk river ig.
I 1842 staar n Forpagt r øren Sør nsen for
tyT l af Gaarden.
el er t,•nl elig saadan, at Bang
har forpagtet a~Hden bo t Lil denne, vi ser nemlig
Prok. Bang soro •je1· og Bruger af Mn.tr. Nr. 102 i
Løgslør i
arct 1848. Snmm Aar OJ føres Ja ·ob
.Andersen Møll r som Eje1· af Toftbj rg.
I 1853 er Chrislian Fred rik Lauge en •jer af
Toflbjerg. Han var øn af Propl'iet~ r Niels Laugesen og Hustru Marie Eli nbcth (f. cbougam~d fra
Hnllucr) til Gundersledgaard. Han ar nok i alle
h1ader en <.laarlig Per on, hvilket man kan for taa
af en »Pa · torainotil e< n f' Pa tor 1 rojel. I den korte
Tid, han havde Gaarden, skete der store Ting der,
men om det vil vi lade Pastoren berette. Saaledes
skriver han i sin Embedsbog for 1853:
•Pasloralnoli Ise.
1853 nedslog Lynet i Tofleb,ierg, Løgsted Landsogn ,
hvor en meget fol'falden ~tng MAnd havde ægtet en Pige a f
Sebbe1·, med hvem han havde t sex Aars uægte Barn · derlU skal han af Moderen vrore bleven ove•·tall. Han tilLraat.lle Gaarden i Mai Hl53. - 28de Juli medens han sov
lil Middag i een Stue, Hustm og a1·n i en anden , slog L nel ned i Skorstenen, rim ligv is j flere Slag efter hverandre
(dog uden at antænde Huset). l{ onen kreg, og Barnet søgte
TilOugl i hendes Skød og da Manden truadle ind ad Døren ,
\'are begge døende, D1·engen sa ndsynligvis qvall hun spallet i Sltjødcl, hvor han lnae og trerkl brændt og lem læstet.
- Hvad Manelen ynes al have ta~el sig meget n.·•· var, at
da Pastor Haar i Næsborg (CnpeUan Trojel, som skriver
delle, vM paa Rejse paa fo'øb•·) holdt Liglalcn, sank raven
·nmrnet1, OJ:( nogle af Ligfølgel faldt deri. Manden drak sig
Dilirium t•·cmcns Lil i den paafølgcncle Ma<jned, men nu \'ed
t\arels Ende s l.tnl han gifte med en Husholder l<c, der· er
- efter Sigende - fru gtsommelig ved ham .• - l Marginen
er her tilføjet : • Manden erldreredes umyndig i 1854- og døde
endnu ikke gift m d Husholdersit 'n.•
01{ Pasloren en<ler med følgend Hjertesuk : • , HeJTe I
forbann Dig ove1· denne forvendte Slægt ! Lad Dit Ord fane
Mngl og Dil Rige og Retfærdighed atlraaes - end er der
1\'l agl i en ReU'reJ·digs Døn , men dens Kraft e 1· saa lidet l\j endeligt, stu1 nt Dine Tjenere vel maa sukke! I. v. n·ojel.•
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Den dræble Moder hed Mette Kirstine Larsen og
var fra Barmer, Drengen bed Rnsm u . Da Ch1·. Fr.
Laugesen il ke flerlod sig · glefødle Børn oYeTtog
ban Moder MaTie Elisabeth Lauge n Slyr l og havd
del til 1877. - Hun var ellers en Dame m d Humør
i, og mange mor omme Historier fortæUe om hendes Gavlyveslreger. I heudes Tid ble' der købt en
h L Del til Gaa·rden, aa ved hende •ratT d n tod
den med el Hartkorn af 4 Td1·. G Skp. l Fdk. •;, Alb.
I Aarel 1877 olgte Madame Langesen Toflbj rg
:til .Jørgen Niel en. Han· Hu ·tru hed Jobanne Jensen og deres øn 1 iel Peter Nielsen. - Jørgen Nielsen ' 'ar en meget arbejdsom 1.md, og ban korn ind
1 aa, al han vilde ha\ Højen s løjfet og beg.'ndte at
plukke i den fra d n nm·dr ide. Men da han vild
kø1·e det andel L . bort, . L •rted een af Hestene.
Saa holdt han op, men i de følgend 30 Aar døde
31 Re te. » 1ej, saadan noget gøTes ikke u tralfet l«
sagde ~ olk. Jo, Maren Honning sagde jo og aa Iil
en Mand, der vilde have Lov til al hente et Læs Jord
af Tingbøj: »Ikke saa meget om n SL ovlfuld maa
du la"el Havde Granjean og Nyholm latl.el Hyldbøj
være i Fred, kunde d h. ve leYet mangen god Dag
længere, men d skltld absolut have den væk, og
saa gik de seh med l«
Det er vel nok Overtroen, der mere end noget
andet har været Vogter for de mange, smukke Høje,
vi bar i Landet.
1915 købte Søren Forpagter ed r en Toflb:jerg
af Jørgen Nielsen, han omb rggede hele Garu·den og
nu ptæsenlerer den sig særdeles godt, naar man fra
Løgstør nærmer ig den . I denne Slægt e1· Gaarden
e11dnu.

Tollerupgaard
har i in Tid været beboet af Folk, der havde Inlerse der gik lidt ud over d l almindelige. Der har
Yæret en stor HaYe østen for Gaarden med en Mængde for kellige Træ l" det kunde s ne , om der var
lagt an paa al faa aa manrre Slags som mulig samlet sammen. Ved Pløjning paa Stedet 'r der I'Lmdel
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en gammel Vandledning, der fra Giund ' n Brø nd har
gaaet ned i Haven, hvor Vandet l mm lig ikl\erl har
været brugt til Vanding og maaske Iil l lille pringvand. Den dygtige Degn Thomas Thaa rup , der tillige var studiosus, har boet i Tollerup indtil 1740.
Om han ligesom mange andre Landbrugere fra Løgsted var Fæster til Bjørnsholm, lader vi staa hen;
maaske han af Sognet har været indlejet i Gaardens
Aftægtsbolig.
I 1814 er Christen Olesen Fæster til Bjørnsholm,
og Gaarden er da paa 5 Tdr. l Skp. l Fdk. Hartkorn. - I 1857 kaldes hans Søn, Jens Peder Christensen, Selvejer, saa Gaarden har nok paa . denne
Tid været afkøbt Godset. Han har den til 1874.
Han havde Børnene: Christen Ole, Thomas, født
1838, han faldt i Krigen 1864, Kirstine, født 1840, og
Jens Dahl Jensen, født 1850, der blev Lærer i Vindblæs. Sønnen Christen Ole Jensen har Gaarden fra
1874 til 1904. Efter ham kom hans Svigersøn Jens
Peter Andersen til 1916, hvorpaa Ejendommen gennem et Par Mellemhandlere samme Aar gik over til
Jens Peter Pedersen, der i 1927 afstod den til sin
Søn Henrik Pedersen.
Den østlige Del af Marken hed i ældre Dage
Tulsvang, den nordlige Del Nordbakken. Paa denne,
der nu er udstykket fra Gaarden, er opført et Hus,
der er opbygget af Stenene fra den gamle Løgsted
Skole.
Lige nord for Tollerup ligger et andet Hus, der
ligeledes er bygget paa en Lod, der er udstykket fra
Tolleru pgaard.

Tolleruphus, Matr. Nr. 5 a,
er meget tidlig udskilt fra Tollerupgaard. I 1813
boede her Jens Pedersen Sloth, men i 1816 hedder
Ejeren Søren Justesen med Hustru Maren Poulsdatter. I 1853 boede her en Karetmager Sloth, der dette
Aar solgte Ejendommen til det offentlige, som benyttede den til Epidemihus.
I 1865 hedder Ejeren Søren Christian Mosbeck.

452

:\f.

~IØLLER:

Han haYd e i flere Aar V< r el Lærer i Hannm, og d t
nu· om P n ioni L! al han købte Tolleruphus. Ej n dommen havd e da 3 l<p. 3 ·dk. 2 1/s lb. i Harile
- Han S'i•ig rsø n Tømrer Ha ns Mad en fik Ejendommen fler ham. - Derefler bl ev Boligen i lang
Tid ben •Hel til Fri kol lede t af E rik Lund indtil
l ol n ophørt i Aaret 1900, hvorpaa Ej endomm en
gik over Lil al bli·'i'e et almind llgt Hus mand brug. Af'
d enere Ejer boede \ cjman.d Karl Peder en der i
mange Aar.
Tollerzzpminde.
Da Jens Peder Christensen i 1874 overlod Tollerup aa::m l Lil. ·in øn, havd hao taget en Lod, Søndermark n, fra og d rpaa b gget sig en Bolig, om ban
kald l Tollerupminde. - Ved han ' Død bl e ~· Ejendommen i Aar l l 96 købt uf Carl .J. E . J. Nor der
ba de den til sin Død. Hans · nke havd den deJ'paa nogle Aar og solgte den saa i 1902 til Murer
Gravers Peter Jørgensen, der atter i 191 O solgte den
til Marinus Holst. Af senere Ejere ned til Nutiden
kan nævnes: Jens Povlsen, Vejmand Martin Jensen
og Povl Madsen.
VESTER ØRBÆK
har selvfølgelig ligesom Øster Ørbæk i Kornuro Sogn
Navn efter den lille Bæk, de1· løber ud bag det Øre,
der ogsaa har givet Løgstør Navn. I ældre Dage var
denne Bæk et langt anseligere Vandløb, da drev dens
Vand med Lethed Møllerne nede ved Smak, men det
hændte ogsaa, at Bækken kunde helt forsvinde i den
Sø, Vandet undertiden om Efteraaret dannede ud over
Engdragene, og kom saa Frosten tidlig, festede Ungdommen paa Isen tillangt ud paa Aftenen. De gamle
ved at fortælle om, hvorledes de har løbet paa Skøjter lige fra Smak Mølle til Mjallerup Enge. Men nu
er Bækkelejet sænket og Møllerne borte, dog har Bækkens Omgivelse endnu Interesse, Liv og Ynde. Her
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er Røre om Sommeren med Høslet og Tørveæltning,
Høge og Ugler jager mellem Tørveskruerne, mens
Gedderne slaar Plask i Bækken, og Vandrotten tegner sine lange Linier i Overfladen. Kobjælde, Kongelys, Hundetunge og vild Pastinak vokser paa Skrænterne, og bølget Bunke, Hjertegræs, Svingel og Hejre
isprængt med Leverurt, Troldurt, Kodriver, Engkarse
og Kabelejer pryder Engene.
Selv om Markerne i Vester Ørbæk er noget tørre,
saa Sandet undertiden om Foram·et kan rejse sig som
Taageskyer, saa er Ejendommene saa temmelig vel
hjulpne, idet hver Gaard har sit Kær- eller Engstykke,
hvor Kvæget kan græsse, naar Agrene er afsvedne.
Fra de ældste Registraturer haves: »Marquard
Juls og Beckemarc« fik 1494 Pantebrev paa en Gaard
»y Løgstedsogenn y Vesterørbeck«. Ja, det er jo en
Stormand - rimeligvis Adelsmand - fra Bækmark,
der blandt alt sit andet Bøndergods ogsaa har skaffet sig en Gaard i Vester Ørbæk. Senere udstedes
»Marquard Juls SkødebretT tiill biskop Erich Kaasz
paa enn gard og gotz y Løgstedsogenn y Vesterørbeck
1518«, aabenbart den samme Gaard.
Ligeledes: »Item sandmentzbreff mellem Mellerup oc Vester Ørbeck mcdxcprimo tosdag.« Det er
altsaa Mjallerup og Vester Ørbæk, der ved et Sandemændsnævn har fastsat Grænsen mellem Byerne den
første Torsdag af det Herrens Aar 1490. Denne Opsats var »nogitt foredt aff musz neden paa« (forædt
af Mus forneden).
Smak Mølle, Matr. Nr. 6,
havde i ældre Dage to Møller, hvoraf den ene malede
Korn og lavede Gryn, og den anden stampede Høn~
dernes Vadmel.
Men medens Møllehjulene sang deres monotone
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Hymne akkompagneret af Dumpene l'r
tnmpmøll n,
' 'æved M •stiklcen i de till
fl ner sil Trylleslør og
indhyllede den enlige 1 allevandrer derl, saa han kunde e de underjordiskes Færd en.
aaled s paaslod
Møllesvend n, al ban ofte havde el en Flok :maa,
orte Væsener anført af en hvid komme fra Møll høj
i Øster Ørbæk, vandre ned til Møllen og gaa over
.Spangen, men naar de gil· Lilbag , var de alle hvide
med ndtagel
af en ort, d r gik i pid en.
Men Vandet blev sænket, Møllerne gik i Staa, og
Mystikken gik bort med dem.
I Aaret l 03 boede her Landmaalcr Skov, og
han var der endnn i 1814. Maask er del ban Søn,
-der i Aaret l 31 bliver •ift med Sørine Chri len datter Brøgger fTa Vol ·ted Kro, han kald s Gaardmand Jens Skov i Smak Mølle.
I 1848 er Jens Matbiesen Ejer af Møllerne og
har tillige Matr. Nr. 7 med 2 Fdk. 1 1/4 Alb. privili.geret Hartk.
I 1865 staar Møller Larsen om Ejer m ed 5 kp.
3 F dk. 1 3/~ Alb. Hartk. Derpaa kommer Winther og
i 1873 Christian Jacobsen.
ed arhundredaarsskift l staar Anton
e tergaard som Ejet·.
Da de gentagne •• ni nin ger af Bækl,en formindkede Vandmængden, bygged
der endelig en Vindm-ølle, men Folk hillede paa elv at male deres Korn,
saa ogsaa Vindmøllen gik i taa, og nu kan der ildte
længer opkræves Mølleskyld der, h'or fordum har
-været udfoldet en livlig Møll rivirk ombed.
Den nordlig Del af Vester Ørbæk, der ligger ved
Vejen fra Løgslør Lil Smak Mølle, er nu saa tæt be.byggel, at dette Vej tykh nærmest maa kaldes en
Gade. Her er et Gartneri, t privat El.ek tricitetsværk,
et Cement tøberi, en Rørv vsfabrik, et Pru: Vognmænd og desuden en DeJ Haandv 1·kere og Pensionjster. Denne
amLing Huse har antage t Navn t
»P tersborg« og dann er en meget respektabel Forstad
Lil Løg tør. J Aarel 19 O kom >>Petersborg(( ind under Løgstør.
Det eneste Hjem, der omtales her i de ældre
Tiendelister, er
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Matr. Nr. 2 d.

Det hed i ældre Dage »Bakke-Enden«. I 1865
boede her Søren Willumsen, og Ejendommen havde
2 Fdlc 18/.t lb. Hartic
E11 enere Ejer ' 'ar Søren Peter Larsen og i Begynd l en af delle
arh. Gregers Sørensen. Siden
k m l eder I-føjgaard og sidst Møller Gert Larsen.
llfatr. Nr. 5
havde i 1865 6 Skp. 2 Fdk. l Alb. Hartk. g Eje:ren
var Carl Anton Blok. I . 1890 er d l dennes Øll 1
Bertel Blok, der er Indehaver af Ejendommen . S nere er det Niels Frandsen og i 1925 Ped r Højgaard.
1

Matr. Nr. 2 a.
Her boede i 1814 Jens Jørgensen, der var Fæster
under Bjørnsholm med 3 Tdr. 4 Skp. l Fdk. 1/s Alb.
Hartkom.
J 1865 h dder Ejeren Lars br. Jensen, men han
har kun 2 Tdr. 2 kp. l Pdk. 3 /4 Alb. Hartk. Efter
ham fik hans Søn Jusl Sørens n Ejendommen.
L 1890 er det Mathias LaLLr en, i 1909 Anders
Jensen og sener ned til Nutiden Lar Holst d r har
den. D nne sidste har ombygget hele Gaarden og
ved Jordkøb forstørret Ejendommen.
Matr. Nr. 1 a
bar i 1814 3 TdL 4 kp. l Fdk. 1/s Alb. i Harlk.,
og Brugeren, der var Fæsler til Bjørnsholm, hed Jens
hr . .Jensen. I 1865 bar den' 6 Td1-. 4 Skp. 2 Fdlc
8/1 Alb., og Ejeren hedd r da Niels Væ
· .Jensen,
tænkelig en · øn af J. C..J. Af Børn har N. . J.:
J n Peter ielsen
nders, Mette, Anne, El c Kirstine, K1·i line og Niel Cln., alle med Tiloavnet Væer. N . V. J. log lo Par ·ell l' fra Gaardeo, og her
bl v opretlet Hjem for Anders og .J n Pele!', meden ·
Niels hr. Nielsen æver fik Gaarden. Hans Enl<e
r Indehaverske af den endnu i 1932.
Medens And rs Væver beholdt sin tild lte Lod til
;>in Dødsdacr, aa var delle ikke Tilfc id et m d Jen
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P eter. Ha n nyttede Lil Løgstør, og Ejendommen købtes af Anders P a llesen fra Hanhen ed. O t var i lulningen af forri ge Aarhundrede. Omkring 1920 købte
Lars Hol t del meste af .Jorden , og n sten med Bygninger kø btes a f Niels hr. Niel en (Svends lrup).
1\fatr. Nr. 3 a.

Her boed e j 1814 F æstebonden Jens Christensen,
der n'led sin 3 Ttlr. 4 Skp. l Fdk. 1/s Alb. Hartk.
høTte under Bjørn holm Gods.
Ha n Hustru b ed i\l.l ett Sø re nsd a tter, de h avde
Da ltcren
nu e Kil" line, f. 23/J 181 3, cm n en Søren
Christian, f. 2 ~/s 1816, og Chris'lian, f. 6/v 1818.
I l 65 er del en Kvind e, kaidel Enkemadnm e
bri:tensen, der er Ejerind . Hun har 3 Tdr. 2 1/ 2
Alb. Hartk., men hun taar ogsaa som Indehaverske
af Ma h·. Nr. 3 b , d r har l Td. 4 Skp. l Fdk. 1 1/ 2
Alb. i Hartic
I Slutningen af forrige Aarhunthede var 'ogn efoged Niels Christensen Sahl Ejer, og derefte1· I·om
Lars Chr. Andersen, Murer E1·ik E rik. en, Kø bmand
Frederiksen og endelig i 1925 .Joha nnes i elsen.

Lige norden for denne Ejendom ligger en anden.
der for et halvt Aarhundrede siden beboedes af en
Mand ved Navn Mads Kalkbrænder. Senere blev
hans Søn Lars Ole Madsen Ejer og sidst omkring
1918 Kristian Kornun1.
I »Danske Samlinger for Historie, Topografi,
Personal- og Literaturhistorie«, II. R., 3. B., sk1·iver
Professor Kr. Erslev i en Artikel om »Vore Bynavnes
ældste Former, oplyste ved danske Mønter«, Pag. 124:
))Paa nogle Mønter fra Bardeknuds Tid findes en By,
som kaldes Orbcc, Orbe og Orbes; hvilket Sted her
menes, skal jeg ikke kunne angive; men at det maa
søges et Sted i Viborgs nærmeste Omegn, er sikkert
efter Mønternes Beskaffenhed; en af dem synes bl. a.
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at være siaaet med netop det samme Forsidestempel.
som er brugt til en samtidig Mønt fra Viborg.«
Saa langt Erslev. Efter dette har man jo Lov
til at gætte paa, at der en Gang har været siaaet Mønt
i Ørbæk, men med kun dette Materiale bliver det altsaa ved Gætningen alene.
I Efteraaret 1929 pløjede imidlertid Landmand
Peder Rasmussen i Kirke-Værløse paa Sjælland en
Del gamle Mønter op, ialt 307 Stykker, og her imellem var - meddeler Inspektør ved den kongelige
Mønt- og Medaillesamling Georg Galster i »Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1930« - 3 fra Bardeknuds Tid. - Han fortæller videre: »Da Møntvæsenet kom til Danmark i 1020erne har vi altsaa her
nogle af de ældste hjemlige Mønter, og af Pr· gel der
tidligst er angelsachsisk, ses, at der i ~ rløsc-Fundet
er Penge fra Møntsmedier i Lund, Rosldlde, lagel. e,
Odense, Viborg og Ørbæk ved Løgstør.«
Efter dette lader det til at være fastslaaet, at de
lærde Herrer mener, at der foi· ca. 900 Aar siden har
været præget Mønt i Ørbæk. Om det har været i
Øster- eller Vester-Ørbæk, ja, det har vi til Dato ingen Oplysninger om, og sagtens er der ikke i Løgstøregnen bevaret noget Minde - Sagn eller en gammel Skilling - , der kan give noget Fingerpeg.
Lemdmp Sandø (»Saanen«)
blev til den Gang Frederik den Syvendes Kanal blev
gravet. Men en Del af denne Ø hørte til Løgsted
Sogn, og mange Gaarde hentede sig hvert Aar derude flere Læs af det saa eftertragtede Søhø - Marskhø.
»Saanen« har sin egen Natur med Krat af Strandlidse (Hippophae rhamnoides), Hyld og Vidje ivævet
med Brombær og bittersød Natskygge. Her er Sumpe
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dækkede af Sødgræs og Padderokker, her vokser ved
Stranden Strandasters, Sanikel og den sjældne Hornskulpe eller Strandvalmue (Glancium luteum) med
sine blaaduggede Blade, sine store, gule Blomster og
sine mægtige indtil 25 cm lange, hornbøjede Skulper.
Og Dyrelivet herude er ogsaa af en egen Art, idet
Rørhøns og Vildænder smutter omkring mellem Rørene i Sumpene eller mellem Sivene i Kanalen, og
ved Stranden høres stadig Præstekravens langtrukne
»Pyyyyt !« medens Strandskader, Maager og Terner
drager deres Linier i Luften, og Vildgæssenes hendøende »Gaa - waw l« lyder ude fra Fjorden. Her søger Børnene ned om Sommeren for at tumle
sig i Vandet, samle Besætning til deres i Strandkanten
anlagte Gaarde, idet Kongsnekken forestiller Hesten,
Biaarnuslingen Koen og den graa Strandsnegl Faaret,
og endelig leger de paa Engene, tygger paa Solanum
dulcamara og fanger Smaaflyndere, Krabber og Hundestejler. Jo, ))Saanen« er dejlig om Sommeren.
Det var altid noget af en Oplevelse at skulle ud
paa >>Saanen« til Høarbejde. Naar man kom ned til
Kanalen, skulde Bove purres ud. · Det var en gammel Sejlmager fra Løgstør, der om Sommeren havde
overtaget Færgefarten over Kanalen. Ja, der var ogsaa bygget et Hus -til ham. Det havde en Stue, der
akkurat kunde rumme et Bord, en Stol og en Seng,
og her sad han da og nytlede med sit Haandarbejde,
imellem han skulde færge. Saa kunde der undertiden være Halløj med at faa Hestene eller Studene
til at gaa ud paa Færgen. Var det i Orden, skulde
Tovet, der laa paa Bunden, strammes. Dette gjordes
ved at dreje paa et Spil. Og saa, naar alt og alle
var »om Bord(<, sled Bove i Tovet, til Færgen stødte
paa den anden Side.

LØGSTED SOGN

459-

Var det en Skole, der skulde færges over .til Bad..,
ning, ja, da tog det visselig ikke paa Boves Kræfter ..
da Drengene gerne vilde vise, at de var Karle for at
sætte Flaaden over i en Snai·vendirig.

Kirken.
Naar man fra Nykøbing paa Mors sejler over det

Løgsted Kirke.

brede Vand mellem Hanherrederne og Himmerland,.
er der to Kirker, der straks falder i Øjnene og hjælper til at fastslaa Stedet, man befinder sig paa. Det
er Næsborg og Løgsted Kirker. Og de har da ogsaa
stadig af Søfolkene været brugt som Sømærker.
Løgsted Kirke ligger c a. 2 km syd for Løgstør~
Den er opført i Rundbuestil i sidste Halvdel af det
tolvte Aarhundrede og er en udpræget jysk Kirke med
sine Kampestensmure i Skibet og det nederste af Taarnet. Det øvrige af Taarnet er opført af Munkesten~
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Det er hvidtet og har en Højde af 18 m. De øvr-ige
Maal paa Kirken ser saaledes ud :
Kirkens Sydsides Længde 29,o7 m
.der fordeler sig saaledes :

L øgsted Kirke.

Taarnets Sydsides Længde
5,3! m
16,76 m
Skibets
7,~7 m
Korets
Taarnets Vestside er 6,43 m, og Korets Østende
er 6,9o m. Skibets Bredde er 8,u m. Alt udv. Maal.
Den skal være opført kort efter, at Vitskøl Kloster blev bygget- Aar 1158. - Klosteret er forlængst
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sunket i Grus, men Kirken staar endnu paa Bakken
og kalder med sin Klokkeklang paa unge og gamle
hver Helligdag. - De mægtige Granitkvadre, Blytaget
og det massede Stendige omkring Kirkegaarden falder godt sammen med Farvetonen i Landskabet.
Biskop Søren Lintrup skriver 1723 i sin Visitatsbog saaledes :
nFredagen d. 10. septembr visiterede jeg i Lyg-stcd kirke, om tilhører p. l. baron Rantza v som
l{rastrups e rere, hvor jeg fandt ungdommen saa vel
.grundet og und rviist i deres hri tendoms første elementer, som jeg nepp, har fundet dem i det heele
stifft. Degen, en meget skikkelig og fornufftig studiosus Thomas Torup, havde giort meget stor flid
med dem, som han publice ex merite blev roost for
og fremdeeles bør rooses for. Landsoldalerne vare
der ogsaa tilstede, men ikkun meget slet og miladelig
grundede, saa jeg maatte panminde dem det·om i deres officerers paahør. Ellers var et m gel stort tall
af de unge, som alle vare ·v illige til at lade sig overhøre. Khken var eLLer Lemmelig vel ved lige holdt,
uden kirkegaa1·dsm u uren med porten og s tætterne
vare ogsaa forfaldne, hvoro,,er bønderne NB. NB.
meget besværede sig paa kirkegaarden. Kirkebøggerne lovede band 1) al viise mig i Vilsted. Præstens
thema til hans prædikken var af psal. 119, v. 19.«
I Aaret 1850 havde Kirken et meget fattigt Udseende. Ved Beretninger fra gamle Folk er det lykkedes mig at faa et nogenlunde klart Overblik over,
hvordan dens Indre var paa den Tid.
Kirken staar paa en Sokkel af skraakantede
Granitkvadre. - Taarn, Skib og Kor er tækket med
Bly, Vaabenhuset, som er en senere Tilbygning, er
opført af Munkesten. Der er ikke noget Apsis. - I
1
)

Peter Sørensen Tuxen.
30
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Skibets Sydside sidder to store grimme Jernvinduer
med runde Buer og mellem dem en lidt mindre, der
gør Tilløb til at danne Spidsbue. I Korets Sydside sidder
et lille nydeligt, gammelt Rundbuevindue, hvor Glasset er indsat i Bly. Paa nordre Side et
lignende. - Paa Skibets Nordside er tilmuret et Par lignende Vinduer som Korets.
Et af Jernankrene mod Syd
er mærket S G S 1756, sagtens.
Smedens Mærke.
Der er Spor af en Indgangsdør paa Sydsiden af Skibet.
Taarnet er temmelig sikkert
ikke saa gammelt som Skibet.
Ved dets Opførelse er der mellem Granitstenenes sjette Skifte
fra neden indsat en gammel
Gravsten uden Indskrift, men
med ophøjede Figurer, der minder om de gamle Bomærker.
Det kan ogsaa være, at det skal
forestille en Bispestav. I saa
Tilfælde har Stenen aabenbart
ligget paa en højtstaaende Præl\'1en det, det
En gammel Gravsten, der er lats Grav. indsat i Taarnets Sydside.
nærmest
ligner,
er en Krykke
85 cm lang og '27 cm bred.
og et Kor , og man kommer
da til al dra 0 c ldeforbindeJ. er mellem Bill derne og
d mange Kr •kker og kol' Jj crnende tave, der for a.
60 Aar iden havd e Plads .i aabenhus l og var hrn·aL d •· af d h nr Ide h lbr d etl , der dcn ·ed vilde
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demonstrere deres fulde Helbredelse ved at drikke af
Helligkildens Vand. Vi kunde godt tænke os, at en,
som er bleven rask, har ønsket at faa et Udtryk derfor paa sin Ligsten, og det har saa formet sig som
et Kors og en Krykke omgivet af smukke Forsiringer.
En anden Sten paa Størrelse med de almindelige Granitkvadre findes i femte Skifte. Her er indhugget en Figur,
der meget minder
om Korsriddernes
Hjælme, men derfor kan det saamænd godt være,
det skal være en
Bispehue.
For begge Sten
gælder det, at det
er ikke deres oprindelige Plads, de
sidder paa, da de En Sten i Taa rnets Sydside, som formodentsaa ikke vilde ha"e
lig er et Fragment af en Gravsten .
v
35 cm X 39 cm.
haft denne liggende Stilling i Kan len al' Taarnet. Nej, d , r Laget paa
KiJ"keaaard · n, da Taa rnet er bl ven opført, 1 L<•nl eligt r del, al den mind ·t li::un er et Fra tm >nt.
R ' ·t •n sidder sagtens :aa et and t led i Taarnet
med Billedsiden indad.
Mandsdøren paa Sydsiden af Kirken var i 1850
ganske vist forlængst tilmuret, saa der kun var een
Indgang, nemlig den, der gennem Vaabenhuset paa
Nordsiden førte ind i Kirken. Døren i Taarnet var
endnu ikke kommen.
I Vaabenhuset var Murstensgulvet i højeste Grad
brøstfældigt. Saasnart man kom inden for Døren,
30*
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havde man paa venstre Haand, altsaa der, hvor Fat·
tigblokken nu findes, en Opgang til et Pulpitur, der
i hele Skibets Nordside strakte sig hen til Kordøren.
Dette Pulpitur var den Gang saa medtaget, at det var
forbunden med Fare at betræde det, men det har i
sin Tid været inddelt i Separatstole med Laase be·
stemt for Egnens Honoratiores. - Man fortalte for
Resten ogsaa, at Konfirmanderne fra Løgstør, der var
kommanderet i Kirke, i Beskyttelse af Rækværket
under Prædiken undertiden tog sig et Slag Kort deroppe, og at Præsten en Gang skal være bleven forstyrret af en ivrig Spiller, der slap fra sig et: »Den
kan du s'gu ikke stikke l«
P a a den øver le Kant af lulpiLuret stod , ·aa
det t·und e læses nede i Kirken, følge nde: »Den ny e
Ki01·tel, ieg ') har paa, d u h a r gre·v R anl:~.au mig fol·ret, derfor h a ns n afn s kal ævig ·ta a, og Gnd høilovet være.« Grev Rantzau var Kirkeejer fra 1725; han
har sagtens ladet Kirken male.
J Kirk en s vestlige E nde var l igelede el Pulpitur.
Sam llige tole i Kirkesidbet var meget m alsædede og derfor højst ubehagelige at sidde paa, men
j det syd vesWge Hjørne var en indelukkel Herskabsstol med læderbetrukne Sæder, den »tilhørte« Købmand Palle Lunøe i Løgstør.
Over· Kirkeblokken havde en ikke særlig uddannet Kunstner malet en tiggende Stakkel med rund
Hat, pjaltet Kjortel og en Vandringsstav i Haanden.
Nedenunder stod Aarstallet 177(5).
Midt i Kirken hang et Krigsskib med 66 truende
Kanonmundinger. Det var et helt lille Kunstværk og
.det har oplivet det ellers saa triste Kirkerum. En
1
)

Kirken.
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Ind lu·ifl paa Bagstavnen beretter, al d t et· givel af
lu. Christensen i Lø." tør i Aarel 1832. Forhaabentlig bar det ikke Y< r t den gode C. C.s Mening,
at Skibet lmlde være et Symbol paa Guds Menighed
paa Jord, sml. »Hvad er det for en Snekke.«

Sidbet og Lysekronen i Løgsted Kirke.

Altertavlen var en ca. l cm tyk Egeplade, der
var svejfet ud i bugtede Slyngninger. I Midten var
af en simpel Rammeliste dannet en Firkant, der indeholdt et gyldent Kors. Ovenover Rammen var omgivet af en Straaleglorie malet et stort spejdende .Øje.
Under Rammen var en nu forglemt gudelig Indskrift.
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Paa All rel lod et lille Blykrucifix med en lang
Indskl'ift, der meddele· andetsteds. Den er nu ophængt over KordøTen. (Se Billedet Side 465.) Desuden to kolo ale, gamle ret kønne Lysestager af massiv Messing, mærkede N N S XX A C D ANNO 1616.
De skal ifølge Jydske Efterretninger fra 1770 være
givet af en Mand fra Løgstør.
I Nordsiden af Koret var et lille Aflukke til Præsten og i Sydsiden et lignende til Degnen, to smaa
perlefarvede Hummere uden Udsmykninger, men med
nogle Indskriptioner. Paa Præstens Stol stod i et
Felt: »Se, du er bleven sund, synd ikke.mere, at dig
ikke noget værre skal vederfares!« Og i andet Felt:
»At prædike hans Navn til Syndernes Forladelse for
alle Folk!« Denne Stol har sagtens i den katolske
Tid været benyttet som Skriftestol. - Paa Degnens
Stol stod: »Taler hverandre til med Salmer og Sange
og aandelige Viser, idet I synger yndelig for Herren
i eders Hjerter!« De er nu begge flyttet ned til Kordøren og malet med Egetræsfarve.
Foran Alteret var Knæfaldet trukket i en lige
Linie tværs over Koret.
Bag Alteret paa en Afsats stod en lille Kasse,
hvori opbevaredes en rusten Saks, en Fingerring (et
Fingerbøl uden Endestykke), en Synaal og Rester af
Tøj og Traad, Ting, der af Graveren var opgravet
paa Kirkegaarden. Sagtens har de i sin Tid været
puttet ned i Kisten til en frugtsommelig Kvinde, for
at hun kunde have det at virke med, naar hendes
Tid kom.
Paa Korets nordre Væg var opsat et Epitafium
over Løgstørs »Peder Kræmmer«. Det bærer følgende
Indskrift:
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»1798.
Dette opsat til velfortjent Æreminde over Peder
Christensen Thorup forhen Herredsskriver i Aars og
Sleth Herreder, født 1694 i Aggersborg Thorup død
1771 i Løgstør uforglemmlig ved Testamente af 8.

•Peder Kræmmer•s, Peder· Torups Epitafium .

Februar 1768 efter hvilket Renter af 21325 Rigsdaler
aarligen uddeles til Løgstør Byes fattige og til hans
udenbyes trængende beslægtede.
Hans Ægtefælle nr Ane Marie herson fød 1699
død 1760 med hvem han avlede kun een Søn Peder
Thorup født 1729 død 1776.<<
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Døbefonten var en ikke videre omhyggelig udarbejdet Granitblok uden særlige Prydelser. Dets
Messingbækken bar følgende Indskrift: »Anno 1675
den l. Januar gaf Hans Henriksøn Krøger og Maren
Madsdatter i Løygstør denne
Becken til Løgsted Kierche
Døeb. Gud til Laf og Ere.«
I Kordøren var lagt en
Bjælke mellem de to Støttesten i Buen, og derpaa var
opstillet det Træ-Krucifix, der
nu hænger i Taarnrummet.
Dette Billede er ikke opbyggeligt. Det er aabenbart ikke
en Thorvaldsen, der har udsnittet det, lige saa lidt som
det er en Skovgaard, der har
lagt de grelle Farver paa det.
Over Korset staar Pilati Indskrift: I. N. R. l. Under Korset ligger et Dødninghoved,
l{rucilikset i Taaruet
gennem hvis ene Øje en Slani Løgsteet Kirke.
ge snor sig.
Paa Fodstykket fortælles, at Kucifikset »Er givet
af T. l. S. S. ar 1790«.
Prædikestolen fra Kristian den Fjerdes Dage var
vel nok Kirkens største Prydelse. Havde der blot i
de fire Felter været indsat nogle kønnere Billeder end
de fire skrivende Uhyrer, der ved deres Symboler
kræver at blive antaget for de fire Evangelister. Over
disse staar Ordet fra Joh. 3: »Saa elskede Gud Verden osv.« Og nedenunder: »Anno 1608 gaf Løgstørs Mend den Predickestol til Løgsted Kircke Gvd
til Laf og Ære Amen.« (Se Bill. Side 469.)
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En Messing-Lysarm paa Prædikestolen bærer følgende Indskrift: »Margrethe Christens Datter Lændrup 1745.«
Til højre for Korbuen hang en Tavle over Præ-

Prædikestolen i Løgsted Kirke.

sterne efter Reformationen. Den bar følgende Indskrift:
Til
Guds Ære og Rierkens Ziir
opsat i Aaret l 760
af C. T.
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Pastore a lempor Reformationes.
Nr. l. Hr. i'vlourilz l aaq~aarcl Jevedc og døde i
R·tfnslTup Præ tegaard.
Nr. 2. P d er Niel øn fl •llecle Lil Kol'llum Præste-

gaard.
Nr. 3.
Nr. 4.

1

imonsøn l v de Aa.r 1573.
r hvervede Berli".hederne 111
Raunslrup Annex-Gaanl levede 1577.
Nr. 5. Chri ten Clui lensøn Stub var Præst 1618
derefter blev Prov. t og døde ar 1650.
Nr. 6. Hr. J ens
tufsøn S ·hiøtl døde 1581, va r
Pn st 31 Aar.
Nr. 7. Hr. Poul Hansøn rum født i Vilsted Pr L ga~wd 1650, lraldet af Kongen 1670, ordineret 1681 lil Adjunctus og uccessor, døde
1697 J talis 4 7 J Præs l j 16 ar.
Nr. 8. Hr. Pel r øren en Tnx u, fød l i æd land
Aar 16 7J blev Pr st 1698, døde 1737,
t.
70 var Præ t i .t-0 ar.
Nr. 9. Hr. Fridericl Breum født i Breum DegneJolig 1706, blev Præst 1737J døde i 1750,
æt. 4.J-, var Pr sl i 13 ar.
Nr. 10. Hr. Chrislian Thaarup, født he1· i Toilerup
1?17 d. 26. Ma '• bl v føJ"t eil.er han farler
Th mas Thaarnp K•lldcl til diss • Menigh ogn -1 egn 1740 d n 2.
pril, kaldet
d r
Li l Pr. t 1750 den 20. J u ni, ordine1·el e. a.
2 . April, døde U'll 22. Janvar 17G2 i il
Ald rs 46 Aar, var Præst b r Lil Menighederne tH.U 12 a1·.
Nr. 11. Hr. Søren Anker Munch, fød i Horsens 1716,
Præst først i Børglum fra 1741 til 1762 og
da kaldet af Kongen hertil, døde den 3die
Februari 1787.
iel

.J ns Pedersøn

Ja, saa hang der et Par smaa Mindetavler af
Jernblik paa den grønskimlede Kirkevæg. En havde
Form af en aaben Bog, hvori stod at læse:
»Johanne Kjeldgaard, født den 8. August 1753.
1788 den 2. April indgik hun i Ægteskab med Con-
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Jørgen Christian Bang, Aalborg, IJ l'ømm elige
· fl rroæle, men da Død n i h ndes Ægl kHb 10.
Aar bortr •H ue den n hen d s her Æglef~ ·lle, giftede hun , ig anden Gang d. 8. D ecemhel' 1800 m d
Købmaud Sander Thorup d r ligelede efter 12 .ar
Forløb bortkaldte fra h nde. il. a ng glede hun
Røbmand Chrislen FisC)l't' 3. Juli 1812, h' is tro fa t
Hustnt hun ar, Lil hun d n 22. Juli J, 34 indgik Lil
et bedre Liv, ret kall'cn og a rtct af all . Fr d med
hendes Støv!«
Lrolle ur

·n and en ' 'ar fonn et som l ovall ' l·jold. Ind. kriften lød aaledes: »Minde over tøvel af en kærlig Hustru og øm Moder Karen Nors født Greisen.
Hun var født i Ribe d n 21). 1801 og ægt viet til
Købmaud .lni ·tian N01:s i LøgstøT d n 2-J.. April 1821,
i hvilkel Ægteskab hun bl v ModeJ' Lil en øn der
tillige med den sørgende Fader begr~ der Tabet af den
kc re b dengangne med vemodig Tak Lil H rren, der
om ider lø t hende fra d t l~mg . m rtefulde og
haabtøse ygeleje og kaldte hend Lil Fred ns e'•ige
Boliger d. 3. September 184 . - Hent!
Grav skal
minde d • cfte1-ladt om ixa hs rd, Ordsp. 30,18:
Bedre er Døden nd t hillel·L Liv eller langva rig S •gdom. Fred med dit Støv!«

Kirkeklokken var sprukken og trængte haardt til
at blive omstøbt, hvilket ogsaa skete i Aaret 1851.
Om den har baaret nogen Indskrift, vides ikke. Paa
den nye staar: Støbt af H. Gamst og H. C. Lund,
København, i Aaret 1851.
Og det var hele Inventariet i Løgsted Kirke i det
Herrens Aar 1850. Naar man saa betænker, at der
ingen Varme var i Kirken, og at Præsterne i disse
Tider havde for Skik at holde nogle meget lange
Prædikener, ja, saa forstaar man saa godt Ordsproget: »Ja, der skal jo nogen til det værste!« sagde
Drengen, da de sendte ham i Kirke. Skæbnen har
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været ham god, om han trods det ublide Sæde og
Kulde har faaet sig en Lur.
Det var jo et meget fattigt Udstyr, hvilket vel
nok stod i Forbindelse med de forskellige Ejeres
Vilje og Evne.
Før 1441 har Løgsted og Kornuro Kirker hørt
under Viborg Bispestol, men i dette Aar overdrog
Biskop Torlav Løgsted og Kornuro Kirker til Vitskøl
Kloster. Efter Reformationen ble v Klosteret Statsejendom, og da Frederik den Anden i Aaret 1563
forlenede Hr. Henrik Gyldenstjerne til Aagaard med
Vitskøl Kloster, har Kirkerne sagtens fulgt med, og
det samme er uden Tvivl sket, da Kongen i 1573
solgte Klosteret til Hr. Bjørn Andersen til Stenalt. A. Tuxen skriver i Fra Himmerland og Kj ær Herred
V., Pag. 373, efter en Erklæring paa Biskop Wøldikes Rekvisition 1736:
»Det var gaaet tilbage for Kirkens Patron; Berndt
Due døde 1699, hans Søn og Efterfølger, Oberst Mand rup Due, d øde 11 /s 1710 af de Saar, han Dagen
forud h avde faaet i SlageL •ed Helsingborg som Chef
for Drot10ingen Li r egim cnl. Han var b arnløs, og
h a n Broder Albert Christia n, der havde overtage t
Krash·up m. m., ad menet h a ardt i del og kunde
jJ,ke ' ed ligebold e ·ine Kirkel' 1). Fø1·st da Gre v luilian Ra nt zau, der hav de ægtet Manderup Dues Enke
Cbarlolte Arn a li Gjøe, 17 25 havde købt de Dueske
Godser, kom tler Orde n i Sagerne, og 1736 kunde
Hr. Peder indberette, at Kirkerne var tækkede med
Bly og i god Stand.«
Af dette ses, at Berndt Due var Kirkens Ejer
1687-1699, hans Søn Oberst Manderup Due fra
') Kornum, Løgsted og flere. I Landsarkivet i Viborg beror en Kvittering fra Bernt Due for to Kirkebøger fra
Løgsted.
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16~19 - 1710 Albert Clni lian Due fra 1710- 1725 O"
Grev Clni lian Raotzau fra 1725 og et godt t ld'
ned i Tiden. - Kammerbene .Johan CaSJ)er d M ·~
lius af Bjørnsholm og id n ans Søu Kammerjun l·er igismund Wollr VeH de i\1 din Iil Rønningesøga~ml pa·l Fyn det·næ t sooi Ej re af Bjørn bolm,
ogsaa r<irk n • jel' fra 1809 lU l 58, men da dell
Gods i idstmc,nle ar blev solgL til Fr ·d rik 'Vilhelm
. og Ejer af ind h' ile, fulgte
Godsets Kirker med. Han kom ved denne Handel i
Besiddelse af fire Kirke1· med deres Tiender. Konge-,
Kirke-, Kom- og l vægtiende var for de fire Sogne
Løgst d, Ondrup Vindbl, s og Vilst d til ammen
matrikuleret for 11 T r. 7 Skp. 2 • dk. l 5/4 Alb.

Løgsted Sogns Konge-, Korn- og K vægtiende var
efter tidligere Ansættelse af Hartkornet 159 Tdr. 7
Skp. 3 Fdk., matrikuleret for 26 Tdr. og samme
Sogns Kirke-, Korn- og Kvægtiende af tiendeydende
Hartkorn 157 Tdr. 7 Skp. 3 Fdk., matrikuleret for
24 Tdr.
Købesummen var 46,000 Rigsdaler.

Uddrag af en Synsprotolwl, begyndt 1862.
»Efter Skøde af 20. Januar 1858 blev Kirken med
Honge-, Kirke-, Korn- og Kvægti nde af claYærende
Ejer Kammerjunker ii,rismnnd WolU' de Mylilts til
Rønningcsøgaard, sorn bar ovel'laget den ft r in afdøde Fader Kammerherxe .Johan Caspar de 'l ylius,
tidligere Besidcl l' af Bjørnsholm, UCl' i en n c• kke af
Aar Yar Ejer af Kirken med Ti oder, olgt W odsejer Frederik ~Tilhelm
hylle Iil ind hvile pr. København.
Denne Ejer solgte den igen eft r Conlracl af 113.
Maj 1861 til Agent og Købmand Iver hristian Wibroe i Nibe, der d rpaa erholdt Skjødc d. 2B. De ·emher s. A. nder denne Eje1· erhøldt Kirken samme
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Aar u Ho,edr•]wration · BI el paa h le søndre id e
af Lang! irk n blev omlagt, og Taget paa Lavl hl· n
ovel· Altercl aflagel og omlagl. - Loftet over llele
l irken blev gib et, del nordre Pulpitur nedlaget Kirl·en indYendig malel overalt. - AJte1·el erholdt nyt
Fløjels- llC)·Jlt de og Pr. dik tolen blev b ld ædt m d
Fløje! ocr Frynd 1·. - Denn Ejer sk. nk de Kirken
t nyl Org l, der blev pførl lillig med n rL Pulpitur
i l{irken vestre End · ;
rgelel blev opsat i August
1862 g indviet og laget i Brug Søndag n d o ;n.
August s. A. - Org lel bl v Ju nket paa den B tingelse, al Menigheden er foxpligtet til at holde og lønne
n Organi l, som besørger Org Jet SJ ille'l paa alle·
·ø n- og H lligdage, n a ar der hold s ud ' ljene te.
KiTken ea· d. 24. O ·Lob r 1860 a Ul'er L i D n.
almindelig · Bra n da · manee-Forening for Land h gnin ger i Danmarl.: for 7500 Rdl.
D n 28. Maj 1863 blev ntlvidere til Ki:rk ns
deriigere Forskjønnel
oph · ~ogt eu af Ejeren sk nkel smuk Allerla vle, fore tillende t ChristLts-Bill de,
malet af Portmilmaler SloT ·h i Kjøb nhavn.
Ligesaa en Lysekrone.
Aar 1869 1) i I\IJai anskaU'ede Ejeren n ny muk
.M es ehacrel af il k -l'løjel og ægte Søh -Kor .
Til samme Tid blev alter en Hovedreparation
paa Kirken f01·etaget, nemJlg: Alle T ·tgsten ne paa
Lavkirken ov r Alleret og Taarnel blev aftaget, og
begge D le for. n l med Bh•tag. A:u ageu, h orfor
Ejexen Agent \)\ ibro lod d lte foretage var, al L nenc b tandin blæste n u og l e l adlgecle Blytaget
paa Langkirken. Detl skeede nd n Opfordring af
Kirkes net. Ligeledes bl ' paa samrne Ti.d Taamel
Oaal paa ve L:r og sø ntll: Side og noget af ø tre id .
- Saavel Lunerkirken som Taal'Uel JJlC\' forsynet m d
nogle panelr· e1· og gode Br dder und rlacrl B) "et
') Denne store Reparation ·yntcs Hr. iVillroe ogsaa burde
huskes af Eflet·\'erdencn, bvod'or han med store meget
dominerende Bogstaver paa Taarnets Vests.i de lod sætte
sit og sin Hustrus r avn saml Aarst.nllel, altsaa: 1869R J C V. - E M F S.
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begge Steder, og en V· .·el lag t tvær
v r Laflet paa
Langkirken, Biælker og r an r efterset.
Ved at røre ved Taarnct Yiste del sig, at Tømmeret var raaddent, det ble'' da fo:r ynel med nye
Bi· lkelag og SparrPr, og Kloi'k.en Il ·ttet læng 1· ind
i Taarnet og forsynet med en ald les n 'C r lo kltestoel,
oa ve l paa Taa rn et. al giøt·e en UdgangsuøT kan Ringeren nu derfra gaa ind i Taarnet og ringe.
Aar 1869 den 16. Seplbt·. blev efter Reqviessation
af Kirkeeieren alt det Sognets Beboere paahvilende
Ægt og Arbejde til Kirken i Overensstemmelse med
Lov af 28. Febr. 1856 afløst af flø ning commis ionen ved Kiendelse saaledes: ognet i Forening med
Løgstør Bye betaler aarlig lil Kirkeeieren fra lste
Novbr. d. A. at regne 24 Rdlr. 4 iF og 8 ~. om erlægges første Gang i Februar 1 [aaned 1870 og iden
fremdeles hvert Aars Februar efter 14 Dages Tilsigelse.
Aar 1872 i Juni og Juli Maaneder blev af Eieren
Agent Wib1·oe i Nibe emh·idere foretaget en Hovedreparation paa Kirken bestaaende af, at hele Overdelen ar Langkirken blev nedtaget og forsynet med
nye Bi· lkelag, .Remmer, Sparrer og Loft, Blyet omtøbt og igicn oplagt. D n østre Ende af Kirkemuren , om er opsal med tilbugne Kampesteen, blev
nedtaget og opført i Cement med 9 Stk. Jernankere
igiennem Murene, del n •e Loft mal l 3 Gauge, Orgelet og Rækværket for 111 Alter t laker t og hele Kirkemuren rundt om udfug l imellem Fugerne og fors net med Cement; liges a a Taa rnel godt cfler eet.
Disse i denne Eiers Tid forefaldne Bovcdr parationer paa den i høi Grad forfaldne Kirke har foruden de aarlige Udgifter. kostet Eieren 5453 Rdl. 4 .'\F
8 ~ er Fem Tusend Fire Hundrede Tre og Halvtresindstyve Rdlr. Fire Mark og Otte Skilling.«
1886-87 fornyedes alle Kirkestolene efter Model
af Stolene i Vester Hornum Kirke, hvilken Udgift
anslog
Lil 2000 Kr.
l 9 lagde Khkecjeren uden Udsættelse nyt Blytag paa l Stykke af Højkirken, hvilket kostede 230 Kr.
1897- 98 blev de1· lagl Fortov omkring Kirken.
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1899. Indsat to nye Vinduer i Koret, hvilken
Udgift ansloges til 600 Kr.
1900 anordnedes en Gennemgang i Kirkegaardens
søndre Dige til Kirkesangeren, som efter at den nye
.Skole er opført kommer til at bo til denne Side. 75 Kr.
1905 og 1906 plantedes Læbælte paa Kirkegaardens Nord- og Vestside.
1908 lagdes sorte og h vide Cementfliser i Korets
Gulv. 100 Kr.
1914 skænkede pensioneret Lærer Jens Dahl' Jensen, Petersborg, forhenværende Lærer i Vindblæs, en
egetræsmalet Tavle med Fortegnelse over Præsterne
i Fortsættelse af den alt væ1·ende Tavle.
1916. I Henhold til Ministeriets Skrivelse til Viborg Stiftsøvrighed af 11. April d. A. afholdtes extraordinært Syn over Løgsted Kirke d. 8. Juni 1916 i
Anledning af Kirkens Overgang til Menighedsraadets
Bestyrelse.
Til Stede var foruden Synet Tiendeejernes Repræsentant Landinspektør Mosbech og 3 Medlemmer
af vedkommende Menighedsraad. Formanden for
dette havde meldt Forfald paa Grund af Sygdom,
og et Medlem var udeblevet.
Kirl·e n fandtes i fuld synsforsvarlig Stand. Kirken All eveting regnes fra Synets Dato den 8/s 1916
. aaledes, al der tilkomm er Tiendeejerne Ret til at opb .'re Renterne af Ti endealløsningssummen indtil den
Dag, men al det ogsaa m aa paahvile Tiendeejerne at
Ulin~d
alle Kirken
dgifter for Aaret 1915, samt
yderligere en And el i Kirkens· faste Udgifter for Aaret
1916 svarende til Tiden fra l. Januar til 8. Juni.
N. N. V/estergaard,

K. C. Knudsen,

R. Pedersen,

Provst.

Murermester.

Tømrer.

P. Mosbech,
Landinspektør.

Anna Markussen,

L. Pedersen,

Niels Chr. Jensen,

Menighedsraadsmedlemmer.•

Efter de mange Nyanskaffelser og skaansomme
Reparationer fremtræder Løgsted Kirke nu som et
hyggeligt og tiltalende Gudshus.
(Sluttes i næste Aarg.)

AF AARESTRUP SOGNS HISTORIE
TORSTEDLUND SKOV
AF TH. JOHANSEN

den sydøstlige Del af Aarestrup Sogn dækkes af en velholdt Skov, der afvekslende dannes af nyere Granskove og ældre Bøgeskove. Disse
tr kninger kalclc und r e ' l Tor ledlund koY og
optag r med sin 1500 Tdr. Land Y r n l?j rd del
af hele Sogn t Ar al, d r ul gør n719 Tdr. Land.
Med denne Sko\· slullct· d
amm nh< ngendc Hold
.Skove mod Vest.
Skoven, der ses fra næsten ethvert Hjem i Sognet, er fra gammel Tid inddelt i forskellige Skovparter eller Distrikter, og i disse ·v rimler det med
Stednavne. Af Mosenavne nævnes saaledes: Langemose, hvor der i en Aarrække i Midten af forrige
Aarhundrede gravedes Tørv til Aarestrup Hospital,
Bugtmose, Kløftmose, Espemose, Smørmose, Trindemose, Lundemose, Store- og Lille-Mastemose, Vældmose, Brandmose, Bryggermose, Guismose, Brinkelsmose, Chr. Jensens Mose o. s. v. Ligeledes findes
Stednavne i Mængde paa Kær, Siger, Veje og Diger
samt paa enkelte Træer, f. Eks. Bluhmes Bøg og det
runde Træ.
Fra Arilds Tid var Skovene som bekendt Fælleseje for de omboende Folk. I Slutningen af Middel-
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alderen har den energiske Wiffertslægt paa Torsledlund dog forstaaet at tage den største Del af Skoven
i Eje, idet denne Slægt havde haft Magt til at hævde
Ejendomsretten. Dog har Kirl{en ogsaa samtidig gjort
sin Magt gældende.
I Aaret 1513 forefindes ifølge Ældste danske Arkivregistraturer Oplysning om et Tingsvidne, at et
Stykke Skov, som ligger Vesten ved Torstedlund, kaldes Kirkeskov og er Aarestrup Kirkes rette Endelsskov. Kirken har saaledes haft et Stykke Skov, der
var udenfor Fællesbrug. Samme bekræftes ogsaa i
Aaret 1519, da et Sandemænds-Tog fandt Sted mellem Oristrup Endels Kirkeskov og Oristrup Kirkes
Fællesskov. Omtalte Endelsskov, som maa have dækket Marken mellem Torstedlund og Torsted, er forlængst forsvundet og er sandsynligvis arnblæst og
ødelagt af Vestenvinden.
Aar 1561 lod 1iel Jonsen WiiJ'ert 1) optage
Ting vidne o ru , at han havde tag l SynsmæJIC}, der
' 'idnede, al der i Tor ·Ledlund Skov >>ild og slemmelig<< var hugget mange Eg , Bøge og Birketræer. Del
var »Niels J o ns ens Frænde, Albert Maltesen 'Viffert
W Albæk hans Tj ener«, en l3ond i Aar t1·up, der
ha·vd begaaet Ødelæggel en .
om Pølge af deon
trid for toge t Rid mandstog, der kulde gøre Skov·kel mellem Tor tedlund og Aare trup Lwv. Ridemænd var blandt andre Morten Svendsen Krabbe til
Vosnæsgaard, Jørgen Bernekow til Kjellerup og Anders Pedersen Galt til Birkelse. Striden blev bilagt.
da der ikke kunde skønnes andet, end at Bonden
havde hugget paa sin egen Husbonds, Albert Maltesens Grund.
1
)

Den sidste af Slægten, født 1532, overtog Torsledlund
efter Faderen 1560, død 26. Juni 1595.
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Man havde saaledes paa dette Tidspunkt ikke
faste SkovskeL Langs Skovens Nordside og Aare~
strup Gaardes Skovparceller findes endnu et halvt
Mil langt Kampestensdige, hvilket muligvis er opsat
efter det af Ridemændene bestemte Skel.
I Landmaalingsforretningen af l. Juni 1683 over
Torstedlunds Hovedgaards Jorder takseres og beskrives Skoven, der inddeles i fire mindre Skove eller
Distrikter, hvis Grænser i hele sit Omfang opregnes.
l. Ktatskoven, der i vestre og nordre Side bestaar
af Krat og smaa krumme Ege og mod Øst af Bøgetræer og lidt Underskov, takseres for 54 Svins Olden.
2. Ersted Skov, der ligger øst for Kratskoven,
bestaar af Bøg alene og lidt Underskov, takseres for
62 Svins Olden.
3. Stubbemp Lund, der ligger øst for Ersted Skov
og bestaar af Bøg alene, takseres for 70 Svins Olden.
4. Kamp Lund ligger syd for ovennævnte og med
Sydsiden grænser op mod Vintønden og ))bestaar i
nordre og østre Side af nogle krumperne Eeger og
siden i søndre og vestre Side af nogle Bøg samt Underskov herudi Birk, smaa Bøg og Hessel, som alene
tjener til Gjærdsel«. Den takseres for 86 Svins Olden 1).
1
)

Den 28. Septbr. 1733 synedes og takseredes Torstedlund
Skove af Gaardmændene Jens Christensen, Slubberup,
Jens Jensen Smed, Chr. Justesen og Peder Sørensen
Degn af Anreslrup. Stubberupiund og Er led ~kovs
part nnsaltes til 40 fulde Svin Gaardsl<oven til •10 og
[{ a ruplnnd Lil 30 fulde Svin. I 1737 ta kseredes de af
Jens Chrislensen og Niels Justsen af Stubberupgaa.rllenc og .Jens Christensen Hyldgaard, areslrup, saa le~
des, at Karuplund ansalles Lil 150, Gnardskoven til 200
og Stubberupiund og Erstec.l Sko til 150 fulde Svin .
.\ar 1737 synes saaledes at have været et godt Olden.aar.
1730 tak ·crede 4 Ræ bild Gaardmænd Restrup En~
31*
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Ud fra Navnene i Taksationen undgaar man ikke
at forestille sig, at f. Eks. Ersted Skov i tidligere Tid
har været betragtet for at høre til Ersted By, hvis
Indbyggere her kunde hente deres Brænde, græsse
Kvæg og fodre Svin om Efteraaret. Skoven bærer
stadig Byens Navn, og om den hedder det i 1683, at
den »som berettes særdeles at være købt til Torstedlund, men er udi Gaardsens Taxt indregnit«. Ejendommeligt er det ogsaa at se, at Skoven er medopført paa Ersted By Udstykningskort af 1798. I Modsætning til det endnu bevarede Navn Ersted Skov er
Navnet Aarestrup Skov fuldtud glemt. Ovenanførte
Kratskov kaldes nemlig i 1683 ogsaa Aarestrup Bys
Skov og har saaledes i tidlig Tid været benyttet af
denne Bys Indbyggere. Samtidig meddeles, at der til
tvende Gaarde i Aarestrup hørte en Skov, der var
takseret til 200 Svins Olden. Denne Skov er heller
ikke medopført paa det første Kort over Aarestrup
Bys Jorder. Meget tyder paa, at Torstedlunds Ejere
har erhvervet sig dette Skovdistrikt, førend de har
købt Ersted Skov.
Taksalionen var dog langt fra rigtig med Hensyn
til Antal af Svin, som de forskellige Skovstykker ansaas for at kunne opføde. Karuplund og Stubbenip
Lund anses et andet Sted med fuld Olden at kunne
føde 200 Svin, men man maa i denne Forhindelse
da tænke sig et særdeles godt Oldenaar, hvorefter ofte
delsskov til 10 fulde Svin og Torstedlund Endelsskov
Skifter for 2 fulde Svin. Samme Skovstrækninger benævnes ved Synsforretning af 28. Septbr. 1733 for en
Del af Ræbild Skov, Endels Østerskoven, 1 Snes fulde
Svin, Sønderskov Part for 5 og nordre Skifte for 1 Svin.
Ifølge Fæstebrev for Christen Nielsen i Brorstrup
af 19/7 1747 skulde han blandt andet levere et Skovsvin
om Aaret i Landgilde.
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fulgte et Aar, hvor ))Qlden helt gelinger«. Til Sammenligning tjener, at man i 1574 indbrændte med
Mærke 12-20 Tusinde Svin i Himmerlands Skove.
Svinene gik som bekendt 3 Aar i Skoven, før de var
fuld voksne.
Ifølge Fundatsen af 30. August 1637 1 ) havde de
7 Hospitalsgaarde i Aarestrup hver en lille Skovpart
i Nordsiden af Skoven. De største af disse var Niels
Nielsens i Hyldgaard 2) . og Lauritz Sørensens, hvilken
Gaard efter Skovparten at dømme er den nuværende
Udflyttergaard Bøgelund 3 ), hvortil der endnu hører
ca. 16 Tdr. Land Skov. Imellem disse henholdsvis
den vestligste og østligste Skovpart laa dengang som
den Dag i Dag de øvrige Gaardes Smaaskove.
I Am·et l 724, da Greve Christian Friderich Levetzau til Restrup købte Torstedlund Gods, var Skoven ansat til 5 Tdr. Skovskyld.
I Indberetning af 1735 og 1743 udarbejdet af
Birkedommer Morten Lauritsen '), boende paa Albæk,
om Tilstanden i Sognene oplyses, at Skoven er 1 /s
Mil lang og næsten lige saa bred, samlende sig med
søndre Side med Nørlund Skov, bestaaende »vel fredet af Bøger og en temmelig Del Eger til fornøden
Bygning. Nogle Hjorte og Raadyr strøjfede der. Harer var der faa eller ingen af, ligesom en Vildbasse
sjelden saas«.
I N01·lunds Arkiv findes to Skovbøger, hvilke velvilligst er bleven mig overladt af Ejerne. Den første
1
)

H. de Hoffman: Fundationer, III. Tome 540.
Nuværende Jens Bertelsens Gaard i Aarestrup.
") Nuværende Sognefoged Søren Andersens Gaard i Aarestrup.
4
1735 tillige Bir) Var først Ridefoged paa Torstedlund.
kedommer smst., død 1739.
2

)
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for Torstedlund Skov omfatter Aarene fra 174 7 til
1759, medens den anden først er ført fra 1/5 1777 til
8
/4. 1790 og tillige endvidere omfatter Nørlund Skov.
I Skovbøgerne er indført, hvilke Træer og hvor de
udvistes til Fældning, samt ofte, hvortil de anvendtes. I førstnævnte Aarrække ses Ladefogden paa Torstedlund altid at have foretaget Udvisningen tillige
med to Udvisningsmænd, som oftest af Godsets Fæstegaardmænd i Aarestrup, Ersted eller Torsted samt
Skovfogden. Udvistes Træer i Mørke Skov, som paa
den Tid hørte med til Godset, var Udvisningsmændene fra Ræbild. Disse Mænd var sandsynligvis tillige Skovarbejdere, idet der undertiden meddeles, at
de udviste Træer straks fældedes for at bruges til
Brænde eller køres bort »for at saves ved Torstedlund«.
Af de mange smaa og større Udvisninger fremsættes her en Række som Eksempler paa, hvad Skoven indeholdt, og hvad den ydede til Omegnens Beboere.
174 7 udvistes i Karuplund 1) Træer, der takseredes for 48 Læs, hvoraf 2 Læs var Gavntræ. Værdien
ansloges til 6 Rdr. 4 -'tf 2 ~.
1748 fældedes Bøgetræer til 84 Al»ford« til Broen
ud til Torstedlunds Have. Samme Aar fik Pastor
Jens Hass i Sønderup 22 Stolper, 21 Løsholter og 42
Overstolper af Eg til Bygning, samtidig med, at en
tør Eg udvistes til 4 Stk. Træer, hver 5 Al. lang, til
Vandflodgyden for Carpdammet i Aarestrup. Egetræ
leveredes til Gadehuse i Haverslev og til afbrændte
Peder Gravers Hus i Aarestrup.
1749 sendtes 16 Læs Polltræer, hvilket er Mønne1)

Karuplund kaldes nu Hestehaven og er beliggende mellem Torstedlund og Nø_rlund.
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træer, til
dhnsen i Restrup Hovedgaanl. Denne
Gaard ftk hvert ar t betyd ligt Antal Læ Bræ nd .
Til Tor tedhtnds Ho,vbønde~· udd Jtc. - Læ Brænd
a 14 SkiBing 1~"· L·' . Der buggedes Træer UJ Tømmer til det ny Skovllu j E pelund, hYOT kovl'og d
Ande1· .Jørgensen fra Rold kom riJ al 1Jo som .fa t
Skovfoged.
f 8 Læs Gavnln lav d
d Lle Aar
Hjulbør , kovle og Gr b til Torstedlwld, Restrup
og Albæk.
17 50 i Februar fældedes 6 • O'C Lil Broen Yed Res trup, om omlrent :nnlidig fik endnu 16 L
Polltn er. AlJJ~ k Hk Tømme1· Lil et n rl Vognhus. ChriL n S imonsen, H ldals Mølle, købte n Mølleaksel
for l Rdr. 2 ~- Tor l dlund og Albæk RoYbønder
delt 85 Sko,rla! · Uer 170 Bønd rlæs Træ, ialt 70
Træer; de føn;te for Indgrøftning af Tor ledlund kov,
de sidste f01:
pkaslning af uldrup ø. 9 Gam·dmænd i Oplev fik eft r 1 aadigherren mundtlige 01·dre 9 L,
Bøgegavulræ.
17 · l f Jd des i Kar u plnnd 9 Ege til 172 Al.
))['onl« Lil' Aa lTnp i V nd .rss J, llvill·en Gam·d lillige
ejedes af revc Chr. Fr. Levcb:an. Z n ck Mm·kqvor en Bødker fnt Hestmp var tilstede og udtog 5
udgaa de Bøge til Bødkerlræ. Restrup fik 20 Læs
og lJ)' •k 6 Læ Bøge Polllræer. Til Jens A nderseu
i Sønd rup oa Cbri ten meds Smeclie i
are trup
J verede Ege tolp r. l Stubbernplund og Velderholmen fældedes 80 Læs Brænde.
1752 r, 'l d ed · forsk llige leder i Skoven ca. l G6
kovlæs Træ til Restrup og Klilgaard samt 4 Læs lil
hv r aJ Præ l rne i .Tuelslrup og øuderholm og til
Oberst Lan"'e i Suldru1, hvilke i n lang Aarrække
fik Brænde fra Slwven. Tor Led l u11d og Albæk Bønder fik 96 Læs
80 tlc Bøgetræer a 14 killing

=
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pr. Læs. Fra Karuplund sendtes en hul Egestamme
til en Rende i Nørholm Vase.
1753 es Restrup al have modtaget ft·a Langemose og inden navskrog ved Blake Moserne 140
Læs Brænde. Eg og Bøg leveredes til Torstedlwtd
\ indbro og Borggaards Reparation. 192 Bønderlæs
Bræ nde = 80 Stk. Bøgetræer og Laur a 1 1f 12
1 r. Læ uddeltes til Hovbøndente om betalL
1754 fik Restrup 308 Vognlæs Bræ nde fnl Brandmose, Guiskjær og Stud holm, hvoraf en Del 'ar
omblæ t i Stormen den 12. Oktober. Et Par smaa
Ege Stammer paa el Læ skulde benyltes til el nyt
Kor i Aarestrup Kirke.
1755 modtog Restrup 253 Læs Brænde fra Koebløderue og Gui kj r samt l Eg og 3 Høge ved Lillegradsvejen og 4 udgaaede Ege fra Lunden, hvilke anvendtes til en ny .Tagtkaag. I Km·uplnnd o er Fredbakkerne og ved Vintønden fældedes 22 Læs Bøgebrænde. Bønderne fik gratis 192 Vognlæs Brænde.
1756 le eredes Ege fra Karuplund til 4 Gulve
paa Albæk.
·
1757 huggede og opsatte Tor ledlund Hoveribønder 120 Fa' ne Brændeved. Træer, deT var vællede
af Stormvinde den 24. og 25. Marts, udgjorde 45'1/s
Læs, hvilke salles i Kulmiiler til Tm·sledlnnds Brug.
1758 sattes 120 Favne Tømmer Lil Restrnp. Desuden fik Bønderne 192 Læs.
1759 solgtes blandt andet et Bøgetræ i Karuplund til Mad. Sørensen Hiort i Aalborg til Bøge Skibsplanker.
Foruden ovenanførte fældedes ofte fra l til flere
Træer til Gavntræ, f. Eks. til Staure til Bindingsværk
i Godsets mange Bøndergaarde og Gadehuse, til Spil-
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bomme, Bødkertræ, Hjulfælge, Trække- og Plovredskaber.
1778 udvistes Tømmer til den ny Gaard Ingershøj1) vest for Torsted samt Egetræ til Skolehus i
Haverslev. 14. Septbr. afholdtes i Nørlund Østermark en Skovauktion, der indbragte 64 Rdr. 5 .1f 11 ~1779 fældedes en liden Eg til Post i Karp Dammen ved Torstedlund, og der leveredes Brænde til
Aarestrup Tinghus 2).
1780 nævnes Steendiges Linien nord i Krogskoven, og der udvistes Ege til 711 Stolper til Bygningstømmer. Ved Sandskreddet og Lang Mose Dæmning
huggedes 5 smaa Ege til Undertømmer til 7 Fag Rollingshus hos Søren Nielsen, Ersted 8 ). 173 Læs Bræn~
de uddeltes til Bønderne og andre.
1781 bortsolgtes fra de nye Veje og Dyrehavelinien ved Auktion Træer for 113 Rdr. 11 ~. og gamle
Ege til 114 Stolper og 45 Løsholter fældedes i Terrænet fra Dyrehaven til Broe Mose, samt i Lunden udgaaede Ege til Bygningshjælp 170 Stolper og 165 Løsholter. Endvidere fik den brandlidte Peder Christensen i Stubherop Mølle 20 Stolper og 20 Løsholter af
Eg. Tillige fandt adskillige a ndre Udvisninger af Egetræer Sted, f. Eks. ved Aarestrup gamle Kirkevej.
1782 udviste Hr. Kammerherre Iver Rosenkrantz
Levetzau selv i Fruens Skov 4 ) i den ny Dyrehaves
1

Ingershøjgaard er den første Udfl ytteegaard i Sognet og
dreves fra 1778 af Lars Ni elsen ude nfor Fællesskab.
Den bestod i ca. 64 Aar, hvoreft er Bygningerne nedbrødes og Jorderne lagdes un der Arvefæstcgaarden Torsted
Nygaard.
') T inget nedlagdes 8. Marts 1814.
8
) , uvæ rende Niels Mortensens Gaard i Ersted.
4
) Fruens Skov er den vestligste Del af de sammenhængende Rold Skove.
)
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Dislrikt ocr i Lund n Egetræer til 612 Stolper Lil Bygningslømm r W Gods mes .Bønder uden Betaling. 44
Træ r kulde amendes til Prel om den ny Dyreha e.
Der Leverede
taur 65 Læs Lil Sophiendals ny Bygninger. 14. Novbr. afholdte Auktion ov r en D l
Bøge og Ege Tr, er i Linien, hvor en ny Vej skal
gaa fra Torsledlund Lil Damborg. 139 1/s Bønder! ~
solgles Lil 11 Rdr. 2 ~ lf ~.
1783 lever de Ege tø m m er LU P. Møller, der byggede Krag lund u Mølle1). 53 topfaldne Ege brngles lil DyrehavepæL Til Bud l d, Hieds, H ldal Bradled, Re lrup, I-Iaversl v, Overvad, Ra,•nkilde, N um,
·haat·up, St. Binderup, Tor ·ted, Plejlslrup, Rodst d,
Kirl{ega;nd og ·rs led leverede dette Aar Eg træ til
B gning bjælp i Frostcgaarde.
I 17 Oerne bo.l dtes ofle Sl<ovauklioner, der publi·eredes ved de omliggende Kirker og i »Jysh~ Efterrch1inger«. De afhold les ofle af Birkedommeren ed
Torsledlund, ligesom Hovedgaard ne
Forpagtet·e,
Sko' rideren og alle Skovfogd.ernc var liJ
tede.
Fæslebønd rne mødle i stort Tal om Købere. EfterS) ø rgslen
ynte stor. Stadig fik Bøndeme Bræude
lwert Aar og ofte ud •n B laling. Ved Aul·lion 1789
fik Tol" ledlunds og Nørlund uærJjggende Bønder
Tømmer efler Herskabel
r·tlre ' aa billigt, al »d
l<an fortjene !idel paa d t til at indkøbe l om i en
Tid, da P ri em e var bøje«.
1784 afholdtes Auktion over Træer, som fandtes
') Oprindelig Torstedbro Mølle, der byggedes al' Wi!Tert
Jousen , som 1454 ejede Torstedlnnd. Flyttedes scner·c
en km vesl paa til Bæl<ken, der forisætter under Navn
ønderup Aa . Flyliedes aller· længer·e mod Vest for 3.
Gang 1783. Den er forlængst nedbrudt, men alle tre
Møllcstede•· ses endnu.
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i de Linier, hvor Dyrehavediget skal gaa fra Alleen,
som gaar fra Torstedlund øster paa igennem Skoven
og strækker sig vesten om det ny Indelukke igennem
TOl'stedlunds Lund. Langs med Dyrehavens vestre
Dige anlagdes den Vej, som kaldtes Aarestrup ny
Kirkevej, som antog Retningen mod Aarestrup Kirketaarn. Den gamle Vej findes endnu lidt inden for
Digel.
17 5 afgik 6 Læs Fjerdiner staYe Iil ildefi keriern ved Klitgaard, 14 kløftede Egepæl til Fa'angaarden i 'ø nderbolm og Bøg Lil Kaage til Kærneværk
ved Cb1·i lian p.riis. 230 L.
Gavning trro Lil h le
Gods ls Bønder fik den V dl gning, at del bør b tale .
1786 købte Kammernlad iollk •, vcnstrupgaard.
et Stykke Bøge kov i Lund n for 20 Ru. De fire udf] ttede G~·nde paa Hav r le'r Mark fik 74 Læ Bøgevindf lleT, og den b randlidte Alb. k-Bonde Laurid
1
\el n i Pleil trup 1) 5 al. Eae Lil 2 Stolp r og 2~
Løsholter. 8 Bøge anvendles til Bolke " d Tor ledlund Lades Tærskelo. 108 F:wn Bøg hver IB Kvarter høj, t 2 bred og 5 lang skov des og ført af Torstedlunds og 01·lund Bønd r Iil Lad st del Krogen
•ed llobro Fjord mod B ta ling af 8 Skilling pr. Favn
for at 11dskil>e lit høje Herskab l Brug j l øbenhavn.
En ny Pram ved Lodsestedet forfærdiged s af Ole
Hansen, NøTbolm, af 2 Rii Ege og 3 Hils Bøg . 4
Ege anv ndt s Lil Sildefustag -r Lil Bt·ttg Yed R slrup
n , anlagte ild alteri ved Limfjorden . Til Bøndern'
uddeltes 302 1/2 Skovlæs.
' ') Ple.ilslrupga;u·d i Søudcrup ogn solgtes den 14. April
1731 af Major ved fufuuterict Johan Heinrich Lang til
Gcneralløjlnant Ctu·. Fr. Levetz:Ju til Restrup for en
Købesum af' 70 Rdr. Hartkornet paa Gaanlcn var efter
n , Landmaalingsmatt·ikul 3 Td. 3 Skp. 2 Fdk. 2 i:\lb.
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1787 fældes 77 gamle Ege Lil 408 Stolper og 61(}
Løs holter til udflyttede Gnardhygninger i Sønderholm
og Ny rup. 3 Dusin Stole af Bøg forfærdiges til H ers kabet af Stolmager Mikkel J ensen , Skaarup. 5 Ege
savedes i S paa n Lil Aarestrup Kirke taam.
1788 uddeltes til Bø nde rne 228 1/2 Skovlæs a 2'
Bønde rlæs Brænde. Restmp Bønder sk ulde intet b etale for deres P a t·L, da de s kulde køre saa langt efler
det. Efle t· Hans Excellence Hr. Geheimeraad Raben
Levelzau Ordre leveredes Slave til 200 Fjerdinger til
Restrup Hollæ nde ri paa 200 Køer. Til el ny t Hospilal i Aarestrup, et Hus i J e ns Ras mussens Gaa rd i
.Fre nds lrup, til e t Hus i Peder J ensens Gaard i Oplev samt til Villads Pedersens 1) Gaard i E rstecl leveredes Egetømme r og Ugeledes 1100 Ege Mønne Træeltil Restl'llp Ladegaard.
Vinte ren 1788- 89 ' 'ar saa haard, at man ikke
kunde komme i Skoven efter ud\'isl Træ. I Dyrehaven maalle man skove Træer 10 Gange, for at
Dyrene de raf kunde faa Lav og Mos, »ellers var de
kreperede til .Hobe; thi man hav de ikke Hø paa
Gaarde n Lil de m «.
1789 gav Herskabel Instruks, at der skulde hugges i Sko\'en, h'•or den bedst taalle del, a f gamle udgaaede Ege. Endskønt der før Udgangen af del 18.
AndlUndrede endtHI maa have været m a nge Ege i
Skoven, synes de t, a l Bøge n nu tager Ovcrbaand.
Der gaves Rcglel' for ft•emtit.lig Afhentning af Bræ nde.
Naar Bønde rne fik Træ, skulde de selv fælde og
hugge del og ikke ove rlade delle Arbejde til andre.
Træ maalle kun derefter slaa i Skoven i 2 Uger.
') Oenne Gaards J order Jageles ca. 1850 ind uneler den da
op•·ettcde Proprielrergaard Erstedgnard. Villads Pedersen Ok denne Ganrd i Fæslc 1785. Han døde ca. 1835.
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Knn hvad, der var udvist, maatte fældes, og al anden
H ng l var uloYlig. Al gamm el Gc ld for T r,~ ocr
Bræ nde ellerga,•es. Sam1ne Anr horlaaye · grati 14:3
lolpe r til F. Legaard
R JHI.ration.
Skoleholde r
Bucholtz i Fyrkild oa Degnen L r l h n 1 ) i SønrlernJ
fik hver 3 Læs Brænde. Jens Hylelgaard i Aarestrup
h e n te de 6 V agnlæs Stam·træ til at reparere H y ldgaardens Lade med.
l 790 fik blandt andre Søren Lausen i Skaarup
og Jens Nielsen i Rørbæk Egetømmer til Gaardbygning.
Efter Kancelliets første Skovforordning af 20/Jo
Hi70 ful te Forordning r af 1680, 1687 171.0 og end elig Fm·ordnin<~en af J 733, d r d l vi
ndnu er g~ 1d cnd e. l pid en for • kovbru ge l ind s all · lønn d
Em b •dsmpnd: O erj < germes teren og unel er ham .h germestre, Overførstere, Skovridere, Skovfogder og
Skovløbere, der skulde bestyre Kronens Skove og tilJi"e t'øre Tilsy n m ed priva te kove, hvi Ej re og aa
sk uld e opretbolle dere
l ove fl r Lovgivningen ocr
·elv antage I3 estilling m æ nd.
om andr Love '\'irk de di s Besl m m el l' lang. om t, og mao g
ar forløb, før Ejerne kunde gøre deres Ret gældende og
holde Kreaturer og Svin ud enfor Skovenes Enemærker, hvilket da var et af de vigtige Punkter for Skovens Bestaaen og fremtidige Vækst.
I Torstedlund Skov har saa langt tilbage, der
kan spores, kun været enkelte Bopladser for Bestil') DcAucu Alhcrl Chri~10 t ) h C I' L •l ·hen jordedes i Sønderup 14. April 17!lG cftc•· al bave være t Ocgn fo1· Søn lt: ·
rup og Suldrup Sogne i 58 Aur. - Endvidere oply ,.
' ognets Kil'l<ebog, at 11:122 jordedes GanrdnHmd le Niel·
so n som blev dn bl ar cu Gren ved c l Træs Fælclnin~
i Torstedlund Skov.
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lingsmænd. Torstedlunds Fæsteprotokol af 1719 giver nogen Oplysning desangaaende. Aar 1725 fik
Villads Christensen af Byrsted af Greve Chr. Fr.
Levetzau, der Aaret i Forvejen havde købt Godset,
Fæstebrev paa »Vinhuset i Torstedlund Skov((. Muligvis har denne Mand haft Beskæftigelse i Skoven.
løvrigt var Mænd fra de omliggende Landsbyer Skovfogder. I Fæstebrev af 20 /Io 1741 fik Niels Pedersen
Damborg et Hus i Torsted og skulde ingen Afgift
svare af dette ))Saalænge han var Skovfoged ved Torstedlund Skov((. I Skovbogen af 174 7 ses han ved
dette Aar at være Skovfoged, og sammen med Peder
Christensen af Aarestrup har han underskrevet Udvisningen af Træer. Ladefogden Morten Pedersen
Smed paa Torstedlund har sandsynligvis forestaaet
Hvervet som Overskovfoged, medens Ridefogden, der
i det 18. Am·hundrede tillige var Birkedommer, kan
anses for at ha ve indtaget Skovriderens Embede.
Morten Ladefoged viedes den 14/10 1749 til Maren
Christensdatter af Torstedlund. Hans Formand var
1738 Niels Christensen, og 1720 nævnes Anders Ladefoged, boende i Aarestrup. Morten Ladefoged fulgtes
paa sine idelige Ture i Skoven i 1750erne sædvanligvis af de to Udvisningsmænd Jens Jensen Smed og
Anders Christensen, begge Fæstegaardmænd i Aarestrup.
ESPELUND .
Først 1749 lod Godset af ))nye opbygge et Skovhuns indenfor Aarestrup Ejendom udi Snavskrog<<.
- Samme Navn skrives i Matrikulen af 1683 Sjegs
Krog. En K1·og kaldtes den Mark eller et ikke skovklædt Stykke Jord, der strakte sig ind i Skoven. I Fæstebrev af 15. Septbr. 1749 bortfæstedes Huset
til Anders Jørgensen, barnefødt i Rold Sogn. Til det
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lagdes og ud,,ist'S .Jord be laaende af i:lO Agre Pløjeland foruden nogel opbrudt Skovjord ø Len for. Anders Jørgen en sku lde ingen ·æslcafgifL svnre, da hnn
som »Skovfoged ved de ham anvi te Torstedlund
Skove l'ra før Lkommende Miekel dag og fr mdcles
sku.lde lun·e flillig opagl og tils n med 'koveu, al
inlet deraf paa nogen lags maade ulovlig bortkommer, men derfor at være ans,•arlig og lande Lil Relle

Skitse af Skovrider- eller SkoYfogedgaarden i Espelund
efter fnrvelagt Tegning af Peter Petersen.

ifølge kgl. Allernaadigste Forordning«. Saa længe han
forrettede Tjenesten med tilhørlig Aarvaagenhed og
Troskab og holdt Huset i Stand, skulde han i aarlig
Løn have 2 Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg og i Penge 8 Rdr.
Stedet nævnes flere Gange i Aarestrup Kirkebog:
1773 døde Anders Jørgensens Datter af Skovhuset og 1774 døde Hans Peter Brøndstorph af Skovhuset 28 Aar gl.
Anders Jørgensen var saaledes Skovfoged her i
mange Aar. Hans Eftermand Peder Espesen nævnes
1777 og døde Aar 1800 i Espelund 64 Aar gl. Første
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Gang, Navnet Espelund nævnes, er 1786, men derefter ses det ofte skrevet.
1789 var Stie Nielsen og Karen Hansdatter Skovfogedfolk her. Han var fra Nørholm og havde først
været Kusk for Baron Iver Rosenkrantz Levetzau1 ),
der som Slægtning .efter Chr. Fr. Greve Levetzaus
Broder havde arvet Stamhuset, hvortil han 1779 endvidere havde indlemmet Nørlund Gods. Der fortælles, at Stie Nielsen ofte kørte Kammerherren fra Restrup til N01·lund med fire for. Vejen gik da først
til Albæk og ad de uhanede Veje forbi Trehøje i Aarestrup Sogn, gennem denne By over Torstedlund og
Junker Steens Bakke for da ad Kammerherrevejen
gennem Skoven at slutte i Nørlund. Sidstnævnte Vej
bærer endnu hans Navn og antages af de fleste at
være den samme, som ogsaa efter Kronprins Frederik d. Syvende kaldes Prinsvejen. Et Stykke af den
gamle Kammerherrevej skal have gaaet øst for Prins''ejen. Stie Nielsen var saaledes ikke helt ukendt i
Skoven, før han forfremmedes til Skovfoged. Hans
Broder Christian, der var Ladefoged paa Restrup,
fulgte Broderen 1.il Nødund Gods, hvor han blev
Skovfoged i Trads i Ravnkilde Sogn. 1790 døde Stie
Nielsens Moder i Espelund, 84 Aar gl., og her døde
han ogsaa selv i 1804 og kaldes da Stig Nielsen Blæhr,
58 Aar gl. Hans Enke Karen Hansdatter giftede sig
atter 1807 med Enkemand Lars Pedersen, østre Hyldgaard. Efter denne Mands Død nød hun sin Alderdom i Aarestrup Hospital og døde her 22. Decbr. 1829,
84 Aar gl. l første Ægteskab havde hun fire Børn,
af hvilke Sønnen Hans Stigsen blev knyttet til Sko''en hele sit Liv.
') Han lod Bønderne opstable et Kampestensdige langs
Vestsiden af Vejen fra Stubberup til Konradsminde.
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I Aarene 1777-90 boede Siwvrider J. Ibsen paa
Torstedlund. I Kirkebogen ses »Monier Ibsen og
I jære te« af Torstedlund før ·t.næ n le Am· a l ha e fnnet
d res Daller l ar n Marie døbt. Den r Ue dlo gning
af Ordet Kj, re te faa , 111181' man yed, at oa aa Birl<edommer ns og Forvalterens Hustru r kaldes )>Kjærester<(.
I Fæstebrev af 25. Novbr. 1814 overtog N._ C. ,V.
ingel Espelund som k vrider. Han var født paa
F •e n og var gifl med Bodil ~brie LAr daller. I kovriderbolig n YOk ·ecle en temmelig stor Børnellol· op.
Ofte var Gaardfolk fra AaJ·es'lrup g kovfogdcr fra
det nærliggende Hjortespring Faddere og Gæster her.
Flere af Skovriderens Børn blev bosiddende i Sognet.
Hans Navn lever og huskes endnu af ældre Folk.
Bønderne holdt af at handle med ham, da de mente
.at kunne gøre en god Handel, hvad enten det gjaldt
'Træ til Træsko, Redskab r eller Brænde.
Pingels · Herfølgere var Sko fo (ted Knud 1ikkelsen, født i en·ing, Fruerring Sogn, 1802 saml Niel
Jensen, der var gift med en Datter, aroline af Han
.Slig n; b gg ligger begravet v d Aarestrup Kirkes
Nordside, hYOr en Lemmelig tor 11ad Sten o er Knud
MikkeL en meddeler, al han døde i E pelund l 65
efter langvarige og haarde Lidelser.
Den sidste Skovfoged i Espelund var Peder Andersen, kaldet Gregersen, der ledede Arbejdet i Skovens østlige Del i mange Aar.
Skovrider- eller Skovfogedgaarden laa smukt og
idylli l· ved Kampestensgærdel lidt ø t for del nuværende H gn yn hu ·. Den bestod ed Aar 179 af lre
Huse. Vejen fra arestrup, hvoraf det sidste Stykl e
udgik f m den gamle Fællesdrjfl for K' æget fra Fælles ·kabet Tid, førte ind geunem Gaarden. Det er
32
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saaledes meget betegnende, at Skovens første Skovfogedbolig fik sin Plads netop der. Det vestligste af
Husene nedbrødes for over 75 Aar siden, medens de
to Hovedlænger endnu stod i nogle Aar efter 1900.
Disse laa i Retning Vest-Øst. Det sydligste var Raalingen. En fanelagt Tegning fra Aar 1873 giver et
Indtryk af Stedet. Stuehuset var efter Stedforholdene
at dø~me temmelig høj baade i Mur og Tag. I Vestgavlen fandtes Bryggersdør og paa Nordsiden mod
Gaardspladsen endog 3 Indgangsdøre. En Storstue i
Midten af Huset optog hele dettes Bredde, og fra
denne daglige Opholdsstue var Udsigt ind i Skoven.
Begge Huse var tækket med Straa, og Laden havde
afvalmede Gavle. Paa Byggepladsen ses endnu den
Række Kampesten, der har baaret Stuehuset. Et
næsten udgaaet Æbletræ samt en Hyld er de sidste
Vidner om Haven. Rundt om Gaarden laa de af
Skovfogderne benyttede Marker, hvoraf en nu benyttes som Planteskole.
HJORTSPRING, RAADAM 1 ) OG CHARLOTTENLUND.
l Slutningen af det 18. Aarhundrede oprettedes
et andet fast Skovfogedsted i Skovens nordvestlige
Hjørne. Efterfølgende Fæstebrev til Skovfoged Jens
Mikkelsen giver fyldige Oplysninger om dette og er
dateret København, d. 14. Februar 1783.
»Jeg Iver Rosenkrantz Levetzau til Slamhuset
Restrup, Torstedlund, Albæk, Aastrup og Overklit,
Deres Kongl. Majests Sekretær, Kammerherre og
') Dette Navn stammer sikkert fra en Dam, som i sin Tid
kunstig opstod ved at danne den gennembrudte Dæmning, der endnu findes Syd for Stedet. Dammen forsynede Raadyrene med Vand.
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Assessor i Høyeste Rætt Giør Vitterligt at have Sted
og Fæst som ieg og herved Steder og Fæster til Jens
1\likkelsen, opholdende sig i Espelund, det ny Skovhuns og Skielhuus, som ieg for enden af den nye
anlagde Aarestrup Vey af ny har ladet opbygge tillige med dertil lagde Vænge, som er indkastet paa
den ene Side og ene Ende, og som han selv skal

Hjortspring Sk"vfogedbolig, der opførtes 1840.

indkaste paa de andre Sider og opdyrke, og da han
ikke det første Aar kan vente sig nogen Fordel deraf,
tilstaas ham som aparte Tillæg fra l. Marts 1783 til
l. Octbr. 1785 maanedlig 2 Skp. Rug og 2 Skp. Byg,
hvorefter dette Tillæg ophører.« Desuden maatte han
skære Tørv i Gaardens Mose og faa fri Græsning tjl
en Ko i anvist indhegnet Skovpart. Som Planter og
Skovfoged skulde han opfylde Fæstebrevets følgende
Punkter:
l. Holde Leddene lukket for Enderne og Siderne af
32•
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
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de Veje, der løber for Enden og Siderne af Huset,
at ikke Kreaturer skal gaa ind og holde dem
borte fra Digerne.
Møde ved Jagt og Udvisning i Skoven eller naar
der hugges, fældes og hjemkøres, og naar der
slaas Hø i den udi Fruens Skov liggende Eng
og have Opsigt med, at Arbejderne intet ulovligt
foretager sig og med forefaldende Kulmilebrænding.
Tilse at ingen ulovlig Skovhugst i Almindelighed
begaas i Frues Skov og Dyreha,,en og herurne
det. Sørger han ikke for at faa fremmede Creatm·er ud, der med hans Vidende gaar i Skoven,
er han medskyldig.
Han maa ikke slaa Hø eller begaa andet Snageri
af noget Slags i Skoven, da har han Tjenesten
forbrudt.
Hvis Digerne falder ned, skal han sætte dem op.
Han planter paa de dels gjorte dels giørende
Diger hvert Efteraar med Hassel og Torn. Hvert
Foraar med Pile, hvortil han faar Haandlangere
af Uge- og Maanedsdags-H_usmænd. De færdigbeplantede Diger skal særlig beopagtes og han
faar l Skilling for hver Favn af Digeplantningen, som i August den anden Sommer efter Plantningen forevises i fuld Grøde. Hvad der gaar
ud skal plantes igen.
Han skal holde Huset i Stand, god og pyntelig
og aldeles ikke holde Kro.
Have flittig Opsyn med Vildtet og hvad andre
Creaturer, der maatte findes for godt at indelukke i Skovparterne. Skal der om Vinteren blive
høje Snedriver, saa Dyrene kan lokkes ud, skal
der kastes. - Der tillægges ham Frihed for al
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Afgift - kgl. katler undtagen - og H uspenge.
Fra Nytnar 1783 faar han i am·lig Løn og Ko tpenge 18 Rigsdaler samt 3 Tdr . .Rug og 3 Tdr.
Byg. Da der unde ' ham 'ide1·e f orljene te frem
for andre, maa han bruges ved avskæringsarbejde, naar ban kan bestride del i fornøden Tid
og faa samme iletaliTig herfor SOm andre.
Del ny »SkielhlLUS<< fik slral s et andet Na ·n.
Den 20. Novbr. 1785 viede Jen· Mi hel en af ))Hjortspring« og Karen øren dalter fra Røde Mølle. I
Ægtes kabet fik de 7 Børn . Den 8. k lbr. 1805 døde
Jens Michelseu, 50 Aar gl. ! F01·aarel l 06 giftede
Enken sig med Peder Larsen, Ungkarl af Aarestrup.
Han blev derefter Skovfoged og levede under Navnet
Peder Hyldgaard efter Fødegaarden til 1834, da han
død i n Ald r af 61 Aar.
I hans Tid bestod Hj l'lspring af 4 Huse, der
uann de en lil le Gaard. Haven var beligg nde •d
og Øsl m Gam·den. To slot·e 'Bblclr er taar L'ri Le
ndnn og er plan let af Peder Flyldgaard.
I 1826 l d Godsej r Rasmus Conradsen hygge et
Hus umidd •Jba1·L \e l fol' Raadnm del rtk ravnet
Raadamshusel, hvilket Na\rn dog nu er glemt, og
her skulde en Hj < Jpes lwvfo<~ed for Ped r Hyldgaard
bo.
enn :\'ledhjæ lpcr bl v fm·næ ntc Hr~n Slig en,
l'ødl i •spelund 17~5. Han boed i Randam i lO
Aar. He1· var en tor aahen Plad mod esl· thi i
1822 V< Hed i en mægtig rkan ') det ca. 2J Tch·.
Land s tore SL ,Id<e Sk v, soru da d. kkede Ar al l
fra den i v ,. Tid aakaldle Hisrand og ø. l paa Lil
') Orkanen d. 31. Oktober 1863 væltede saa mange Træer,
at det tog flere Aar, før man fik ryddet op. Julestormen 1902 ødelagde det store Stykke store Graner fra
Torstedlund til Charlottenlund.
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Raadam. Træerne si· ulde Ila ve været store, og da
de de1"lil stod tem melir tæt, har det ne Træ hjulpet
tormen med al vælte det næste. Paa den aabne
Plad , der fremkom efter Hydningen, maalte Han
tig en tage Jord ind, men skønt de Ile te Træer nok
va r rykkel op med Rode, spændt dcnn Opdyrlnliug
o'rer mange AaT og var besvæl'lig. Samme Slot·m
ødelagde ogsaa t sto1·l Stykke Skov af Slubbernplund.
Efter Peder Larsen H rJdgaards O d fodlyttedes
Hans Stigsen i 1836 tit Hjortspring, og fra Fyen intll~:aldtes en Mand Ra mu Andersen, der som Huml plantør skuld passe gen Humlehave, der samtidit:t
blev anlagt ved Raadam. Ra mus »F enbøc< aa fra
Begynde! en ikke n og t lort i dette Er h ven, Lhi før
han overtog Bestillingen, kulde han af Godsejeren
have betinget sig en Gaard i F le, h is Humled rkningen log ~ jl, oø da dette blev Tilfældet, hk han
den Gaard i Ersted som da laa i Byen · S)'dside øst
for Skovhulen. Ved Raadam byggede derefter Bolig fol' Skovrider Lemm n der var giJl m cl Charlotte Conrad en efter h vem Ga<U'd n tik Na' net harlottenlund. Her boede efleJhaande n 3 konidere, og
i mange Aru: a!gav Gaarden Plads for Godskontor.
Det var ingen høj Løn, der bøtl
ko' fogd ru e.
eu val' dog i Ligning, og Han 'ligsen fil< saal de
25 Rig daler foruden BTugen af Jordlod saml Bolig
og Bt·ændsel. Landbruget var utaknemmeligt idel
Marken laa ind
od koven, llYor en stor Vildtbestand holdtes. 1 Hø ten. Tid maatle der hold s Naltevagl ved Kornet, og l m·toOer, om Dyren særlig
ynder, gav daarligt Udbytte. D •rehavens Hegn var
dengang fatdel og raadnel op, saa de Kron-, Daa- og
1'\aadyr, om hex ha vde været indelukket, kund frH
færdes overall. l Sommeraftener ved oldnedgang.-
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tid kunde man i 1830 og 40erne tælle op til 100 Stk.
Dyr i Flokken, der søgte ud at græsse i Engene Vest
for Skoven.
kovfogd 1·ue b a . de ved kovaul Uonern en mindre Ind l gt, idet de af h crt Tnn, der solgte- paa
Roden, fik 4 Sldlll11g i Slubpenge. Et almind ligt
Bøgeu-. med Stamme pan op mod l Alen i Tvæl·maal l· o t de fra l 30- 60 3-4 J l ad<. EL Træ paa
10 Læs kostede ca. 9 .Ma1·k. l hele forrige Aarlumdrede afgav Sl~oven en 1æogde Bøgetræ r til Omegnens mange Træ komænd, hvoraf der i Torsted, Aar trup og Ersted fandtes 34 i 1864·, idet baadc Gam·dmænd og Flusmænd lavede Træsko. Et Par >> langovred « belalles m d 12 killing, hvorc(Ler de dog
kulde rors nes med Jernkrampe. I vinderne gik O,lll
øndagen med »kortovrede Tr sko paa Tæerne<.
Disse havde blanl·pn.d el Messingkrampe. Han· Ugsen lavede ogsna Træslw og i Oe~·e Aar Hjulfælg .
Di se, der er ammensal af 6 St kker Træ, hetulles
pr. Stk. med 4- , killing. De ud en hugg de man
se! r kovle- og Gr b kart r af Bøgetræ. En dertil i
Formen pas nde Gren udvalgte ocr ldøvede i flere
Lykk r hYorpaa di s huggede tjl. ivlegel Tn gil
paa denne Fre.m sUllingsmaad
til
pilde. Større
Tr er :avede: til Planker i SiwYen i a vgra' e, b·vis
Spor mm1 endnu
r her og der.
fler Savningen
var Tran poTten beL:delig lell ·re. Til Gar erierne i
ribe, I-lobr og Aalborg solgte Skovfogd rne ofl Bark
af tmg • cr a 12 SkiUing pt·. Lispund af »Kratba1·k«,
m den » tammebark< kun !·o teu 6- 8 killing.
n"l Døgeop.løb ·olgtes und r 1 avn af Bøgerafter,
der især anvendles Ul nderlag paa Huslag , id l d
sloges paa fra ned n og opad og ikke paa langs,
h ad d -r før l blev kik paa Egn n, efter nl •olk
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blev Selvejere. Espelund og Hjortspring Husene var
saaledes tækket over opadsiaaende Bøgerafter.
I Hans Stigsens Tid bestod Hjortspring Skov~
fogedbolig af en lang Bindingsværksbygning, der laa
med Facaden mod Vejen. Bagved laa i samme Ret~
ning et Udhus med Lade omtrent lige saa langt. Den
nuværende Skovfogedbolig er beliggende lidt sydligere
og opførtes ca. 1840, egentlig beregnet til Lægebolig.
En Læge, Harald Selmer, bebo de denne en kort Tid,
da Godsejeren øusl<ede en Læge til Egnen. Han er
vist baade den første og eneste Læge, der har boet
i Aarestrup Sogn hidtil. Han flyttede snart, thi Befolkningen havde dengang ikke Raad til at holde
Læge.
Hans Stigsen kunde ikke i de sidste Leveaar
forestaa hele Arbejdet, og de store Klapjagter, hvortil der hvervedes op til 100 Klappere, og ved hvilke
Egnens Godsejere kunde nedlægge ca. 40 Raadyr foruden Ræve og Harer, blev ham for besværlige. 1R58
fik ban en Medhjælper i Rasmus Hansen, Skovfoged
fra Ravnkilde Sogn, der kom til at bo i Lægeholigen
og fik Halvdelen af Jordlodden, medens Stigsen fik
den anden Halvdel i Pension og boede i det gamle
Hjortspring til sin Dødsdag den 31. Juli 1868. Han
havde set de første Granskove vokse op, som han
selv havde forestaaet Plantningen af før Midten af
forrige Am·bundrede. I Sommeren 1928 blæste et
stort Stykke høje Graner om paa Fladningen, der
ogsaa var plantet af ham. En Søn af Hans Stigsen
er den 83-aarige Stig Hansen, Suldrup, der har meddelt mange af nærværende Optegnelser.
Rasmus Hansen boede i Hjortspring i 50 Aar og
opnaaede den bøje Alder af 85 Aar. Hans Efterfølger, Skovfoged Carl Peder Christian Nielsen, Skov-
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fogedsøn fra Køgegaard, døde 1929, og efter Faderens
Død overtog Skovfoged i tredie Generation Knud B.
Nielsen Stillingen som nuværende Skovfoged i Hjortspring.
Endnu 1860erne stod mange Ege i Bromose og

Ved Lille Gradssigen, Fyrretræer fra Hans Stigsens Tid.

Dyrehaven, ligesom de fandtes enkeltvis rundt om.
Nu kan man paa disse Strækninger søge længe for
at finde en Eg. Enkelte findes der. Ved Østenden
af Langemose staar to Ege umiddelbart ved Vestsiden af den Skovvej, der fører forbi. Det sydligste
Træ haL· en 10 Alen høj Stamme, der maaler 3 Alen
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S Tommer i Omkreds.

Den anden Eg deler sig næppe to Alen over Jorden i to Stammer, der hver er
omtrent 3 Alen, medens Hovedstammen er 4 Alen
11 Tommer i Omkred . Træernes Højde er kun a .
.25 Alen. Ved Lang mo ·e Dæmning ses 4 krumme
Ege, der hues stærkt af de omslaaende Bøge og Birke.
Den største af di e Ege er i Omln·ed 3 AJ. 5 Tom.mer. Lidt længere vest for Dæmningen staar i Sydsiden af samme Mose 3 Ege, hvoraf den ene næsten
er udgaaet og meget raadden. Paa Skraaningen mod
Lindenborg Aa findes spredte Ege, ligesom der paa
Vaseholmen staar et· ringe Antal.
Fruens kov indeslutler maa ke ialt ca. 100 Ege.
Den tørste er ca. 4 Alen i Omkr ds og slaar Lidl
ordøst for Torstedlund. Ved Hjorl pring taar en
Samling paa ca. 30 Træer · og i Fruer koveu nordøstlige Hjørne endnu 25 Stykker, der er opvokset
efter Agern, som saaedes her ca. 1840. Paa Digerne
langs Vejen fra Torstedlund til Konradsminde tælles
ca. 50 for stør le Delen ]{æ' e og forgroede Ege, med ns en smukl' re Samling findes i Karuplund nord·vestlige Hjøme. Dette er de vigtigste Ege-Hester i
Tor t dlund Skov, naaT undtages de maa Ege i Pria llodderne i Nordsiden af Krog l oven.
Da Røde Mølle i 1868 ombyggedes, nedrammedes en Del Egestammer, som hentedes paa Trædholmen nord for Kalkværket.
Omlrent midtvejs mellem E pelund og Konrad ptinde es t m· gtigl T1·
som Lil Erindring m den
fonige Ejer har faael N:wnel Bluhme Bøn. Træet
Stamme maaler 4 Alen 7 Tommer i Omkreds.
ed
Hjortspring vokser tre Bøge af Skovens største, af
hvilke den nordligste er 5 Alen 5 Tommer i Omkreds
.og ca. 35 Alen høj.
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Med Hensyn til Sagn fra Torstedlund Skov henvises til Evald Tang Kristensen: Danske Sagn II.,
E. 2, II., A. 150 og IV. 519.
ULVE FANGET I SKOVEN.
I Torstedlunds Tingprotokoller ses det, at der fra
Tingstuen i Aarestrup af og til udbetaltes det Honorar for dræbte Ulve, som ifølge Hans Majestæts Udryddelses-Lov og Forordning udbetaltes herfra for
disse Skadedyrs Ødelæggelse.
Den l. Juli 1710 fangede Jens Christensen, Stubberup, Jens Soldats Hustru Else af Aarestrup samt
Miekel Christen og Niels Sørensen, Aarestrup, 4 levende Ulveunger i Ersted Væller. De var hver af Størrelse som en fuldvoksen Ræv. De fire Folk har sikkert paa den Tid været nede at bjerge Hø i Engene
ved Lindenborgaa. Prisen var l Rdr. pr. Stk.
Den 18. December 1710 skød Jakob Jensen,
Skytte paa Torstedlund, en Hunulv i Ersted Væller.
Den følgende Sommer d. l. Juni 1711 havde samme
Skytte endnu bedre Held med sig, idet han efter nogle
Dages Leden og Søgen fandt 9 Ulveunger i Sortemose Tykning. Paa sædvanlig Maade klyngede han
dem alle op i den Ulvegalge, som stod udenfor Tinghuset, og modtog 9 Rdr.
Den 3. Juli 1720 mødte Sidsel Sørensdatter1 ) af
Aarestrup for Retten og fremviste en Ulveunge, som
hun den 2. Juli havde »bierget og af livet i Torsledlund Skov østen for Kløfte Mose<<.
Den 9. Juli s. A. mødte Niels Jensen, Skovfoged
paa Torstedlund, med en Ulveunge, som han d. 4.
havde undlivet i Sort Mose Lychen.
1

)

Hun døde som Tjenestepige i Stubberupgaard li41.

504

TH. JOHANSEN:

6. Juni 1730 mødte Peder Madsen Skytte med
en Ulveunge, som han havde undlivet i Maast (d. e.
Maste) Mose.
Den 4. December 1736 fremviste Kristian Stier,
Skriver paa Torstedlund, en gammel Hun-Ulv, som
han havde skudt ved Torstedlund, hvorfor han modtog 4 Rdr.
Den l. Juli 1738 fremkom Peder Sørensen Degn
af Aarestrup med 4 Ulveunger, som han Lørdag den
28. Juni fandt øst for Maast Mose.
SKOVTYVERIER I 1700'ERNE.
I Birketingets Justitsprotokoller berettes her og
der om Skovtyverier, der til Tider straffedes temmelig strengt.
Tirsdag d. 12. Juni 1731 var indstævnet Miekel
Andersen fra Aarestrup, tjenende hos Niels Taudahl
i Haverslev samt Laurs Ladefogeds Søn Jens Laursen ligeledes fra Haverslev. Under Forhøret tilstod
de, at de sidste Vinter efter Kyndelmisse, da de havde været til Hove og tærsket; paa Hjemvejen fra Torstedlund var gaaet ind i Skoven »gennem Lychen<(
for at tage nogle Birkeris. Ved Risene saa de et Egetræ, hvori der var hugget, og Michel Andersen fortalte da Jens Laursen, at det var ham selv, der havde begyndt at fælde Træet, saa hvis han nu vilde
hjælpe ham at hente det, saa kunde de let faa det
Træ. Dette blev de enige om. Næste Morgen kørte
de med Laurs Ladefogeds Vogn ind i Skoven og tog_
2 Ege med hjem til Haverslev. Træerne var tjenlige
til Hjulnav, som Michel og .Jens var enige om at
dele. Michel kørte til Knolde i Sønderup Sogn med
sit stjaalne Træ for at sælge det, tuen Folk her vilde
ikke købe det,. da de sagde, at Træet var for lille til
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Hjulnav, hvorfor han kørte hjem igen og afhændede
det til Hjulmanden Christen Christensen i Haverslev.
Under Forhøret blev det saaledes klargjort, at Michel
var Hovedmanden for Tyveriet, idet han havde overtalt og lokket Jens til at hjælpe sig med Vognkørselen. Ved Dom af 10. Juli s. A. dømtes Michel til at
betale sin Herre og Husbond, Hr. Generalløjtnant
Levetzau 20 Rdr., mens Jens slap med 10, fordi han
havde ladet sig lede. Endvidere maatte de hver betale Processens Bekostning med 1 1/2 Rdr. At disse
Mulkter var høje forstaas, naar man ser, at Dommeren som Skifteforvalter over Godset sjælden forefandt
Heste, der kunde takseres højere end til 8 Rdr.
Mange Skovtyve slap vel nok uskadt fra ulovlig
Hugst. I 1738 udsendtes Skovfoged Niels Damborg
ledsaget af 4 Gaardmænd, nemlig Peder Sørensen
Degn og Morten Rytter af Aarestrup, samt Jens Chri- ·
stensen Stubberup og Chr. Pedersen af Ersted for at
undersøge, hvor de kunde finde Spor af Tyveri i Skoven. De aflagde Beretning paa Birkekontoret efter
endt Rundfart og havde fundet Skovtyvestubbe i
Snavskrog, i Humel Krog, i Sønder Kringler, i Mølmosen, Marsmose, Sørvad, paa Torsbjerg, ved det ny
Kast, i Mellemlunden, ved Vintønden, Fældboekeren
»og i sorte Mose var endog hugget en Bøg 4 Al. fra
Jorden«. Skovfogden meddelte, at en Del af de
stjaalne Træer var brændt i Miler, men hvem Gerningsmændene var, taltes der ikke om.
I Natten mellem 4.-5. Juli 1733 var Jens Vittrups Sønner Laurs og Peder Jensen blevet overrasket i Kratvejen af Skovfoged Niels Pedersen Damborg og Mads Christe~sen paa Tveden, idet de kom
kørende med et Læs stjaalne Risbøge. Skovfogden
bad dem køre det til Torstedlund eller til Mads' Hus.
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Men da de la , agde han, at han ilde pante, alt
rMns han talle de 80 tic manbøge paa Vogn 11.
H rover blev Lams aa red, al han greb sin Øl<·e
sigende al før han lod sig pante, gjord hau n
.l ykke; men kovfogden rev Vaabnel fra ham og
drev ham til al aflæ e ognen ho Mads. I Retlen
i Aarestrup Tingslue bel ndte de at have fældel
Tr- eme syd for Løvdal ved Ræ bild.
Ilered den
11. August dømtes de til al betale 3 Rdi·. for hver af
de 80 Ri ·bøg fontden P1·o ·e sen og »i Mangel af Betalingen al lid e paa Kroppen<<.
Bedre gik det en D l Bønd r Cra Ha' >rslev og
BTorstrup. Den 17. April 1736 havde Ladefog d
iels Chri l nsen i1dvi t dem Tn er til F ldning i
ønder Karup Ltmd. Lad fogd n gik derpaa Lil Torsledlund, men fik s Dere at vide, at Bønderne om
Aftenen baYde taget Træ med hjem ttden Fo1·lov.
trak· adlede han en He l og red ad Haverslc Lil
fol' at ailægg> el llventel Besøg hi t og· her. I Laul'
1i el·
Ladefoged Gaal'd fan dl han lige om h
eders en i det nærli rgende
e Lby et l kke »Bø te.
gavningslræ«. Del samm var Tilfældet ho
lu.
Glau ·en i Bror trup og ho Chr. Jensen i Gaard n
Holm. De fik rdre til paa bestemt Tid at møde
med det sljaalne paa Torstedlund lwor netop Hans
Excellence Hr. G nelralløjtnant Levetzan var m rvæ·
rende. Her fremstillede de ydmyge Skovtyve sig;
men deres Husbonds indelag var mildere end Hidefogdens og BiTkedornmerens.

BÆLUM SOGN
GENNEM SYV SEKLER
AF CHR. HEILSKOV
(Fortsat fra XX. Aargang)

LILLE-BRØNDUM
med skole, forsamlingshus og købmandshandel. En
idyllisk og stemningsfuld by med et gammeldags præg,
liggende paa et højdedrag, der falder temmelig brat
af mod vest, hvor et dalstrøg strækker sig over mod
Bælumgaard. Mod øst en storsiaaet udsigt over Vild-·
mosen. Et tidligere gadekær er nu udtørret, hvorved
er fremkommen en aaben plads· midt i byen. Mod
nord i byen ligger en an elig oldtidshøj med meget
stejle sider, bevokset med ljøm, n 11 de væne stærkt
skæmmet af et hønseri, der er Iili trel O[ ad den.
Byen havde i 1660 70, i 1787 114 og i 1801 85·
indbyggere. Siden er folkemængden ikke særskilt angivet. Gaard oes anlal i byen er ou 7.
H vnd b ens n a\ n ang~tar, da kan der ikke være
lYivl m al d l hnr sin oprindels fra brønd, det vil
siu kihle. D r ftnd
da ogsaa kiltler i byens umidd ' loare n. rhcd. Navnel har ikk
1\U'tel form i den
historisk bekendte tid.
Om Lille-Brøndum hører vi saavidt vides første
gang 1490, da et tingsvidne af 27 /4 fra Hellum herred
omtaler Kjeld Clemmensen (eller Clemidsen) i »Brøndum«, dengang vistnok kirkeværge (se under sognets
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almindelige historie). Denne mand nævnes igen i et
sandemændsbrev af 3 /5 1513 og da som sandemand 1).
Sidste Gang vi hører om Kjeld Clemmensen i »Brøndlund« (!) er i et tingsvidne fra 1530 2). Han var formodentlig identisk med den mand af samme navn,
der 1511 var herredsfoged i Hellum herred. Clemens
Kjeldsen i Lille-Brøndum, der var herredsfoged 1506,
maa have været hans fader.
I 1498 tales der om Per Judes lovhævd paa gods
i Hellum herred, nemlig: »Sidel Brøndum«, Mølkær
skov m. m. 3). En Mikkel Clemmensen i Lille-Brøndum, der omtales i det under Bælum anførte sandemændsbrev om markeskæl af 8/!o 1504, har muligvis
været en broder til ovennævnte Kjeld Clemmensen.
En anden broder var maaske Niels Clemensen (»Clemidsen«) i L. Brøndum, der var sandemand 1513.
Endelig finder vi en Clemend Mikkelsen sam.mesteds
1573 og 74, rimeligvis en søn af Mikkel Clemmensen.
Det synes at have været en anset slægt her paa stedet. I 1531 nævnes byens navn i en pergaments-lovhævd4.). Aar 1580 lod Axel Viffert til Axelvold, befalingsmand paa Aalborghus, paa Viborg landsting
læse et pergamentsbrev af følgende Iydelse:
•Anders Pedersen i Torstedgaard, Foget til HellumHerretsting, Jens Vogcnsen i Siem, Niels Skræder i Dragesganrd og Mikel Jensen i Dollerup, giør vitterligt for alle,
Aar efter Guds Byrd M.D.XLI Tirsdagen næst efter St.
:Sevcrini Dag, da var skikket for Tingdom, Hæderlig Mand,
Hr. Peder Jensen, Forstander udi Hospitalet i Aalborg, hvilken der bedes og fik et fuldt uvillig Tings-Vitne af otte trofas le Dannemænd, som var Per Lauritzøn i Brøndum etc.
') Gjerding: Hellum Herred, s. 217-18.
') Dipl. Viberg, s. 359.
9
) Ældste danske Archivreg., II., 281.
..) Sst. III., 71.
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ffvilke forncvnte ollc Dannemænd alle enclt·ægteli gen vonde
[o: vidnede] paa lroe Sicl og rette Sand hen , at de saae og
hørdc for dennem stande, Reeosmænd i Heillun Herre!,
som havde rebet Lille Brøndum l'l!Jark, eftersom forbemeldte
Peder· Jensen havde dennem lovli ~eo og retteligen tilkaldet,
og ar Fogithen lilfuodeu, cfler a lle de VilltaAJ", vor Danske
L og og Rælt udviiser og ind hold er, og Peder· Jensen havde
j Dom og Rætler·ga og inde, rør· Kong!. Mayst. nu Ridst j
Wihorg maglesløs giorl det Rceb, som gil· og lagt blev over
samme Mark, for· XII Am· som Syn og Beviisning, havde
ldart og beviislig giorl, at Hospilals-Gaard , hafde hnft i saa
lang liid, fem Fnune i hver sin Ager over ald Marlum: Da
stoed de cfterskr·evnc Lolf Reebsmænd inden a lle 4" Stokke,
som var Per· Lauridsen i Tnlsted etc. etc. Hvilk der kundgiorde og Lilstode nt de la gde Reeb o~ rel Mani paa fornævnte Mark efter Loghen, Omuru'), Sl<yldl ~ Agillh, først
Soelræt til Bondens Gaar<.l , eflcr den Landgi lde og Afgift
paalagl er efter hendes III.T Feiring [~: fjerding, t]erde~lcl],
XVT Favne beregnendes 2 Favne for hver Ørt Kom, eller
JIIJ Favne for hver Feiring, som ~ r va1· reebel; llem Soelræt til et Oocl , som Mi.ltel Niels n i Gierholm , havde HJ
Favne; Item til StigteDs [ : stiftets] 13oel, som skylder IJ
Ørle Korn , ITIJ Favne; Themrest til Mikel Ni Isens Gaard,
som skylder IfJ Ør·tc Korn , I Pund Smør VllJ Favne ; Item
Ul Stigtens Gaard , som skylder II.J Ørle Korn VI Favne·
!Lem Iil Hospitals Gnard, s m si ylrlet· IlJ Ørtc Korn IJ Pund
Smør
Favne elc. !lem om roum og Aabygsloftc"), som
vi førslreebet og lignet , og alle Eycre lod sig nøye med etc. •3)

/ 1o 1573 skøder kTon n en gaard i >>Lill Brynom«, om beboede af Jen Thøgersen og Cl men
Mikkelsen (n ~vnl oven l'or) Lil nne Gjord ·duller, 'ril
Lang s nk , fot· gods anrletsl ,ds 4 ). 1650 laa en. bel') •Ornum• er jord, som var indtaget til dyrkning uden
forbindelse med bymarken og derfor ikke underkastet
rebning.
2
) •Aabygstofte• ;l: toft, hvorpaa staar bygninger.
") C. Tilestrup : Danmarks og Norges Krigs-Armatur, s.
415-16.
4
) Kronens Skøder.
33
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og en halvgaard i L. Brøndum til Baggesvogn i VendsysseP). 19/12 1654 faar Jørgen Seefeld til Næs (nu
Lindenborg), landsdommer paa Sjælland (paa hvis
vegne kongen handler), en gaard i L. Brøndum, be-

Udskiftningskort over Lille-Brøndum by 1792.

boet af Christen Sørensen, for en gaard i Havbro
sogn 2). Det er vist samme gaard, der tidligere (bl.
a. 1638) tilhørte Aalborg helligaandskloster. Et bol
og et gadehus tilhørte 1658 Elisabeth Rodsteen til
1

)

2
)

Herredsbogen af 1650.
Kronens Skøder.
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Vorgaard 1). I 1662 laa en gaard i L. Brøndum under Kongstedlund; men i 1688 hørte de 6 af byens
daværende 8 gaarde under samme gods. Af de 2
andre tilhørte den ene Lauritz Kjærulf og Elisabeth
Rodsteen, den anden Thomas Svane i Viborg.
Lille-Brøndum by blev udskiftet l 792 af landinspektør Schibsted.
Skolen blev oprettet 1885 af beboerne som pri-

Lille·Brøndum by set fra syd.

vatskole, der modtog tilskud fra kommunen. I 1898
overgik den helt til denne, og skolen fortsatte paa
den gamle skoles plads. Der er dog tidligere bleven
undervist i L. Brøndum, thi i folketællingslisterne for
1845 nævnes en Jens Gregersen som »skolelærer«.
Maaske har han været vinterlærer.
Ifølge matriklen af 1688 var der dengang 8 gaarde
i byen. De benævnes i det følgende, saafremt de
1

)

Vorgaards jordebog, Rigsark.
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ikke har særskilt navn, efter de beboere, de havde i
1688 1).
l. Niels Michelsens gaard (1688: 5 td. 3 skp. 3
fdk. 2 alb., 1841: 5 td. 3 skp. 2 3/<i alb. h.) tilhørte
1664 dr. Jens Foss 2), 1688 Peder Pedersen Brønsdorff til Kongstedlund og kom senere under Dragsgaard.
Gaarden var 1627 og 61 fæstet af Niels Kjeldsen,
1680 og 94 af Niels Michelsen, der ''ar »tinghører«
(retsvidne).
En søndag aften i 1690 var nogle Brøndummænd forsamlede i Niels Michelsens gaard, hvor de drak noget øl,
som de havde skillinget sammen til efter deres vedtægt (altsaa et sammenskudsgilde); og da hørte Michel Pedersen
(fra Bundgaard), at Niels Michelsen sagde til Rasmus Mad·
sen (gaard nr. 7): • Du hafuer klaget mig for din Hoszbund,
du skalt blifve en tyf og -saa din Kone, indtil du beviser
det.• Og siden sagde han: • Du er en ti uf saa og din Kone.•
Peder Jensen (gaard nr. 3) havde ogsaa ilde begegnet den
arme Rasmus. Jens Jensen i Bælum, der var med i laget,
var kommen derind og hørte det •og siuntes han [Niels
Michelsen] war drucken• - hvad han jo aabenbart ogsaa
har været.

Efter Niels Michelsen synes Troels Jensen at have
haft gaarden. Han nævnes 1721, var lægdsmand og
døde 1751. Siden kom Søren Larsen, der var her
1789 og døde 1808. Hans formentlige søn Niels Sørensen Leth (ogsaa kaldet Ladekarl) købte gaarden
1831 og døde 1863. Efter ham fulgte sønnen Søren
1

)

2

)

Hvad jeg forhen har sagt om gaardene i Bælum, maa
jeg her gentage for Lille-Brøndums og Smidies vedkommende: man træde lidt varsomt, thi det er ikke givet,
at grunden kan bære overalt.
Jens Nielsen Foss, dr. med., stadsfysikus i København,
f. 1629, t 1687.
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Nielsen Leth (t 1905), der 1895 overdrog gaarden til
sin svigersøn Peder Asmussen. Den er nu udflyttet
· og kaldes Brøndumgaard (se under enligt liggende
beboelser).
2. Christen Jensens gaard (1688: 4 td. 6 skp. l
alb., 1841: 4 td. 4 skp. 2 alb. h.), syd for kæmpehøjen, ejedes 1688 af P. P. Brønsdorff, men hørte
1721 og senere under Dragsgaard. I 1649 omtales
en Niels »ved Høwen« i L. Brøndum. Maaske har
han boet paa denne Gaard (eller paa Tvillinggaard).
Fæsterne var 1688 Christen Jensen, 1721 og 27 Søren
Christensen (formodentlig sønnen) og 1787 Peder
Pedersen Kræmer, der døde 1826 i Bælum. I 1841
var gaarden fæstet af Peder Pedersen Ladefoged, der
ca. 1852 købte den til selveje. Hans søn af samme
Navn havde gaarden i 1859. Den ejes nu (siden
1924) af hans søn, der ogsaa har samme Navn.
Om denn~ gaarrl have:; følgende sagn: I L. Brøndum
hm· der i en gaa rd i laoge Lider boet mænd af navnel Ladefoged. Navnet stammer vel fn1 en mand, der bar været
ladefoged paa Drngsgnard . Men ogsaa i en gnard udenfor
byen (?) boede en slægl Ladefoged. De udenbys Ladefoged' e•· havd e engang fnael lyst Ul at bo inde i byen i den
gaurd, som de indenbys Lad efogcd'er havde, o~ trrebte ved
enhve•· 'l ejlighed nl faa disse forjaget. En dag vandrede
d en indenbys mand i nedtrykt stemning forbi den høj, der
ligger i deLl nordre ·ide af by n. Da kom del' en pusling
(gaardens skytsaand ?) ud af cl en og sagde : •Jeg ,·ed god t,
hvad du er· saa for·knyl over, og i aften vil dine udenhys
navnebrødre ltomme fo r· at tage din gonrd, men jeg skal
nok hjælpe dig mod dem . Naar del er mørkt, skal du
I<Ommo op paa højen og tage dil fyrtøj mrd, noget halm
og beg samt el hjul, a.a vil jeg se, hv11d jeg l<an gøre, naar
dine fjender l<ommeJ' her· forbi. c De udenbys kom don
a flen ganske rigligt forbi • Bal<l>ehøjeo c, som den kaldtes ;
meu lige med H · saa de, at højens top stod i lys lue, og i
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det samme for et ildhjul sydende og gnistrende ned mod
dem. Siden levede beboerne i fred.
feddelcren, lærer· M. C. Nielsen i Bælum (skal sikkert
være M. C. Flansen i Sruidie), tilføjer, at nogle mener, at
del ikke var Ladefoged eme, men de indenbys og udenbys
trolde, der levede i u1'1·ed indbyrdes').

3. Peder Jensens gaarcl (1688: 3 td. 4 skp. 3 fdk.
2 alb., 1721: 3 ld. 2 fdk. l alb. h.) Ulhørle 1638
Aalborg bospital og siue11 indtil 1654 Jørgen Seefeld
til æ (Lindenborg), der fler i 16M d1·. Jel1S Fo s.
1678 og 81 laa gaarden til Viffertsholm, men 1688
og 94 til Kongstedlund. Landgilden af gaarden gik
til Bælum kirke.
I 1627 hed fæsteren Christen Sørensen; han resterede 1638 med afgifterne til hospitalet og var her
endnu 1650. Dog nævnes her ogsaa sidstnævnte aar
en Peder Nielsen, som siges at bo i en halvgaard,
der laa til Baggesvogn. Derefter synes der at have
været nogen opløsning i tingene, thi før 1662 laa
gaardspladsen øde. I nys nævnte aar var gaarden
fæstet af Peder Jensen, der var tinghører. Han stævnes i 1690 for ærerørige ord mod Rasmus Madsen
(gaard nr. 7) og levede endnu fire aar efter.
Peder Jensens gaard er formentlig nuværende
matr. nr. 8 a, der fra ca. 1840 ejedes af Michel Pedersen (t 1867), fra 1883 af sønnen Peder Christian
Michelsen og nu af sidstnævntes søn Michael Michelsen.
4. B11nclgcwrd (1688: 4 td. 3 skp. 1 fdl ·. 2 alb.,
nn: 4 ld. 4 kp. l fdk. /~ alb. h.) tilhørte 1638 og
46 Mogen.s Kaas til TuJ tecl, laa 1650 til Baggesvogn,
men ejedes 1664 af dr. Jens Foss og ga·v da i skyld
Lil Bæ lum kirke l ørtug rug, l ørlug byg og l ø•·lug
1

1

)

Skattegraveren

1

/•

1885.
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havre. I 1681 laa gaarden under Viffertsholrp, 1688
og 94 under Kongstedlund, men 1841 under Dragsgaard. Der er altsaa i sin tid bleven handlet livligt
med den.
Bundgaard var 1638 fæstet af Jens Christensen,
der endnu levede 1670. I 1648 og 50 beboedes gaarden af Christen eller Carsten Madsen, der var foged
for fru Sophie Sandberg til Baggesvogn. 1678 bor

Bundgaard.

her Michel Peder en, der var sandemand og døde
1694. Hans søn er maa ke den Michel Bundgaard,
der leve d 1717. l 17 47 og 56 boede der i L. B røndum en Simon .hri ·ten en, der vel ' 'ar fæster af
Bundgaard og fader til den Christen imousen, der
haYde gaarden 1773 og efter h em er holdte skifte
1802. Hans søn Poul Chri tensen fik aa gaarden
og døde l 22. Efter ham fulgte han s·v igersøn Christen Anders n Bundgaard, der havde gaarden i fæste
1814 og 1854 l{øbte den fra Dragsgaard. Hm1 søn
Ander Chri tensen B. nr ejer 1860 og 70 og døde

516

CHR. HEILSI<OV:

1901. Efter ham fulgte sønnen Niels Chr. Andersen
B. og fra 1923 dennes svigersøn Jens Peter Asmussen.
Gaarden er en smuk type paa en gammel bondegaard fra det 18. Aarhundrede, gulkalket med sort
bindingsværk.
5. Anne Chrislensdatters og Jens Jørgensens gaard
(1688: 7 td. 2 fdk.; 1773: 6 td. 6 skp. l fdk.; 1841:
4 td. 7 skp. 2 fdk. 2 3/4 alb. b.) hørte vist først under Tulsted, men ejedes 1664 af dr. Jens Foss og
1688 af P. P. Brønsdorff.
1627 og 29 beboedes gaarden af »Store Christen
Pedersen«. Den kaldes da en halvgaard, hvilket vel
vil sige, at Christen Pedersen havde hal vdelen af gaarden. 1660 var den fæstet af Eskild Nielsen. Han
døde 1679, 44 aar gl., og hans enke Anne Christensdatter havde endnu gaarden sammen med Jens Jørgensen i 1694.
En mand frR
øuder-Kongerslev, Søren Johansen
reyer, vm· i 1685 kommen galt af·ted med nogle holmspokus, ban b,avde ø vet i L. Brøndum. Niels Bø be1· i Bælum vidnede ved lingel, at han en unt havde set en person
løbe omkring Anne Ch l'istensdnlters, Eskes enkes, gaa rd, og
Jens Jørgensen i L. Brøndum havde set at Søren Dreyet·
havde hoppet tre gange avel om enkens fæbus, hvorpaa
ban vat· klalrcl op paa huset og havde taget et horn frem
hvori var allehaand~ haar af kreallll·er og, som han syntes,
•gaasestøcke < (.), hvilket han tilligemed homel !tastede i
ilden ; og da lovede Søren Dreyer·, at han med Guds hjælp
•kulde skaffe enltcn ly kl{e til fæ og • fly < hendes f'æmon
bedre. Det lilføjcs, al de ingredlen er, som var i hornet
skulde være solgl Ul Søren Dreyet· af troldfolie
for disse >galne konst r • og >spøgeri< blev Søren
Dreyer af hr. Jens ielsen Horsens i Bæ lum lill<endt kil'kcns disciplin og aabenbar skrifte, hvilket ogsaa fandt sled
i Bælum kirke paa allehelgensdag. Det nr egcullig lovlig
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.haardt for den sølle mand, der, som det synes, har øvet
sin smule trolderi i de bedste hensigter').

Eskild Nielsens søi1 var maaske den Anders Eskesen i L. Brønd u m, der i 1700 var fæster under Dragsgaard. Kjeld Christensen havde 1748 og 73 gaarden,
der sidstnævnte aar laa under Kongstedlund. Sammen med ham var Niel~ Sørensen fæster i 1751. I
1814 laa gåarden all l' nnd •r Oragsgaard og var da
og i 1841 fæslel af l:J a ns J ens n (Kuds l·), der døde
som an:ægls mand 186 . Efter ham var Asmus Hansen 1850 fæsler af gaal'd en, paa hvilken h a n 2 aar
fler fik . køde af Glud paa Drag gaarcl. Gaarden
blev ca. 1884 udflyttet fra byen og fik navnet Hølgaard. Bygningerne til den gamle gaard ligger endnu
inde i byen.
6. Mich el Rasmussens gaard (1688: 5 td. 4 s kp.
3 fdk. 2 alb., 1841: 5 td. 3 fdk. 2 alb. h.) ejedes
1688 af Laurits Kjærulf til Vifl'ertshol!Jl og Elisabeth
Rodsteen. I 1700 hørte den under Dragsgaard, men
J 724 og 73 a ller und er 'ur l'l holm. F orboldet er
do a m anske d el, al Dragsguard og VilTert ·h lm hele
Uden har ejet ln r ·in balvparl a f gam·den.
Mi h el Has mussen n •v n
som fæ ·ter 1680 og
endnu 1693, da han var stævningsmand. Efter ham
fulgte Niel Mi h l en (antag lig søm1 en) 1700 og
172-1:, og i 174 vnr d nne sø n øren Niel e n fæs ter.
1773 og 8D r tl t ø ren Chrislensen og 18-tl og 61
dennes svigersøn Haage n Chrls li<ul lese u, en n ordmand, d a· døde som afla~glsm, nd l 880. :id en til hør! gaa rden i en lang aanæk ke øre n Chri Lian
Chr istia n en, men r nu ltli sly kk el og fo rsvu n den. l
det gamle stuehus bor nu S. P. Bendix.
') Tingbogen for 1691.

518

CHR. HEILSKOV:

7. Peder Jørgensen (Mottstens) gaard (1688: 5 td.
6 skp. 1 alb., 1805: 5 td. 5 skp. 2 fdk. h.) laa 1661
til Viffertsholm, men ejedes 1664 af dr. Jens Foss og
1688 af raadmand Thomas Svane i Viborg. I 1805
var gam·den dog alter under Viffertsholm.
Den første fæster, jeg har fundet, er Søren Christensen Mouritsen (Mousten), der var her 1637 og
endnu levede 1685. I 1680 og 94 beboedes gaarden
af Peder Jørgensen (Mousten) tillige med Rasmus
Madsen, der døde 1705. I 1767 og 1805 hedder
fæsteren Niels Nielsen Bundgaard eller Jellesen (død
1812). Hvis denne gaard er lig nuværende malr.
nr. l, da er den senere kommen under Dragsgaard,
hvorfra den frikøbtes. 1841 var Søren Pedersen
fæster og 1850 Søren Larsen, der 2 aar efter fik
skøde paa gaarden. Han efterfulgtes af sin søn L. C.
Sørensen, der døde 1896, hvorpaa gaarden aaret efter
udflyttedes og blev kaldt Lille-Brøndum Østergaard.
8. Tvillinggam·d (1688: 5 td. l skp. 2 fdk. 2 alb.,
1841: 5 td. l fdk. h.), øst for kæmpehøjen, laa i
1660 under Tulsted, derefter under Viffertsholm, men
ejedes 1688 af oberst Deden til Dragsgaard, under
hvilken gaard den vedblev at ligge til ca. 1840.
Før og i 1660 boede Laurs Andersen i Tvillinggaard (der efter navnet jo engang har været en dobbeltgaard), derefter Anders Pedersen, som endnu var
her 1700. Han blev 1693 stævnet for restancer til
Dragsgaard. Her er nu et hul til 1773, da Christen
Ladefoged sad ved gaarden. Fem aar efter var det
vist Hans Rasmussen, efter hvem der var skifte 1801.
Da hans enke hed Mette Christensdatter, kan hun jo
have været en datter af Chr. Ladefoged. I 1840 var
gaarden fæstet af Jens Lassen (Jensen); han købte
den til selvejendom og havde den til 1864. Derefter

BÆLU:II SOGN GENNEM SYV SEKLER

519

gik den over til sønnen Frederik Jensen (kaldet Lassen) og 1914 til dennes søn Asmus Jensen.
En af de anførte gaarde (men hvilken?) var midt
i det 18. aarhundrede fæstet af Niels Knarmoe. Her
forefaldt en lille episode, som vel er ubetydelig i sig
selv, men som jeg anfører som bidrag til kortspillets
historie paa landet:
Tredie juledag 1750 var Peder 1'\'ielsen Bødker af Bælumgaarde, Peder Pedersen Korsgaard af Bælum og Niels
Husdahl af L. Brøndum samt andre godtfolk om aftenen
tilstede ved et hyggeligt lille julegilde i Niels Knarmoes
gaard. De tre førstnævnte pm·sonet· b;rvde faael kortene
frem og sad og spillede noget, det· kaldles • bydespil<. Oa
de nu havde siddet længe og spillet - nalurllgvi ' om penge
- opdagedes det, at Peder Korsgnard snød , idel han ved
sidste udspil havde flere kort paa han nden, e od han burde
have. Dette blev set 2 a 3 gange, h,·orover Peder Bødkct·
blev gal i hovedet og gav ondt af sig., hvilket i tingbogens
sprog hed, at •der faldt en del ord imellem dem•. Da
Peder Bødker nu saa, at Korsgaard, som først havde udspillet klørkonge, igen ved sidste stik stak med klørkonge
og derpaa tog pengene til sig, som P. B. havde indsat for
sit bud, saa udartede det til stort skændsmaal. Korsgaarden farer imod Bødkeren og siger, han var ikke bange for
ham, hvilket han dokumenterede ved at lange ham en paa
øret. Det kom naturligvis til en retssag - det var de Bælum-bønder raske til. Peder Korsgaard vilde ikke forlig;
men forhaabentlig er denne lille julehistorie dog alligevel
endt med fred og forsoning.
Murhuset kaldtes 1753 et hus
maaske boede her en murer.

L. Brøndum;

Marknavne.
I 1683 anføres i markbogen følgende naYne: Balisz Aars Giøe, Brolings, Brehøjs, Svinhøjs, Bavnehøjs, Blaabærhøjs og Grau Aars Giøe, IGer Ellers
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Vang, Blokager Skifte, Luridens Mark, Ny-Ager og
Lundens Mark. ·
En eng i L. Brøndum kær kaldes 1675 Hovengen.
SMID lE
med skole, forsamlingshus, brugsforening, teglværk
og kalkbrænderi (begge de sidste udenfor byen).
Indbyggerantallet var baade i 1787 og 1801 67,
siden ikke særskilt angivet.
Navnet Smidie er ret mærkeligt, da det synes at
have en vis sammenhæng med en række bynavne,
der ellers kun hører hjemme langs begge kyster af
Øresund og tilgrænsende dele af Østersøen. Her finder vi paa Skaanesiden bynavnene Hyllie, Oksie,
Gessie, Arrie, Grevie m. fl. og paa Sjællandssiden
Hundie (Hundige), Jessie og helt nede i Sydsjælland
Ugledie (Ugledige) og Aversie. Endelsen -ie menes
af nogle at betyde -høje, og der er fremsat den formodning, at de sjællandske byer med endelsen -ie
oprindeligt kan være skaanske kolonier. Skulde man
runligt kunne tænke sig noget lignende med hensyn
til Smidie?
Hvis høj-navnet er knyttet til Smidie, da passer
det her særligt godt til naturforholdene, da byen ligger ved foden af den høje kridtbakke Nørrebjerg, over
hvilken vejen gaar til Kongstedlund og Kongerslev.
Samme bakke har forresten haft noget trolderi
ved sig. Evald Tang Kristensen gengiver en beretning af en mand, der ikke alene havde hørt nogle
store skrald fra bakken, men selvanden set en lille
dreng staa paa toppen af samme med »en bitte spids
luh opo«. Mens de betragtede knægten, sank han
lige med et ned i højen. Fortælleren af dette syn
havde heste i tøjr paa bjerget om natten; men om
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morgenen var der ikke en eneste hest deroppe; de
var løse hver eneste en 1).
Byen nævnes vistnok før te gang i l 53, da et
tingsvidne beretter om noget god i »Sm di<c, som
Per J ensen har i værge og som ligger lil Hellig Kors
alle1· i Skørping kirke og el' givet af de Limbeckd').
Delle god· gjorde fru Birgitte (Berilh) Poul datler
Hvide af H.efsnæ , Ma ls Jepsen ( 'eefelds) efterleverske, fordring paa.
Om opri deJ en lil dette gods giver herredsfogden
Chr. Sørensen Te li'Ull underretning i et manuskript
fra det l . aarhundl'ede .om kirkerne og klostrene i
Viborg stift:
• I de Catolske liider har været i denne Kirke [Skøt·ping] el berømmelig Alterc Hellig r<aars Allere kaldet, Ul
hvilekel har været henlagt gorls og indkornslet· hvor iblant
var fierde eelen nr Marken Lil en Land bye, som ligget·
det· i egnen og kaldes Smidie, hvil kel clend forhen ved
Wiborg Domkirke arnmeldte Iohannes Limbe ·Il og hustrue
hnve givet Lil samme Altere for 2fi Mæser at holde hver
uge for dem til ævig tiid, hvorom findes adsldllige breve,
deraf ieg delte efterfølgende som haves in originale vil indrøre, Hvilekel lyder sanleedes: AUc mænd delte brev seer
eller høre læ e helse vi , Pether Jensen Cantor i WibOI'f,{,
[o. fl.] Evindelig med vor Herre, og ltnndgiør.e al aar efter
Guds byrd ~fCDLI
deud liirsdag næst eftet· Quasimoda
Gcuiti [3. apt·.] i Wiborg Dom-Kirl<e i Præslernode for os
og fleere gode Mænd som da 11 ærvrcrend van·, oplu·ævcL
værd ige Fader llisp Knud, Hæderlige Mænd Præsler som
er ... ., at sige Sannen hvad dem vitLcrligl var, om gods,
som ligger i Smiclie i Hellum hcn·it, som Frue Bel'iU1 vil
have fra Kors Allere i S ·hiørping Kh·kc. Da sagde disse
forskrevne Dannemænd paa Siæl tro og Sannen, og i deres
conscicntia [samvittighed], at de forskrevne gods, som er en
1
)
2
)

E. T. Kristensen: Jyske folkeminder, IX, 231.
Ældste d. Archivreg., II, 279.
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fiering Jord i Smidie mark, haver liget frie og roelig til
fornte Altere i alle tiide siden Hr. Iohan Limbech Rider og
Frue Karen hans Hustru, gave det først til det alter med
andet gods for toe mæser at holde i hver uge for dennem
til ævig tiid, og er end tree Præster levende, som er Hr.
Jens Esbernsen, Hr. Jens Ingvarsen fornevnt, og Hr. Henrich i Giering [Gerding]. Hvilcke som i mange Aar havde
Schiørping Kirke og sagde de to mæse, og bare Rente og
Skyld op af fornæfnte gods, Som Bispen i Wiborg havde
dem befalet og sagde forskrevne hæderlige mænd at det
var dem fuldt Vitterligt, at det fornte gods have været i fri
Brugning og rolig hævd i LX Vintre og meere, til fornte
Alter og aldrig var last eller kiæret af nogen i nogen slæd
til Herritzting, eller til Landsting, eller for nogen ræt, førre
end nu, Frue Berith begyndte at tale der oppaa. Item
Sagde fornde hæderlige Mænd ydermeere, at i fem Bisper
i Wiborg deris tiid og i Seks Præster deris tiid, som var
Sogne Præster, en efter dend anden i Skiørping Kirke, da
har det fornte gods været til Kors altere i fornevnte Kierke.
Da derefter et saadan vidne var gangen, spurde yærdige
fader Bisp Knud os ad om den Lovhefd, som hand havde
giort paa fornte gods, var s kiellig og lovlig; Da beraade vi
·os med alle de gode mænd, Klærke og leege mænd, som
paa mode [:>: landemode] var derom, og tyk te os saa, og
funde for Rette, at efter Saadan vidne og beviisning som
for sagt er, og andre gode Vidne som er paa fornte gods .
Da haver fornte Værdige fader Bisp Knud skiellig og loulig
giort sin Laghefd paa fornte gods, paa dend Hellige Kierkes vegne. og maatte hand ey minder dertil giøre, eflerdj
at det gods havde saa længe vreret i Kirkens Yære [:>: værge] ulæst og ukiæret.•')

Denne lovhævd udstedte biskop Knud altsaa 1459.
Naar der i Ældste d. Archivreg. II, 278, staar 1454,
maa det bero paa en læse- eller skrivefejl. Et andet
sted kaldes dette gods et gaardsted i »Smide met huer
fier gress« 2) - hvad nu herved skal forstaas. Det
') Additamenta, fol. 75, s. 55. Univ.-bibl.
') Æ. d. A. Il, 276.
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omtalte gods bestod imidlertid af 2 gaarde, idet et
sandemændsbrev af 1457 angiver, at den nordligste
og den ' 'e llig te gaard i »Smydi« eller »Smedie« Cl'
Skørping kirkes rette altergod 1). Gaardene var sikkert t illinggaarde. Den stedlige tradition siger, al
Smidie by oprindelig bestod af 4 (tvilling-) gaarde,
der ved deling blev til 8.
1462 meddeler et præstevidne, at Morten Ibsen
(Seefeld) i Refsnæs bekender paa sit yderste ingen
ret at have i 2 gaarde (de ovennævnte) i Smidie,
som ligger til Hellig Kors alter i Skørping 2). Familien Seefeld er altsaa nu kommen paa bedre tanker.
1504 udstedte Morten Knudsen i Refsnæs et pantebrev til biJ>kop Niels Friis paa en gaard i »Smyde« 8),
og samme aar udstedte Oluf Persen pantebrev paa 2
gaarde sammesteds<l). Ovennævnte Morten Knudsen
skødede atter 1506 en gaard i »Smidy« til samme
biskop 6). Fra 1508 have elJJCrgamenl- andemændsbrev paa Smidie mark og et bolsted i Bælum 6). 1514
bekender Niels Jensen (Seefeld) af Refsnæs at have
to gaal'de i stiftet, hvoraf den ene i Smidie 7). 26 /1
1532 køder Slyge Krumpen, biskop i Børglum, til
ærlig og velby1·dig mand Jens Tygesen (Seefeld) Lil
Ranchup 2 gaarde med gods ))liggendes wdi Hyllom
ilene-t wdj BellLun Sogn och wdi Smyde bye ien
som Andres Malthesen nu iboer och giffuer tiill arligen landtgyldt fyre ørter kornn och then andhen
') Æ. d. A. Il, s. 280.
2
8

4

)

6

6

)

)

)

)

7

)

Sst.
Ssl.
Sst.
S st.
Sst.
Sst.

s. 291-92.
s. 280.
s. 285.
s. 287.
III, 71.
II, 292.
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som Nis Lauritsen nw iboer giffuer och fyre ørtel'
korn n tiill arligen landtgilde« 1).
Til'sdag næst før St. Dionysii dag 1538 havde
Henrik Bjørnsen til Kongstedlund ladet sandemænd
sætte skæl mellem Kongstedlund og Smidie jorder.
Dette skæl vilde en senere ejer af Kongstedlund, Niels
Juel, ikke anerkende, men paastod, at det var forvildet og at sandemændene havde »hans Eyem1dom
forszuoritt«. Han forlangte da, at der paany, skulde
afsættes »Jtt christeligt rettferdigt, och billigt Marcbeschiell«. Sandemændene maatte imidlertid gøre det
om igen, da de, som de selv siger »thend thiid for
thyrcke icke kunde saa Grandgiffeligen kiende, thend
Skiørd [grøft] som løber af Smiddj søøe och till
Birckesøøe, som nu, som Hindrich Bi01·nnsens sandmendtz breff omformelder«.
Sandemændene tog saa atter fat 21 /s 1594, da
vandløbet nu var kendeligt og fyldt med vand. De
gik ud fra Henrik Bjørnsens skælbrev, der fastsætter,
at øster ad den skørd, som løber fra Smidie Sø og
til Birkesø, skal være ret skæl. De begynder da deres tog:
• Fyrst lmos threj Pell som sand m end thilforne schall
haffue satt, y thz wester Ennde, och sønden wed lhend
Skiur och gryffi som Niels Jull haffr ladelt kaste, Som
Lodtzeyernne Emelom Kogenstedlundt och Smiddj kiendis
for rett Skieli att were, Emellom forne aasteder, ther hoes
satte wy thend fyrste Pell och stien, mz (med] kuoll och
flintt wnnder, Saa øster ther fra, Sønuden wdmed forne
Skiur satte wy thend anden Pell och stien med kuoll och
fliott onnder, Frembedre østen wdt medt samme Skiur,
sønoden for fot•ne Gry1ft f~r Enoden paa thend gry1ft som
kommer fra r<oogensledlundt, salte wy thenndt thridie Pell
och stien medl l<uo11 och flinll vunder, Østeradt sønder for
') Ny kgl. SamL, 657 b, 4 ", IX.

BÆLUM SOGN GENNF:M SYV SEKLER

525

forne gryfft satte wy thend fierde Pell och stien med kuoll
och flinlt vnnder, Daa østeradt sønden wdmedt forne Gryfft
och skiur satte wy thenndt fembtte Pell, och stien medt
Kuoll och flintt vunder, huos en gammel Pell och stien
som Sandroendt tilforne schall haffue satt, Daa øster fra
samme Pell och stienn Som wy Satte thend sette [sjette]
Pell och stien mz kuoll och flinnt vunder, huosz Eno
gamell PeJl och stien som Sandroendt tilforne Skall haffue
satt. Saa fremdielis øster fra samme Pell och stienn, thill
thend Sinfruende och Siste Pell och stien med kuoll och
flintt vunder, som wy satte hoes en gamell Pell och stien
som Sandroendt ochsaa thilfornne schall haffue satt Sideno
Øster fra samme Pell och stien, Saa langt som forne Kongenstedlundt och Smiddj marck bør at fylgis mette rette,
Jodtill andre marck wedtager Thette haffuer wy Riidet och
wdwiist for rett Marckescbill Emellom Kongenstedlundt
och Smiddj marck . . . . «1 )

Endelig skal anføres, at kronen 4/10 1573 ved
mageskifte til Anna Gjordsdatter, Erik Langes enke,
tilskøder hende herligheden af en kirkegaard i Smidie,
beboet af Peder Andersen, som yder landgilde til
Bælum kirke 2).
Seks agre paa Smidie mark tilhørte i det 16. aarhundrede en nu forsvunden gaard Sønder-Tvedskov
i Solbjerg sogn. Herom haves et tingsvidne af 1580
paa pergament fra Viffertsholms bh·keting, æsket af
Axel Viffert til Viffertsholm. Otte dannemænd vidnede, at de hørte og saa for tingdom at stande Jens
Michelsen i »Sønder Thuedskouff«, Niels Michelsen
ibidem (sammesteds) og Laurits Michelsen i Korup,
brødre, hvilke vidnede med oprakt finger og helgens ed,
•att dj sex Agger som legger thil Sønder Thuedskouff
paa Smidie marck, dj haffuer legen oc werrit benyt aff
') Ny kgl. Saml. 4 •, 868 p.
Sst.

~)
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Arrildtz thiid thill Søndet Tbuedslcoulf och thel"is [brødrenes) fader oc forældre mand cJ>Ihcr mandt halfuer brugl
samme Agger oc er alT samme gordlz Rette jord o nu
halTuer forbcmelllle Axsell WefTert bethallet oc fomøied
[{ougl. Mayt. VOlT Allcrnaad igste H IT<' samme Jord pa:l
Smidie marck theud Lbid han d gionle ~la ges kifl't mz [o:
med] Kong!. Mayt. oc thaa opregnede dj samme ~;ex Agge1·
fo1· Tredue oc En [o: 31 ) sl<epper land, oc all dj opregnede
samme sex Agger y Sønder Tuedskoulf gordlzs brug, lhcnd
th.iid Erilig oc Welbiurdige mandl 13iørn Kaasz tbill Staal'lt.pgard, Biøru Anclersøn thlll Slienboldt (-;>: ·Stcnalt), .Jørgen Skram thill Tielie oc SaJ!g Vicendtz Jucll lhill Hessclmed om war tllil foro1·dieoerit Och bef [alll a)fl' Høybcmcllhe Koogl. Mayl alt ligne oc haffne t?) guodsilt imellum
Kong!. Mayt. oc Axsell Wefl' rl o · lhaa opregnede dj for
same gods [med ?] Sønder Tuedskouft'· brug mz Au ITueli o·
ther Iblandt e1· samme sex Aggc1· y midie marck indregnet for Tredue oc En sldpJ>Cr T<ornseed oc ligger lhend
første aff samme sex Agger 1ordcn ro1· byen mellem Peder
nielsøns oc Laurtz anclersøns Agger Wdj Øster oc Wesler,
tilend ene Ende paa Wesckicr oc Lheod anden ende op thill
dz [:>: del] W ret [Wrat?] moell som dj andre aggrc Paa
'''ennder oc kand saae y samme Agger flire skpr. IJiug,
Thl!ndt anden ngger norden for Smidieby løbCI' sønden oc
Nør uest op thill Peder nielsøns agget· oc Lilend ene Ende
løber thill Kongsløfllund oc lhendt anden en de Paa Jens
christensøns agger, oc Kanel Sac1es y samme agger sex ske·
per biug, Tbeud Thridie agge1· ligger oc y Nør fraa byenn
cmellom Peder nielsøns oc Jens christeosøns agger oc løber
samme agger y øster oc west oc thend ene Ende paa Østerkier oc thcndt anden Ende op thill wrethett [?) oc kand
saaes y samme Agger siulf sl<pt·. biug, Tilendt licrde agger
løber y øster oc west thend ene Ende lhill Østerkier oc
lilend anden ende op thiU amme Wratt emellom Peder
nielsøns oc Niels brøndoms Agger oc kand saaes y samme
agger sex skpr. biug, Tilendt fembthe agge1· legger Sønden
byen och løber øster oc West fraa thend Veig som kommer
fran Srnidie broulf oe tbill backen emellom Peder nielsøns
oc Matz nielsøns agger oc kand snaes r samme agger· ('lire
skpr. biug, Thendt Siette agger løbe1· y øster oc wester
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fraa samme veig oc neder thill Smidie søø cmellom Matz
nielsøns oc Laurtz andersøns agger oc kand saaes y samme
Agger flire skpr. biug.•

I 1648 forbydes det paa tinge Smidie bymænd
at lade deres løse kvæg komme paa Gerholms og
Dragsgaards grund. Navnene paa »hymændene«, om
man kan kalde dem saaledes, da den ene var en

Udskillningskorl over Smidie by 1792.

kvinde, var da følgende: Jens Poulsen, Oluf Kjeldsen, Mads Trogelsen, Peder Pedersen, Laurids Chrislensen og Ane Lauridsdatter. Disse 6 navne svarer
da til gaardenes antal. Men i 1789, da hele Smidie
by laa under Kongstedlund, nævnes der 8 gaarde, der
alle havde 7 td. 4 skp. l fdk. h. 1).
I 1700 hørte to bønder i Smidie (Christen og
Rasmus Christensen) under Havnø. De kom vist
snart begge under Randrup.
1
)

Hartkorns Specifikation 1789, Aalb. Amt. (Rigsark.).
34°
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Smidie by blev udskiftet 1792 af landinspektør
Schibsted.
En lille kriminalhistorie fra forrige aarhundrede
skal kortelig anføres: En pensioneret lærer Kjeld
Sørensen fra Solbjerg boede i en aarrække i Smi4ie
hos en slægtning, der var gaardejer. Den gam le lrorer,
der i sin tid havde ejel medegaa1·dcn paa Bælum
marl· og ansaa for velhavende, var gen tand for et
i in Ud (ca. 18G6- 67) meget omlalt plyndrings- og
mordforsøg af en i gnen grasserende forbr rderbaude.
Rjeld Søren ·en laa imidlertid i en himmelseng, og
deru1es overb gning afbødede de mod h am rellede
knippel lag. Han døde i Smjdie 1873 i il 88. aar
og blev begravet paa Solbjerg kirkegaard.
Skolen er oprettet midt i forrige aarhundrede, idet
Christen Larsen i Smidie 1855 tillod, at en skole med
gymnastikplads maatte opføres paa Smidie gade. Her
har dog været holdt en slags skole før, eftersom en
ung lærer, Lars Nielsen, døde i Smidie 1847.
Gaardene i byen var efter matriklen 1688 følgende:
l. Mads Troelsens gaatd (matr. nr. 6 a; 1688:
7 td. 6 skp. 3 fdk. h.), der 1661 og 62 tilhørte Viffertsholm1), 1688 derimod Kongstedlund. Landgilden
gik til præsten i Skørping.
Gaarden beboedes 1635 af Troels Madsen; 1648
overtoges den af sønnen Mads Troelsen, der 1684 var
sandemand og døde 1700, 92 aur gl. 1716 og 21 var
gaard n fæstet af Ni ls Hansen og omkring 1740 af
Jens Ra mussen, Michel. Niels og Ch1·. Clui tensen i
forening. I 1792 havde Rasmus J ensen 0<1 Anders
.J e per en garu·den. Sid ·tnæ,•nte døde 1812. I 1841
1
)

Viffertsholm og Refsnæs jordebog 1660-65.
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hørte gaarden under Ny-Viffertsholm, der i dette aar
skødede den til Christen Christensen Lassen, h vis
enke giftede sig med Niels Marcussen. Denne solgte
1885 gaarden til Fredr. Chr. Peitersen, som atter
am·el efte·r solgte den til .Jens Michael Andersen, kaidel 1alhia en. E ft er 3 aars forløb ovel'drog .Jens
Mathiasen (senere l<romalld i Bælum) ga::n·dc n til
Chr. .Jensen vend en, der 1903 olgte den Lil ør n
Nielsen Emborg. Den tilbm:er nu siden 1927 Aksel
Emborg. Gaarden er udflyttet og hedder Holmgaard.
2. Niels Andersens gaard (matr.nr. 4; 1688: 12
td. 5 skp. h.) var den ene af de 2 gaarde, der i
sin tid laa til Hellig Kors alter i Skørping. Ved reformationen gik den over til kronen, som saa ved
mageskifte skødede herligheden af den til Anna
Gjordsdatter, Erik Langes enke, medens landgilden
gik til præsten i Skørping. Gaarden tilhørte 1662
Viffertsholm, 1683 og 88 Ove .J uel til Villestru p.
Den første fæster, jeg har fundet, er Peder Andersen, der var her 1573 og endnu 1629. Hans formentlige søn Anders Pedersen havde gaarden 1635
og dennes enke 1664.
I 1645 foregik der et blodigt optrin i Anders Pedersens gaard. Tjenestekarlen Chrislen Pedersen havde sagt
til Jesper Chrislensen Smed: »Hvad var det, du sagde til
min søster ?• Det ha•· formodcatlig været noget mindre
elskværdigt, ltti spørgsmaalet gav anledning til klammeri ;
Christen Jeastede Jesper· til jorden og fik ham under sig.
Saa kom Boel Lauridsdatter ud og filt dem skilt ad og bad
dem gaa i deres seng, hvad de vel nok kunde trænge Ul,
da de rimeligvis havde luglet vel slærl<t til dunken. Da
de nu var kommen udenl'ol' gaa •·den, kom dP.t igen til slags·
rnaal, indtil en pige fik skilt dem ad. Men da de kom mellem Jens Poulsens gaard og smedi{'o, kom de tredj e gang
i h.anndgemæug. De to bersærker har vistnok raset vildt,
thi samme aften kom Niels Sør·ensen Lil Jens Poulsens vin-
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duer, da han var i sin seng, og raabte, om han vi'lde komme
ud og fri dem for røvere og skælmer, som vilde slan dem
ihjel paa gaden . Enden pan legen blev, a l Chrislen Pedersen havde fa nel et stort •saarma a l• i hovedet og brud pan
hjærneskallen foroden tre andre smaa saar. Men ogsaa
smeden var ilde tilredt, han havde to »blaaslag« og et saarmaa\ i venstre side af hovedet').

Anders Pedersen var vist fader til Niels Andersen, der var her 1683. I 1701 fik hr. Peder Nielsen
Schyum, sognepræst i skØl·ping, dom over ham for
resterend e afgifter af hans gaard, hvoraf der svaredes
10 td. byg am·lig, »hvilket byg skal være perpetueret
til præstekaldet for en fredagsprædiken«. Gaarden
blev bortsolgt ved auktion 1705 for l 90 rdl., hvoraf
præsten skulde nyde renten 2). I 1771 og 92 var gaarden fæstet af Peder Nørgaard og ejedes senere af
Mathias Andersen (t 1835), hvis enke 1841 skødede
den til sønnen Anders Mathiasen. Fra ham gik den
1880 til Martinus Andersen og l 903 fra dennes enke
til Jens Chr. Poulsen. Han solgte l 906 gaarden til
J. C. M. Langberg og N. K. Jensen, hvorefter den
udstykkedes.
3. Nørgaard (matr. nr. 7 a; 1688: 9 td. 4 skp.
l fdk. l alb., nu ca . .5 td. h.) laa 1661 og 62 under
Viffertsholm, men 1688 og senere under Kongstedlund.
1629 og 48 beboedes gaa.rd en af hrisle n P ede rse n, h vi · søn Ped r Chri s le n en ( 1ør"aard) var f· Ler
166-1: og stævni ng ma nd·. fla n va r n ok fa der til den
Christen Pedersen, der havde gaard n sam men med
Christen Thygesen 1721 og 24. Førstnævntes søn
Niels Christensen Nørgaard fik 1738 fæstebrev paa
det halve af gaarden og døde 1763, hvorefter Mads
') Tingbogen.
) Hofmans Fundationer.

2
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Pedersen nk fæ ·tel Hf denne halvpart. 1758 faar
Peder Christensen den anden hal\'part af Nørgaant,
som Chr. Thygesen idst beboede og fradøde. l 1771
og 92 e1· del brødrene Mad og Peder Nørgaard, der
sidder her som fæstere; før tnævnte døde 1811. I
1840 er her en Mikkel Thomsen fra Terndrup, som
vel Cl' bleven sehejer og døde 1849, hvorpaa enken
aaret efter giftede sig med Chri ten Andersen Bundgaard. Han dør 187", og euken skøder da 12 aar
efter gaarden Lil ·ønnen Mikkel Chrislensen B., hvorefter sønnen Christian B. ovel-tager den 1929.
4. Thomas Chrislensens øde gaatd (malr. nr. 14 a;
1688: 3 ld. 1 skp. 2 fdk. h.) lilhørte 1688 Deden til
Dragsgaard og orgaard. Thomas Christensen rest rede 1635 med Afgifter til Vorgaard og levede endnu
1644. Han øde bol brugtes 1680 og 88 af H. O.
v. Deden. Senere i tid n er gaarden udflyttet 110rdøst for Smidie, hvo1· ejern gennem en aanække bar
' ræret: Chri ten Vorre (1841) han søn Laust V.,
br. Iversen (1860 og 70), Iver Christensen, Laust
Jensen, Lauritz Be b, Chri lian Lassen, Thoma Nielsen og nn Morten Østergaard.
5. øndergaard (matr. Lll'. l a; 1664: 8 td. 4 s kp.
3 fdk. 2 9/7 alb., 1688: 8 td. l skp. 1 fdk . h.) hørte
oprindeligt under Ko11gstedlund, men 1664 lilhørte
den dr. Mathias Fo s og 1683 han arvinger. O
har nok olgl gaardeu til Kongstedlund, thi 1744
ejedes deu ai Brønsdorff.
1664 og 80 var gaardcn fre tel af Jens Poulsen (?),
1883 af Chl·. Christen en Søndergaal'd, der døtle 1721.
Hans søn va1· vistnok den Christen S., der ha' de
fæstet 1740. Dennes søn Chr. Chrislensen S. faat·
1757 fæstebrev paa en deJ af hans faders »efterle ende« gaard og dør 1808. Efter ham faat· sønnen Lars
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Christensen S. gaarden, hvor han dør som aftægtsmand 1850. Hans søn Peder Larsen havde Søndergaard i 1840. Dennes enke giftede sig 5 aar efter med
Morten Thomsen, der 1861 skødede gaarden til Jens
Michael Andersen, kaldet Mathiasen. Fra ham kom
den 1885 til Christian Christensen Søndergaard. Senere har gaarden været ejet af Søren Emborg, Poul
Østergaard, Bendix og ejes nu af Valdemar Leth.
6. Doktorgaarden (matr. nr. 5; 1688: 3 td. l skp.
l fdk. l alb. h.) laa 1683 til Randrup og Kongstedlund, men ejedes 1688 af velædle Mette Nielsdatter,
dr. Niels Bentzons 1) enke i Aalborg. I 1700 laa gaarden under Havnø.
Rasmus Christensen var fæster 1683 og 1700.
Hans enke Maren Jensdatter levede 1721, og 2 aar
efter fæstede BrønsdoriT til Kongstedlund halvparten
af gaarden til Michel Christensen Lyngbye, der døde
1750. Næste aar fæstede BrønsdoriTs enke Charlotte
Amalie Wigandt gaarden til sønnen Anders Christensen(!) Lyngbye, der endnu levede 1773. I 1787 har
derimod Rasmus Jensen gaarden, paa hvilken han
1828 faar skøde fra Kongstedlund. 1875 faar Jens
Peter Christensen gaarden, 1917 Søren Emborg og
1926 Peter Hertinus Nielsen Emborg. Gaarden er nu
udstykket.
7. Christen Christensens ga ard (matr. nr. 3; 1664:
8 td. 4 skp. 3 fdk. 23/7 alb., 1688: 7 td. l skp. 3 fdk.
2 alb. h.) tilhørte Kongstedlund. Fæsteren var 1649
Christen Christensen; han kaldes 1680 ))gamle Chr.
Chr.«. Den mand af samme navn, der sad paa gaarden 1680 og 90, har vel været sønnen. I 1724 havde
Niels Christensen gaarden, og 1733 fæster sønnen
1

)

Niels Bentzon, dr. med., provincialmedicus i Aalborg,

t

1674.
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Jesper Nielsen en part i hans faders gaard, som hans
gamle fader havde afstaaet. 1764 fik sønnen Niels
Jespersen gaarden i fæste; han døde 1808. Derefter
havde Niels Nielsen Harborg gaarden i 1834. Han
døde som aftægtsmand 1849. Fra ham gik gaarden
over til svigersønnen Chr. P. Houtved. Omkring 1858
deltes gaarden i matr. nr. 3 a og 3 b, af hvilke den
første udflyttedes og nu hedder Stendalgaard. Matr.
nr. 3 b, der blev liggende i byen, skødedes 1860 af
Maren S vanholm paa Ny-Viffertsholm til Niels Christensen Søndergaard, der atter 1889 skødede den til
Jens Jeppesen. Hans enke solgte 1916 gaarden til
Jørgen Martinus Jeppesen.
8. Peder Laursens øde gaard (matr.nr. 2 a; 1664:
14 td. 4 skp. l fdk. 1 3/s alb., 1683: 9 td. l skp. l
fdk., 1773: 6 td. 6 skp. l fdk. h.) tilhørte 1688 Mette
Nielsdatter i Aalborg og brugtes af hende. Siden
kom gaarden under Kongstedlund.
Fæsteren Peder Laursen levede 1644 og 64. Saa
har jeg ikke fundet nogen før 1748, da Kjeld Christensen havde gaarden sammen med Niels Sørensen.
K. C. levede endnu 1773. Hans søn Christen Kjeldsen var fæster 1787 og 92. Siden fik Niels Christensen Søndergaard gaarden og døde 1823. Efter ham
fulgte sønnen Christen Nielsen S., der 1858 skødede
gaarden til Anders Sørensen Overgaard. Sidstnævnte
flyttede i 1878 gaarden lidt ud syd for byen, hvor
den nu kaldes Overgaard.
Marknavne.
1636 nævnes en vang ved navn Smidie Brovang.
1683 n~vnes Broagers Blokker, Bygtoften, Holmen,
Nedertoft, N01·mark, Nørtoft, Nørvangs Giøe, Rugtoften, Søndervangs Ager og Søndervangs Giøe.
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ENLIGTLIGGENDE BEBOELSER.
Skovlluse (med tonen paa den sidste del af sammensætningen), en gaard og en del huse, nærmest
med karakter af en Jille by, tæt sydvest for Bælum
og almindeligt regnet som et anhang til denne.
Navnet Skovhuse findes ikke nævnt i ældre arkivalier, og jeg mindes ikke at have ·set det før 1670.
Efter udskiftningskortet fra ca. 1790 synes her da at
have været en gaard og 12 huse.
I 1692 døde en mand i Skovhuse ved Navn
Christen Madsen, vistnok gaardbeboer. Af hans bo
skal jeg her for kuriositetens skyld nævne hans gangklæder og deres vurderingssummer: en gammel lædernattrøje 2 mark, et par læderbukser 2 mark, l par
gamle sorte do. 1 1/s mark, l lædertrøje 8 skilling, et
par gamle vadmelsbukser 12 skilling, l gl. hørgarnsskjorte 1 mark, l blaagarns do. 1 mark, l gl. kabuds
6 sk., 1 gl. sort hat l mark, 2 halsklæder 1 1/2 mark,
l par gamle sko 8 sk. 1 ).
Gaarden i Skovhuse (matr. nr. 22) hørte forhen
under VifTertsholm og er maaske den, der var beboet
af Michel Nielsen Bundgaard, som døde 1738. lalfald
var den 1778 fæstet af Anders Andersen B. Han
døde 1806, hans enke 1809, hvorpaa sønnen af samme
navn fik fæste paa gaarden. Han skulde i ·landgilde
betale 9 rdl. l mark aarlig samt gøre 3 a 4 rejser
aarlig fra Viiiertsholm til Aalborg eller lige lang vej~).
Efter ham kom Peder Lansten, der døde 1816. Hans
enke afstod 2 aar efter gaarden (4 td. 7 skp. 3 fdk.
23 /a alb. h.) til Jens. Andersen Bundgaard, der fik
fæstebrev 21 /s 1818. Han sku~de i landgilde give 4
') Tingbogen.
') Viiiertsholms fæsteprot.
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rdl. l ma rk. J ens Bundgaard døde 1837, og gaa rden
ejedes derefter 1860 og 74 a f sø nn en Anders Jen. en
B., dt>refler (1882) af dennes svigersøn Selgen Andel·sen, og ·enesl fra 1890 a f hans søn Ande1·s And ersen
(Bundgaa rd), den nuværende ejer.
Et hu i Skovhuse kalde 1870 Suolsmoselms.
Her . boede poltemager Hans P eter Hjorthol m, e n
langelænder.
Fredenshjem, en ny ejendom vest for Bælum ved
Lyngbyvejen. Den er bygget paa tidligere præstegaardsjord.

Nørgaard (eller Bælum-Nørgaard}
(nuværende Bælum fattiggaard) tæt nordvest for Bælum by, er oprindelig en gammel hovedgaard. Den
ejedes i det 15. aarh. af fru Susanne Nielsdatter (Rosenkrantz), efter hvem den 1455 med en gaard i Smidie blev udlagt til hendes broder, hr. Ludvig Nielsen 1).
Nørgaard skyldte da 6 ørtug korn, l løb smør og 7
dl. pendinge 2). 1460 melder et vidne, at »Nørregaard«s skov er Nørregaards enemærke, og at Nis
Persen havde den i sin værge i 30 aar 5). Tre aar
efter udsteder hr. Ludvig Nielsen (Rosenkrantz) lovhævd paa »Norgard« med mere gods 4 ). 1472 var Jes
Michelsen i Nørgaard vidne paa Hellum herredsting
ved en lovhævd paa en gaard i Solbjerg 6). Han har
vel været foged eller bestyrer paa gaarden, maaske
fæster af den. 1493 udstedes der atter lovhævd paa
»Nergaard« eller >>Nørdregaard« med mølle (vandBarner: Familien Rosenkrantz' Hist. I, 177.
Ny kgl. Saml. 4°, 868 p.
") Ældste d. Archivreg. II, 277.
') Sst. s. 285.
6
) Langebecks Dipl., Rigsark.
1

)

2
)
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møllen, som nedenfor skal omtales) og mere gods 1).
Ludvig Nielsen havde en datter, Anne, der var gift
med hr. Oluf Pedersen (Gyldenstjerne) til Estvadgaard ved Skive. Dennes datter Elsebe blev gift 2.
gang med væbneren Erik Mortensen, der saaledes
kom i besiddelse af Nørgaard. Han nævnes 2/10 1543
i et brev om sandemændstog paa Tersted mark, Skørping sogn 2 ). Aaret efter tiltalte han Marquard Moritsen for rigens ret for hovedgæld og faldsmaal. 2/9
1545 tiltaltes han selv af sognepræsten i Holstebro,
mester Mads Ibsen Hvid til Estvadgaard 3), der var
gift med Elsebes sø ter Lene Olufsdatte•· (Gyldenstjerne) og altsaa vager til ETik Mortensen, for al
den landgilde, indfæ lning, sagefald, brug og oppebør. el, som Erik Morten ·en og fm El·ebe havde
oppebaaret af hans hustrus, fru Lene Olufsdatlers
god i Estvad ogn.
Iester Mad H'•id fremlagde el
ting vidne fra Ginding herr d ting af 1544, l dende
al fn1 El elle Gyldenstjerne Lil Nørgaard, siden hende broder Otte var død og hun vaT hjemkommen
fra Sjælland og boede i Estvadgaard, da oppebar fru
Elscbe al jomfru Lene hendes sk ld og oppebørsel
af alle hendes lj nere i Estvad sogn i 3 aar. Et andel ling vidne af 1545 siger, at fru EL ebe til Nørgaa1·d ha de Eslvadgaard med al den tilliggende i
4 aar fm· hendes broder Otte
ldenstjernes bryllup
vart). I foraaret 1546 udtog Erik Mortensen endog
en stævning mod ham til kongens retterting, fordi
han ))havde taget hans hustrus søster til ægte uden
') Ældste d. Archivreg. Il, 280.
) Gjerding: Hellum Herred, s. 147.
8
1
) Han var dog kun ejer af /• af denne gaard.
4
) Danske Mag., 4. r., I, 63, 127.
2
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hendes slægts og venners samtykke og tilladelse« 1).
Tilførselen herom i kancelliets tegneiser er dog igen
udslettet, saa det synes, at det er kommen til forlig.
Mads Hvid skrives endnu i sept. 1555 til Estvadgaard2); men i et kongebrev fra slutningen af 1556
skrives han til Nørgaard·3), som var tilfalden hans
hustru eller datter (h vis førstnævnte maaske allerede
dengang var død) ved hans svigerinde Elsebe Olufsdatters barnløse død. 1562 forfulgte han »sin herregaard Nørgaard og Nørgaards fang og møller med alt
det gods i Bælum til laas<(<~o). Mads Hvids datter
Anne Madsdatter var imidlertid bleven gift med Albret Høg, efter navnet at dømme en adelsmand. Han
var dog allerede død 1572; hans enke skriver sig til
Nørgaard 5 ).
Hermed er Nørgaards historie som selvstændig
herregaard afsluttet. Gaarden kom senere ind under
Vorgaard. Naar og hvorledes dette er sket, vides ikke.
I markbogen fra 1683 findes en bemærkning om, at
Nørgaard berettes at være bygget »paa Velbaarne
oberstens [Dedens] Hoffuedgaard Vorgaardsz grund
og der til aff Arildtz tiid at haffue hen hørt, Som ey
andededis kand Mindisz, eller och aff gamle skiøder
och andre adkombst breffut, kand fornehmisz, Huor
Vel samme gaards Jord liger ager om ager med de
andre Belum Jorder«.
1
)

Sst. s. 189.
Barner: Fa m. Rosenkrantz l, 265.
8
) Tegneiser over alle Lande.
4
At •forfølge
) Saml. til jydsk Hist. og Topogr. IX, 372.
til laas• vil sige ved en besteint vidtløftig procesmaade
at erhverve rigens rets stadfæstelse paa ejendomsretten,
hvorved al fremtidig indsigelse afskæres.
") Sst. s. 70.

2

)
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Det med »Arilds tid« passer jo altsaa ikke ganske, som vi har set.
Medens Nørgaard laa under Vorgaard, var den
fæstet bort til bønder. I 1627 boede paa Nørgaard
Bjørn Madsen, der sammen med Las Sørensen i Dragsgaard o. fl. tog syn over N. Kongerslev kirke i nævnte
aar 1). To aar efter bor Michel Laursen og Poul Jensen her. Sidstnævnte, der endnu levede 1642, boede
1637 paa Nørgaard sammen med Anders Michelsen,
der kan have været en søn af Michel Laursen.
1658 og 62 ejede Elisabeth Rodsteen til Vorgaard
»dj thueude parter vdj en gaard kaidis Nørgaard«
samt de tvende parter i 'Nørgaards mølle 2). Peder
Bille til Lindved, der ogsaa havde haft part i Nørgaard og dens mølle, havde solgt denne part 1661 3 ).
Gaarden takseredes da til 25 td. h. 1646 og 62 boede
Mads Pedersen i Nørgaard; han var kirkeværge. 23 /s
1675 solgte Hugo Liitzow til Lundsgaard (og Vorgaard) de 2 tredieparter af Nørgaard, der var tilfalden hans hustru som arv efter Marquor Rodsteen til
Lundsgaard, til oberst Deden paa Dragsgaard. Nørgaard var da ansat til 20 td. rug, 24 skp. byg, 40
skp. havre, 4 pund smør, l skovsvin, l fænød, l rdl.
gæsteri og 18 td. 4 s kp. mel. U n der gaarden hørte
4 linse i Bælum by4-).
1674 og 80 boede paa Nørgaard Jens Poulsen,
formodentlig fæster (var ransnævning 1674) og søn
af ovennævnte Poul Jensen. Jens Poulsen døde 1682;
hans bo var ret stort. Aaret efter boede Peder Lau') Tingbogen.
2
) Jordebog, indsendt i henhold til missive af "/• 1660 osv.
3
) Sst.
•) Ny kgl. Saml. 4 ", 868 p.
2
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ritsen (Nørgaard) som fæster her. Han blev 1688
stævnet for resterende landgilde til oberst Deden.
Samme aar blev Nørgaard synet; og man faar
ved den lejlighed besked om dens bygninger. Først
var der isterrollingen (stuehuset). Det bestod af 3
gulv og 9 bindinger og var meget brøstfældigt baade
paa tømmer, tag og ler. Saa var der »herberghuset«
paa 6 bindinger, ladeu paa 9 gulv og »it<< (!) bindin g, del sø ncl.erste h us paa 9 bindinger, det norderste hu paa l 1/2 bindin g og den østre lade paa 14
bindinger 1). Gaanlell \'a r i 1721 igen brøstfældig, og
Peder Lauritsen kunde paa grund af gæld og armod
ikke længere blive hængende ved den. Gaarden blev
da synet og vurderet. Rollingshuset bestod da af 12
bindinger, laden 33 bindinger, stald og fæhus 15 bindinger, faare- og svinesti 7 fag, »ganske øde«. Peder
Lauritsens bo be lod af : 2 borde, l bænk, 2 gamle
egekister, 2 ' r skrin, 1 gl. egeskab, l fyrreskab, l
fyrreskrin, l ege- cngesled, 2 halve sengesteder, 3
uldne dynevaar, 2 puder , l bredt broget sengeklæde,
l ·øldtønde, 2 ottinger, l kærne, l tragt, l jernpande,
l dejnelrug, l strippe, l haandkværn og l kobberkedel. I staldene fandtes: l brun hest, l skimlet do.,
l brun hoppe, l skimlet do. , l rød hjelmet ko, 3
sorte do. (den ene syg), l sort kvie, l graa stud, 2
spæde kalve, 3 faar med lam, 3 do. uden lam, l gaas
og l gasse, 3 høns og l »kok« - samt vogn og plovredskaber2).
I 1715 havde Claus Jørgen v. Deden til Vorgaard
og Dragsgaard en strid med grev Danneskjold-Samsøe
til Lindenborg, Severin Brønsdorfl" til Randrup og
Kongstedlund og Laurits Kjærulf til VifTertsholm om
1
2

)
)

Tingbogen.
Sst.
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Nørgaard og dens tilliggende. De tre herremænd
havde anlagt proces mod Deden, men det kom til
forlig og processen ophævedes. Det hedder i forliget:
•Først at Bemeldte Hr. Oberste Leutnant von Derlen
uden nogen paa Ancke efterdags beholder W f1j Eene
Mercks Ejendom Nørgaars og dessen Møllis omhtistede Eng
og Jors Maan item berørte Møller toffte, samt lille toOl og
tueeden alt under Vorgrd: beligendc, paa dend Maade at
band samme saaledis med diger og giertzeler saa forsnarlig jndlucker, at CreaturCl' iche kand gaa deJ' orner og
schulde formedel l Ludtelsemis Brøslfældigbeed nogen af
Bælum Byes Beboeris Creaturea· ofuer støedc T, endten berøl·te Møllertomen dee andre tolllc1· cl1er Enge, schal mcere
Semælte Oberste Leutnanten og Folck icl<e maa [!) lage
nogen H nuspenge deraf men Creatureme udsebad Eje m e
at lefucris. Derjmod om nogen schulle under staac ·ig al
jodjage eller jndda·ifue nogle Grenturer i meer fornefole
Enge og toffler, da Vedkommende ej alene derfor vedbørlig
andseeis, men end og og [!) dessen Ejere dea·Af snare Hunspenge uden nogen endten forevending undsehylding eller
besmyckelse. Aa1det [o: for del andel] gresser Hr. Obcr le
Lculnant icke lleere Creaturer paa Bælttro Marck, end som
al Advenant effter Hartkorn kand tilkomme.• 1)

I 1727 er det ikke længere almindelige bønder,
der bor paa Nørgaard, men en mand med det forholdsvis distingverede navn Henrich Gross, som ogsaa boede her 28 /2 1747, da han fungerede som sættedommer. En anden mand, Steen Ditlevsen Friis,
døde her og blev begravet 4 /s 1733, 80 aar gl. Han
var 5 uger før sin død kommen til Nørgaard efter
tilforn at have boet i Ejstrup. Han var utvivlsomt
fader til Gross's kone Annette Friis, der boede paa
Nørgaard 1751. Fem aar efter bor herredsfoged Christen Sørensen paa Nørgaard, hvis avling og ejendom
han havde i brug.
1

)

Lindenborg birketingbog.
35
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N ørg a ard forblev under Vorgaard til 1768, da
konsistorialraad Laurids Jelstrup solgte den med 4
huse til Niels Christensen H u s dal, ladefoged paa
Frijsenvold, for 2020 rdJ.l) Nørgaard var 1767 sat
til l O td. 2 s kp. 2 alb. h. 2 ).
Husdal solgte 1777 gaarden (1789: 12 td. 3 skp.
3 fdk. 2 alb. h.) med mølle til købmand Jens Sørensen Kaas (søn af kromand Søren Magensen K.) for

Nørga ard.

2052 rdl. Han var født 1748 og døde i Mariager
1834. Kaas skal have bygget den hovedbygning, som
endnu staar i noget forandret skikkelse. Fra hans
tid stammer formodentlig ogsaa de store gamle lindetræer foran stuehuset. Kaas solgte gaarden 1812
(skøde 4/7 1817) til Johannes Meldahl fra Benzonslund paa Sjælland for 23,4 79 rdl. med Bælum mølle,
Fruerhuset og et hus i Bælum by.
Kaas, der var gift med Birthe Jensdatter, havde
8 børn. Af disse blev den ældste søn Søren ejer af
1
2

)
)

Hvass: Personer og Familier af Navnet Hvas, I, 122.
Jydske Efterretn. 1i67, nr. 52.
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Aamølle. Han var gift med Cathrine Borberg. Den
ældste datter, Johanne Margrethe, døde paa Østerø;
Færøerne, 26/7 1822. Hun var første gang gift med
Niels Schow, silke- og klædekræmmer i København,
anden gang med Christian Ludvig Homann, sognepræst til Østerø. De andre 6 børns skæbne kender
jeg ikke.
Meldahl var gift med Friderica Dorothea Wa-

fr
Mølle

Ye s t e r - Tof~en
Beliggenhedsplan over Nørgaa rd i 1790'erne.

gaard fra Skelund præstegaard og havde sønnen Poul
Christian, døbt 3/9 1813.
Johs. Meldahl solgte allerede 1814 (skødet tinglæst 1817) Nørgaard (17 td. h.) med mølle og Fruerhuset for 24,100 rdl. til sin svoger pastor Enevold
Wagaard, d r 1816 skødede den med tilliggende for
42,000 rdl. til overkt·igs kom mi sær Peder Christian v.
F ols ach (r. 8 /~ 1 795), der l 34 solgte gaarden for
4000 rdl. sølv og 3900 rdl. sedler til herredsfoged A.
H. Hvass. Folsach flyUede da til Vorgaa rd m ed sin
familie, hvor han levede af sine penge. Senere blev
han ejer af Fuglsøgaard og døde i Aarhus 1 % .1860.

544

CHR. HEILSKOV!

Han blev 10/7 1818 gift med Cecilie Caroline Glud, f.
17,98, t 13/u 1847 (datter af Hans Juul G. til Dragsgaard).
P. C. v. Folsach havde ialt 7 børn, af hvilke 3
døde som smaa. De andre var:
17
1
/u 1819, t 1/7
) Hans Juul, exam. jur., f.
1868, ugift.
~) Johanne Margrethe, f. 26/s 1824, t paa Trudsholm 1876 eller 77, ugift.
9
) Hans Frederik Johannes Peter, hofjægermester,
r*, ejer af Gjesingga,ard, Ristrup og Hjortshøj! und, f.
28
/4 1830, g. m. Henriette Vilhelmine lngerslev.
12
4
/2 1833, g. m.
) Marie Adolphine Elisabeth, f.
Frederik Jørgen Pultz v. Folsach, hofjægermester, ejer
af Vedelslund.
Anders Nicolai Hvass, justitsraad, herredsfoged
og skriver i Hellum-Hindsted herreder samt birkedommer ved Lindenborg birk, var født paa Randrup
1/2 1797 (s. af Frants H.). 1831 blev han udnævnt
til herredsfoged og flyttede aaret efter til Nørgaard,
som han fik skøde paa 1834. Senere købte han 8
gaarde og 15 huse i Bælum samt- krattet Bælum
Buske 1). Nørgaard stod 1859 for 15 td. h. ager og
eng, 5 td. mølleskyld, areal 200 td. l. Til gaarden
hørte da som fæstegods 4 gaarde og nogle huse. 1864
nævnes desuden et teglværk til gaarden.
Justitsraad Hvass, der var en meget alsidig og
virksom mand, døde 21 /s 1867 paa Nørgaard og blev
begravet paa Bælum kirkegaard "% under meget stor
deltagelse fra alle sider. Sønnen Frantz fortæller:
»Under Bisættelsen svævede en lille Fugl, der var
bleven indespærret i Kirken, næsten hele Tiden over
1

)

F. Hvass: Familien Hvass, I. 53.
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Kisten med dens mange Krandse, et Billede paa den
frigjorte Aand, der dvælede endnu nogle Øjeblikke i
den store Vennekreds for derefter at svinge sig mod
det Høje.«
A. N. Hvass var gift med Kirstine Dorothea

Herredsfoged, justitsraad A. N. Hvass.

Schmidt, en skolelærerdatter, f. paa Fyn 1800, t paa
Nørgaard 1848. En mindetavle over dem hænger i
Bælum kirkes kor. De havde følgende børn:
1
1
/to 1824, kontor) Frantz, f. i Frederikshavn
chef og departementssekretær i justitsministeriet, kancelliraad.
~) Christian August, f. sst. 9/7 26, t paa Nørgaard 27 /s 36.
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) Marcus Apdreas Nicolai, f. paa Gudumlunds
fabrik 10 /7 29, ejer af Vestergaard i Skibsted sogn,
t 1866.
14
4
/a 31, stud. jur.,
) Ernst Henrich Carl, f. sst.
24
t paa Nørgaard /1 58.
4
5
) Michael Lange, f. paa Nørgaard /12 33, dansk
jurist, ejer af samme gaard.
Desuden havde Hvass en plejedatter, Fanny
Kirstein.
Efler fh'ass død blev hoet for fællesregning indtil 1/6 1868, da sønnen Michael Lange Hvass overlog
Nørgaard og en fæstegaard for 2500 rdJ. Nørgaard
blev bortforpagtet, og den nye herredsfoged, Wøldike,
lejede bopælen. M. L. Hva · døde 10/7 1875 i Kongens Lyngby, men blev begravet paa Bælum kirkegaard.
Hvass's arvinger solgte nu Nørgaa·rd (der 1870
var bortforpagtet Lil N. F. N. Thorup, senere poslkontrabent og ejer af Agerbjerggaard) Lil Bælum-Solbjerg kommune, der omluiug l 76 delvi omb ggede
den og indrettede den Lil faltiggaard for kommunen
og omliggende sogne. Den staar nu ansat til ca.
11 td. h.
Til Hvass's efterfølger som herredsfoged, kammerjunket og apellatiousraad Heinrich Christian Wøldike, lod kommunen 1875 opføre et bus tæt ved Nørgaal·d til herredskontor og bolig for ham og famili .
Det er den ældste del af den nuværende høj kole.
De tider er nu forbi, da Bælum falliggaard rummede en stor og broget skare af lakkels forbutlede
individer af begge køn, ja hele fammer med børn.
Men saadan var det i 18 O'erne og 90'erne. Den
gang var der fuldt af originaler paa Nørgaard, de
allerfleste store venner af flasken : Qlyngen, Kløj~
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gaard-Peter, Store-Trine, Kusojen og ikke at forglemme den stærkt aandssvage Fowl-Mariane, der
altid gik omkring med en pisk i haanden for at »ræh
folk hen«. En gang havde nogle gavtyve foræret
hende en gammel høj hat, som de havde pyntet med
lange nedhængende baand. Den var hun meget stolt
af og mente aabenbart, at den virkede flatterende,
naar hun gik omkring hos folk og bad om ))en dram
og en hweddekaw«. En halt mand paa fattiggaarden,
der i reglen laa til sengs, fordi han var fuld, læste
lektier med gaardens skolepligtige børn. Han havde
da en lang kæp hos sig i sengen, hvormed han kunde
naa hen til døren og genne børnene tilbage, hvis de
vilde prøve paa at stikke af fra undervisningen.
Store-Trine, der ogsaa var lidt fugtig, var, saavidt
jeg husker, enke efter sognets sidste ))stodderkonge«.
Bælum højskole
blev oprettet i 1885. En kreds af mænd paa egnen,
der interesserede sig for højskolesagen og tillige gerne
vilde skaffe Bælum en erstatning for tabet af herredskontoret, kom i forbindelse med cand. theol. Hans
Villum sen, født i Høje- Taastrup sogn 1845, forhen
lærer paa Hindholm. Herredsfogedboligen stod netop
tom efter Wøldike, og l. november 1885 overtog Villumsen sin virksomhed som forstander ved højskolen,
til hvilken han senere knyttede en realafdeling, saa
navnet blev »Real- og folkehøjskolen i Bælum«. Her
virkede Villumsen i 35 aar, indtil han paa grund af
alder fratraadte i 1920. Jeg kan give min gamle
lærer det skudsmaal, at han var en højtbegavet,
bramfri og saare elskelig person, der sikkert mindes
af alle sine elever med uskrømtet hengivenhed. En
kreds af venner lod bygge et lille hus til ham tæt
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ved højskolen, hvor han henlevede sine sidste dage
med sin familie. Hans død blev paa en maade betegnende· for hans karakter. Villumsen var en stor
naturelsker og dyreven. Han gik hver dag ture i
den til højskolen stødende Bælum plantage, hvor han

Højskoleforstander Hans Villumsen.

havde gjort fugl ne sna fortrolige med sig, al endog
d sky krager kom og tog føde af hans haand. Den
23. aug. 11)26 bl • ban af pastor Be l<er funden død
her i sin kære plantage, ramt ar el hjerteslag.
Ef1er Villum en frall·æden købte et aktie ·elskab
højskolen og ud idede den. Til forstandet· algtes
høj kolelæ r r Valdemar Rasmussen fra Vtaa, der ddver kolen med særlig ægt paa landbrugsfagene.
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ørgaards uandmølle b·u· liggel ved b. ·kken nedenfor 1 ørgaard, h ror der endm1 spore forhøjniuger
i engen efter mølledæmningen, lige om der ogsaa er
rundel stumper af mursten paa stedet.
Møllen nævnes, som vi har set, allerede 149:3.
Den beboedes 1629 af Maren ,hristensdatter, der ! 2/u
s. n. paa herred tinget frasagde ig m· og gæld efle1·
sin salig husbond Anders Møller. 1635 forbyd r Peder Bio h i erholm, der va r ridefoged til Vorgaard,
Bælum bymænd at ))sveche« eller JJ øcb « hør (?) i
1 ørgaards mølledam eller al have nogen brug i fornævnte dam eller i bækken fra Luri kilde og Lil
Nørgnards møllerendc 1) . To aar cflel' bor 1ad Jenseir i Nørgaards mølle. Han havde haft nog n l j ·Lighed med Eske Lauridsen i Kor gaard; men i hø Len
1646 hlev de rorligle, og Mads Jen en )>log i Eske
Lauridsens haand« og lovede <tl oplægge en tønde øl
i Korsgaard søndag før mikkel da", og fire mænd fra
B •lum lagde d res hænder dcrpaa Lil illerligh d 2).
1661 ejcd s de 2 1 m·Ler af ørgaards mølle af
Peder Bille til Vorgaard. Han maalle i nævnte aar
udl< gge møllesl·ylden (den var i 1675 18 Ld . .J. slq.
mel) Ul prokurator Niels Lauridsen Bech i Aalborg
for en sum penge, han var denne 'skyldig 8). Beboeren
af møllen vat· paa den tid (og ligeledes 1658 og 8:3)
Anders Christensen Møller.
I 1674 lod Elisabeth Rodsteen til Vorgaard ved
sin fnldm gUg Søren Christensen i Lille-Brøndum
æ· le tings idner om møllerne m. rn. i sognet. Ved
den l jlighed oplyses det, al mølledamm n W 1 ørgaards mølle »er mo:en effiergroil og vandet der
1

1
)

Tingbogen.

') Sst.
8
) Sst.
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ofver saa forhindret, at møllen mange gange icke
kand maale [male]« .
. Samme aar boede Anders Christensen i Nørgaards mølle. Hari var kirkeværge og kan maaske
have været søn af ovennævnte Christen Lauridsen.
Ai1ret efter solgtes · de 2 tredjeparter af Nørgaards
mølle til oberst Deden paa Dragsgaard. 1685 . bor
Henrik Nielsen her, da han stævnes for resterende
mølleskyld. I 1687 var Frederik Møller · her, ogsaa
han var fæster under Vorgaard. Men samtidigt nævnes en Henrik Møller her, utvivlsomt Henrik Nielsen
som aftægtsmand. I tingbogen for 1692 omtales han
som boende her paa 8de aar - altsaa fra ca. 1684.
Han stævnes af Lauritz Kjærulf paa Viiiertsholm ved
hans fuldmægtig Albert Christensen i Bielum for 16
slettedaler, han skyldte Kjærulf.
I markbogen af 1683 berettes, at »Nørgaards
mølle er nogenlerlis ved magt hafver 2 qverner oc
drifvis med ofverfalds hiul. Vandløbed er af 2 Kilder, den ene ligger sønden for bæluro bye som er
en liden Kilde (Luris kilde], den anden bech kaldes
Difvelsdal oc løber vd af difvels bach kand icke
maale vden allene fra den ene Kilde, vden naar det
regner kand korne til hielp, om Vinteren kan hand
intet maale, naar frost er oc om foraared groer
bechen gandsche til, har ingen anden at maale for
end bæluro bye oc sommetider icke deris korn kan
maale formedelst det ringe Vand«.
1686 var møllen ansat til 3 skp . . 3 fdk. efter den
ny matrikel. 1690 og 1713 er her en Christen Nielsen Møller, der 1710 betaler en mark i »krigsstyr«.
Han efterfølges af Simon Jensen, som dør 1717. Fem
aar efter bor Lars Mortensen i Nørgaards mølle, og
1744 og 52 nævnes Søren Magensen (Kaas) sammesteds.
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I 1755 H\r det· nogle tvist1gb der oPUcm 1 e ·b·up
paa ifferlsholm og krigsraad Meulenc:rrachl paa Vorga.:nd om ejendomsretten til møll n. Meulcngra hl
hævdede sin rel som ubestTidelig.
Møllen blev nedlagl s n e ·t 1774 d <l v jrm øll n
vest for Nørgaard allerede var opført.
Halmølle har vel været den ene af de Nørgaards
møller, der nævnes 1562 (se tmder Nørgaard). l lin c:rbogen for 1635 omtales »Halmølle ad«, der synes
al h ave Il agel et sted ved Rolid e. De l tl< vnle aars
s ommer havde Poul J n en i Nørgaard gi el B lum
by mæ nd Jo'' W at dri e deres Lvæg genne m sin
gaard mod at hans ege t fik lov at gaa med.
g aa
drev de kvæget gennem gaarclen og »neder ad Hall «
(Hal kov) og ad »Hiø,cjcn« (?) og »Halm øllc ad«.
Peder Bloch i Gerholm gav nu la t og klage paa
Bælrtm by mæ nd , fordi de h a,·de »drølfuen og Ladcl
driJl'ue« med der s køer og gjort dem en »fedrøtTt«
ig nne rn 1ørgaa1·cl. og i dens endels skov i V01·en,
som iklte nogen kunde minde· al ha ve haft nogen
drift ig nnem , saa ogsaa fordi der e f· mon og hjord
havde gjorl skade paa han husbond (V rgaard
ejer · grund.
Halmølle, det· rimetigvis ' '::u· n ubetyd elig »sln·aLmølle«, synes al ha ve ek is teret i 1650, thi i el tingsvi Ine fra 1ne nle aar omlales HaLnøUe dæmn ing. amt
den ej, der løber fra Halm ølle Ul Spungm ølle ad.
føllen man dog snarl efl r ' 'ære forsvund n. du jeg
aldrig i nrltivaUer er s tødt paa b bo re af den.
Bæil1111 mølle, en p1·ivHegerel vindmøll paa ivløllcbakkerne nord vest fot· byen, vidt synlig ud e paa Kalt gal, kaldles 1767 orgaards v jrmølle og ,~ l1r d a formentlig fot· kort tid iden opført. D n s tod da for
2 td. l skp. 3 fdk. h. og beboedes af Anders hri-
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stensen Møller. Aaret efter solgtes den af Vorgaards
ejer for 1,300 rdl. til Testrup· paa Viffertsholm, der
igen 1774 solgte den for 1,400 rdl. til Henrik Schou
paa Vorgaard. I skødet hedder det: »hvilken Mølle
er opreist i Stedet for Riis Mølle og Nørgaards Mølle«.
Schous enke Cathrine W agaard solgte to aar efter
møllen for 1,175 rdl. til sin svoger Peder Jensen
Schou til Vorgaard, der atter 1782 solgte den til Jens
Sørensen Kaas til Nørgaard for 1,550 rdl. Ca. 1800
tilhørte møllen Søren Testrup til Vorgaard, under
hvilken gaard den endnu hørte 1813. · Mølleskylden
''ar i 1841 5 td. 2 skp. 2 fdk . 2 alb. Tre aar efter
ejedes møllen af Folsach til Nørgaard. Den er altsaa vandret flittigt frem og tilbage mellem de to
gaarde.
Blandt forpagtere af møllen er jeg i stand til at
nævne Niels Frantzen Holmager 1844, Johannes Caspar Fritz Schmidt og Severin Færch 1850, Niels Olesen 1860 og Lars Christian Nielsen, der tillige var
snedker, 1870.
Constances M~inde, et hus i lyngbakkerne nordøst
for Vorgaard, blev i sin tid opført til enkesæde for
generalinde Constance Rodenborg til Vorgaard. Her
henlevede hun sine sidste dage alene med en gammel
tjenestepige og døde 1824. Ti aar efter beboedes huset af Jens Christensen (Kudsk), 1845 af Niels Pedersen og holsteneren Joachim Diderich Sebelin (Zeppelin ?), hvilken sidste boede her 1870. Huset stod
endnu for en god menneskealder siden; dets tomt
ses endnu. Det er vist det, vi i min barndom kaldte
»Kartoffel-Mortens hus«. Folk fortæller, at der he.r
om natten gaar en mand, der trækker en flok kvier.
Det skal være en af husets tidligere beboere, der
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maa gaa igen, fordi han havde tilvendt sig ulovlig
ejendom 1).
Rismølle, nord for Vorgaard, var oprindelig en
vandmølle, der hørte under Vorgaard. »Rismøllæ«
omtales i det tidligere omtalte markeskælsbrev af 1504
om Bælum mark. De to parter af »Rijs Mølle« ejedes 1661 af Elisabeth Rodsteen til Vorgaard. Hvem
der havde den ene tredjepart, ved jeg ikke.
I 1637 beboedes Rismølle af Niels Nielsen (eller
Jensen), og 1645 var den fæstet af Laurits Mikkelsen
Møller, der ogsaa var tømmermand og døde 1676.
Han var søn af Mikkel Møller i Rismølle, der var
død inden 1645.
Laurits Mikkelsens søn var aabenbart den Christen Lauritsen i Rismølle, der 1662 stævnedes for tre
»saarmaal«, han med en kniv havde tilføjet Jens
Mikkelsen i Svanfolk paa Kristi himmelfartsdag. Jens
Mikkelsen krævede ham desaarsag til at betale hans
kost og badskærløn efter den affære. Da Christen
Lauritsen baardnakket udeblev fra retten, dømte herredsfogeden ham til at betale en bøde. Den Jens
Laursen Mikkelsen, der 1675 boede i Rismølle, maa
have været hans broder.
I 1683 siges, at der pa·a Vorgaards grund fineles
»2de lid n kvatmøller den eene kalidet Rii og den
anden Nørgaards Mølle«. Endvidere berettes, al >)Riisis Mølle e1· nogen ledis ved magt b1·ugcr det Vand
so m er en kilde oc \1Voergaard ød mølle bar brugt,
som nu løber hen til bem 1e Riisis mølle, her er quern,
som drivis ved en ofverfalds hiul Maaler for Suanfolch oc schibsted byer kand icke alletider maale for
Vand schyld, om Sommeren for Tyrche, om Winteren,
1

)
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naar det fryser, schylder 11 Td . . 8 S'kp. Miel .. . . « 1 )
I 1686 staar »Rigis Mølle« ansat til 3 skp. 2 fdk. 2
alb . .h. efter den nye matrikel.
1688 begravedes Else Cl,uistensdatter i Risniølle,
81 aar · gl., formodentlig møllerenke: · Den Mikkel
Laursen sammesteds, der 1685 . blev stævnet for re-

Rismølle 1~14.
(Efter maleri af Chr. Petresch Christensen.)

sterende mølleskyld og blev begravet 1/5 1689, maa
have været en "søn. af ovennævnte Laurits Mikkelsen;
og den mand af samme navn, hvis · barn døde 1691,
var øjensynligt søn af Mikkel Laursen. I 1690 nævnes Christen Nielsen i Rismølle, - som da vat: tingmand. I 169.3 og 94 bebos mølleri derimod af en
Anders Jensen og i 1710 og 32 af en Anders Poulsen
(han betaler 1710 l mark i krigsstyr), hvis kone dør
') Markbogen af 1683 ..
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i 32. 1765 dør Niels Jensen i Rismølle. Han er vel
den samme, som i 1756 kaldes Niels Bælum.
I 1767 træffer vi Niels Pedersen (t 1777) i ))Ris
Stampemølle«, hvortil dengang laa 1 td. 7 skp_. l fdk.
h. Stampemøllen i1ævnes endnu 1778 i Holks Provinciallexicon, men d~n var dog nok nedlagt senest 1774.
Efter at mølledriften var ophørt, blev Rismølle
fæstegaard under Vorgaard. Fæsteren var i 1778
Niels Guldager (t 1784) og i 1834 og 45 sønnen Niels
Nielsen G. I 1852 fik Jens Andersen Høst (gift med
den forrige 'fæsters datter Sine Johanne Nielsdatter
Guldager) fæstebrev paa gaarden. Han var her endnu
1870, men i _1883 døde her en aftægtsmand Christen
Jensen. Derefter var Anders Peder Christ~nsen fra
Hellum i mange a ar fæster af Rismølle; han døde 1919.
Gaarden, der var meget gammel og malerisk i
sit forfald, brændte 1927; der ligger endnu murbrokker efter den. Saadan endte en af de mange fordums vandmøller sin tilværelse.
Ca. 3 minutters gang vest for Rismølle (m.en i
Skibsted sogn) ligger nogle meget naturskønne dale,
kaldet Trolddale, hvor der i gamle dage skal have
boet trolde. Naar et eller andet blev borte, fik _un~
dertiden troldene skylden derfor, og naar vedkom~
roende ting atter blev funden, mente man, at det var
troldene, der havde bragt dem tilbage. Man kunde
henimod jul høre det ))dumre« i højene omkring
dalen. Det var troldene, der havde travlt til julen
og slog kister i. Den ovenfor nævnte Anders Peder
Christerisen i Rismølle (f. 1836) har selv mange gange
hørt det durure i højene, navnlig i december maaned,
Det kunde endog lyde, son1 om man skød med kanoner. Den gamle Søren Posts _kone (t ca. 1852),
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der boede i et hus ved Trolddale, har set troldene
danse inde i hendes stue om natten, og det kunde
klirre i hendes vinduer, naar troldene slog deres kister
i· inde i højene l).
Navnet Spamøllevad bro, oprindelig Spangmøllevad, ved sognegrænsen nord for Rismølle, forudsætter en vandmølle ved navn Spangmølle. En saadan
har jeg dog ingen steder set omtalt; men 1635 nævnes i tingbogen Spangmølle Bæk.
Voi·gaard;

Denne gamle hovedgaards historie har jeg skildret
i »Fra Himmerland og Kjær Herred« 1918 og skal
derfor her kun meddele et og andet til supplering
eller rettelse.
Sit navn har gaarden faaet efter den allerede oftere
omtalte skov Voren, der har strakt sig mod nordøst hen i retning af Halskov, og hvoraf der i 1688
endnu var sørgelige rester. En husmand, der levede
i Bælum 1723, opgives at være født i »Waaren«.
I 1661 tales der om et hus paa Vorgaard paa 4
bindinger, siaaende ved den søndre side af »jomfru
Lisbeth Rodsteens stuehus«, hvilket hus Peder Bilde
havde pantsat til hende for 45 slettedaler. Da han
imidlertid ikke havde betalt hende summen til den
fastsatte tid, mente jomfru Lisbeth, at dette hus med
udskud, grund og ejendom burde følge hende og hendes arvinger. Ved herredstinget blev det da ogsaa
tildømt hende.
Ved et syn over Vorgaard i 1675 meddeles følgende om gaardens bygninger: Først det vestre hus
borggaarden, som var 5 fag langt og 2 loft højt,
1)
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muret imellem stolper, med skorsten i den nordre
nde og med kæld r.
l nordre hus, 2 loft bøjl,
bindingsværk, 19 fa O' langt, med 3 · korstene; heri
fandtes bryggers kølle borg tue, kælder med kæld rhals, tækket med. L gl. Det østre hus 2 Jofl højl,
bindingsværk, 12 fag langt og med 2 skorstene. Herpaa var 2 smaa udbygninger, den ene af grundmur.
den anden af bindingsværk.

Vorgaard i 1880' ern e.

Det er omtalt i aarbogen 1918, at Vorgaard blev
ombygget i begyndelsen af 1770'erne (vistnok under
Henrich Schou). Som det fremgaar af ovenstaaende.
sammenlignet med forholdene nu, er da den nordre
fløj bleven nedbrudt, den vestre (og maaske østre) forkortet, medens det nyopførte hus (nuværende stuehus) er rykket frem i sydsiden af borggaarden. Ved
velvilje af hr. byretsfuldmægtig Chr. Petresch Christensen er jeg kommen i besiddelse af et gammelt fotografi, der viser Vorgaard i Schæbels tid (1880'erne).
I den vestre fløj, der ses paa billedet, fandtes riddersalen i øverste stokværk.
as
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Ifølge sidste udgave af »Trap« solgte kammerjunker V. C. Rodenborg i 1835 Vorgaard til Johannes Christoffer Nyholm til Sohngaardsholm, som 1837
skødede den til Karl Friedrich Schlomka, der 18301854 var superintendent i Strasburg in der Uckermark og førstepræst ved St. Marie kirke sammesteds.
Schlomka solgte 1840 Vorgaard til Carl Enewoll Alsen, der altsaa ikke, som meddelt i )) Vorgaards historie«, købte den 1836 (han var da forpagter). 18~3
kom gaarden til. E. V. Scbaumburg, der udstykkede
en del af den; og 1918 solgtes den til direktør J. P.
Jensen fra Aarhus, hvorefter gaarden yderligere udstykkedes. Senere ejere har været M. Petersen fra
1921; han solgte gaarden 1925 til A. Lohmann.
Af Vorgaards ridefogeder er i det foregaaende
nævnt Peder Bloch i Gerholm 1635 og i 1670'erne
»ehrlig och velacht Karl« Søren Christensen i LilleBrøndum. Medens oberstløjtnant Hartvig Otto v. Deden beboede Dragsgaard, havde han sine ridefogeder
boende paa Vorgaard. En af disse, som hed Thomas
Christensen, var deltager i følgende sørgmuntre episode, der giver et lille indblik i »takt og tone« i Holbergtidens Himmerland:
Lille juleaftens dag 1746 vat· løjtnant Han Georg v.
Deden fra Lundbæk (en nevø Lil oberslløjtnanten), scigneur
Thomas Chrislensen fra Vorgaat·d, serge, nt Jens Møllet· fra
Store-Brøndum og mon ieur Bloch , ridefoged paa Bandrup,
truffen sammen i Terndrnp mølle hos mølleren Jens Hundborg. Mens de var i møllehuset bad løjtnant Deden Thom;ts Christensen lilise oberstløjlnanlen. Derpaa siger Jens
Hundborg li! Thomas Christensen: • Havde J icke en Hat·e
paa Eeclers Hest da J lwm J1er Ul MøJlen ?• Ridefogeden
svaret· jo, og da han ser, al haren er borte, siger hand :
•Nu kand jeg see Hvem jeg er kommen iblant.• Derpaa
spørger saa løjtnanten Thomas Chri tensen: ~ Tyvter J
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mig for Haren ?• hvorpaa den adspurgte svarer anden gang:
•Nu kand jeg see hvad for nogen jeg er kommen iblant.•
Derpaa faldt der nogle ord imellem dem, bl. a. siger Deden
til Thomas Christensen: • Du skal være een Tyv og Skielm,
indtil Du bcviiser at i eg har staalen den Hare. • Og han
tilføjede, at Thomas Christensen var en tølper, og at han
ikke var værd at tjene den herre, han tjente. Den sidste
bemærkning har sikkert bragt ridefogeden særlig i harnisk,
thi han gav raat foz· usødet og svarede: >J kan kiøsze mig
i min R . . •, hvorpaa han lagde sine hrender overkors og
sagde: •Der ligger to Veje, I kan Riide hvilcken J vil. Her
har J intet at bestille, men jeg har at byde og befale.• Derpaa spørger v. Deden mølleren: •Er J jer Hoszbund noget
skyldig ?•, hvortil Hundborg svarede, at han ikke var ham
andet skyldig end ære og dyd. Herefter faldt der atter
nogle ord mellem løjtnanten og ridefogeden, hvorpaa førstnævnte langede denne en paa øret. Ridefogeden greb nu
fat paa løjtnanten og kastede ham baglænds ned i møllebækken, hvorved han selv kom ovenpaa. Da vidnet, som
atlagde denne beretning paa herredstinget, kom ud igen,
san han, at mølleren og sergt>anten var hos de to slagsbrødre i bækken for at skille dem ad. Da de kom op,
. sagde løjtnanten til ridefogeden: • Dersom jeg gi orde Jer
.Relt, da skulde jeg give jer nogen Hug, for J har saaledis
Tractered mig, da jeg er een Officer og eders Hoszbundes
blodz forvanter.« Da de nu igen kom ind i møllerens stue,
sagde Deden, at Thomas Christensen skulde tage sin kasket
af. Da denne ikke vilde det, slog løjtnanten den af med
-sin pisk, men ridefogeden satte den paa igen. Saa kom de
atter i haandgemæng, indtil de tilstedeværende fik dem
skilt ad. Ridefogeden slap ud gennem køkkenet og red
hurtigt bort fra møllen, gram i hu. Julens glæder form<~aede ikke at formilde løjtnantens sind, thi i det nye aars
begyndelse anlagde han sag mod ridefogeden. Da denne
"nu maa fornemme Lieut: Deden vil Divetere sig med en
.proces< imod ham, saa vilde Thomas Chl'istensen nu udtnge en kontraslævning. Det er dog formodentlig kommen
til forlig i sagen.

Om Vorgaard fortælles, at hver julenat Kl. 12
kommer »julevognen«, forspændt med 4 heste, kørende
36°
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ind foran hovedbygningen. Naar nogen hører den
komme og gaar ud for at se efter den, er der intet
at se 1).
Af Vorgaards jorder omtales i tingbog•n 1675:
Nylwo, Korsskov Eng, oldbakken (eller Veldbakk n),
Møll bakken, Rørlie Kær og B. kgaards Eng. I 18 5
var gaarden vange: Hjorhøj, Frøvang Nørre- og
ønde1·-Langvang, Billeshøj, Lillevang, Dam vang,
Bredva11g og Kaagsti. Engene 'ar: Hovenge n, Ildam (?), Risdam og Kølske r.
Vorgaards møl/>, en gammel, l. ng t forsvund n
vandmølle, skulde "yne at have Ugu t t sted mellem orgmud og Ri mølle. I markbogen af lG 3 berettes der, at møllen ar bleven øde »ved kej er ns
lid<C Comkling 1629) og endnu var "an ·ke øde. ))Hindis VRnd har ørgaard Mølle om Kilder [::>: kvælder] -vd ønd n for Møllesledet o den tid d •n var
ed maat brugles den ey andet end Ul \ oergaard ·
eged Korn oc findi gandsche intcd paa d n grurtd
til nogen Møl li · OplJyggel e igien«. H vonlan 'ørgaard mølle kan have brugt Vorgaard møll.c vand,
hvad vel er meningen, maa klogere folk end jeg forstaa. Med mindre Vor«aards mølle har liggel el sLed
i. engen ø l for Sønderskov; i aa fald kan den have
brugt del vand, der kommer fra Luris kilde.
Korsholm, et nyt afbyggersted ved korsvejen syd
for Vorgaard paa dennes mark.
Fruerlwsel, n mindre gaanl, forhen et hu , ved
v jen fra vanfolk Lil Terndmp, laa i føl"le lutlvtlel
af forrige narhundrede n11d -r Vorgaard harlkorn.
Her døde i 1845 1 iels Jen en l{j, r, og 1845 og 50
beboedes ledet ar Rasmus Nielsen, l 60 af P der
') Dansk Folkemindesaml. 19°6/2s, l.
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Michelsen, 1870 af Christen Nielsen og ejes nu af
Peder Østergaard.
Lillevang, et hus i nærheden af Fruerhuset, i 1870
kaldet Lillevangshuset. Stedet er bygget 1858 paa
præstegaardens jord.
Skovdal eller Skovdalsgaard, en mindre gaard lidt
sydøst for Lilleva ng, par el paa Nørgaards mark, var
1834 og 50 fæ ·te t af Lars :Mad en; 1855 og 60 ejedes
den af Jens Cln. ladsen og 1870 af Jens Jensen, der
1884 var aftægtsmand. Siden har gaarden været ejet
.af Jens Ovesen, derefter af Morten Christen Pedersen (t 1921), efter hvem sønnen Lars Peder P. nu
har den.
Skovdalshus i nærheden nævnes 1870.
Langholt, en gaard ved vejen sydvest for Fruerhuset. Her laa tidligere et hus, kaldet »Slottet«, der
formodentlig var udflyttet fra Bælum by og derfra
havde medført hint klingende navn. I 1870 kaldes
stedet Langholthuset, skønt Slot-navnet endnu var
kendt i 1880'erne. Gaarden er udstykket fra Vorgaard og ejedes ved begyndelsen af dette aarhundrede
af Jens Peder Bundgaard! efter ham af Poul Arenskov 1919-21, derefter af den nuværende ejer Jens
·Christensen.
Plovgaal"({a, 2 ga arde tæt ved hinand en i ognct
yd vesUigc hjørne, blev 1782 ud'llylt de fra Bælum
hy. Den ne var den allerede sltild1·ede øgaard, den
an den er de l i ld e ly kkede mig a l iden tificere. De
børle begg u nder Vi1Te·l'l ·Llolm og sige at ha e Jigg t
ved siden af h inande n i byen .
E n J ep Vog n n Lil »Floudergaard« om la l s 1451,
.d a han . luftede noget gods m d sin voge1· Christ en
J ens n T aarnsk tle lil Linderu.mgaard i Vendsyssel.
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I »Jydske aml.« 1), hvor dette forhold omtale , be:
mærkes: »Muligvis er her tale om Flougaard i Bælum«. Vi maa imidlertid med sorg ramme en pæl
gem1em denne Floudergaard i Bælnm, idet Flo gaardene ved dere udflytning fik navn efter deres beliggenhed ved Floaen 2).
Gaardene, der begge ved udflytningen var paa
4 td. 7 skp. 3 fdk. 2 3/4 alb. h., har matrikulsnumrene
10 og 11. Beboerne har. saavidt jeg har fundet, været følgende :
•Jalr. m. 10 (den · nordr gaard) var ved udflytningen fæslet af Morten Chrisl nsen (Beck), der døde
1809. Han bar ist beboet gaarden ammen m d
Poul Nielsen Søgaard. Denn var her ialfald 1801
og døde som aft, gLsmæ11d 1815. Sidstn vnle aar
havde Lars JøTgensen (Skeeluud) ganrden · han Cl' vist
den samme, som ogsaa kaldes >)Lau l Flou«. I hans
tid ejedes gaarden af Hva
paa ørgaard ; men Peder Chri ·teusen Ladefoged, der var her i 1870, var
selvejer og døde l 96. Derefter ejedes gatud n til
ca. 1924 af Aage Dahl og efter den tid af brødrene
Hjalmar og Kaj Jensen.
Malt". nr. 11 (den sønd re gaard) beboedes ved
udflytningen 1782 af Jens Chrislen en Kroptved, der
dør 1799 og han enke 1817. Hendes svige1·søn Søren Niel en Theil ejede gaarden fra 1813, men den
var W 1846 fæstet af Jens Søren en Th.eil og i 1860
af 1iels hr. Mad en. Søren Theil dø1· som aft~ · gts
mand 1861, hvorefter gaarden ejedes af Lats Nielsen
(kaldet »Staffen Lars«). Efter ham fulgte l< 68 - 84
Nie ls ørensen Svendsen, derpaa Peder
øren en
(Sommer) og siden i 1/2 aar 1 iels Peter Schmidt.
') 3. r., VI, 488.
') Floue, et ofte vandfyldt kær.
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Han fulgtes af K. Petersen i 14 maaneder. Nu ejes
gaarden siden 1919 af Chr. Christensen.
Hedegaard, der omtales i gamle dokumenter, synes at have ligget et sted i nærheden af Bælum Hede
nær grænsen til Lyngby sogn. 1477 gjorde hr. Jens
Knudsen, prior i Vor Fru kloster i Aalborg, lovhævd
paa gods i- Hellum Herred, deriblandt paa »Hede
gaardt« 1). I 1501 nævnes Søren Juul af Hedegaard 2),
og fra 1509 haves et papirs-mageskiftebrev fra Vor
Frue kloster paa » Hiegardt« 5). Endelig har man fra
1530 et pergaments-sandemændsbrev paa markeskæl
mellem Terndrup og Hedegaard"). Siden er jeg ikke
stødt paa gaardens navn; men 1633 og 64 omtales
Niels Jensen Smed i Hedehuset eller Hedegaards Hus.
Hedegaards mølle nævnes i markbogen (1683)
som en af de fire vandmøller, der hørte under Vorgaard. I 1664 meddeles, at den da var »gandsche
øde og ubefindelig« 5), og i 1674 vidnede Jens Poulsen i Smidie paa tinget, at han kunde mindes i 60
aar, da havde der ikke været nogen bygning eller
mølle paa det sted, som kaldes »Hiegaardsmølle« paa
Vorgaards mark. Ogsaa markbogen beretter, at » Hee~
degaards mølle kan icke nogen ei·indre at hafve vered
Mølle i hundrede Aar ey heller er kiendt paa stedet
at _der har standet nogen mølle saasom der huercken
Mølledam eller nogen beche paa stedet er kiendt«.
Men møllen har været kaldt Hedegaard;; mølle, »som
atf gamble Jordebøger kand fornemmis«. I 1688 siges om Vorgaards og Hedegaards møller, at de »for
1
)

Ældste d. Archivreg. III, 27.

') Ny kgl. Saml. 4, 868 p.

") Æld'ste d. Archivreg. III, 71.
4
·
) Sst.
~) Himmersyssets gamle matrikel.

564

CHR. HEILSKOV:

deris u-beboelig Situation, og mangel af vand, ej er
tieulig at opbygge eller kand taxeris for nogef«.
Det er altsaa ikke Hedegaards mølle, der har
ligget ved Skibsted Aa lidt nord for Sjørvad Bro.
Her findes nemlig nogle kilder i engen, kaldet Blæsborg Væld, og tydelige forhøjninger efter en dæmning.
Denne har vistnok været benyttet til opstemning af
aaen til Terndrup mølle.
J(ildegrwrd (1801 " td. h.) ved Fruerhus-Salbjerg
vejen blev 1847 ndn ll l Era Bælum, hvor den laa,
hvor den nuv reude skole ligger. Som minde om
gaarden staar ndnu et gammelt elmetræ paa stedet .
•Jeg ha1· før antydet, al det maaske kunde være den
gamle Lidsgaard.
I 1848 og 60 var »Kilddalsgaarden« fæstet af
Peder Hansen, der 1870 var selvejer. Han og hans
kone gik under navnet »Vand-Per« og »Vand-Karen«
med allusion til kildenavnet. Derefter ejedes gaarden
af Niels Peter Schmidt 1883-98 og efter ham hans
broder Lauritz Christian S. til 1902, da den købtes
af Anders Peter Gjellesen. Navnet skal gaarden have
faaet, fordi beboerne i den første tid efter udflytningen maatte hente deres vand fra en kilde paa marken.
Madelingaarden ved samme vej i nærheden af
Kildegaarden. Navnet kommer vel af Magdalene, thi
1688 tales der om en »Madalenesvangr<. Gaarden
ejedes 1870 af Jens Christensen, derefter af Niels Christian Christensen og fra 1897 af Niels Jensen.
Blæsborg, nu et hus ved ''ejen mellem Skovhuse
og Flovgaardene, har maaske oprindelig ligget i Bælum by. Stedet omtales 1635, da Lars Nielsen og
Jørgen Andersen boede her. Aaret efter nævnes Niels
Jensen Smed i »Bleszborig«. Han, der havde en
gaard i Bælum i fæste, boede endnu 1658 i Blæsborg,
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da Elisabeth Rodsteen til Vorgaard ejede halvparten
.af huset.
Paa tinget i 1645 vidnede Anders Mikkelsen i Bælum,
.3t han havde hørt, at der var faldet nogle ord imellem
Niels Smeds søn Lars Nielsen i Blæsborg og Per Smed i
Store-Brøndum, og da havde Per Smed bl. a. sagt til Lars
Nielsen: • I holder et Kieltering och Røffuer husz, och
baade du och dine skall thage eder vare for mig paa Alborig [ : Aatbor·g] VeL ~ Denne former·melse vilde Lars ikke
lade sig byde. ResuJtat: stævning. Niels Smeds datter Berete sigtedes 11aret efter for at have sagt, at Dorthe Lauridsdatter skulde have forgjort hendes barn ved trolddomskunster. De Blæsborgfolk synes at have været • Familien
paa Uroligheden•. Til samme godtfolk hører nok Jens
Nielsen og Niels Jensen i Blæsborg 1649.

Blæsborg bol, der 1683 og 88 beboedes af Thomas Laursen, var da ansat til 7 skp. l alb. h. efter
den ny matrikel og ejedes da af oberst Deden og
Mette Kaas, hver med en halvdel. I 1709 beboedes
Blæsborg af Morten Laursen, der var fæster under
Dragsgaard, og 1715 døde Mikkel Mortensen (antagelig sønnen) sammesteds.
I Pontoppidans l>Danske Atlas« (1769) kaldes
stedet endnu Blæsborg Boel. Dertil laa i 1778 ufor.andret 7 skp. l alb. h., og ejeren var da og i 1789
skoleholderen i Terndrup, medens en vis Anders Møller bor her i 1805. I Jonges »Danmarks chorographiske Beskrivelse« (l 777) kaldes stedet fejlagtigt
»Blæsborgbye«.
I 1649 var der syn over et »løchelse« (gærde)
mellem Blæsborg og Terndrup skov. Samme gærde
var 4 7 favne langt og bestod af staver.
Paradis kaldes et hus øst for Blæsborg.
Hosagerhus nævnes 1870, da Severin Nielsen
boede der.
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Lariskildehus ved Sønderskov i nærheden af LU:•
ris Kilde var i 1870'erne og 80'erne beboet af Poul
Jeremiassen, en omrejsende lægprædikant.
Lodskildehus, Ottemiiideshus, Bælum Hedehus, Tope-;
landshus og Fællesskovhus nævnes alle i 1870. . .
(Sluttes i næste Aargaog.)

Rettelse: Side 508, 10. Linie fra oven, staar ~Sid el
Brøndum•, læs •Lidel Brøndum«.

HIMMERLANDSKE STEDNAVNE
VED S. C. SORTFELDT
(Sluttet.)

III. HIMMERLANDS STEDNAVNE.
o n Slutningen af Stenalderen er der ifølge D r.
Sophus Miiller kommet et nyt Folk ind i Jylland med en anden Kultur end den, der raadede gennem den yngre Stenalder. Dette Folk synes at have
været af arisk Oprindelse, og fra dem stammer maaske de jyske Enkeltgrave, medens Stenalderens Cm
Magnon Mennesker begravede deres døde Høvdingeslægter i Stendysser og Jættestuer. I Jylland forekommer Enkeltgravskulturen særlig i Syd-, Vest- og Midtjylland og har ogsaa berørt Himmerland. Hvorvidt
der endnu findes Stednavne, hvis Oprindelse gaar saa
langt tilbage i Tiden som til Stenaldertidens Slutning>
er vanskeligt at paavise, og den store Kimbrerudvandring i det andet Aarhundrede før vor Tidsregnings.
Begyndelse har vel ogsaa bidraget til, at mange af de
gamle Stednavne er gaaet i Glemme.
Fra Tiden efter Kimbrerudvandringen til henimod Slutningen af den store Folkevandring synes
der at have været Ro i Landet.
Ved Folkevandringstidens Slutning forandredes
Gravskikkene her i Landet, og man mener, det er
det i det følgende omtalte Levfolk (Danerne); som
har gjort sig til Herrer over store Dele af Landet. ,

M
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1. Ingenavnene. Den fri Befolknings Landsbyer.
(Stednavne med Endelsen -inge.)
Disse Navne er sikkert ældgamle, efter manges
Mening de allerældste, og de gaar uden Tvivl langt
tilbage i Jernalderens ældste Afsnit, maaske helt tilbage til Bronzealderen.
Ingebyerne har muligvis været den almindelige
fri Befolknings Landsbyer, og denne Befolkning kan
have bestaaet af fri Folk af ringe Byrd eller fri Efterkommere af en tidligere ufri Befolkning.
Ingebyernes Navne indeholder ikke enkelte Personnavne, men derimod Beboernes Navne i Flertal eller
snarere Slægtsnavne.
Adskillige Ingenavne har sikkert Navn efter Naturforholdene paa det Sted, hvor Slægten har boet,
f. Eks. Helsinge ~: Beboerne paa Halsen, Hedinge
~: Beboerne paa Heden o. s. v.
Byer, der beboedes af det fri Folk af ringe Byrd,
synes at have haft Navn efter Slægterne, medens den
·ufri Befolknings frigivne Efterkommere boede i Byer,
.der fik Navn efter Naturforholdene paa Stedet.
I Himmerland er der kun 6 Navne, der ender
paa -inge, og de er dog ikke alle sikre Ingenavne.
Fire er Sognenavne, nemlig Nøvling (1345 Nyflingh),
Skørping (1422 Skiørping), Salling (1392 Salyngh) og
Gerding (1406 Gærende) samt to Landsbynavne Støvring (1268 Styfhring) og Hejring (1464 Hering).
Nøvling har maaske Navn efter Nivlinger, et
Slægts- eller Stammenavn. Dr. Oluf Nielsen anfører,
at Nøvling kan have N av n efter Nid ~: Vandløb, Aa.
Byen ligger nu ved store Tørvemoser.
Højringer og Skørpinger kan ogsaa være Stammenavne. I Navnet Salling møder vi maaske det ældgamle danske Navn »Sal«, der forekommer i flere
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Stednavne samt i Slægts- og Stammenavnet Sallinger
(jfr. Landskabsnavnet Salling). Gerding er mulig ikke
noget rigtigt Ingenavn, da det 1406 skrives Gærende.
Helming i Ulstrup Sogn minder maaske om
Helmingernes Æt.
Gudum Sogn hed 1425 Gudding. Hvis den sidste Form er stavet efter den oprindelige Udtale, skulde Navnet være et lngenavn.

2. Stednavne med Endelsen -sted.
(Trællenes Landsbyer.)
I disse Byer, der ogsaa er ældgamle, de fleste
fra Tiden før Folkevandringen, boede Stormændenes
Trælle, og hver af Byerne havde Navn efter den Stormand, som ejede Byen.
Stormanden eller Høvdingen boede næppe i selve
Stedbyen; Høvdingegaarden maa dog have ligget i
Nærheden og er maaske senere blevet til en Landsby,
hvis Navn har Endelsen -um.
Der er over 20 Navne med Endelsen -sted i Himmerland. Forleddet er oftest et olddansk Høvdingenavn. Kun 6 af disse Navne er Sognenavne. De
fleste af Byerne har været smaa. De himmerlandske
Stormænd har ikke haft mange Trælle. Egnen har
været for mager.
Brasted (1487 Brasted), Veggerby S. Det olddanske Personnavn, der nærmest kunde tænkes at
ligge til Grund for dette Stednavn, er ))Brat«, men
det passer dog ikke rigtigt.
Busted (1610 Budstedtt), Veggerby S., maaske af
))Bosi« (Busa). Navnet findes paa Dyback Runestenen i Skaane.
Byrsted (1494 Birsted), Veggerby S., maaske af
olddansk Personnavn ))Biari« eller >>Birsi<c.
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Ersted (1611 Erstedtt), Aarestrup S., af »Er«, et
-olddansk Personnavn, der nævnes paa Skifarp Rune~tenen i Skaane.
Flamsted (1370 Flamsted), Gunderup S., af »Plam«,
et Navn, om iltk er keudl fra nogen Ruoeslen.
Filsled Ladegaard, N. Tranders, nedrevet under
30 Aars Krjgcn, af olddansk Personnavn »Fili<<.
Gaarsted (1611 Gaardstedtt), Vilsted S., af olddansk Personnavn »Garthar<c
Gedsted (1289 Geetstath), af olddansk Personnavn »Geti«.
Grydsted (1407 Grydsted), Vokslev S., af »Grith«,
-et Kvindenavn. En islandsk Jættekvinde hed Grither. Paa Ravnkilde Runestenen forekommer Navnet
»Griuth«.
Gundersted (1430 Gundersted) af olddansk Per:sonnavn »Gunni«, der findes paa Hunnestad Monumentet i Skaao og paa Laaget af en Egeirres Kirkekiste i Fjedsled Kirke ved Vejle (13. Aarhundrede).
Hyllesled (1445 Hylle ted), uld.rup og Vil ted .,
.maaske af olddan k PersoiJnavn »Hildl« eller Byld.
Løgsted (1401 Lawfstæth), maaske af Lave (?).
Rodsted (149 r.: Rad ted), Sønderup S., af »Ralhi«
·eller »Rolhi «.
avnet Rathi findes paa Hjermind
Runestenen (ca. Aar 1000).
Simested (1512 Simidsted) og Simested (1506 Semested), den sidste i Vokslev S., maaske af Personnavnet . Semund (?).
Skibsted (1396 Skibsted), et gammelt Mandsnavn
·»Skopti<< har nogen Lighed med Forleddet i Navnet
.Skibsted.
Tisted (1231 Tystathe, 1429 Kong~ Thisted) Qg
· Tisled, Astrup S., har Navn efter »Ti«, »Tir<< eller
»Tyr« ~: (i-udenavn.
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Torsted (1664 Thorstedby), Aarestrup S., af
)>Torth«. Navnet forekommer paa flere Runestene,
-saaledes Ulstrup-Stenen (ca. 960), Bjerregrav-Stenen,
Hyby-Stenen i Skaane og Tisted-Stenen i Thy.
Tulsted (1530 Thullsted), Torup S., af olddansk
Personnavn »Tholw« eller af »Tul« ": en Embedsmand i gamle Dage. Navnet forekommer paa en af
de skaanske Gaardstaanga Runestene.
Vaarst (1486 Wol'st 16. Aarhundred \ or ted),
Gund.ernp S. Det eneste olddanske Personnavn (?),
som lHn· nogen Lighed, er Overgenavnet Wari, Varr.
Valsled (1664 Walisted) Sebber S., af »Wal«.
Navnet findes paa Aars Runestenen som Tilnavn.
Vandsted (1319 Wanstath), Malle S. Et olddansk
Personnavn »Van« er mig ubekendt, men Byen ligger
nær ved Vandet (Limfjorden).
Vilsted (1342 Wilsteth) af Willi. Dette Navn
kendes ogsaa i Nutiden.
Valsted (1482 Volstedh), maaske af »Wolo«.

3. Stednavne med Endelsen -um.
(Stormændenes Gaarde.)
Man mener, at denne Endelse kan være opstaaet
paa forskellig Maade, f. Eks. af -heim, -holm, -rum
eller af Dativ i Flertal. De fleste Navne paa -um
har sikkert oprindelig haft Endelsen -heim ": Hjem,
der saa i Tidens Løb er blevet afslidt til -um. Ifølge
Steenstrup er der ogsaa en Del af disse Navne, hvis
Endelse er Dativ i Flertal. Efter Henrik Larsens
Mening er disse Byer oprindelig Stormandsgaarde, og
Navnets Forled er vistnok i de fleste Tilfælde et
Natnrnaun. ~De fleste af Uronavnene er sikkert fra
Tiden før Folkevandringen.
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I Himmerland er der 15 Sognenavne, som ender
paa -um, 9 Landsbynavne og enkelte andre Navne.
Sognenavnet Gudum staves 1425. Gudding og er
derfor omtalt under Ingenavnene.
Navnet Hornum forekommer to Steder i Himmerland. Der er baade Øster- og Vester-Hornum. Det
oldnordiske Ord »horn« betyder Hjørne eller Afkrog.
H. V. Clausen mener, at »Horn« er et Navn, der ofte
bruges i Skovegne.
Bælum (1231 Beflum) af oldnordisk »bæli« :J:
Bolig, Opholdssted eller af oldnordisk »bæl« :J: lav
Mosegrund, Sig.
Brøndum, Sognenavn og Landsbynavn i Bælum
S., af oldnordisk »brunnr« ;:) : Brønd, Kilde.
Skivum (1231 Skithum), af oldnordisk »skith«
;:) : Gærde af tynde, kløvede Træstammer eller ogsaa
Rummet indenfor Indhegningen. Byen eller maaske
oprindelig Gaarden har engang i en fjern Fortid haft
en saadan Indhegning, deraf Navnet.
Seem, af oldnordisk »sær« ':>: Sø, ved Søen. Østfor Byen er en Lavning, hvor der i gamle Dage vel
sagtens har været en Sø.
Skelum (1505 Skellum) ligger paa en høj Bakke.
Navnet har før været skrevet Skelund, men Skelum
er uden Tvivl den rette Form. Med Hensyn til Navnets Betydning er der et olddansk Ord »skelver«, der
betyder Terræn med Afsatser eller Bænke. Et andet
gammelt Ord »sketha« :J: Jordryg findes undertiden
i Navne, der begynder med Ske. Ordet »Skel« kan
ogsaa betyde Muslingeskat
Komzzm (1401 Kornhæm) af Korn, der er et meget gammelt Ord.
Ranum (1252 Random), udtales Raanem, af old--
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nordisk »rå« :>: Vraa, et afsidesliggende Sted, som er
omgivet af Højder, saa at det ikke ses i Frastand.
Rovm (1468 Rowm) af Rov :>: Rug. Kan ogsaa
afledes af et helt andet Ord 1).
Buddum (1611 Bodum) Landsby i Als S., af oldnordisk »buth« :>: Boder, opført til midlertidig Brug.
Veddum (1611 Wedum), i Skelund S., af oldnordisk »withr« :>: Ved, Træ, Skov.
Morum (1443 Morum), Vonsild S., jysk Maardum, sjællandsk Mortheme, af Skov eller »morth«
;) : Grus.
Hellum (1406 Helum), Torup S., Tolkningen er
vanskelig, da Fors t a velsen kan udledes af forskellige
Ord, f. Eks. Hældning, hellig o. fl. I sidste Tilfælde
er det en hedensk Helligdom, Navnet minder om.
Madum Sø (1502 Mayom søø). Made er en
sid Eng.
Sognenavnene Fovlum (1447 Føvlum), Hvilsom
(1522 Huilsyom) og Hersom (1534 Hersom) synes at
være meget gamle. Ligeledes Landsbynavnet Hæsum
(1610 Hersum) i Ø. Hornum S. og Bygum (1464
Byghom) i Østerbølle S.
Paa Hvilsom Mark ligger Hvilshøj. Skønt »Hvil«
ikke kendes som olddansk Personnavn, er der dog
nogen Sandsynlighed for, at Hvilsom kan have Navn
efter en Person, som har været begravet i Højen.
Ganske vist holder man for, at Umnavnes Fortid
ikke indeholder noget Personnavn, men der kan vel
være Undtagelse fra Regelen; »Hvil« kan ogsaa betyde en Hvileplads.
Gislum, Herredsnavnet, maa ogsaa være meget
gammelt. Dr. O. Nielsen mener, at Navnet har sin
') F. Eks. rol'a

;> :

Dyrehale, efter Jordvejens Form.
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Oprindelse af det olddanske Personnavn Gisli. Skivum
Runestenen er rejst til Minde om en Mand ved Navn
Gisl. Man har gættet paa, at Gisl var den Jorddrot,
som Gislum Herred har Navn efter 1).
Navnene Hersom og Hæsum ligner hinanden.
En ))Herse« er fra gammel Tid en Herredshøvding.
Om Byerne kan have faaet Navn efter en saadan Person er ikke saa let at vide. Efter Regelen skulde jo
Umnavnene have Navn efte1· Naturforhold, ikke efter
Personer. Byen kan maaske have Navn efter Personnavnet Hergils eller Herjulfr, mulig efter Kvindenavnet Herdis.
Nysom (1428 Nysom), Ravnkilde S., kan maaske
have Navn efter det mod Aaløbene fremspringende
Højdedrag, som Byen ligger paa. Navnet bliver saa
det samme som Nisum, hvor Nis (Nys) betyder Næs.

4. Løsenavnene.
(Stednavne med Endelsen -løse.)
Gaarde til Kuægbmg.
Denne Navneendelse er almindelig paa Øerne og
meget sjælden i Jylland. Den findes dog adskillige
Steder, men er ofte stærkt afslidt, saaledes at den er
vanskelig at opdage.
Løserne har ifølge H. Larsen oprindelig været
Gaarde, bestemte til Kvægbmg. Ofte har disse Byer
ligget paa en Bondebys Mark.
Der er mange forskellige Meninger om, hvad Endelsen -løse betyder.
E. Madsen mener, at den betyder ))Græsgang«.
Han henviser til et oldengelsk Ord »læsu«, der har
') Gisløen i Norge har formentlig Navn efter Personnavnet Gisli. Ordet »Geisli• kan ogsan brtyde Straale, S!av·
eller et lige Løb af en Elv.
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denne Betydning. H. V. Clausen har derimod fremsat den Hypothese, at Løsebyerne var Soldaterbyer.
Her boede Levhøvdingens vaabenføre Mænd. Dr. Dyrlund antager, at -løse betyder indløse, købe, medens
Olufsen er af den Opfattelse, at løse kommer af fraløse, skille, saaledes at Løsebyen oprindelig har været
en Gaard, som er fraskilt Bondebyen. Med Hensyn
til Betydningen af Løsenavnenes Forstavelse mener
Svend Aakjær, at Forleddet i Løsenavnene ofte indeholder et Ord, der betegner et Gærde eller lignende.
I Himmerland er der kun to Navne, der maaske
engang har haft Endelsen -løse. Det er Mjels (1610
Miels) i Ferslev S. og Haals (1450 Hadells) i Gunderup S.
Mjels er vistnok det samme Navn som det sjællandske Melløse og Merløse. Paa Falster har vi
Meelse og i Sverige Stamformerne Medelø.se og Hadeløse. Disse to Løser »Medeløse« og »Hadeløse« ligger kun en halv Mil fra hinanden.
5. Levnavnene og Levfolket.

Levnavnene er udbredt over hele Danmark. I
den midterste Del af Vestjylland er der dog ingen af
disse Navne. Den Erobring, som muligvis har givet
Anledning til Levnavnenes Opstaaen, synes derfor
ikke at være naaet frem til hele Vestjylland.
Paa Folkevandringstiden trænger Danerne ind i
Danmark (maaske fra Sverige) og fordriver eller undertvinger den Stormandsæt, som i lange Tider har
boet i Fred og hersket over Landet. -Det er vel nok
Danernes Konger (Skjoldungerne), der erobrer og
hersker over Landet. Levbyerne er saa oprindelig
erobrede Gaarde eller Landsbyer, som Kongen eller
Høvdingen uddelte til sine Mænd, og disse Byer blev
37°
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saa opkaldte efter Kongens Mænd, som tog dem i
Besiddelse. Selve Levnavnet er sammensat af et olddansk Personnavn i Ej fald og Endelsen -lev, der
kommer af del old not· di k e Ord liif :>: Arvegods. f
Levnavnene kan Endel en og aa betegne en Erobring.
Den første Konge af l<joldllngeslæglen i Danmark hed Halvdan, hans Sønner var Roar og Helge,
Sønne ønnen Rolf !(rake, og den sidste Konge hed
Harald Hildctand.
Denne Kongeslægt har uden Tvivl hersket over
et Rige, der strakte sig over det meste af det nuværende Danmark og de gamle danske Lande østfor
Øresund, samt Smaaland, Vester- og Østergøtland og
Øland.
Saa stort synes Danerigel at have været i det 6.
A ar hundrede.
Dette Rige gik til Grunde efter Bra a vallaslaget i
det 7. Aarhundrede (Braavalla er en Hedestrækning
i Østergøtland).
I de forløbne 1500 Aar har sikkert adskillige af
Levfolkenes Landsbyer skiftet Nav n.
I Himmerland er der nu i det højeste kun 9
Levbyer tilbage.
l. Bramslev (Brembsløff), Valsgaard S., af olddansk Personnavn »Bram«. Dette Navn kendes kun
fra Danmark og forekommer paa den skaanske Krageholm Runesten fra ca. Aar 980.
2. Bislev (1397 Bysløff) af olddansk Personnavn
»Bisi«.
3. Ferslev (1364 Ferslef) af olddansk Personnavn »Fiarar«.
4. Frejlev (1445 Fredeloff) af olddansk Personnavn »Frithi«.
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5. Haverslev (1429 Hadhersløff) af olddansk Personnavn »Hawar«.
Paa Marken udenfor Byen ligger Havershøj, hvori
sandsynligvis den Høvding, som Byen er opkaldt
efter, ligger begravet.
6. Højslev Vandmølle (1664 Høffsløff), maaske
af oldnordisk Personnavn »Høkær«.
7. Kongeslev (1390 Kwngesløf), har formentlig
Navn efter Jordegods, der har tilhørt Kongen.
8. Oplev (1610 Opløff), Gravlev S., af olddansk
Personnavn »Opi« eller »Api«, der forekommer paa
Gunderup Runestenen, hvor der staar: »Toke efter
Abi og Tove, sin Stifiader og Moder.«
9. Vokslev (1231 Voxlef), maaske af olddansk
Personnavn Wakær, oldtysk Vacar.

6. Toftenavnene.

Toften er en Særejendom, som i Fællesskabets
Tid hørte til hver Gaard, og som Ejeren eller Fæsteren kunde benytte eller dyrke efter eget Tykke.
Toftebyerne har været Stormandsejendom, og oprindelig har der uden Tvivl ligget en Storgaard.
Disse Gaardes og deres Navnes Alder gaar tilbage til Tiden efter Folkevandringen.
I Himmerland er der kun ganske enkelte af den
Slags Byer.
Nagentofl, Ove S .., af nøgen.
Beltoft (1611 Beltofft), Gaard i Lundby S., maaske af det olddanske Ord »bæli«, der er det samme
Ord som Boel.
Tofte, Valsgaard S., og
Tofle, Als S.
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7. Stednavne med Endelsen -by.
Navnene paa -by synes at have været i Brug i
Tiden umiddelbart før de store Vikingetog. Ordet By
betyder nærmest Bolig eller Stedet, hvor man dyrker
Jorden og driver Agerbrug.
Disse Byer var sikkert oprindelig Avlsgaarde eller
Brydegaarde, der ikke var beboet af Ejeren selv, men
derimod af en »Bryde«.
De fleste af Navnenes Forled er Ord, der- angaar
Naturen eller andre Forhold paa Stedet. Personnavne
som Forled forekommer ikke ret ofte·.
Sundby, Kæi"by, Vestby, Strandby og Lundby er
Navne, som ikke behøver nogen Forklaring.
Næsby (1252 Neesby) i Ranum S. har Na,;n efter
Næs ·"J: en fremspringende Pynt, Mejlby (1365 Mæthælby ), Brorstrup S., er den mellemste By, af oldnordisk »methal« "J: mellem, Kølby (1463 Kølbygaard),
Farstrup S., af Køl, oldnordisk »kylr« "J: Kulde, der
kan siges f. Eks. om kold, sur Jord.
Katby, Giver S., kan have Navn efter en »VoldKat« "J: en Indretning, der bruges ved Forsvaret af
en befæstet Plads.
Veggerby (1429 Wygherby) og Hørby (1467 Horbøi) synes at være meget gamle Navne. Vegger kommer af Vig eller Vej og Hørby af oldnordisk »hørgr«
;>: et Sted, indrettet til hedensk Gudsdyrkelse.
Det
oldnordiske Ord »veggr« kan ogsaa betyde Væg
eller Gavl.
8. Naturnavne m. fl.
De Gaarde, som efter Folkevandringstiden beboedes af Stoi"mændene selv, har i Regelen faaet Navn
efter Naturforhold. Ogsaa almindelige Bønder have
beboet saadanne Gaarde, der senere blev til Landsbyer.
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Adskillige korte Navne, som er særdeles vanskelige at tyde, skal efter flere Forskeres Mening være
ældgamle, maaske de allerældste St~dnavne, vi har.
Her nævnes saa forskellige Grupper, undertiden
med særlige Endelser, og jo mere slidt, afkortede og
uforstaaelige Navnene er, jo ældre maa man antage
dem for at være.
l. Sognenavne.
Aars (1408 Ars, Aarzkierke, 1394 Arsoghæreth).
Arsog kan betyde Arshøj, og Ar er et olddansk Personnavn. Byen synes derfor at have Navn efter en
Høj, hvori en Mand ved Navn Ar har været begravet.
Arden (1461 Erden), maaske af olr :>: et Trænavn. Æren (Æretræet) kan der ogsaa tænkes paa i
denne Forbindelse.
Bjenegmv (1355 Byærghgraf) har vel Navn efter
en Fordybning i et meget bakket Terræn.
Blære (1317 Bleere). Det gamle Ord Blærre kan
betyde en Kile i Marken.
Dal (1435 Daal), formodentlig af Dal, da Byen
ligger næned Lavningen ved en Aa.
Præer (1390 Frægyr, 1406 Frægher), et helligt
Sted for Frigg. Byen kan ogsaa have Navn efter en
Person ved Navn Fræthi.
Farsø (1345 Farsyø). Dr. Marius Kristensen mener, at denne Bys Navn oprindelig ender paa -høj.
Forledet skulde saa være et Personnavn (Fari).
Da Byen ligger ved en Sø, kan Endelsen ogsaa
have været Sø, og Forledet »Far« kan betyde den
vidtstrakte, altsaa den vidtstrakte Sø.
Fjelsø (1464 Fielssø) af Personnavnet Fili eller
af oldnordisl<: fjall :>: Bakke og Sø = Bakkesøen.
Forstavelsen Fjel kan ogsaa være beslægtet med
gl. svensk urfjalder :>: udskilt Mark.
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Giver (1509 Gifl'ue) kan have Navn af oldnordisk
glujfr :>: Kløfl, lnrorigennem der gaar et
and løb.
E. Liden m ner, al Giver komme1· af gjuf o: Krumning, H ulniug.
Hadsnnd (1468 Haddersund) har sandsynligvis
Navn efter Landsbyen Haderup, som ligge1· sydfor
Sundet, og som er opkaldt efter det olddanske Personnavn Haddi.
Havbi'O (1328 Hagebroe). En Hage er et frem springende Jord tykke eller maa ke l<un eo Forhøjning i Forhold Ul Omgivelserne. Broen - maa 1-e
en Jordb1·o, ikke et Vadested - har vel nok ' 'æret
nede ved Aaen, der løber forbi.
Hvamme (1344 Hwamæ), oldnordisk hvammr, er
en kort Dal, omgivet af Højder med Aabning ud til
en af Siderne.
Mou (1345 Mov) af oldnordisk mor, Mo :>: Sand
eller Grusslette.
Ove (1322 A æ, 1423 Owæ). D lle Navn hed
vistnok oprindelig Owhøgh. Forledet kommer saa af
Mandsnavnet Opi eller Api (paa flere Runestene) og
Endelsen Høj.
Overlade (1· 52 OIJuerlaa, 1664 Offuer Lae) af
»Laa«, der kan betyde et Sted, hvo r Havvandet sk ller op mod Stranden . »Laa« kan og ·aa ' 'ære Navn
paa en Strækning med Sumpvand eller en lang, smal
l11dskæring.
Rold (1231 Roldæ). Maaske af Raa-Old :>: Græn·
semarken. Mandsnavnet Roaldr eller Rolf kan ogsaa
være skjult i dette Navn.
Ravnkilde (1436 Raffuenkielde, 1511 Raffwelkell).
Ravn kan være et Personnavn. Fuglen Ravn kan
ogsaa have givet Stedet Navn. Ravvel er derimod ·
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Siv, der jo som bekendt vokser paa meget fugtige
Steder eller ligefrem i Vand.
Sebber (1268 Sybørhu). Maaske af Personnavnet
Sibbi eller Kvindenavnet Seburgh. Endelsen u i den
gamle Form kan være den ikke afslidte Rest af Endelsen Høj. Navnet har saa oprindelig heddet Sibbihøj eller Seburghøj.
Navnet kan ogsaa betyde Sæby, norsk Sæbyr, af
sær :>: Sø, efter Beliggenheden ved Søen.
Sejlflo (1214 Segelfia, 1345 Sæghælflo). Ordet
»Sejl« skal betyde »sivende Vædske« og »Flo« er en
»sid Strækning, hvor Vandet bliver staaende«.
Navnet Sejlflo betegner et meget fugtigt Sted.
Ullis (1461 Vlles, 1472 Vuldis), maaske af Gudenavnet Ull :>: Lysguden, gotisk »vulthus«, der betyder Glans. Her kan have været en Helligdom for
denne Gud. I Norge er Ull et Elvenavn.
Vorde, Lille og Store. Lillevorde hed 1292 Otl'uerworthing, 1449 Lille Wordum, Storvorde hed 1345
Iterworthugh, 1406 Vdre Worthæ.
Vorde betyder maaske Udmark eller kommer af'
det oldnordiske vortha :>: Stendysse eller Mærke.
Vi ve ( 1268 Wifø ). No gen Ø synes der ikke at
have været paa dette Sted. Endelsen betyder snarere
Høj, og Forstavelsen indeholder maaske Kvindenavnet Wiwa.
Valsguard (1611 Walszgaa:rd). Forledet kan være
et Personnavn Wal(?). Ordet vall kan betyde Stammer og Rødder af fældede Træer eller Stubbe paa afbrændt Mark; det kan ogsaa betyde Rydning (af
Skov).
Vindblæs (1231 Winblæsæ). Dette Navn betegner sikkert høj Beliggenhed, udsat for Vind og Blæst~
Navnet er sikkert meget gammelt.
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Øls (1469 Ølss, 1555 Ølst). Dr. O. Nielsen mener, at Navnet oprindeligt har heddet Ølnæs. »Øl«
kan komme af et Personnavn Ølwir, kan ogsaa være
Navn paa en dyb Rende eller Sænkning i Jorden (et
Vandløb). Ordet Øl har mulig sakral Betydning og
har 15aa Navn efter et hedensk Tempel.

2. Landsbynavne og andre gamle Navne.
Gug (1425 Gugh), S. Tranders S., af Mandsnavnet Gaukr eller af Navnet paa et Vandløb.
Gugdal i Norge er den hellige til Guderne indviede Dal.
Nølten (1501 Nøtting, 1610 Nøttenn), Ferslev S.,
.af Gudenavnet Njord og Tun ::>: en indhegnet Plads
nærved Huset.
Fjellemd (1445 Fiælroff, 1446 Fielrø), Gunderop
S., af Personnavnet »Fili« eller af Fjæl og Endelsen -høj.
Egense (1253 Eigenshaffue), Mov S., ::>: Egenæs
eller Egehave.
Lere (1578 Luerre, 1610 Liere), Svenstrup S. og
Ulstrup S., af Ler. N avnet betyder vel nærmest
)>leret i<.
Flø (16. Aarhundrede Fløø), Gravlev S., af oldnordisk fløi o: Sump eller en Oversvømmelse, for.aarsaget af Regn.
Hjeds (1443 Hietze); Veggerby S., Navnet har formentlig oprindelig paa Jysk heddet Hihesø ::>: Hedesø.
Smidie (1453 Smydi), Bælum S., maaske Smedhøj, af smidr o: Smed og Høj.
Asp (1512 Aspe), Torup S., af Aspen (Aspetræet).
Rav (Vid. Selskabs Kort Ravnhusene), do. af
Ravn eller af gl. Dansk »rav«, Hældning.
Vraa (1611 Wraaegaardtt), Rostrup S., Vraa er
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et afsides Sted, et Sted, liggende mellem Højder eller
i en Udkant.
Tme (1611 True), Vebbestrup S., maaske af
Mandsnavnet Thorgils, e kan være den sidste Rest
af Endelsen -høj. Oldnordisk troth -;>: Fold eller
Trut :l: Fremspring kan maaske ogsaa være gemt i
Navnet.
Fyrkilde (1429 Fyærkildh), Ravnkilde S., maaske
af fire eller af Fyrretræ, nærmest det første, da Fyr
paa Jysk hedder Fuhr.
Hvorvarp (1611 Horwarp), Ulstrup S.; Dr. O.
Nielsen mener, at Navnet i 1511 hed Hornvarp, h'>ilket Navn formentlig er en Forkortelse af Hornøgvarp
.;, : den ved Hornhøj indkastede Mark. Horn betyder
Hjørne, er maaske ogsaa et Personnavn.
Gatten (1491 Gatten), Flejsborg S. og Vilsted S.,
af oldnordisk gata ;>;Vej og True ;>;indhegnet Plads,
maaske har Gatten Navn efter, at Byen ligger ved
Vejen til en indhegnet Plads.
Sønderlade (1664 Sønder Lae), Overlade S. (se
under Overlade).
Hole (1442 Hwole), Lovns S.; Hole er Hulning.
Aale (1252 Ale, 1322 Alae), Ranum S.
Aal er et hedensk Tempel, af oldnordisk all,
kan ogsaa betyde dyb Rende eller Indsænkning.
Stavn (1552 Staffuendt). Farstrup S., af oldnordisk stafn ;>: fremspringende Næs eller Pynt.
Barmer (1252 Barnæmyræ), Farstrup S., af oldnordisk barm ;, : Bræmme, Karet, Rand og myra ;, :
Mose. Navnet betyder Moserand.
Korsø (1664 Korssøe), Simested S., ligger højt og
kan derfor ikke have Navn af Kaas, der betyder Baadeleje, har snarere Navn efter et Kors, der har været
opstillet der. Endelsen kan være Sø eller snarere Høj.
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Rind (1410 Rinndt), Laastrup og Lynderup, har
Navn efter en Jordryg mellem Agre eller Marker ellerefter en større langagtig Forhøjning mellem to Vandløb.
Stridt, Mov S., og Stræt, Alstrup, Vilsted og Vindblæs, maaske af oldnordisk stræti -;>: Stræde, Havsnevring eller af Strid om Jorden. Norsk Strit er
Anstrengelse, Strid og Slæb.
Vaar (1552 Wore), Farstrup S. (se Vorde).
Navnet betyder vel nærmest en Udmark.
Trend (1552 Trendemøll), Strandby S.; sandsynligvis det samme Navn som Trene, en Biaa til Ejderen.
Maaske af trennen -;>: skille, jysk Trant o: Tragt
eller af et Ord, der betyder det samme som »lav«,.
Kløft el. lign.
Vie (16S8 Wie Gaard), Laastrup S., af vi -;>: et
helligt Sted eller af Vier -;>: Pilegren e.
Overkarls (1465 Colx), Ove S., og N ederkarls (l 611
Kaels), Valsgaard S. Ifølge Steenstrup er Karl= Kær ..
Godrim, Sønderholm S. Rime -;>: langstrakt Forhøjning, Jordryg (Rimme), jfr. Langerim, Als S.
Knolde (1664 Knold), Sønderup S., af oldnordisk
knolir -;>: Knold.
Dovergaard, Skibsted S., af oldnordisk thufr -;>:
Top, Knude, noget spids Forhøjning paa en Flade.
Vithscuele 1158, senere Vitskøl -;>: Skovrydning.
Det berømte Kloster, som Munkene senere kaldte
Vitæ schola, fik sit første Jordtilliggende af Landsbyen VitskøL
Koldkod (1203 Kaldækot), Vebbestrup S., af kot
-;>: Hytte.
Endelen (Skov), Visborg S. Jord eller Skov i
Særeje udenfor Fællesskab.
Holke (1664 Holchi), Sønderup S. Holke betyder Glathed eller Hul (Vandhul).
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Blegedy (1611 BJleygedye), Rostrup S. Bleger er
Slags Kridt og Dy er Dynd.
Forn, Skelund S. Orn o: Del af en Skov.
Hvarre Huse, Vebbestrup S., af oldnordisk hverfa
o· vende.
Paade Kier Heede 1664, Overlade S., af Pade
o· Tudse.
Røgelhuse, Løgsted S. Røgel o: en smal Rygning, Bakke.
Løgsted Skalle, Løgsted S. Skalle o: nøgent, uden
Træ- eller Plantevækst.
Bjørumslet (1611 Bjørnumslett), Vindblæs S. Slet
er Slette, jævn Marlc
Busgaarde, Næsborg S. Bus o: fjorgammelt, vissent Græs.
Støvlgaard, Salling S., Støvl o: Vandhul, Gadekær.
Brusgaard, Gundersted S., af islandsk Brusi, Personnavn. Findes paa svenske Runestene.
Hornsguard (1203 Horn), Farstrup S., af Horn
:o· Hjørne.
Risgaard, Farstrup S., af Ris o: Kratskov.
Hallegaardtt 1440, Farstrup S., af Hale eller Hald
:o· Hældning.
Støttinggaard, Store Astrup S., af Støttinger o:
korte Agre.
9. Torpnavnene.
Det er i Torptiden, at en stor Del af Himmerlands Sogne- og Landsbynavne er blevet til.
Der kendes nutildags 30 Sognenavne, henimod
halvandet Hundrede Landsbynavne og tre Snese andre Torpnavne i Himmerland.
Denne mægtige Ud vikliBg synes at være begyndt
i Slutningen af Vikingetiden og er fortsat en Tid efter
Kristendommens Indførelse i Landet.
Ordet »Torp« kan have sin Oprindelse af det
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latinske Ord »lurba« -:>: kare. og l< an belyde den
Trælle kare, som en lormand salte til at opdyrke
og siden til al drive et Stykke Jord, som saa siden
blev kald! med To1·pnavnet. de1· fra Trælleskaren gik
over paa Landsbyen eller Gaarden.
T01·pnavnene Forled ex· ofte et Personnavn, nemHg tormandens elle1· i enkelte Tilfælde Br dens Navn.
Gistrup f. Eks. betyder tormanden Gisis Skare eller
Trælle. Gisi kan ogsaa · ·e Br rdeskarens Formand.
Torpnavne kan i enkelte Tilfælde have Navn efter
Naturforholdene paa Stedet, f. Ek . koustrup (148o
koustmp) Sørup, esltorp i Blenstrup S. n ~ vne 1407.
De fleste Torpnavne bar som alle1·ede nan•nt
olddanske Personnavne som Forled, f. Eks. Gunderup (1268 GunøT torp) af Gunni, et Navn, det· næ nes paa Hunnestad-Runemonumentet i Skaane fra
ca. 980 og paa en Kirkel iste fra Pjedsted fra ca.
1250, Buderup (126 Budorp) af Buddi, Bor11p i Gnnlev . af Personnavnet Bo, der næv nes paa to Runestene: Bregninge Stenen og Hvidbjerg Stenen, begge
fra ca. 1250.
'a vnet Borup skrives 1268 Barthorp,
hvad der kunde tyd e paa, at Navnet har sin Oprindelse af det olddauske Personnavn Bari eller ai' THlægs01·dcl »hm·« i Modsæb1iog til sko,·klædl, Brøltmp
(1203 Brutitorp) af Personmn•nel Brytær, Astmp
(1284 Agistorp) af Aggi, Farstrup (1322 Fathrstorp)
af Fatbi:r, Testrup (1399 Teztorp) af Tet eller Teti og
Restrup (1440 ReiTstorp) af Personnavnet Rew.
Mange Torpnavne er fra den kristne Tid, f. Eks.
Poulsirup Pederslmp, Kirleeterp (1489 Kyrchelot·p),
Suenslmp, J(nudslrup o. .fl.
Der er ogsaa Navne, hvis Forled hverken indeholder Personnavne eller Naturforbold, f. Eks. Nyrup.
Østrup og Vestmp.

BRONZEALDERS VOTIVFUND
I VENDSYSSEL
AF LUDVIG N. HEDELUND

1932 indleverede en i Lindholm hjemmehørende Karl et særdeles interes ant Dronzealdersfund, som han havde fremdrag t i Lykke.s holms
Mose i Skæve Sogn. Det laa a. l m dybt i Mosejorden uden noget Spor af Let·kar eller Stensætning,
saa Fundforholdene viser tydeligt nok, at Genstandene
v.a r nedlagt som Offergave, et Votivfund. Yderligere
Undersøgelse af Findestedet er ikke foretaget og vil
være resultatløs, da Mosen er udtømt for Tørv.
Fundet omfattede følgende Genstande:
l Guldarmring, 3 Bronzehalsringe, et Par Spiralarmringe af Bronzetraad i Brudslyl· ker, l brilleformet
Bøjlenaal (Fibul ) og 4 lange Bronzenaale.
Alt vaT ærdcle · velbevaret, som Bronzesager altid
er, n a at· de er gemt i Mosejord; den konserverer
Bronzen, men fortærer Jernet.
Efter at Fundet havde vt ret omtalt i Bladene og
derefter udstillet paa Muse l, blev det ind endt til
Nationalmuseet. Jordfundet ~ delt Metal er jo Danefæ
og s k a l indsendes, og man var klar over, at aavel
de enkelte Genstande som Fundel i sin Helbed frembød
saa meget af yidenskabelig, arkæologisk Værdi, at det
hørte hjemme i vort Nationalmuseum. Og denne
Vurdering viste sig at være rigtig.
Guldringen vejede 17 1/2 Gram, og Statsguardeinen
satte dens Metalværdi til 25 Kr. Den var ikke af
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massivt Guld, men bestod af en Kobberkærne overtrukket med en forboldsvis tynd Guldbelægning, Gulddouble. Ud over Metalværdien frembød den intet af
særlig Interesse ; det gjorde derimod Bronzesagerne.
Nationalmuseet skriver herom :
»Ikke alene er det det eneste samlede Votivfund
fra Bronzealderens 8. Periode*), der kendes fra Vendsyssel; men den brilleforme.de Fibula der forekommer
hyppigt, navnlig paa Øerne, og som ogsaa optræder i
det sydligste Jylland, er aldrig fundet Nord for Limfjorden, hverken i Grave eller som enkeltfundet Stykke.«
De tre Ha l ringe kunde lukkes med en Bøjlekrog
eller Hage i h'' er E nd e, paa den største var disse
f01·mede som 2 Spiraler. Det er alt sammen typisk,
m en ejendommeliøt og ret enestaaende var en i Oldtid en foretaget Reparation af Spiralerne, idet de hat
Ve ret afbrudt ved paasløbte Bronzeklumper, som derefler er hlevet orna menteret. - Alle Genstandene var
prydet med Ornamenter.
De fire Bronzenaale var af velkendte Former,
men af usædvanlig Længde og altsaa ogsaa Sjældenheder.
Da Finderen blev oplyst om, at den »blanke«
Ring var Guld, forstod han a t den var Penge værd,
og Museet havde stillet ham 25 a 30 Kr. i Udsigt,
men intet udtalt om Bronze agernes Værdi, og selv
var han forberedt paa, at det el kun drejede sig
om nogle faa Kroners Meta lværdi. Na ti onalmuseet
anlagde imidlertid en anden og for ham en overraskende og glædelig Vurdering: Bronzefundet honoreredes med 100 Kr. , Guldringens Værdi var som allerede
nævnt 25 Kr., og dertil føjedes en Dusør for villig
Indsendelse: 25 Kr.
Moral: Se dig for, naar du ed Jordarbejde fe rde
i Mark og Mose, og tag var oml og næn o mt paa Oldtids Skatte; hvad der for Lægm a nd s Øjne k a n sy nes
værdiløst, kan maaske have 'i den skabelig Interesse til
Opklaring af vort Folks Liv og Færd i den fjern e
Oldtid. ") ca. 5

a 600

Aar f. Kr.
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ALEXANDER RASMUSSEN
IN MEMORIAM
Det var et smerteligt Tab for vort historiske Samfund, da det meldtes, at Provst ALEX. RASMUSSEN
var afgaaet ved Døden. En haabløs Blodsygdom nødvendiggjorde et længere Ophold paa Kommunehospitalet
.i Aalborg, hvor han udaandede den 28. Marts.
Med Provst Rasmussen er en af Himmerlands
kendteste Præsteskikke/ser gaaet bort, og vort Land har
mistet en højtbegavet og grundig HistOJ·ieforfatter og
Forsker.
Underskl"evne føler det som en kær Pligt paa
Historisk Samfunds Vegne at nedskrive disse Mindeblade
om en Mand, der har betydet saa meget for vort
Samfund.
Rasmus Alexander Rasmussen er født den 20. Febmar 1868 i Grandslev ved Langaa, hvor Faderen var
Gaardejer. Hans Farfar var Ridefoged paa det nærliggende Bidstrup. Han blev Student 1886, cand. theol.
1892 og virkede derefter som Lærer ved Aalborg Katedralskoles Forberedelsesklasse indtil 1894-, da han kaldedes til Sognepræst for Sønder og Nørre Kongeslev samt
38
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Komdrzzp Sogne Hellum Herred. 1925 udnævntes han
til Provst for Hellum-Hindsted Herred; men paa Grund
af Sygdom søgte han om Fritagelse herfor allerede 1928
og Aaret efter om Afsked som Sognepræst. - Han var
en myndig og klar Forkynder og besad en sjælden Evne
til at forme sine Tanker i rammende Sætninger, der
blev siaaende som mejslede i Sten.
Hans historiske Interesse blev tidlig vakt. Adskillige
historiske Værker af stor Lødighed og et stort Tal af
historiske Artikler i Tidsskrifter og Dagblade foreligger
fra hans Haand. 1905 kom en med Noter forsynet
Oversættelse af Josephas' Værk om Jødekrigen, 1907 en
kirkehistorisk Fremstilling af Unitarismens Historie, 1917
en Samling Aktstykker angaaende Reformations-Jubilæet,
og 1919 en Nyudgave af J. D. W. Westenholtz' Prisskrift om Folkemængden i Bondestanden (fra 1872}.
Som Lokalhistoriker har han udfoldet en rig Forfattervirksomhed. I »Klavsholm«s Bønder (1911-1914}
har han skildret sin fædrene Slægts Vilkaar og i flere
andre Skrifter syslet med sin Hjemegns Historie. Himmerland har dog særlig været Genstand for hans Forskning. Navnlig maa nævnes hans Fremdragning af
Lensgrevskabet Lindenborgs Historie, hvis Arkiv lian
ogsaa har ordnet. Her skal nævnes det selvstændige
Skrift »De Schimmelmanske Skoler« og »Kulturbilleder
fra Lindenborg«, som vore Medlemmer vil være bekendt
med gennem vore Aarbøger. Som en Fortsættelse af
Klavs Gjerdings Bog om Hellum Herred har han beskrevet Komdrap og Nr. Kongeslev Sogns Historie, som
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ligeledes findes i vore Aarbøger. I det store og statelige
Værk »Danske Herregaarde ved Am· 1920« har han
behandlet blandt andet de himmerlandske Herregaarde,
ligesom han har udarbejdet Registret til Værket. Endelig
maa ' nævnes hans mange kultur- og personhistoriske
Artikler i »Aalborg Stiftstidende«.
Størst Anerkendelse som historisk Forfatter har han
vel nok høstet ved Udgivelsen af Biskop Fr. Miinters
Biografi, som udkom 1925. Sammen med Overbibliotekar
ved det kgl. Bibliotek, Dr. phil. H. O. Lange, Dr. phil.
Ada Adler og Underbibliotekar R . Paulli fik han i 1917
overdraget det ærefulde Hverv at udarbejde et Hovedværk
om Biskop Munter. Af forskellig Aarsag blev han til
Dels ene om Arbejdet. Biografien, der som nævnt foreligger, betegnes af Kendere som et Standardværk, der
vilde kunne have indbragt ham den filosofiske Doktorgrad. Anden Del af Værket omfattende Milniers Dagbøger og Brevveksling, hvis Udgivelse er nær forestaaende, naaede Provst Rasmussen ikke at faa fuldført.
Sidst skal nævnes hans Debut som RomanforfaUer
sidste Aar. Fra Lindenborgs righoldige Arkiv hentede
han Stoffet til den historiske Roman »Forvalteren paa
Lindenborg«. (Anmeldt i sidste Aarbog.)
Det var Provst Rasmussen, der i 1912 sammen
med afdøde Tandlæge Stenholm slog til Lyd for og
stiftede »Historisk Samfund for Aalborg Amt«. Han
beklædte Formandsposten til 1914, da han overtog
Redaktionen af vor Aarbog. Som Redaktør og Foredragsholder har han været vort Samfunds betydeligste
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Kraft, og hans Indsats her kan vanskeligt værdsættes
højt nok. Deltagerne ved vore Sommermøder vil huske
hans grundige og interessante Foredrag; si.dste Gang
ved Visborggam·d 1931, hvor han med vanlig Kraft og
Indsigt skildrede Gaa~·dens Historie. - 1925 frafraadle
han Stillingen som Redaktør paa Grund af Udnævnelsen
til frovst.
.A lex. Rasmussen var en Autoritet i historiske
Spørgsmaal. Man gik aldrig forgæves, naar det gjaldt
Oplysninger om eller Udredning af et Emne. Hans
Hukommelse og Viden var blændende.
Provst Rasmussen blev i 1895 gift med Dagmar
Kjær, Datter af afdøde Fabrikant O. C. Kjær, Aalborg.
l JEgteskabel er der kun Datteren Lis Rasmussen, som
trofast har fulgt sin Fader og delt hans Interesser.
Som bekendt døde Fru Rasmussen for nogle Aar siden
under en Rejse til Syden sammen med sin Datter. Dette
Tab tog stærkt paa Provsten og blev bestemmende for
hans Afsked som Provst og senere som Sognepræst.
Hertil bidrog dog ogsaa meget Ang1·ebet af den Blodsygdom, der, selv om den tilsyneladende blev overvundet,
dog stadig mindede og blev den egentlige Aarsag til
Døden.
Ved Jordefærden, som foregik fra Budolfi Domkirke,
talte Vennen Provst Becha, Bælum. Vort Samfu!ld var
repræse.nteret ved Medlemmer af Styrelsen.
I Slugten under Bakken i Vestsiden af Sdr. Kongeslev
By har Beboerne rejst en. stoi' Granit-Bauta -med et
vellignende Bronze-Relief af deres gamle Præst. Det var
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paa Toppen af denne Bakke, Provst Rasmussen efter
sin Afsked byggede sit smukke Hjem »Sundene«.
For nogle Aar siden blev Provst Rasmussen dekoreret
med Ridderkorset. Kong Christian den 10. overrakte
egenhændig Korset under et Besøg hos sin Søster paa
Kongstedlund.
A lex. Rasmussen uar af Ydre en racepræget, stozzt
og statelig Mand. Der uar arislokralisk Præg over ham
og Slægten som kan føres tilbage til det16. Am·handredc.
A f Aand var han ogsaa arislokralisk i dette Ords bedste
og dybeste Betydning. Skønt konservativt opdraget og
indstillet knnde han dO!J i aclskillige Sp ørgsmaal være
yderliggaaende liberal.
Det var en Opleuelse at besøge Provst Rasmussen,
som man altid fandt fuldt beskæftiget i det store, stilf"ulde Bibliotek og Arbejdsværelse. Jeg mindes med
Taknemmelighed mange interessante Besøg, hvor Time
efter Time gled ubevidst, begyndende med Samtale, men
snart glidende over i en grundig, men livlig og fængslende Udredning af et historisk Emne, hvor hans rige,
medfødt e Fortælleevne og sjældne Hul ommeise ret ko m
Iil UdfiJldelse. Del subjellive spillede dog en re/ stor
Rolle, og han kunde rives heltmed i person lig p lagetit d.
Som Yen va r lum trofast og hengiuen. Hans Medfølelse med Næsten var dyb og ægte.
H ems Minde være æret l
HENRIK MØLLER.

BOGANMELDELSER
AALBORG BYS HISTORIE
II. DEL
Ved P. C. Knudsen
(l Kommission hos Boghandler Viggo Madsen, Aalborg)
Anmeldt af Henrik Møller, Haals.

i delle Efteraar udkomne II. Del af det stateD
lige Værk l>Aalborg Bys Historie«, som bekostes
udgi ret af Byraadet, omfatter ligeso m
Del, der
EN

I.
udkom sidst Aar, a. 200 Sider i tort Format.
Forfaller n, Kommun lærer P. C. Knud en, Aalborg, meddelte i sin lnlningsbemærkning i l. Del,
at II. Del lmlde omfalte Aalborg Bys Jorder og
Aalborg Indu td. Denne Plan er imidlertid æ ndret
saaledes at Aalborg Ind u tri er udskud l til sid s le Del
af Væ1·ket. l Stedet er optage l el A:fsnit, d r hedder:
Offentlige Bygninger og private Huse. Grunden er
den, al Stoft'et og Bill dmaterialet til Byens betydelige
Ind u tTi er saa omfattende, at Jndsamlingen af dette
' 'ilde forsinke dgivelsen af II. Del for meget.
Ligesom I. Del indledes derme Del med en muk
Farvet gning, den ne Gang forestillende Aalborg set
fra Fjorden, tegnet af P. Olesen 1807. I n halv
Snes At:~nit behandles Kilde laffet Lil Byen Jorder
ret indgaaende, og detle Arbejde optager da ogsaa
den største Pal't af Bogen. Af stor lnlere e for denne
Afdelings edkommende r Gengivelsen af de mange
gamle Kort, der vi er By ns Udvikling fra det 17.
Aarhundrede til vore Dage. Afcleli ngen om otTentlige
og pri vate Hu e, som sluttes i i.d t Bind, er gjort
levende ved el meget righoldigt og mul l Billedstof,
hvoraf mange helside .
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I det hele taget fremtræder Bogen · del am me
fornemme Udstyr som sin Forg nger. Æ r n herfor
tilkommer P. Hansens Eftfl., Hr. Bogtrykker Em anuel
Schølin. Det smukt udførte lllnstrntion smale1·ial
skyldes Aalborg lUichefabrik ved H. Minuth.
Ogsaa de nne Del a f Værket slutter med et udførligt Pe rson- ag- og Stedregister.
Tt· die og sids l Del vil omfatte Næringslivet i
Aalborg : Industri, Haandværk og Handel, og Afsnittet
om oll'enllige Bygninger og private Huse afsluttes.
Vi an befaler Værket paa det bedste til vore
Medlemmer.

VENDSYSSEL LAND OG FOLK
Hislorisk-topografisk Aarbog
Af Anton Jakobsen

Udgiverens Forlag
Anmeldt af Henrik Møller, Haals.

Forfatteren Redaktør Anton J akobsen, Sæby, b a r
efter 13 Aars Stand ning hermed fortsal Udgivet en
af en længere Rækl·e bistorisk-topogralisk e Skildrin ger,
so m jæv nlig har berørll{jær Herred. Denne, som er
den 10. i Rækken , indeholder seks meget læsev. rdige
Bidrag, af hvilke det første har særlig Intere e for
v orl Omraade. Dette Bidrag, som udgør over de t o
Trediedele af Bogen, der er paa godt l 00 ider, omh andl •r de første Sognebiblioteker i Vend s ssel og
den Bjørnbakske Be ægelse og redegør for, hv01·ledes
Brød rene Lars øg Thomas Bjøm bak for tsæller de
førsie 'ognebibliotekers Oplys ning arbejd ved Opr LLelse af Skoler for d n voksne Ungdom.
Der gø res udJødigl Red for de Forhold, d r
førte til Opreltelse af Højskolen i Fjell rad 1867, om
T ho mas Bjø m bak led de i en Menneskealde r, og om
ko m Lil at betyde saa megel for Oply niugen i det
østlige Himmerland.
Vi anbefaler paa det bedste Skriftet, som faas
for en billig Penge ved ·Hen vendeise til Forfatteren.

Aarsmødet og Generalforsmnlingen

V

Samfunds Aarsmøde og Sommerudflugt var i
Aar henlagt til det vestlige Himmerland. Lørdag
den 2. Juli ved 1-Tiden startedes som sædvanlig fra
Landmandsbanken med en Omnibus og et ret stort
Antal private Biler.
Ved Bislev Kirke gjordes Ophold for at bese den
~mukt beliggende romanske Kirke. I Kirken bød
Stedets Præst, Pastor Erik Jensen, Veggerby, velkommen, hvorefter Bankdirektør Chr. Jørgensen, Aalborg,
paa levende Maade fortalte om Kirkebygningen og de
Minder, den gemmer. Besøget sluttede med en opbyggelig Tale af Pastor Jensen, og man sang til Slut
»Kirken den er et gammelt Hus«.
Saa fortsattes Færden mod Sydvest gennem det
afvekslende, ejendommelige Landskab, vekslende med
Heder og frugtbare Strækninger. Det endelige Maal
var Lerkenfeldt ved Aaen af samme Navn i Vesterbølle Sogn i den sydvestlige Del af Himmerland.
Deltagerne blev gæstfrit modtaget af Godsejer
H. KJeldsen, som føde os til Festpladsen, en græsbevokset Plads i Parken. Her bød Formanden, Lærer
Ludv. Hedelund, Aalborg, velkommen og mindedes i
smukke Ord afdøde Provst Alex. Rasmussen, Kongeslev,
for hans store Indsats for vort Samfunds Virke. Vi
ORT
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skal i denne Forbindelse henvise til Redaktørens Nekrolog over Provst Rasmussen i nærværende Aarbog.
Førstelærer Th. Johansen, Aarestrup, holdt et vel
tilrettelagt Foredrag om Lerkenfeldt. Gaarden nævnes
første Gang 1442, men hed da Bonderup. En nu
nedlagt mindre Gaard, Kokholm, laa paa den anden
Side af Aaen. Det er Jørgen Lykke til Overgaard,
der har skabt det nuværende Gods, til hvilket han i
Løbet af en Snes Aar købte 45 Gaarde. Han -'Paadrog
sig Præsten i Ullits Hr. Mads' Unaade ved at nedbryde Svingelbjerg Kirke med det Formaal at faa
Sten til Bygning af en Fløj til Gaarden. Claus Daa
fik senere 2 /s af Godset. Hans Søn Valdemar Daa
blev meget fattig paa Grund af en for ham ødelæggende Inventarie-Taksation. Midt i det 17. Aarhundrede kom Landsdommer Peder Lerk~ i Besiddelse af
Gaarden, efter hvem den har Navn. 1689 brændte
Udbygningerne, og den nuværende Bindingsværk-Lade
blev da opført. Peder Lerkes Sønnesøn, Kristian
Lerke, oprettede Lerkenborg ved Kalundborg og flere
andre Gaarde og solgte senere Lerkenfeldt til et Medlem af Slægten Liittichau. Af ham købte Brødrene
Jens og Mikkel Kjeldsen Gaarden 1782; de var Sønner af Kjeld Kjeldsen paa Gundestrup ved Glenstrup.
Senere købte Jens Kjeldsen Lynderupgaard ved Hjarbæk Fjord. Dennes Sønnesøn, Hilmar Kjeldsen, er
den nuværende Ejer af Lerkenfeldt.
Taleren sluttede med Ønsket om, at alt det
skønne, der nu findes ved Lerkenfeldt, maa bevares
under Slægten Kjeldsen.
Det var med fuld Tilslutning, Formanden takkede Taleren.
Derefter talte Lærer Hedelund om det omfattende
Plantningsarbejde, som er udført i Lerkenfeldt Bjerge
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af den nu 87-aarige Oberstløjtnant Rambusch. Plantningen paabegyndtes for ca. 25 Aar siden og omfatter
nu 85 Tdr. Land.
Hr. Rambusch, som var til Stede, hyldedes hjerteligt af Forsamlingen og kvitterede med at indbyde
alle til en Tur gennem Plantningen, hvilket modtoges
med Glæde.
Hr. Hedelund aflagde som Formand Beretning
.om Samfundets Virksomhed i de to sidst forløbne
Aar og meddelte, at Sommermødet næste Aar vilde
forme sig som et Fællesmøde med Hjørring Amts
Samfund i Hammer Bakker, hvor vort Samfund for
Tiden arbejd.e r paa Istandsættelse og Fredning af St.
Helene-Kilden.
Regnskabschef Ege-Jørgensen, Hasseris, fremlagde
det reviderede Regnskab, som findes om~taaende. Det
godkendtes.
Til Styrelsen genvalgtes for Perioden 1932-36
Lærer Ludv. Hedelund, Lærer Henrik Møller, Haals,
Apoteker V. Strøgberg, Aalborg, Regnskabschef EgeJørgensen og Lærer N. Hald, Langholt. I Stedet for
afdøde Provst Alex. Rasmussen og Dommerfuldmægtig
Larsen, der er fraflyttet Egnen, valgtes Førstelærer
Tlz. Johansen, Aarestrup, og Seminarieforstander Chr.
Høirzzp, Ranum.
Til Revisorer valgtes Hospitalsforstander ]{. K.
Nicolajsen, Aalborg, og Lærer Jolz. Jensen, Gug.
Godsejer Kjeldsen indbød nu Deltagerne til at
bese den gamle ejendommelige Hovedbygning, hvorefter den medbragte Mad fortæredes i den skyggefulde Park.
Under Førerskab af Oberstløjtnant Rambusch
kørtes saa til Lerkenfeldt Bjerge, hvis meget smukke
Plantningsanlæg vakte den største Beundring. Det
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var som et helt Eventyr at køre her inde i det bakkede Terræn, der stadig frembød nye Skønheder. Fra
den 65 m høje Klo,,anbøj, de1· ligger midl ·j Plantningen, var der et vidunderligt Uds n over store Dele
af Omegnen særlig mod Vest over Fjorden til Salling.
Bankdirektør .Jørgensen. udbragte ved Afskeden el
Leve for den gamle Pioner.
Paa Hjemturen gjordes Ophold i Hornum Kro,
hvor en Del samledes til fælles Kaffebord.
Styrelsen konstituerede sig med Ludv. Hedelund
som Formand, Chr. Jørgensen som Næstformand,
Bye-Jørgensen som Kasserer og Henrik Møller som
Redaktør.
· Inden enhver drog til sit, sang man Jeppe Aakjærs
prægtige Sang: ))Som dybest Brønd gi'r altid klarest
Vand«.
H. Jlf.

MEDDELELSER
FRA

STYRELSE OG REDAKTION
Aarbog arstulles 7. Bind af vort SamM fundsnærværende
Skrifter •Fra Himmerland og I(jaw Bened e, idet
ED

vi som sædvanlig lader 3 Aargange udgøt·e el Bind. Titelblad, ludholdsfortegnelse og et udførligt Nnvneregistet· medfølger.
Som vore Medlemmet· maaske et'indrer, var sidste Bind
ca. 3 Ark større end de forega.aende. Det Bind, om vi hermed afslutter, er· yderligere ca. 2 Ark større, saa Binelet nu
udgø1· 620 Sider. Denne Udvidelse har· værel nødvendig
for al faa det me t paatræogende Stof fra Hanndcn. Der
ligger imidlertid endnu saa meget interessant Slof og venle1·
paa Optagel·e, al 'ri gerne skulde ud\ride Aarbøgerne yderli~ere. Men delte er heiL umuligt med vort nnvæ1·ende
Medlemstal 540 om er 20 mindre end sidste Aar. Vi beder
derfor vore Medlemmet være os behjælpelige med at give
delte Tal en god Forøgelse. Del r vo1· Erfaring, at det'
rnndl i Arnlet finde mange Mennesker, der har Interesse
for vorl Samfunds Arbejde, men ikke ha1· forstaael Sammeos lulningeos Betsdning for delle A1·bejdes fortsatte Vælt 't.
Den Forslanelse maa vm·e M dierurner give dem og saa
indmelde dem i vort Samfund.
For første Gang i Samfundets 20-aat·ige Virkso)llbecl
bringer vi i Aar eo Forlegnel ·e over vore Medlemmer. Se
de n godt igennem , og De vil Ul Det·es Forundri.ng opdage,
al der findes meget faa Medlemmet· paa Deres Egn. Vi har
del lønlige Haab, a t denne Opdagelse vil betyde en god
Forøgelse af Medlemstallet, selv i disse Kl'isetidcr. En
god Forøgelse vil endvidere belyde Nedsæltelse af Medlemsbidraget. 1edlernslisten indeholder rlmeligvi en Del Unøjaglighcder; disse !<::10 rettes ''ed Henvendelse li l Kassereren,
N Tilga ug a r
Regnsll.abschef By e-J ørgeusen, Hasseris.
Medlemmer vil herefter aal'lig blive oplaget i de følgende
Aarbøger.
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Af historisk Lilleralur, som har Berøring med vo•·l
Sa mfunds m1·aade, har R edaktøren faaet Ulsendt • Aalborg
Bys flislorie• og ~ Vendsy ssel Land og Folk•. Bøgerne bru·
fa aet eo udførlig Omtale ond et Steds i næ rvæ reode Slu-ifl.
Reda ktion en find er Anledoing lil at meddele, al den er
opm ærksom paa, at Af hand Uogen »Himmerland ske Sledna vne« indeholder ads killigt, som .ka n giv Anledning til
Krililt, og bebud ~ r i den ,~nlednin g et Supple me nt i følgende
Aarbog.
Den ny moderne Færdselsaare gennem Aalborg er nu
gennemført til den ny Limfjordsbro, hvis Fuldførelse skrider rask fremad. Med det store Arbejdes Fuldendelse vil der
være skabt en tidssvarende Forbindelse med Vendsyssel.
Johs. Bjergs Statue af Skipper Clement blev saa i Foraaret anbragt paa den dertil indrettede Plads ved Hobrovej
over for den ny Skole. Opstillingen skete uden nogen som
helst Højtidelighed.
Vore Medlemmer vil kunne faa vore Aarbøger fra 1920
og opefter for 2 Kr. pr. Stk. Redaktøren er Køber til Aargange fra 1912 til 1920.
•Fortid og Nutid «, som udgives af •Dansk historisk
Fællesforening•, kan bestilles for halv Pris, 2,50 Kr. aarlig.
Der · er endnu en Del Eksemplarer tilbage af afdøde
Tandlæge Stenholms udmærkede Bog >Bidrag til Aalborg
Bispedømmes Historie• (250 Sider), som faas for 1 Kr. ved
Henvendelse til Redaktøren.
Henvendelser i Foreningsanliggender bedes som hidtil
rettet til Formanden Lærer Lud v. Hedelund, Møllepladsen 13 A,
eller til Regnskabschef Ege-Jørgensen, Hasseris. Angaaende
Aarbogens Stof m. m. bedes man henvende sig til Redaktøren Lærer Henrik Møller, Haals.
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