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

Kirkegaarden
er indhegnet med et solidt, gammeldags Kampestensdige, der staar godt til den hvidkalkede Kirke.
Hovedindgangen er paa Nordsiden, maaske som
en Slags Honneur til Byen Løgstør, der før 1870 maatte
bringe deres døde til Løgsted Kirkegaard, eller maaske snarere, fordi Vejen i ældre Dage kun gik langs
Nordsiden af Kirkegaarden. Paa denne Side er der
endnu - længere mod Øst - en Laage. Paa Østsiden er der ingen, men indtil 1901 var der en, der
førte ned til den gamle Skole; men ved denne Tid
lukkedes den, og en ny blev aabnet paa Sydsiden ud
for den nye Skole. Mod Vest er der en Laage ud
til Amtsvejen.
I 1850 var Kirkegaarden lige saa lidt som Kirken vel holdt. Den saa yderst forfalden ud. Der
var ingen regelmæssig Træplantning, men hist og her
stod en vældig Tornebusk som den sidste Rest af en
Tjørnehæk, der en Gang havde hegnet et Gravsted.
I det nordvestlige Hjørne i Nærheden af den vestre
Indgang var der en Sandbrink, hvor .Folk hentede
Fyld, naar Mulden var blæst bort fra .deres Gravsteder, og i det nordøstlige Hjørne var der en Sænkning saa dyb, at man ikke kunde se over Diget, naar
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man stod der. Her var nogle græsdækkede Jordtuer
- Selvmordernes og Rakkernes Grave.
Store Arealer laa ben med Græs, og her kunde
man nok træffe løsgaaende Kreaturer, ja undertiden
kunde Degnens Faar ogsaa være tøjrede derinde.
En Gang havde en stor Kaninkoloni siaaet sig
ned paa Kirkegaarden.
Hist og her laa dog en Del kønne og ret kostbare Mindesmærker, der for en stor Del dækkede
over Mænd, der havde svunget sig op ved det store
Sildefiskeri i Løgstør eller ved hvad, der stod i Forbindelse med det. Endvidere var der ogsaa en Del
gamle Træmindesmærker af kløvede, afglattede Egestammer, der var fyldt med udsnitlede Indskrifter,
men i Aaret 1900 var der ikke Spor tilbage af dem.
I det sydøstlige Hjørne ligger Ofrene for KoleraEpidemien i 1853 jordede, og der maatte i lang Tid
efter ikke kastes andre Grave ))for ikke at grave Sygdommen op igen«.

Gravstenene.
De to før omtalte Sten i Taarnets Sydside er
nogle af den allerældste Type af Gravsten paa vore
Kirkegaarde. De bærer ingen Indskrift, men har
gerne nogle symbolske Tegninger.
En Gruppe af 8 Gravsten synes at være forarbejdet af den samme Mester. De er alle af Granit, 14a 15 cm i Tykkelse og med store, let læselige Bogstaver og uden nogen som helst Udsmykning. Men
tlere af dem har ført en noget omtumlet Tilværelse,
idet de er bragt til Kirkegaarden i den senere Tid
eller ligger den Dag i Dag og gør Tjeneste hist og her.
Nr. l. Ved Udvidelse af et Gravsted 10,7o m
sønden og l m østen for Kirkens østre Gavls Syd-
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linie hævedes i 1924 en Gravsten, som temmelig sikkert er den ældste paa Kirkegaarden naar undtages
den, der er indmuret i Taarnets Sydside. Den var
en Del medtaget, men Indskriften kunde dog læses.
Den lød:
CHRISTEN PAASKE I LØGSTØR HENSOF I HERREN
ANNO MDXCIII.

Nedenunder var indhugget et temmelig karakteristisk Mærke

~

sagtens Christen

Paaske~

Bomærke; man har vel syntes, at det hørte saa nøje
sammen med Personen, at der var Billighed i, at han
ogsaa fik det sat paa sin Gravsten; han havde vel
nok selv prentet det saa ofte paa Dokumenter i Stedet for sit Navn, det, han maaske ikke mægtede at
nedkradse.
Han er antagelig Fader til den Peder Poske, der
var Medlem af Guds Legems Lav og 1634 blev Raadmand i Bergen, og til Rektor Niels Paaske i Aalborg,
der 1616 blev Biskop i Bergen (se C. Klitgaard: Gildesbrødre i Guds Legems Lav i »Fra Himmerland
og Kjær Herred« 1920, Pag. 337).
De ældste i Sognet kan mindes, at der i deres
Barndom levede en gammel Mand i Mjallerup ved
Navn Peder Paaske. Der sagdes om ham, at han
var af en god Slægt, og umuligt er det jo ikke, at
han nedstammer fra Manden, der døde 1598.
Nr. 2 ligger lige op ad Sydsiden af Kirkeskibet
dækket af et 6 cm tykt Jordlag ved Indgangen til
Holmagergaards Familiebegravelse. Den er bredere
end de øvrige af denne Gruppe og er ved en dyb
t•
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Fure i det meste af sin Længde delt i to Afdelinger.
I den ene læses :
ANNO 1635 DEN 12. APRIL! DØDE S. MAREN
MAZDATTER SOM BODE I LØGSTØR

Den anden Halvdel er delvis dækket af Kirkens
Cementfortov, men den maa sikkert tydes saaledes:
ANNO 1629 DEN 18 NOVEMBER DØDE S. NIELS
ANDERSEN SOM BODE I LØGSTØR

Som Underskrift for begge Afdelinger staar:
GUD GIVE DENNEM EN GLÆDELIG OPSTANDELSE

Nr. 3. Ved Nedbrydningen af Løgsted gamle
Skole, der laa umiddelbar op mod det østre Kirkegaardsdige norden for Claudihuus, opdagedes det, at
den l,u m lange og O,n m brede Trappesten, der laa
foran Indgangsdøren, var en Gravsten; men da man
havde været saa pietetsfuld at vende Indskriften nedad, stod denne lige saa tydelig som den Dag, da den
))behændige« Stenhugger leverede den. Der stod:
ANO 1630 D 2 IULI HENSOF I HERREN GUDFRØGTIGE
QUINDE AN SØRENSDATTER l LØGSTØR DEN 9
OCTOBER DØDE GUDFRØGTIGE MAREN LAUSTDATER

Det er ret interessant at lægge Mærke til, at
Mesteren ikke har beregnet Pladsen saa videre godt.
Han rutter saaledes ganske voldsomt med Pladsen i
Begyndelsen, men maa saa bøde for det siden. Han
er dog ret snedig til at redde sig ud af Haardheden,
men det gaar alligevel en hel Del ud over Maren
Laustdatter. Thi naar An Sørensdatter har god Plads
til at ))hensofe i Herren«, maa denne nøjes med ganske ligefrem kun at »dø« paa Grund af Pladsmangel,
og naar det er forundet An rigelig Plads til at dø i
))Løgstør«, ja saa har den gode Mester ikke haft et
eneste Hjørne. at afse til Maren, hvor hun kunde
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lukke sine Øjne, men han har vovet at lade Efterverdenen gætte .paa, at hun er død samme Sted.
Nu er denne Sten opstillet i Vaabenhuset.
Nr. 4 er nedlagt i Gulvet i Vaabenhuset og bærer
følgende Indskrift:
I H S HER UNDER HVILER SALIG MED GUO LAS
lENSEN SUNDMAND SOM BODE OG DØDE I LØGSTØR
DEN 27 MAI 1636 GUD GIVE HANNEM EN GLÆDELIG
OPSTANDELSE AMEN

I H S = Jesus Hominum Salvator Jesus
Menneskenes Frelser. Denne Begyndelse findes paa
en Mængde af Sten fra denne Tid.
Om den gode Las har hørt til Løgstør Færges
Besætning, eller han har haft Navnet Sundmand til
lovlig Besiddelse, maa man lade staa hen. Indskriften vil imidlertid med det første b li ve aldeles bortslidt af Kirkegængernes Fodtøj.
Nr. 5 laa i en Række Aar foran Hovedindgangen
i den vestre Lemdrupgaard i Malle, men saa var det,
at en Ejer, Lars Dalgaard, fandt, at det var upassende at have den liggende der, og kørte den derfor
op til Løgsted Kirke, hvor den blev opstillet i Vaabenhuset ved Siden af Stenen fra Skolen. Indskrift:
I H S HER VNDER LEGER BEGRAFVEN: S: CHRISTEN
SELGENSEN SOM BODE OG DØDE I LØSTØ DEN 7
APRIUS 1637 GVD GIV HANNEM EN GLEDELIG
OPSTANDELSE AMEN

Det er jo sagtens i Løgstør, at Chr. Selgensen
har lukket sine Øjne.
Stenen, der er afbildet omstaaende, er typisk for
denne Gruppe.
Nr. 6 ligger op mod Johannes Olesens Hus i
Ravnstrup paa et Sted, hvor før Indgangsdøren har
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været. Indskriften er en Del medtaget, men kan nok
læses saaledes:
I H S HER VNDER LEGER BEGRAVEN SALIG TAMIS
MEGKELSEN KOCK SOM BODE OG DØDE I LØGSTØR
DEN 27 MARTI 163(8) GVD GIVE HANNEM EN
GLEDELIG OPSTANDELSE A M S

Nr. 7 ligger foran Brønden i Claudihuus, Gaarden, der ligger op til Kirkegaardens østre Dige. Den
er en Del molesteret, men der kan dog læses følgende :
ANNO 1645 DEN l MARTI HENSOF I HERREN
KIRSTEN ... SDATTER SOM BODE OG DØDE
I LØGSTØR

Nr. 8 er jo lige ved at være af samme Alder
som Chr. Paaskes Sten; den fandtes i l 926 imellem
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Kirken og Kirkegaardens søndre Dige, dækket af et
20 cm tykt Grønsvær. Den er sagtens sunket ned,
da Kisten faldt sammen og - rimeligvis kort efter aldeles overgroet, da den korte Indskrift staar meget
tydelig. Den lyder saaledes :
KIRSTINE CLEMENSDATEH IIENSOF I HERREN
AAR MDXDIX

Denne lille Indskrift staar midt paa den ret store
Granitsten. Skade at man ikke faar en Smule mere
at vide om hende, da der var saa god Plads, men
man var nu en Gang ikke af mange Ord i det Herrens Aar 1599.
Mellem Kirken og Kirkegaardens søndre Laage
fandtes under et 15 cm tykt Grønsvær en smukt forarbejdet Sandsten. Den er enkel i sine Prydelser, og
Indskriften staar som en dekorativ Frise omkring i
Kanten. Man ser straks, at det er en Mand med
Skønhedssans, der her har været Mester. Indskrift:
HER LIGER SALIG MAREN HANSDATER FØD I
BINERVP OG DØDE I LØGSTØR DEN 9 AVGVSTI 1602
MED HIND SØNER 3 OG DATER

I Midten er anbragt et lille Kors, hvorunder staar:
H I S, hvilket vel nok er en lille Fejltagelse af den
gode Kunstner; det er mest trolig, at der skal have
staaet I H S. - Længere nede staar et stort, meget
smukt, romersk Kors. Helhedsindtrykket af denne
stilfulde Sten er overordentlig godt.
Naar man gennem Hovedindgangen til Kirkegaarden - Stetten i det nordre Kirkegaardsdige - gaar
op mod Kirken, ser man paa højre Haand en stor,
gammel, nedliggende, til Dels hensmuldret Gravsten
med Rester af rige Forsiringer, men uden læselig Indskrift. Den skal efter Sigende dække over Peder
Kræmmers jordiske Rester. Denne Mand, · hvis Epi-
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tafium pranger inde i Kirkens Kor, var en Gang Løgstørs mægtigste Matador, hvem man henvendte sig
til, naar man maatte ud og laane Penge - se »Fra
Himmerland og Kjær Herred«, V., Pag. 378.
Paa Mindetavlen 1) fortælles, at Peder Christensen
Thorup, altsaa ham, der i daglig Tale altid kaldtes
Per Kræmmer, er født 1694 i Aggersborg-Thorup; og
tænkeligt er det, at hans Fader ikke har været nogen
Storborger, da det sagtens saa havde været bemærket. Man kunde jo gætte paa, at han havde været
omvandrende Kniplingskræmmer og ved denne Forretning bleven saa velhavende, at han fik Raad til
at koste noget paa Sønnens Uddannelse. Det ligger
ligeledes nær at antage, at Peder Christensen, efterat
han er bleven Herredsskriver i Aars og Slet Herred,
har følt sig generet af det Kræmmernavn, som han
efter Faderens Haandtering blev belemret med, hvorfor han antog Navnet Thorup efter sin Fødeby. Det
frugtede imidlertid ikke - han blev Per Kræmmer
til sin Dødsdag, ja lige til Dags Dato. Og da man
vilde hædre hans Minde senere ned i Tiden som en
lille Kvittering for de 21,325 Rdr., ja saa gjorde man
det paa den Maade, at man kaldte en Gade »Per
Kræmmers Gade«. - Hans Hustru hed Ane Marie
»lvrson« - skal vel nok være Iverson; det ser noget svensk ud. Hun er født 1699 og død 1760.
Med hende »avlede han kun een Søn«, som
Mindetavlen saa smukt udtrykker sig: Peder Thorup,
født 1729. Denne Søn har, skønt han blev 37 Aar,
sikkert ikke været gift; thi da Peder Kræmmer i 1760
mistede sin Hustru og seks Aar eft:~r sin Søn, var
det, at han gjorde sig »uforglemmelig« ved den 8.
Februar 1768 at oprette et Testamente, hvorefter Ren1) Se Aarbogen for 1932, Side 467 .

LØGSTED SOGN

9

ten af 21,325 Rigsdaler - 42,650 Kr. hvert Aar
skulde uddeles til »Løgstør Bys fattige og til hans
udenbyes trængende beslægtede«.
For nogle af disse Penge er Legathuset i Løgstør opført. Paa en indmuret Tavle staar: Bekostet
for Hr. P. C. Thorups Legat Aar 1821.
Trap skriver om dette Legat, at det ved uheldige
Pengeforhold og ved mindre god Bestyrelse er svundet ind til 12,500 Kr., der indestaar blandt Viborg
Stifts offentlige Midler, og Værdierne af 64 1/2 Tdr.
Rug, 35 Tdr. Byg og 42 Tdr. Havre, hvilket udgør
Kongetienden af Hellevad Sogn i Vendsyssel.
Da Meddeleren af denne Artikel havde hørt, at
Enkefru Jakobsen i Fjordgade i Løgstør skulde være
i Besiddelse af et Billede af Per Kræmmer, drev Nysgerrigheden mig derind. Jeg blev meget forbavset ved
at blive præsenteret et Maleri af meget ærværdigt Udseende, ca .. l m højt. En Mand omkring de 50 Aar,
skægløs, med rødt Ansigt, en fyldig Næse og meget
svulmende Læber, et Par store, brune, aarede Øjne
under tykke Bryn, sidder og tæller sine Specier, som
han med et halvt lykkeligt, halvt hoverende Smil
lader gaa fra den ene Haand over i den anden. Paa
Bordet staar en mægtig Pengesæk, hvori man ser det
funklende Sølv.
Hans Klædedragt er lige saa ejendommelig som
Situationen. Hans Fløjlsfrakke har højrøde Opslag,
han har paa Hovedet en bred Hat, der minder om
Rubens, men Per Kræmmer har smykket den med et
rødt Baand. Det tykke, kulsorte Haar falder ham
ned over de kraftige Skuldre.
Billedet er temmelig sikkert ikke uden Kunstværdi. Det er meget mørkt, og kunde nok se ud til
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at være meget gammelt - egentlig ældre end Per
Kræmmers Tid.
Der fortælles iøvrigt intet godt om Per Kræmmer udover, hvad her er berettet. Han skal ikke
have været god for Fattigfolk at komme til; hans
Lyst var at puge Penge sammen paa alle tænkelige
Maader. Han skal end ikke have undset sig ved at
stikke Sølvskeer til sig, naar han var til Gæstebud
hos de store i Løgstør. Blev der saa spurgt efter
Skeerne hos ham Dagen efter, skal han ogsaa straks
have sendt dem tilbage.
I Nærheden af Peder Thorups Gravsten ligger
inden for et solidt Jernrækværk under to store, kønne
Sten uden Udsmykninger Købmand Ove Christian
Nors, født paa Lundbæk den 8. November 1799, død
i Løgstør den 10. September 1869, og hans Hustru
Karen Nors født Greisen, født i Ribe den 26. April
1801, død i Løgstør den 3. September 1848. Under
begge Indskrifter staar: ))Elsket og savnet af dine
Efterladte. Fred med dit Støv!«
Nogle Skridt længere mod Vest for denne Begravelse ligger en stor Sten med rige Forsiringer i
Rokokostil. I Hjørnerne er der fire allegoriske Figurer med Symbolerne for Tro, Haab, Kærlighed og
Retfærdighed. Et lille Krucifiks staar lige over den
bugnende Krans af stiliserede Blomster, der indeholder Indskriften. Lige under denne findes et Timeglas og et Dødningehoved med korslagte Ben. I Kransen staar: ))Her under hviler den fordum velagtede
nu sa. Mand Niels Nielsen, født i Estvad Aar 1671,
d. 16. Februar, forhen Skipper og ...... i Løgstør,
død i Skive Aar 1720 i sin Alders 50 Aar, samt. hans
kiære Hustru
Christensdatter, fød i Løgstør
Aar 1691.((

LØGSTED SOGN

11

Atter et lille Stykke længere mod Vest forefindes
en anden Gravsten af samme Størrelse, men ikke slet
.saa overlæsset med Prydelser som den sidstnævnte.
I Hjørnerne udbasuner fire Engle Opstandelsessignalet, og i to Felter fortælles: )) Under denne Sten forvares Legemerne til en glad Opstandelse i Guds Stund
af den i Livet nu hos Gud salige Maren StephensDatter, fød A0 1723 17. Marty, kom i Ægteskab første Gang Aaret 1743 d. 9. October med .... ajeskipper Jens Knudsen fra Schive og med ham i et kærligt
Ægteskab blev af Gud velsignet med to Børn, af
hvilke et døde ved Fødselen. Anden Gang kom hun
i Ægteskab Aar 1746 10. December med ærlig og velagte Skipper Jacob Svint, Borger og Indvaaner i Løgstør, fød Aar 1718 den 29. November. Udi 8 Aars
Ægteskab blev de af Gud velsignet med 3 Børn, hvorefter hun den 10. September 1754 blev af Herren
bortkaldt udi sin Alders 31 Aar. Gud give dennem
med alle troende en glædelig Opstandelse paa Dommens Dag.
Af Dage mættet vi bortgik
fra dette Livs Elende,
hos Gud et herligt Liv vi fik,
som aldrig skal faa Ende.
Bortkast os da ej dette Sted,
hvor disse døde ere,
men lad os sove her i Fred,
til vi opstaar med Ære.•
I N ær heden af disse - men norden for - ligger en ret stilfuld Sten uden PrydeiseL Den bærer
følgende Indskrift:
»Her jordes Støvets Glans,
her visner Glædens Krans.
Hansine Sommer, 32 Aar gammel, fød paa Fænø
ved Middelfart, gift i Løgstør den 4. November 1853
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med .Skolelærer Christian Sommer og død den l 7.
April 1857.
En begavet livlig Aand
overgives i Guds Haand. •

I Kirkegaardens nordvestlige Hjørne staar et lille
Granitmindesmærke med Marmorkors og Tavle, hvorpaa er skrevet: Sognepræst B. P. Petersen og Hustru
Karen, født Møller, og Datter Petrea. - Denne B. P.
P. havde været Præst P.aa Færøerne, men boede efter
endt Præstegerning mange Aar i Løgstør og havde
en lille Privatskole. Efter hans Død blev Hjemmet,
ledet af Datteren, et Centrum for den grundtvigske
Bevægelse, og hun lod i dette indrette en Forsamlingssal for den første grundtvigske Frimenighed i
Løgstør.
Nord for Gangen fra vestre Laage til Kirken findes en lille rød Sten. Indskrift: »Bødkermester Jens
Nielsen Pisselhøj, født den 5. November 1774, død
9. September 1849, og Hustru Karen Mouritzen, født
den 18. Februar 1779, død den 24. Februar 1849.
Fra virksomt Liv i Haab og Tro bortgaaet til Himlens Fred og Ro.'
Vest for Kirken staar inden for et solidt Jerngitter:
l. en ret stilfuld opretsiaaende Mindesten, paa hvis
vestre Side staar: »Her under hviler Støvet af
Madamme Anna Sophia Berthelsen, født Naschou«;
paa østre Side staar: »Født i Aalborg den l. Juni
1765, død i Løgstør den 16. Oktober 1818«,
2. og to nedliggende velbevarede ens Gravstene uden
Prydelser eller Indskrift paa Overfladerne, men
paa vestre Ende staar paa den ene: »Frantz Berthelsen, født paa Fanø den 24. October 1785, død
i Løgstør den 23. October 1860«,
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og paa den anden: »Herunder hviler Johanne
Nicoline Berthelsen, født Lunøe, født den 15. Marts
1792, død den 9. Juni 1869.«
Sønden for disse findes to Marmortavler. Indskrift: »Peder Chr. Bøjer, født 4,/s 1805, død 29 /12
1894. Mariane Bøjer, f. Larsdatter, født 26 /10 18 .. ,
død 18/s 1914.«
Sydvest for disse staar et Par Granitsten med
Plader og Kors. Indskrift: »Herunder .h viler Købmand Ove Hendrik Claudi, født i Kornum Præstegaard den 21. Marts 1795, død i Løgstør d. 2. August
1866. Ane Christine Claudi, født i Øsløs 12. Maj
1803, død i Løgstør 20. Marts 1873.«
Sydvest for Kirken ligger en stor, smuk Gravsten med mange Udsmykninger. I Hjørnerne findes
de fire Evangelister: Mathæus seende op paa sin Engel, medens han nedskriver sit Evangelium, Marlms
skrivende, medens hans Løve ser korrigerende til,
Lukas fremvisende sit Evangelium, medens Oksen ser
til, og Johannes, aabnende sin Bog, medens Ørnen
synes at holde Hvil bag ved ham.
I en stor bugnende Krans af stiliserede Blomster
kan læses: »Her under hviler .... S. Christen Larsøn Kieldsøn, barnefød i Wust i Han Herred Aar
1614, boede og døde i Løgstør 1688 .. . ..
Gudfrøgtig Matrone S. Sidsel Nielsdatter ..... .
døde i Løgstør 1679 (4) Aprilis. - Gud give dennem med andre Guds Børn en glædelig Opstandelse.

I H S.«
Umiddelbar Syd for denne ligger en lille rød
Sandsten uden Prydelser. Indskrift: >>Herunder hviler J o han Christian Krieger, practiserende Læge i Løg-
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stør, fød den (21) Juni 1801, død den (5) Marts 1837
::tf en Smitsot, som hans Kald paadrog ham.«
Et Stykke lige mod Syd fra Kirketaarnet er et
lille Støbejernsgelænder om to Grave, hvis Marmorplade har til Indskrift: »Prokurator Ole Nors, f. 26 /to
1794, d. 15/s 1884, og Hustru Juliane Elisabeth Nors
f. Scharling, f. 4/4 1789, d. 11 /1 1844.«
Syd for Kirken, men nærmere denne end Nors'
Grave, ligger en stor firkantet Sandsten med Evangelisternes Symboler i Hjørnerne og den korsfæstede
i Midten. I to Felter under Korsets Arme staar følgende: llHer under hviler den i Livet nu salig Dannemand Birthe! Sand, Kjøbmand i Løgstøer, fød i
Haverslev Sogn og Bye d• 28. October 1748, død her
i Løgstøer d. 15. August 1825 i sit Alders 77 Aar.
Her under hviler den i Livet nu salige Dannekvinde
Johanne Bergite Sand, fød i Synder Saltom Sogn og
Bye, Vensyssel, d. 6. December 1851, død her i Løgstøer d. 30. Marti 1813 i sit Alders 62 Aar.«
Under begge Felter staar: »Begge forenede i et
kærligt Ægteskab d. 10. Julii 1782.<<
Omkring i Kanten er der Fragmenter af en svensk
Indskrift: »Segra skal over Død og .... « Da denne
Indskrift er hugget med Bogstaver, der saare lidt ligner de øvrige, kunde det tænkes, at den er sat samtidig med Udsmykningen rimeligvis et Sted i Sverrig.
Et Skridt Syd for ligger en lille rød Sandsten
over en seksaarig Pige. Indskrift: >>Vilhelmine Møller, født paa Aarupgaard d. 19. Maj 1820, død i Løgstør Mølle d. 16. December 1826. Som Knoppen paa
den spæde Stængel udfolder sig i Yndighed, saaledes
lig en Uskylds Engel du blomstre skal i Evighed.«
Syd for Kirkeskibets Østende to store Sandsten
omgivet af et solidt Jerngitter. Indskrift:
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l. »Postmester Søren Andersen, født i Grædstrup
d. 12. Marts 1800, død i Løgstør den 5. Maj 1859 i
sit Ægteskabs (3)1 Aar og sit Embedes 13. Aar. Den
retfærdiges Ihukommelse er til Velsignelse.«
2. »Anna Johanne Andersen født Petersen, Enke
efter Postmester S. Andersen, født i Aarhus den 23.
April 1798, død i Løgstør den 22. April 1873. Gud
er min Tillid og Styrke.«
Umiddelbar Syd for disse ligger en større med
nogle Forsiringer udstyret Ligs ten. I udskrift: »Her
gemmes det forkrænkelige af Nicolai Wibroe, Farver
i Løgstør. Han var født i Aalborg den 23. Februar1740 og døde i Løgstør den 24. Februar 1815. Han
var gift trende Gange. l. Gang den 13. Juli 1774
med J o han n e \Vibroe, 2. Gang med Ane Regitze(?)
Thorning, 3. Gang med .... Nicoline 'Vibroe. Hvo
der frygter Herren skal det gaa vel.«
Denne Wibroe havde sit Farveri der, hvor siden
Farver Kordtsen boede. Efter denne var Bygningen
i mange Aar Præstegaard. Wibroe havde ogsaa et
Saltehus, saa han gav sig ogsaa af med det saa meget
indbringende Sildesalteri. En af hans Sønner varAgent og Købmand i Nibe, den i mange Aar Ejer af
Løgsted Korn- og Kirketiende Ivar Christian Wibroe.
Igen Syd for disse Sten er Palle Lunøes Familiebegravelse. Paa selve Palle Lunøes Grav er der kun
en poleret Granitplade, hvorpaa staar: »Palle Lunøes
Familiebegravelse«. Paa en anden: l>Jacob L. W.
Hansen, f. 14. November 1802, d. 25. Februar 1867,
og Hustru Jane M. Hansen, f. 15. Juli 1808, d. 9.
Maj 1881.«
Paa en tredie: »Proprietair P. B. Herskind, f.
den 26. Marts 1826, d. 14. September 1873, og Hustru.
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Helene Frederikke Herskind f. Hansen, født d. 20.
Maj 1832, død d. 2. November 1870.«
Paa en fjerde: »Maren Margrethe Hansen, f. 12.
_Januar 1861, d. 25. Februar 1880.«
Palle Lunøe havde i sin Tid sin store Købmandsforretning i den store Gaard i Søndergade, hvor der
i mange Aar var Posthus.
·
Syd for Koret i en Række: »Ellen Margrethe
Møller, f. Sepstrup, født d~n 20. Juli 1790, død d.
l. Juli 1871.«
»Jensine Møller, født den 8. September 1815, død
den 14. September 1854.«
»Christoffer Didrik Møller, født d. 28. October
1780, død den 19. Maj 1846.«
»Jensine Nicolette Møller, født Selmer, født d.
29. Marts 1829, død d ..... 1852.«
»Helvig Selmer, født Krogh, født i Nykøbing 17.
April 1796, død i Løgstør 9. Juli 1887.«
Syd derfor har vi den store Natursten over Lærer Pedersen. Indskrift: »N. C. L. Pedersen. F. 21.
Febr. 1844, d. 2. Novbr. 1900 . . Lærer og Kirkesanger i Løgsted i 27 Aar. Gud er Kærlighed.«
Syd derfor igen er der to Gravsten. Indskrift:
»Niels Møller Kristensen Mjallerup 1893. At leve er
at tro paa Gud, at dø er at leve evig hos Gud.
Bodil Møller Kristensen Mjallerup, f. 14. April
1835, d. 4. April 1918.« Sydøst for Kirken er der et mindre Gravminde
med følgende Indskrift: »Minde over Skibsfører Jens
Theilmann, født den 20. Juni 1795, død den 3. August
1878, og Hustru Karen Marie, født Mørck, født den
20. November 1794, død den 15. September 1837.«
Og ved Siden af et større. Indskrift: »Herunder
hviler Skibsfører Jens Peter Theilmann, født i Løg-
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stør den 15. April 1826, død i København 13. April
1862. Elsket og savnet af alle, som kendte ham.
Hans Venner i København satte ham dette Minde.«
I Nærheden af disse igen et Mindesmærke med
Indskrift: »Købmand i Løgstør Julius Theilmann,
født 18. Februar 1803, død den 18. Juli 1861, og
Hustru Bodil Kathrine Theilmann, f. Jacobsen, født
i Nibe den 26. November 1806, død i Løgstør den
19. Januar 1882.«
Præsterne.
Da den ~ldste Præstetavies Inskription er opført
i Stykket om Kirken, og da den yngstes kun indeholder tørre Navne og Aarstal, der alle fremkommer i
Noterne, vil Tavlernes Indskrifter ikke blive opført her.
Fra de 24 Mænds Sognevidne af 26. November
1573 - se Præst Nr. 4 - erfarer vi, at Præstegaarden i Ravnstrup har været beboet af Præster i hvert
Fald omkring 1503, men deres Navne kendes ikke.
Noter til Præsterækken, væsentlig efter gamle
Embedsbøger.
Nr. l. Hr. Mouritz Kaarsgaard boede i Præstegaarden i Ravnstrup og »tog Skyld og Landgilde og al
Herligheden af den anden Præstegaard i Kornuro By«.
Nr. 2. Hr. Peder Nielsøn flyttede til Kornuro
Præstegaard, da Præstegaarden i Ravnstrup brændte.
Nr. 3. Hr. Niels Simonsen arbejdede paa at faa
Herlighederne fra Anneksgaarden i Ravnstrup tillagt
Kornuro Præstegaard, men han opnaaede det ikke.
Han levede i 1573.
Nr. 4. Hr. Jens Pedersøn naaede altsaa dette
Maal - se omstaaende Thingsvidne, Sognevidne og
Godsejer- Tilladelse efter Jydsk Historie og Topografi,
10. B., l. H., Pag. 33.
2
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»1573, 26. Novbr., Torsdag efter Katharinæ Virg.
Thingsvidne, udstedt af Erik Laursen i Ternberup(?),
Herredsfoged i Sletherred m. m., at Præsten Niels
Simensen i Kornum fik Vidnesbyrd af 24 Mænd, som
kunde mindes i 70 Aar og færre Aar, »at den Gaard
udi Ravnstrup, Jens Kristensen og Mourits Jespersen
ibor, er rette Præstegaard og Kirkegaard, saa længe
de kunne længst mindes, og Fader og Farfader have
sagt før dennem, at Præsten haver haft den i Haand
og Hævd og iboet, og salig Hr. Mourids Korsgaard
boede i samme Gaard i Ravnstrup og tog Skyld ·og
Landgild og al Herligheden af d en anden Præstegaard i [{ornum By, om for 11 e Hr. iel~ nu selv ibor
og svared ingen ande n end Præ len, og er og aa d n.
Præ ·tegaard. Desud n vandt forn e 24 Dannemænd,
al der salig Hr. P eder, om bor i I<oroum Præslegaard, annammed Løg tru1 ) og Koz-nwn Præstegaard
efler Hx. Mourids Korsgaard, da n. lled han Lil d n
Gaard i Kornum, som forne Hr. Niels nu ibor og dog
annammer Skyld, Landgilden og al Herligheden af
den samme Præstegaard i Ravnstrup, som forb. Hr.
Mourits iboede.«
1577, 25. Aug. agnevidne af 24 Mænd, givet
paa Løg ted Ki rkegaaTd paa Forlangende af Sognepræslen Hr. Jen Peder en, at Gaarden i Ravnstrup
har æret rel Præstegaard til Løgsted Sogn, og at det
har været Præster, som have boet i samme Gaard.
1579, 13. Juni: Henrik Gyldenstjerne til Aagaard,
Høvedsmand paa Bahus, under og tillader Hr. Jens
Pedersen, Sognepræst til Kornum og Løgsted Sogne,
Gaarden i Ravnstrup, som Jens Kortsen og Mourids
Jørgensen ibor, at maalte U) de og beholde den relle
Skyld og Landgilde med. al sh1 Retligll d og Herlighed, Ægt oa Arbejde, om der nu afgaar og af Arild
Tid afgaael er, om Præ ten har bev ist for ham med
el lolmævnd af Slelhened. Han befaler derfor Bøn derne i Gaarden at være Præsten h'ø rige og lydige
(osv.). Datum Aagaard.
') Er sagtens en Tryk- eller Skrivefejl for Løgstcd.
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(1690 var Præstegaarden i Kornuro fri; Anneksgaardens Herlighed tilhørte Præsten.)
1790 blev Anneksgaarden i Ravnstrup solgt, og
der blev tillagt Præsten i Kornuro en passende Sum
for Afsavn af Ydelserne fra Gaarden.
Nr. 5. Hr. Christen Christensen Stub har jeg
ikke fundet andre Oplysninger om end dem, Præstetavlen giver.
Nr. 6. Hr. Jens Olufsøn Schiøtts Navn skrives
i en Liber-Daticus fra 1851 Jens Olufsen Skøtte.
Nr. 7. Hr. Poul Hansøn Grums Hustru hed
Maren Jensdatter Schiøtte 1 ), hun var sagtens en Datter af Nr. 6. De havde i hvert Fald en Søn, Poul,
født den 10. Marts 1698, altsaa Aaret efter Faderens
Død. Blandt_ Fadderne ·nævnes Fru Margrethe
Cathrine Brochenhuus.
Hr. Poul Grum opbyggede Præstegaarden i Kornum2).
En gammel Kirkebog nævner som Nr. 7 Hr. Poul
Ørum, Præst 1679, død 1697, men Pastor Trojel mener, at Tavlens Navn er det rigtige.
Nr. 8. Hr. Peter Sørensen Tuxens Forhold gøres der udmærket Rede for i ovennævnte Skildring
af A. Tuxen i Aarbogen af 1916.
Nr. 9. Hr. Frederik Breum er født i Breum
Degnebolig i Salling 1706, han blev Præst 1737 og
blev gift med Dorthea Molberg. De havde i hvert
Fald 3 Børn:
1

)

2
)

Ja, saaledes staves Navnet paa dette Sted. Den gode
Pastor Trojel, som har nedskrevet det meste af Indholdet af ovennævnte Liber-Daticus, var alt andet end
konsekvent. A. Tuxen mener det er : •Schytte<, se Fra
Himmerland og Kjær Herred, V., Pag. 363.
Se Fra Himmerland og Kjær Herred, V., Pag. 355.

z•
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l. Fredrik døbtes den 10. April 1739,

2. Cathrine fødtes den 24. December 1741 og
3. Christiane døbtes den 11. Januar 1745.
De mærkeligste Faddere ved disse Børns Daab var:
Præsterne: Hr. Lars Engelstoft af B armer, Hr.
Thomas Blichfeldt af Ranum, Hr. Thomas Svanekjær
af Næsborg, Hr. Niels Arø af Fuur, Provst Kaalund
af Farstrup og Hustru, Hellene Sophie af Løgstør
(samtidig med Hr. Svanekjær), Hr. Johannes Friedenreich af Næsborg og Hustru. Desuden en Hr. Hans
Sadolin og Hans Obenhaus af Wilsted (uvist hvad
han var), Herredsfoged Bisgaard og Herredsskriver
Vilhelm Helt.
Fr. Breum døde i 1750.
Nr. 10. Hr. Christian Thaarup var altsaa en
Degnesøn fra Løgsted. Han er født »her i Tollerup«,
hedder det paa Tavlen. Det er imidlertid ikke tænkeligt, at denne den Gang ret store Gaard har været
tillagt et Degneembede; snarere har Kommunen lejet
Bolig til Degnen paa Gaarden, og i denne har saa
Thomas Thaarup og siden Sønnen Chr. Thaarup
boet. De har saa hver Dag gaaet hen til den nærliggende Skole i Mjallerup (se nedenstaaende Resolution af 1755) og røgtet Skolegerningen.
Thomas Thaarup, der ogsaa var Student, havde
et godt Lov paa sig som Lærer, og det har sagtens
gjort sin Del til, at Sønnen i 1740 blev hans Eftermand og 10 Aar efter Pastoratets Præst.
Det er aabenbart denne »C. T.«, der har bekostet
den gamle Præstetavle, han var født i Sognet og vilde
gerne, at Beboerne skulde mindes baade ham selv og
hans Fader, der begge havde været Degne, sandsynligvis baade i Løgsted og Kornum. Af denne Grund
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er det ogsaa ham, der har optaget den største Plads
paa Tavlen.
I den gamle Liber-Daticus fortælles:
»Hans Hu lru hed alhrine Margrethe Eberhm·dl.
ed deres Dallers, Kar n Thaarups Daab nævnes tre
Mon ieur ~\f I ræ tegaarden (uvi ·t om Hunslærere
eller Hjælpepræster, det vil ·ige uo1·dinerede), Monsieur Hvid Msr. Gottfred •i biger og Msr. Lamits
Helher hov - Jomfrn Hedevig Sabine • riedenrei h
.af N< borg, Velædle Hr. Ni.els Thaarnp og Jacob
Slavanger al' Kjøbenhavn.
om Degn næ-.;-ne · Peder
Mouritsen, gift med .Johanne Laurilsdaller.«
Paa Landsarkivet i Viborg beror et »Memorial«
fra Præsten i Kornuro angaaende Skoleforholdene i
Pastoratet med Provst Kaalunds anbefalende Følgeskrivelse og Aalborg Stiftamtmands Resolution.
Det lyder saaledes:
Deres Excellence Høy-1Velboorne Hr. Baron
Ivar Holck, Ridder, flanels J(ongl. May 18
Oeheime-Raad O!J Slifls-Befalingsmand over
llalborg-flwts, Børglum, Sei/slmp og Aaslrup Ampler ·ampl
l elc ·dle og Høglærde Hr. Chrislia11 J(aalund,
Prov l udi Slelh Herreeli og ogne-Præst
for Farsirup og Ai.~tnzp Menigheder.
Gunstige Patroner og Velyndere f
l d besle Wlderdanigbed og ydm •ahed maa j g

h rvet.l andTage for Dem, hvori de, her udi Løg led
ogn baade udi Løgsled B c og del øvrige af Sognet
ere saa !elle An Laller Iil Skocl.e-Hold saa at delte
folkerige Sogn
ng lom af Mangel paa koel r hliYCI' fOr ømt og e · l, 1'61' d t, de burde.
Udi Løg lørs Bye, som er saadanne B e, der selv
burde bolde ig n Sko huester for dc1· , ngdom,
>re Ind vaanerne i delle Fald saa ueni ge, at d e y
del'om kand komme til r Ue; thi nnar een vil give
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noget til en Skoelmesters Løn og underholdning, vil
en anden ey, hvorfor ieg ey til Dato har kundet formaae dem til at lade holde ordentlig Skoele for deris
ungdom, som imidlertid derover meere og meere forsømnles.
Udi det øvrige af Sognet burde der forlænge siden af den største Lodseier, som bliver \Velboorne
Hr. Lasson til Bjørnsholm, været bygget Skoele, hvilken Sognemændene ere villige til at bekoste, men har
ey hidindtil ved mine ofte giorte Ansøgninger der om
hos Velboaroe Hr. Lasson kundet formaae Ham til
at lade Skoele-Huus opsætte saa Ungdommen paa
Landet herover vorder forsømt.
Dette maa ieg da andrage for Dem i dette sikre
Haab, at ieg hertil med d 'l allerførste nyder Deres
gunstige Assistance; thi aa længe der ingen koeler
er i Sognet, kan d ieg ey h~ller tvinge I· oræ ld1·ene Lil
at lade deres Børn søge koeler, og ey heller kand
ieg, naar her ey holdes nogen Skoele staae til ansvar
for sognets ungdom, naar denne af Øvrigheden befindes uoplyst og Vankundig.
I ervartning af Deres Gunstige Biefald bliver ieg
stedse med Sommession
Deres Excellence
samt
Velædle og Høylærde Hr. Provst
Deres
underdanigste og ydmygste tienere
Christian Thaamp.
Kornum Præstegaard d. 6. December 17 54.

Deres Excellence Høy- Velbaarne Hr. GeheimeRaad og Stiftsbefalings-Mand Holck.
Naadige Herre!
Underdanigst tager ieg mig den frihed herved at
tilstille Deres Excellence den fra Sogne-Præst Chr.
Thaarup indløbne Besværing ove.r Skoleholdel i Løgsted Sogn, som ieg ikke seer anderi des al kuncl
remederes, end at det maatte befales Herreds-Fogden
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at forfalle en Ligniug og Recrlemenl o er en Skoleholders Løn og ocrnc-Pr;: len derpaa at anlacr en
Skoleholdere for
n~dommen udi Løg løer
g al
agnefolkel i d e øvn g B er udi Løgsled ogn a l
holde n omgaaend Skolernesler lH Deres Børn, indtil mand kund e forma~e tø r t Lods-Eie r, om ieg
ey veed hvo er Lil at h gge el S kole-H uu , vil imid lertid underdanig l udb d e mig D ere Ex elle n ·e Belæ nk nde h erom og gocl e Re olution, h v or næst ttn der ønsket ar en GJ delig til s tund ende Juulcfæsl og
L ksaligl 1 · •laaJ· med mange paafølgend m ed tørte Ven ralion forbHver Der s Ex Il nces Høyvelboorne Ht·. Geh im -Raad og
Liftsbefaling ma nd
Naadige B rrer
nd rdanigste Ti e n r·e.
Christian Kaalnnd.

Farstmp Præstegaard d. 12. Dec. 1754.
Resolution.
Siden d el eragtes fornød en at en koelemcster
holdes og antag
for Ungdommen i Løgsløers Bye
saa vil derom fø1·st søges B an H øyæn æ rdlgheds
Hr. Biscop Wøldiche Sentiment og gatfindende efterdi Bemelle
ngdom Sl<O lega ug er henlagt under
Komum og Løgsted ognen e Skoele i l\1ialle rup B re
ved den i Aistrup Kh'ke d. 14' eloher 1740t) holdte
Forretning, og naar velbemelte Hr. Bi ·capen Bifald 1'
Sogne-Pn L ns fore ·tUling, skal p aa forlangende min
videre A i Lane paafølge. Anlangende koeJehuu els B gn ing, d a ville Prov t n derom med kriftlicr
Begiering anmode slørste Lod ·eier i alt ifølge Berørte
1
)

Netop cleUe A.ar døde den af Biskop Lintrup forroste
Thomas Thaat·up ved Miallerup Skol e, og hans Søn
Chr. Tilaa rup overtog Gerningen. aa læoge der va r
saad:moe Mænd ved denne Skole, er det forstaaeligt, at
My•Hiighederne kunde af holde oven taaeocle • Forretning•. Chr. Thaarup har altsaa kun været Præst i fire
Aar, før han tog fat paa denne Skolereform.
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Skoeles Forretning, og derom indsende mig det erholdende Svar til nærmere foranstaltning i fornøden
Maade.
Aalborg Slot d. 1ste May 1755.
I. Holck.
Det fremgaar tydeligt af Chr. Thaarups »Memorial«, at der i 1754 ikke hverken i Løgstør, Kornum
eller Løgsted har været noget Skolehus med fast Lærer. Man ser jo ogsaa af Stiftamtmandens nedenstaaende Resolution, at Løgstør Ungdoms Undervisning skulde besørges i Undervisningsanstalten i Mjallerup, idet han heraaber sig paa en »Forretning«, som
de høje Skolemyndigheder havde foretaget i Aistrup
Kirke i det Herrens Aar 1740. - Chr. Thaarup vil
imidlertid have een Skole i Løgstør og een paa Landet. Om han har tænkt sig et Skolehus bygget i
Mjallerup som fælles Skole for Kornum og Løgsted
Sogne, eller han vilde have en Skole ollført i hvert
Sogn, udtaler han sig ikke om. Han har sagtens
frygtet at fremkomme med saa stort et Forlangende
for den mægtige Velbaarenhed paa Bjørnsholm, Hr.
Lasson. Hvilken Frygt temmelig sikkert ogsaa har
betaget Højærværdigheden Provst Kaalund i Farstrup,
idet han - trods Thaarups Oplysning - siger, at
han ikke ved, hvem der er den største Lodsejer.
Han foreslaar at oprette en fast Skole i Løgstør og
lade Omgangslærere - Løbedegne - besørge Undervisningen paa Landet, indtil den største Lodsejer er
bleven betænkt paa at lade et Skolehus opføre paa
passende Sted. Det lader iøvrigt til, at de mindre
Lodsejere er villige til at overtage den Del af Udgifterne, som de kan tilkomme.
Stiftamtmanden resolverer, at der bygges Skole i
Løgstør og ved denne ansættes en fast Lærer, men
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det synes, som han har glemt Landkommunen. Løgstørboerne havde ganske vist før denne Tid haft
nogle Skoleholdere til at læse med deres Børn, før
Chr_ Thaarup skrev sit >>Memorial«.
En gammel Kirkebog beretter: »1698 den 21.
Augusti begrafvedes Christen Christensens Skolemesters Søn, navnlig Svend, ætatis 4 Aar 4 Maaneder
l Uge.«
Ja, og saa er der endda et Par Stykker til, som
Historien har overladt os.
I Landsarkivet i Viborg beror en Sag, rejst 1738
imod Skoleholder Lorentz Meilgaard af Løgstørs Beboere. Han anklages for Drik, uordentlig Levned og
Udygtighed.
Og atter i 1746 er det galt med en anden. Hans
Navn var Thuri Christensen. Det var en vis Laurs
Westergaard, der rejste Sagen, og det lod som Amtsfiskal Bruun og Biskop Wøldicke støttede ham, men
Thuri Christensen mødte op med en Mængde Anbefalinger fra Forældre, hvis Børn han havde undervist, deriblandt fra en saadan Kapacitet som Peder
Christensen Thorup - Peder Kræmmer - Løgstørs
største Pengematador i den Tid, og den gode Laurs
Westergaard maatte gøre Thuri Christensen Afbigt.
Naar Hr. Thaarup i sin Besværing over de daarlige Skoleforhold i Løgstør siger, at der aldrig har
været holdt Skole i Løgstør, saa kan man dog ikke
tænke sig, at han ikke har vidst noget om disse
»Skoleholdere«, han var jo født i Tollerup, havde
selv været »disse Menigheders Sognedegn« i ti Aar
for derefter at blive Præst, men han har fuldstændig
ignoreret disse Herrer. Han bruger jo ogsaa Udtrykket »ordentlig Skole«. Og Chr. Thaarup havde saa
vist Ret. I Klagen over Thuri Christensen fremføres.
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·at han er meget drikfældig, lever et forargeligt Liv
.og vanrøgter sin Gerning. Og man faar just ikke
et videre godt Indtryk af ham ved at læse hans skriftlige Indlæg i Sagen. Et begynder saaledes: »Jeg
stakkels eenfoldige, gamle Mand som sad i min liden
Hytte i stille Roe maa Rigtig tage udi Betragtning
-voris sidste Søndags-Evangelium og den forklaring
om Satans Fristelse imod den naadige Herre Christus ..... «
Det har aabenbart været saaledes, at nogle Beboere har siaaet sig sammen og betalt en Person for
at læse med Børnene, rimeligvis i dennes egen Stue,
selv om denne har været i en »liden Hytte«.
I Hovedsagen havde Chr. Thaarup Ret: Der
havde aldrig været nogen uddannet Mand til at læse
med Børnene i Løgstør, ligesom der ikke var noget
Skolehus. I den nærmest paafølgende Tid er aabenbart den første Skole bygget i Løgstør, sagtens i Skolegade, hvor Manufakturhandler Jepsen nu har sin
Forretning.
Christian Thaarup døde 1762 kun 46 Aar gl.
Nr. 11. Søren Anker Munck er født i Horsens
1716, var først Præst i Børglum, Vejby og Furby i
Aalborg Stift fra 1741 til 1762 og blev saa af Kongen kaldet til Kornum og Løgsted. Hans Hustru var
Birgitte Ottonie Furenfeldt.
l. Den 14. April 1764 døbtes Ida Cathrine Marie.
2. 3. Januar 1767 døbtes Jacobine Severine, og
hun konfirmeredes den 7. April 1782.
3. 28. Marts 1769 konfirmeredes en ældre Datter,
Signe Marie Munck, som ægteviedes 24. Juli 1772 til
Provsten for Rind Herred, Præst i Gjedsted Hr. Lambert Frands Winther.
4. 26. Åpril 1772 konfirmeredes Henrik Munck.
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5. 23. April 1775 konfirmeredes Ane Fæder
Munck, som ægteviedes 6. Juli 1781 til Hr. Peder
Mathias Gjesmel Schierup, Præst til Elling og Told
Menigheder i Vensyssel 1).
6. 14. April 1776 konfirmeredes Niels Severin
Munck.
7. Studiosus Berthel Fæder Munck (nævnes sotn
Fadder).
Andre mærkelige Faddere hos Præsten og hos
Degnen ere: Hr. Johannes Friedenreich og Margrethe
Sophie Hedevig Friedenreicb af Næsborg Præstegaard
samt Monsiør Gotfred Reicb sammesteds fra. Monsiør Niels Munck (uvist om Søn eller Broder til
Præsten). Justitsraad Marcussen med Frue til Krastrup, Hr. Thomas Hvass fra Vilsted og Frantz Hvass,
Forvalter paa Krastrup; Herredsfoged Laurits Høier
fra Thy (sikkert Degnens Broder), Forvalter Friedenreich af Næsborg Præstegaard; Provstinde Thorning
fra Hanherred; Hr. Ejerum fra Aarupgaard.
·Endvidere viedes under ham i Kornum Præstegaard Hr. i · ls Kj,, rulf, Præst til Ørre og H od ager
til .Jomfru Abelon e Severine af l omum Præ tegaard .
I Slutningen af M u n k Præstetid 20. April 1786
l egravedes Herr usfoged Glernp af Tofleh rg, drukn et
F astela,,ns- øndag forud , 60 Aar gammel.
Nr. 12. Hr. Claus Wilhelm Claudi, født d. 15.
Januar 1753 af Forældre Christian Claudi og Catrine
Margrete Clausen paa Østerbygaard, dimitteret fra
Ribe Skole 1770, kaldet til Præst i Fjaltring og Trans
1781, gift med Sophie Gottchalck 1783, kaldet til
Kornum og Løgsted 1787, beskikket til Provst i Sleth
Herred 1791, til Forligs-Commissær i Aars og Sletb
1

)

Naturligvis Elling og Tolne.
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Herred 1795 og kaldet til Sognepræst for St. Budolphi
Menighed i Aalborg 1799. (Disse Oplysninger findes
paa Fodstykket af det lille Bly-Krucifiks, der hænger
over Korbuen i Løgsted Kirke.) Endvidere paa Fodstykkets ene Ende: »Dette Crucifix givet af Provst
Claudi.« Og paa den anden Ende: »Til Løgsted
Kierke.«
Af Børn havde han:
l. Julius Marcavitz, født 5. Marts 1789, død som
Klokker ved Frue Kirke i Aalborg. Fire Bø~n.
2. Johannes Claudi, født 23. Maj 1790, død som
Herredsfoged i Sønder-Thy, boende i Oxenbøl. Flere
Børn.
3. Karen Sophie, født 23. Juli l 791, gift med
Købmand Holst i Aalborg. Efterlod 2 Døtre.
4. Ove Henrik, født 21. Marts 1795, Købmand
i Løgstør. Mange Børn.
5. Christiane Adamine Obel, født 25. Juli 1796.
lever ugift i Løgstør hos Svogeren Thomas Lund.
6. Juliane Marie, født 16. Juli 1798, gift med
Købmand Thomas Lund i Løgstør.
7. Lovise Pouline, født 22. August 1799, død 2.
April 1800.
8. An mrk.: En ældre Datter af Hr. Claudi, Grethe, lever nu (1854) ugift i Aalborg. Hvor hun er
født vides ikke, men sikkert i Fjaltring.
Af mærkelige Faddere under Hr. Claudi forefindes: Fru Kammerherreinde Adler til Lundbæk, Hr.
Lassen til Bjørnsholm, Justitsmad Lange til Bratskov
(i Brovst i Hanherred), Justitsmad Marcussen til Krastrup med Frue, Generaladjudant Rigelsen fra København, Hr. v. Schmidten til Williamsborg, Jomfru Lassen fra Farstrup Præstegaard, Studiosus Gotschalck
og Hr. Ploug fra Randers, Herredsfoged Scharling fra
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Løgstør, Birkedommer Claudi fra Ryssensten (Præstens Broder), Auctor Gotschalck fra Aalborg, Madam
Bloch fra Barmer, Jomfru Engelstoft fra Næsborg,
Hr. Qvistgaard til Hvanstrup, Organist Frost fra Aalborg, Madam Naschov fra Næsborg Præstegaard, Toldforvalter v. Westen og Chirurgus Schultz fra Løgstør.
Nr. 13. Thomas Lund, født i April 1769, stud.
1788, cand. 4. November 1793, Præst i Tostrup og
Roum 21. Marts 1794, i Kornum og Løgsted 26. Oktober 1799, Provst i Aars, Slet og Gislum Herreder
8. Oktober 1828, Præst i Dronninglund, Provst i
Dronninglund og Børglum Herreder 4. Juli 1831.
Gift med Ane Christina Fischer. Børn:
l. Christiane Lund, gift med Degnen i Salling,
Chr. Eskou Møller, siden med Degnen i Næsborg,
Schmidt.
2. Sophie Marie Lund, født 1796, viet 16. September 1820 til Formandens Søn Ove Henrik Claudi,
Købmand i Løgstør, og skilt fra ham 1824, viedes
saa 3. Juli 1830 til Proprietær Christian Frederik
Bang til Linderumgaard. Hun døde uden Livsarvinger.
3. Thomas Lund, først Landmand, nu (1854)
Købmand i Løgstør, gift med Formandens Datter
Juliane Marie Claudi. De har følgende endnu (1854)
levende Børn: Abeline, Carl Vilhelm Holst Lund,
født 1833, Thomas, født 1836, og Julius Johannes
Ove Claudi Lund, født 1844.
4. Frederik Ludvig Lund, konfirmeret 6. April
1812, gift med Abeline Hjaltelin, død i Løgstør uden
Livsarvinger som Købmand dersteds.
5. Christian Engelstoft Lund, født i Kornuro l.
November 1800, Degn i Kornum 1827, senere 1832
forflyttet til Løkken.
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6. Jacob Lund, født 24. Juni 1803, død 6. August 1803.
7. Ane Cathrine, født 12. April 1804, død 22.
April s. A.
8. Ane Cathrine Christine, født 24. April 1809,
gift med Præsten Hr. Jens Hjersing Rostrup til Haderup. Flere Børn.
9. Vilhelm Emil Lund, født 5. Juni 1808, død
som Præst paa Ladegaarden uden Livsarvinger.
10. Birgitte Elisabeth, født 24. Oktober 1814.
gift med Proprietær Callisen pr. Lundby. Flere Børn.
11. Edle Jacobine Johanne, født 8. Juli 1816.
gift med Løjtnant Bodenhof, som faldt i Krigen 1849.
Anmrk. 18. April 1830 konfirmerede Hr. Lund
H.egnar Westenholtz, Major, Ridder Thomas Frederik
Westenholtz og An e Marie Elisabeth Aabels Søn, født 9.
December 1815, nu Etatsraad Westenholtz til Mattrup.
Nr. 14. Hr.. Frands Vilhelm Trojel, fødtes i Odense den 2. Juli 1782, blev theol. Cand. 1807, giftede
sig med Elisabeth Trojel den 22. Februar 1812, blev
samme Aar Ejer af Kjeldgaard i Selde Sogn paa Sallingland, indtil han den l. Oktober 1824 blev Præst
i Ølsted i Aarhus Stift, hvorfra han den 17. August
1831 forflyttedes til Kornum og Løgsted. Den 23.
December 1848 fik han sin Søn Frands Vilhelm
Trojel til Kapellan. Han var født den 9. April 1814.
theol. Cand. 1840, Kapellan i Sjørring og Thorsted
i Thy 5. Oktober 1842, gift med Emilie Vilhelmine
Fabricius.
73 Aar gammel afgik F. V. Trojel ved Døden
Bededag den 4. Maj 1855, efter 43 Aars Ægteskab og
efter at have været Præst i Kornum og Løgsted i 24
Aar. Han ligger begravet paa Kornum Kirkegaard,
men ingen kender hans Grav.
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l. Hans Jørgen Trojel, født 6. Januar 1813,
Cand. juris, ægteviet 26. Marts 1841 i Kornum Kirke
til Marie Henriette Hansen · (afdøde Justitsraad Hansens Datter paa Frederiksberg), blev Birkedomm er
paa Føbr. Ingen Børn.
2. Frands Vilhelm Trojel blev kaldet til Kapellan for Kornum og Løgsted 23. December 1848, blev
9. September 1853 viet i Kornum til E. V. Fabricius,
en Dalter af Konsistorialraad Fabricius, født i Sjørring 2. Februar 1830. Ingen Børn.
3. Vibekke Chrestine Magdalene Trojel, født den
10. April 1816, ægteviet 2. Juli 1852 til Enkemand
Pastor Chresten Hostrup Qvortrup til Sønderup og
Suldrup. Ingen Børn.
4. Marius Sabinus Vilhelm Trojel, født den 6.
Juli 1818, viet den 9. September 1846 til Truelsine
Windfeldt, Pastor Windfeldts Datter i Skibsted, Skolelærer og Kirkesanger i Lundby. Ingen Børn.
5. Ulrikke Vilhelmine Johanne Sophie Trojel,
født 20. Juni 1822, er hjemme hos Forældrene.
Ovennævnte (1.-5.) er alle født i Selde Sogn paa Gaarcten Kjeldgaard paa Sallingland.
6. Peder Johannes Magnus Valdemar Trojel, født
den 23. December 1827 i Ølsted pr. Horsens, død i
Kornum den 22. December 1833.
14. December 1833 døde i Kornum stud. theol.
.Joha n Co nrad Fribert, 27 Aa r, øn af Kap tajn Lo rents
Ft·ibe r l og Kir li ne lt·.ild<e E leonore Svan e Trojel.
1832 bl v Degnen i Kornum Chris tian E ngel toft
Lund fodlytlet til l' uneb r kole ved Lø k ken.
Christen Nielsen, hans Eftermand, fik Afsked med
Pension i September 1853, og Lars Thomsen blev
Kirkesanger og Skolelærer hersteds. (Skrevet 1854.)1)
1
)

Den 72 Aar gamle Præst F. V. Trojel med Assistance
af sin Søn, der var hans Kapellan, har i det væsentlige·
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Nr. 15. Jørgen Christian Gravenhorst, Søn af
Distriktslæge J. C. Gravenhorst og J. C. Ortmann,
født i Skelskør 29. Juni 1811, dimitteret fra Kolding
Skole 1832, Cand. theol. i Oktober 1837, blev Kapellan for Brahetrolleborg og Krarup 17. August 1839,
Sognepræst paa Læsø 16. Marts 1849, gift med J. L.
A. Ortmann 8. Maj 1849, Sognepræst for Kornum og
Løgsted 21. Maj 1856 1) og for Bredsten og Skibet den
12. September 1864. Kom syg til Løgstør for at afhente sin Familie og døde der den 5. Juni 1865.
Hans Børn var: l. Fredrik Christian Seir Gravenhorst, født paa Læsø 1850, død i Løgstør 4. April
1865, 2. Carl Gravenhorst, født paa Læsø 1853(?),
3. Georg Gravenhorst, født paa Læsø 1855(?), 4. Johannes Gravenhorst, født i Løgstør 15. April 1857.
Hr. Pastor Gravenhorst ligger tillige med Sønnen
Fredrik begravet paa Løgsted Kirkegaard Sydøst for
Kirken.
Nr. 16. Nicolai Christopher Kall Fogh, Søn af
.Sognepræst Hector Fredrik Janson Fogh og Marie
Frederikke Louise, f. K all, født i Aalborg den 6. Juli
1820, dimitteret fra denne Bys lærde Skole i 1838,
tog theol. Attestats i Oktober 1843, blev i Maj 1847
personel Kapellan i Varde, gift den 6. Juli 1850 med
Camilla Augusta Lund, Datter af Proprietær S. Lund
til Aalborg Ladegaard, som døde efter et Aars Ægteskab. I September 1855 beskikkedes han til Sogne-

~)

siddet og optegnet disse Noter Iil Præsletavlen i lutniugen af hans Libcr-Daticus, Aat·et før han døde. Han
har hist og her glemt en Dato og et Aarslal, men ellers
gør Oply ningerne Indtryk af at være paalidelige. Pastor Trojet var den sid le Præst i Rorn.um. De følgende Præster fik Bolig i Løgstør.
·
I samme Embedsbog med Gravenhorst's Haandskrift.
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præ l for Ringgi e, Lind eballe og Gadbjerg i rube
Stift, O N den 27. November 18G4 til Sogn præ t for
Løgsted og Kornum. Gift a nd en Gang den 20. 01·tober 1854 ' med Chris t n ·e P etron ell H lm
Dalter
af afdøde Assessor pharm. .og_ Apotheker Rudolph
Helms i Varde. Barn af første Ægteskab : Camilla
Elisabeth_Margrethe Fogh, født i Varde 15. Juni 1-851.
Tirsdag den 28. December 1869 indviedes af Sognepl'æstcn P astor Fogh efler indhenlet bi kappelig Til ladeJse e u Kir l c<raard for Løgslør B •, h'•orvcd Menigh den i Fremtiden fritoges for at føre Lige ne den
lange ej lil L øgsted Kirl< egaard. I<irkegaarden er
sk t nket Byen af Købmanu Michael imo11sen , der
tidligere paa egen Bekostning har ladet den indhegne
med .el\ solid Granitmur, forsyne med en smuk Jernport samt planere og besaa med Græsfrø. Indvielsen
bivaaoedes af flere Hundrede Mennesker.
Nr. 17. Viktor Kristian Hjort Koch, Søn af Sognepræst for Nykirke og Faaborg, Skads Hened, Johan Peter Koch og Hustru Nikoline Marie Hjort, født
den 8 .. Oktober 1828, dimitteret fra Ribe Latinskole
1847, Kandidat i Sommeren 1855. Blev efter at have
v. r l Hu lærer und er 16. eptemher l 57 Kapellan
p . p. hos Sognepræs t n for Als Menighed, Poul Got(red \\ armi ng. i J a nu ar l 64 døde Sognepræsten,
!lYOJ' fter jeg . (Ko ·b) 'il{m·ierede fol' k ellige
t der,
bl e,· derpau 12. klo he r 1 ()8 kaidel Lil Sognepræst
fol' Ha Yer lev og n jslntp Men igh der og derfr a un d r 28. Oklober 1873 lil ogn præ l f o1· l r num Løgsted med Løgstør, og var , her til jeg under 28.
September 1883 befordredes tH Gjerløv-Draaby i Horns
Herred.
Gift l. Gang med Maren Kirstine \Varming den
18. Oktobgr_ 1860,: · h:un døde den 26. ~1:ar\s 1875.

34

M. MØLLER:

Gift anden Gang med Anine Kristence Obel den 10.
Oktober 1876. Af første Ægteskab 6 Børn og af
andet 4.
Koch var vistnok den eneste grundtvigske Præst.
som Løgstør har haft 1).
Nr. 18. Jakob Hansen Andresen, Søn af Skibskaptajn H. J. Andresen og Hustru A. M. Andresen.
født den 18. Juli 1842, Fynshav, Notmark Sogn paa
Als, dimitteret fra Odense Latinskole 1862, Kandidat
den 27. Januar 1868, Adjunkt ved Herlufsholm lærde
Skole fra 1868-1876. Tog i Aaret 1871 filologisk
Embedseksamen. Fængselspræst ved Horsens Tugthus fra 1876-1884. Sognepræst for Kornuro-Løgsted med Løgstør fra 1884-19. April 1886, da han
døde. Gift med Johanne Dorothea Elisabeth, f. Baniel den 30. Oktober 1869. De fik 7 Børn.
Nr. 19. Hermann Holm, Søn af Justitsraad, Bogholder i Finansministeriets Statsgældskontor og ved
Tontinerne af 1792 og 1800, Poul Christian Holm og
Hustru Christiane Frederikke, født Mørch, født den
12. September 1850 paa Christianshavn, dimitteret
fra Borgerdydskolen paa Christianshavn 1869, Kandidat i Sommeren 1876. Huslærer og vikarierende
Lærer ved et Par Borgerskoler fra 1876 til 1879, konstitueret Adjunkt ved Aalborg Katedralskole fra L
August 1879 til 19. April 1882. Kapellan pro loco i
Østofte og Bandholm fra 19. April 1882 til 25. Marts
1884, ligeledes i Nykøbing paa Falster fra 25. Marts
1884 til 16. Juli 1886. Sognepræst i Kornuro-Løgsted og Løgstør fra 16. Juli 1886 til19. Oktober 1891,
hvorfra forflyttet til Sognepræst for Gloslunde og
Græshave paa Lolland.
1

)

Denne sidste Bemærkning er skrevet med Provst Lebechs Haandskrift. Lebech var Mi!lsionsmand.
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Gift med Hedevig Frederikke, f. Ibsen den 26.
Maj 1865, ingen Børn.
(Han var en meget tridbar Bene. M. M.)
Nr. 20. Johanne Julius Thcodo1· Gottlieb Lebech,
øn af Skolelærer Ludvig Wollrat Klau en
Lebech af Bredballe ved Vejle og Hu tru Johanne
Helene Janseu, fødl den 18. April 1856 i Hørup pr.
Flensborg, dimitteret fra Rm·sens Lalinsl·ole i Sommeren 1874, Kandidat i Januar 1880. Blev efter Militærtjeneste paa Trekroner 3. Lærer ved Nyborg kommunale Realskole fra l. Oktober 1880 til 24. Januar
1882, Kapellan pro loco i Nysted til 29. Oktober 1883,
derpaa Sognepræst for Galtrup og Østerjølby Menigheder paa Mors, indtil jeg under 26. Februar 1892
udnævntes til Sognepræst for Kornum-Løgsted Sognekald med Løgstør med Forpligtelse til at afstaa Kornnrn ogn, dog uden Tab af Indtægter. Den l. OkLaber 1892 konstituerede Bi koppen mig til Provst for
Slet Herred, til hvilken Gemlug jeg modtog kongelig
Udnævnelse i ommeren 1893. Gift med Karen Marie
Emilie, f. Styke, den 4. Januar 1881 i Vor Frue Kirke
i København.
I Aaret 1892 den 31. Juli nedlagdes Grundstenen
til Løgstør Kirke og i Aaret 1893 den 22. Oktober
ind viedes den.
Nr. 21. Johannes Frederik Fich, Søn af Sognepræst til Karlebo (tidligere Præst ved Vor Frue Kirke
i København og ved Diakonissestiftelsen, dernæst i
Roholte) Andreas Gabriel Fich og Hustru Frederikke
ophie, f. Brorson; er født i København, Peder Hvilfeldt h·æde den 29. J u li 1863; tL1dent fra Borgerdydsko len, Christian havn, l 81; cand. theol. 188 ;
ka.ld l Lil personel Kapellan for Aastrup paa Fal ler
14. Mart 1889, o1·dine1· t i Maribo Kirke den 10.
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August 1889, Sognepræst for Simested og Testrup
Menigheder i Viborg Stift 13. August 1892, Sognepræst til Løgstør, Løgsted og Kornum 13. Juli 1898.
Provst for Slet Herred 20. Juni 1899. Gift 9. November 1892 i Aastrup Kirke med Birgitte Margrethe,
f. Glahn. 4 Børn.
l. Andreas Nicolai Brorsen Fich, - f. i Everdrup
Præstegaard den 5. Maj 1894, cand. 'mag., Adjunkt i
Aalborg. Gift, 2 Børn.
2. Christian Johannes Brorson Fich, født dersteds 27. Juli 1895; Havebrugskandidat, Lærer ved
Aagaard Havebrugsskole. l Barn.
3. Elisabeth Fich, født sammesteds 6. Novbr.
1897, gift med Trafikassistent Oluf Olesen, Ribe.
4. Henrik Immanuel Brorson Fich, født i Løgstør den 11. August 1900; stud. polyt.
Entlediget som Provst l. April 1915.
Entlediget fra Præsteembedet i Naade og med
Pension fra 31. Juli 1923, døde i Julen 1928. Han
ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.

Rettelser og Tilføjelser .

.
Side 147.
148.
150.
153.

153:
158.
161.

12. Linie fra oven »Vornestrup«, læs: »V ormstru p«.
efter »Løgsted« indskydes: »By«.
2. Som 9. Linie indskydes: Alle Udhusene nedbrændte
i Aaret 1932.
Sidst,e Stykke af Ma:tr. Nr. 13 sl<al lyde satliedes : Den
næste Ejer var Klemmen Kristensen, hvis Søn Lars
l{ristensen har den nn.
23. Linie fra oven: »Postborgcc, læs: »Porsborg«.
15.
»sønden«, læs: »nordencc.
22. »Endragcc, læs: »Engdragcc.

BÆLUM SOGN
GENNEM SYV SEKLER
AF CHR. HEILSKOV

BÆLUMGAARD,

nu . en proprietærgaard paa 5 td. 4 skp. 1/2 alb. h.;
s nes at -være af meget ga mmel oprindelse. Fra 1·!70
have en pergament -lovhævd paa »BeJJum aard« 1),
og fra 1494 baade l papirs-ting vidne paa samroes
endel og t perga ments-brev og dom af land ting paa
Brelum gaard 2). D r maa imidlertid have vpret mindst
2 gaarde, thi 1473 tales der om ~n Las Wifferlsens
lovhævd paa >>Østerbelumgaarde« med deres tilliggende, og mere gods 3). Fire aar efter nævnes i et gam·.
melt pergamentsbrev som vidner bl. a. Tord Jensen
i »Bælumgol'Cle« og Jes Tordsen (utvivlsomt ·ø nn n)
sammcsteds 4). Fra 1509 har man en lovh æYd paa
)JWester Bellltm gaard « og nog l jord i ammes mark").
1551 bor icl imonsen i Bælum gaarde6). Naar der
i del følge nde skifte·vis tales om Bæ lumgaard og
Brelttmgaarde, ligger del vel i, al d t var 2 ammen~yggede gaarde, altsaa en tvillinggaard.
') Ældste d. Arkivreg. III, 70.
2

)

Sst. 71.

") Sst. 28.
4
Hellum Herred, s. 138.
) Gjerding:
5
) Ældste d. Arkivreg. III, 70.
6
) Ny ltgl. Saml. 4 °, 868 p.
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En af gaardene i det mindste har i det 16. aarhundrede tilhørt kronen, thi '/lo 1573 skete der et
mageskifte mellem Anne Gjordsdatter, sal. Erik Langes efterleverske, og Frederik Il. Hun faar da af
kongen »Bellumgaard«, som Niels Jensen iboede.
Gaarden skyldte da aarlig l ørtug rug, l ørtug byg,
l ørtug havre, l skovsvin og 9 hestes gæsteri. For
denne gaard samt en gaard i L. Brøndum og en i
Smidie skulde fru Anne gives gods i Tyrsting og
Ning herreder 1).
Maaske er det denne gaard, der senere laa under
Tulsted, Torup sogn. 1629 boede Poul Nielsen, formodentlig en fæster, her; og 4 a ar efter finder vi
Christen Jensen sammesteds. Det ligger nær at antage, at hans søn var den Niels Christensen paa
Bælumgaard, der i 1635 stævnedes for 7 td. byg, som
han var tilsagt kort før jul aaret i forvejen at yde
paa Aalborghus for sin husbond, fru Sophie Sandberg til Tulsted. Ligeledes stævnedes han for noget
jordarbejde, han var tilsagt at gøre paa Tulsted mark,
men havde forsømt 2). Samme N. C. havde ogsaa
fæstet en gaard i L. Brøndum. I 1635 gav fogeden
paa Tulsted klage paa ham, fordi han ikke havde
»forfulgt« den jord, som laa til denne gaard, og i
det hele taget havde ladet den forfalde. Gaarden blev
saa givet til Peder Nielsen.
Senere finder vi Michel Christensen i »Bælumgaarde«. Han var fuldmægtig over Tulsted gaard og
gods, som Jørgen Kaas til Gudumlund bestyrede for
Erik og Bjørn Kaas's børn (til Vorgaard) 3 ). 1662 ses
han at have været ridefoged for Viffert Seefeld til
1
)

2
3

)

)

Ny kgl. Saml. 4 °, 868 p.
Tingbogen.
Gjerding: Hellum Herred, s. 228.

BÆLUM SOGN GENNEM SYV SEKLER

39

Refsnæs og 1670 for jomfru Ide Kaas til Tulsted;
desuden var han kirkeværge sammen med Mads Pedersen i Nørgaard.
Noget gods i Bælumgaarde skødedes 1679 af dr.
Niels Jespersen og borgmester Jacob Urban i Aalborg
til Ove Juel til Villestrup, hvilket blev udlagt dem i
betaling efter afdøde jomfru Maren Seefeld til Refsnæs og VifTertsholm 1).
Fire aar efter ejedes Bælumgaard af Ove Juel og
v. Buchwald til Gudumlund, begge med en halvdel.
Den havde dengang 7 td. 7 skp. l fdk. h. efter den
nye matrikel.
Om den ovennævnte ridefoged Michel Chrislensen giver tingbogen nogle oplysninger. Fra Mikkelsdag 1647 Iil
pinse næst efler havde Per Nielsen i Smidie hafl ophold
bo M. C. pan Bælumgaard og faaet sin kost med øl og
varme, ild, lys m. m. De uden havde Per Nielsens arvin·
get· faaet en egeligkiste af Mi chel Christensen, hvori Per
Nielsen blev begravet , da han døde 1649. Men nu vilde
arvinget·ne ikke betale, hvorfor M. C. beldagede sig paa
tinge. l 1<162 lod ban sl:P.vne .Tens Jensen i Bælum i anledning af nogle ærerørige orcl, som denne var fremkommen
med paa Visbora birketing 9. juli. Jens Jensen var nemlig
fremkornmen med en bemærkning om, al M. C. skulde
•blæse i bøssen • for nogle vidner, han havde ført. .J. J .
mødte elv paa lingel og forklnrecle, at de ord , han havde
ytret, siglede lit nogle raLs ke vidner, som M. C. havde •vundet• paa llngct.
Michel Chl'istenscn var værge fot· børnene af afdøde
Bcl'lel Niel en i L. Brøndum. I 1677 beskyldte herredsfoged Jens Nielsen l Horsens ham for misligbeder i for·
vallningeu af hømenes midler. Samme a!lr havde de to
standspersoner en anden lille fejde . M. C. havde et par
gange i 1677 bel<lredl t·cucn i h(wreclsfogedcns sted og havde
bl. a. afsagt en dom angaaencl c Peder Kall i Sldbsted. Jens
Nielsen vilde da ikke kendes ved del segl, der var under

') Fra Himmerland og Kjær Herred VI, 162-63.
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dommen. Michel Christensen spurgte i retten, hvem de-r
da skulde forsegle den, hvortil herredsfogeden svarede :
>Det maa du viide och Hvem du hafver hafft til dig,• og
saa raabte han til tingmændene: •Dragis til minde i 8
mænd, Jeg tager Dommen op i Retten,• og dermed stak
han dommen i sin lomme. Ydermere sagde han om M. C.,
at det ikke var det første, han havde gjort; han - havde
>skacket• ham saa mangen daler -af.
Det kom naturligvis til proces imellem de to fogeder.
Som sættedommer i sagen beskikkedes Jens Hansen Pors i
Lyngby. Pors synes imidlertid ikke at have været glad ved
hvervet og erklærede, at han ikke .turde dømme i sagen,
da den angik ærerørig_ tale, men henstillede den til landsdommeren.

I 1684 stævnes Michel Christensen af Wolf v.
Buchwald til Gudumlund for arbejdspenge og studepenge af det halve af Bælumgaarde og en halvgaard
i Bælum, han havde i brug (»Hans Jacobsens øde
gaard«). Michel Christensen døde i Bælumgaarde
1695, 86 aar gl. Den Mads Michelsen (t 1729, 78
aar gl.), der boede her 1691 og 1721 og nævnes som
fæster under Viiiertsholm l 700, har jo sikkert været
hans søn, ligesaa den Poul Michelsen, der boede her
1694. Sidstnævntes søn var nok den Niels Poulsen
i Bælumgaarde, der døde 1688. I 1726 bor .Mads
Michelsens søn Michel Madsen her; hans søn Anders
Madsen dør 174L En halv snes aar efter er Jens og
Peder Nielsen tilhuse her, og i 1773 bor her Peder
og Jens Bødker. Sidstnævnte er vistnok den samme
som ved sin død i 1812 kaldes Jens SørenseJL
Begge gaardene hørte 1721 og 23 til Viiiertsholm;
de havde qver 3 td . . 7 · skp. 2 fdk. l 1/2 alb. h. I
folketællingslisterne 1787 nævnes to gaardfæstere og
hoveribønder, Søren Jensen Snedker og Anders Christensen. Begge levede endnu 1805. A. C. er vel de~
Anders Sønderga~rd, der døde her 1806, og hvis enke
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døde 7 aar efter .. 1825 og 41 var den ene· af gaardene beboet af Jens. Nielsen Slot, den anden i 1841
af Laurs Smed. Begge gaardene bestyredes 1860 af
Jen·s Gregersen; men nogle a:at efter lod Maren Svan.holm til Viffertsholm dem nedbryde og byggede den
nuværende gaard. Paa laden staar ·I\L S. 1865.
Samme Maren Svanholm, født Mikkelsen, der
:>kal have været en meget rig dame, døde 1869· efter
i 2·7. aar at have siddet som enke efter Lauritz Svan.holrn. Fra 1875 beboedes gaarden nogle aar af Jens
Martin Svanholm, indtil Frederislund i Solbjerg sogn
var opbygget, hvilken gaard han arvede efter sin
fader, godsejer Andreas S. til Ny-Viffertsholm.
Bælumgaat:d ejedes derefter .af Hans Julius Ma,.
rinus Nicolaus Glud fra Dragsgaard og gik ved hans
død 1898 over til sønnen Hans Peter G. Siden havde
Kr. K ær~a ~u·d Bælumgaard Ul J914, Th. Las en O"
iel · Mellcrgaard 1914- 16, . P. Bendix 1916- 18
1918-27 hr. E. Dehn, eft er ·hvis død id ·tnævnte
aar hans enke nu har gaa rden . De urolige lid er i
landbruget afsp jler ig tydeligt i den lange ejerrække
siden aarhundred kiftet.
I 1683 nPvne følgende marknavne paa Bælumgaards mark: Mo1·Lens Mark, maalnnd Mark, Gadelams Ager, Luris Mark, Koliszbachs Vang, ahlberig
(Solbjerg ?) Vang, DieO'uelsdals Mark, Borchev~uig
Mark, 1 f osevang og Mørkelund Vang.
oiuang og Uerneuan{J er de slraalcnde navne
p-aa to nyere ejendomme ved Bælumgaard.
Nørto[tgaard nord for Bælum blev udflyttet fra
byen efter dennes brand 1894 og fik da sit ,nuværende navn. Gaarden, der dengang ejedes af Christen Christensen og nu af dennes enke, laa syd for
præstegaarden.
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Agerbjerggaard ved Smidievejen blev bygget paa
jorder, frasolgt Mikkel Jensens gaard i Bælum. Den
ejedes i 1880'erne af Niels Frederik Nielsen Thorup,
der i sin tid havde diligencekørslen mellem Bælutn
og Skørping i entreprise. Efter ham fulgte en Nielsen, Anton Mikkelsen og nu Jeppe Jeppesen.
Hanskovgaard øst for Agerbjerggaard ejedes 1840
:af dyrlæge Anders Thomasen Schmidt, 1850 og 90 af
Rasmus Poulsen, derefter af Peder Madsen, efter hvem
den nuværende ejer Jens Laursen fik den 1906.
Gaarden er vist ret tidligt udflyttet fra Bælum, hvor
den efter ældre folks sigende skal have ligget sydøst
for Uglehøjgaard, lige overfor mejeriet. Det er altsaa ikke Korsgaard, der har ligget her, som jeg tidligere har formodet. Paa et gammelt kort ses en
stump skov mellem Agerbjerggaard og Hanskovgaard,
hvilket formentlig er en rest af Hanskoven. Den
trævækst, der endnu findes øst for Hanskovgaard,
har derimod nok i gamle dage gaaet i et tned Drags_gaard skov.
Bakkegaard nord for Nørtoftgaard er 1854 af
Anders Nielsen (Gjellesen) udflyttet fra Bælum by,
hvor dens gamle stuehus endnu ligger nord for torvet. Anders Gjellesen døde 1879, hvorefter sønnen
Peder Andersen G. ejede gaarden. Efter P. Gjellesen
fulgte Karl G. og nu fra ca. 1926 Karl Nielsen.
Dyrkærslund, en afbyggergaard paa Nørtoftgaards
mark vest for Bakkegaard, ejedes i 1830'erne og 1860
af Christen Pedersen Dreier, der døde som aftægtsmand 1873. Efter ham fulgte sønnen Niels Christensen D. og efter hans død 1912 Christen Pedersen D.
Rolighedslund, et skovfogedhus ved Halskov, tidligere ogsaa kaldet Halskovhus.
Korsgaw·dene var oprindeligt en gaard, nemlig
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den, der udflyttedes fra Bælum by i 1780'erne, vistnok af Christen Jensen. Efter ham kom Niels Christensen Korsgaard, der døde som hoveribonde 1808.
Hans søn Christen Nielsen K. har vel faaet gaarden
efter ham. Senere er der bleven 2 gaarde, men hvornaar dette er sket, har jeg ikke fundet.
Den ene af gaanlene, kaldet Sønde1~Korsgaarcl
(5 l d. l fdl· . l 3/4 all). h.), tilhørte 1841 H vas paa
Nørgaard. Den blev 1 22 fæslel af Ancl er · Magensen
og 1873 olgt Iil Jrich Valdemar opmann, der i
186 var herred fuldmægtig paa 1ø rgam·ci. Han olgte
gaarden Iil Jen Jen en Riisc, der endnu havde den
1890. Nu ejes gaarden af Andreas Larsen. Hovedbygningen er opført 1896.
Nordm-J(orsgaard tilhørte Vilferlsholm og var 1801
fæstet af Niels Kor gaard ("f l 44), siden af Jens
Ovesen. 1870 ejedes gaarden af Jen Christian Hansen og Thomas Nielsen, 1890 af Christen Rasmussen
og nu af Marius Gjellesen.
Nordre Korshus nævnes 1870.
Nisguard (ikke Nesgaard, som der staar paa generalstabens kort) kaldes saaledes efter en smed Niels
Christian Nissen, der byggede gaarden paa Korsgaardenes mark og ejede den 1890. Nu har Peder Pedersen den.
Halgaarden blev udflyttet fra Bælum l 782 og
ejedes da af Søren Testrup til Viffertsholm. Gaarden
fik sit navn efter sin beliggenhed nordøst for Halskov. 1787 var Halgaarden beboet af gaardfæster og
hoveribonde Niels Jensen Bødker, der 1808 afstod
fæstet til Jens Mortensen (Halegaard). Derefter ser
det ud til, at Jens Jensen Kondrup har haft gaarden
.en kort tid 1816-17, hvorefter Niels Nielsen True
købte den af dødsboet for 7450 rdl. Men med Ras-
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mus J~nsen er vi paa fast grund. Han havde været
gaardfæster i Skibsted,. men ':ar bleven træt af hoveriet til Randrup.- Saa købte han i 1835 Halgaarden
(3 tq. 7 skp. 3 fdk. l alb. h.), hvor han døde sQm
aftægtsmand 1862. Han -havde en tid været kirke·
sanger i Skibsted. Hans søn Thomas Rasmussen fik
1858 skøde paa _gaarden, som han endnu havde 1890.
Han døde i Bælum ~ 909. Nu ejes gaarden af. Otto
Christensen.
Paa kortene ses ofte navnet »Halgaarde«. Med
denne betegnelse er nemlig omfattet baade Halgaarden og den følgende gaard.
Smedegaarden (d~n sydlige af Halgaardene) hørte
tidligere under Viffertsholm og blev udflyttet fra Bælum
i Christen Jensen Smeds tid. Han var fæster 1801 og
1810. I 1834 og 1860 boede Niels Christensen her.
Han var nok fæster af gaarden, thi i 1841 nævnes
pensioneret lærer Kjeld Sørensen fra Solbjerg som ejer;
I 1870 ejedes gaarden af Niels Christian Nielsen, senere af Peder Pallesen, hvis svigersøn, arkitekt Ansgar Skyum, nu besidder gaarden.
Brogaard eller Smidie-Brogaard, vistnok udflyttet
fra Bælum sidst i det 18. aarhundrede, ligger ved
vejen mellem Bælum og Smidie. Gaarden hørte tidligere under Dragsgaard. I 1773 var den fæstet af
Anders Pedersen, 1805 af sønnen Niels Andersen
Dragsgaard og 1833 af dennes søn Anders Nielsen D .•
paa hvilken tid faderen boede som aftægtsmand i et
hus ved gaarden. A. N. Dragsgaard var her endnu,
1841, men tre aar efter var gaarden fæstet af Niels
Andersen D. (ogsaa kaldet Broegaard). 1852 skødede
Glud paa Dragsgaard Brogaard til forriges søn Anders Nielsen D.; 1870 og 1890 ejedes den af Jens
Andersen D._ og nu af Peder Mathiasen.
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Gaarden har en · ejendommelig beligg n hed paa
en bakl-eskrænt ned mod midiebro, saal de· at ayl b rgnjugerne (mod - . yd) ligger bet rdeligt højere nd
·tuebuscL Delt , der vaT en slilfttld gammel b·aalc kl b retning lllCU ud kud mod llOrcJ, ·m aatte paH
grund af brø, LfroJdighed nedbt les for nogle aar id n og r nu rslattet af et nyl rødsl nel tuehu
uden no«el særpr< g.
Der synes tidligere at have været skov paa ste-

Smidie-Brognard.

det (maaske rester af Gerholm skov), thi endnu 1805
var der til gaarden l skp. l alb. slwvskyld, skønt
der da higen skov var.
Brohus, en mindre gaard ved vejen nord for Brogaard. Den skødedes 1853 af Hans P. 'Korsgaard til
Hans og Jørgen Peder K.
Holmgaard (ca. 4 td. h.) ved samme vej lidt nord
for Brohus, er udflyttet fra Smidie by, hvor dens
ejerforhold er omtalt (gaarden nr. l »Mads Troelsens
gaard«).
Overgaard, syd for Smidie, ·· udflyttet fra denne
by 1878, ejedes til 1-901 af Anders SøTensen Over-

46

CHR. HEILSKOV:

gaard, som derefter skødede gaarden til den nuværende ejer, sogneraadsformand Rasmus Madsen Leth.
(Se ellers gaard m. 8 i Smidie by.)
_
Smidie teglværk, øst for byen nær Vildmosen,
ejedes 1857 af Jens Christian Pedersen Bech, ved
hvis overtagelse det var stærkt i forfald. Bech drev
teglværket op til en ret betydelig virksomhed, og det
ejes nu siden 1899 af sønnen Carl Bech.
Stendalgaal'd, syd for teglværket, har navn efter
et sted »Stendal«, hvor ca. 1540 væbneren Michel
Nielsen til Gerholm boede. Den nuværende gaard er
udstykket fra Viffertsholm og købt fra fæste samt udflyttet fra Smidie by ca. 1858 af Christen FedeTsen
Houtved. Efter hans død 1868 gik gaarden over til
svigersønnen Peder Christian Houtved. Dennes arvinger solgte Stendalgaard til Alfred Petersen, der
1928 skødede den til Carl Zinck Wulff.
Østergaard, lidt syd for Stendalgaard, er ligeledes
udflyttet fra Smidie. Den skødedes 1842 fra NyViffertsholm til Søren Nielsen (Jellesen), hvis enke
1907 solgte den til Bertel Christian Bartholomæussen.
Han overdrog den 1925 til Anders Bundgaard Bager.
Gerholm
hed en oprindelig adelig sædegaard, der har ligget et
sted nordvest for Dragsgaard. Paa dette areal er
man ved gravning stødt paa stengrund, der synes at
have været brolægning. Men det bedste holdepunkt
til at fastslaa gaardens beliggenhed er en lille dam
vest for markvejen mellem Brogaard og Dragsgaard,
kaldet »Blokdammen« - og den sidste bruger af
Gerholm (17. aarhundrede) hed netop Peder Bloch.
Gerholm nævnes 1422 i et mageskiftebrev ·af Nis
Ovesen af »Drag« (~: Dragsgaard) med biskop Lauge
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af Viborg paa en gaard i Fræer sogn, som laa til
Skørping kirke, for en gaard kaldet »Gierholm« 1) •.
Senere boede væbneren Jes Kolde i Gerholm. Han
udstedte 7. juli 1477 sammen med herredsfogden i
Gerlev herred Nis Jensen o. fl. et tingsvidne om syn
over Trudsbolm dam 2). Hans formodede datter In··
ger Jensdatter (Kolde) til Gerholm, der i sit vaabell'
førte en væbnet arm og og aa skrives »af Nielstrup<< 3)~
giftede ig med v. boeren Niels Henriksen af lægt n
chinkel (»Nicolaus Henrici de Gerhohn«), der kr
sig til gaarden 1499 og 1517 og førte en lilje i sit
vaaben. Han er medunderskriver af et ting. vidne
om sandemændstog mellem Tul ted og A p marker,
taget ~ 2/10 14934 ). 1496 skødede han en østerlod i
gods i Vissing til kronen 5 ). Niels Henriksen af Ger-holm var dagen efter søndag mi eric01·dia ( 1/5) 1503
medudsteder af et 13 hen·em· nds brev paa Grevlund
skov og mark 6) og af det tidligere gengivne sande-·
mændsbrev af lirsdag næst før Dionisii 1504, og toaar efter skøder han tillige m d Knud Sten en, Henrik Stensen og Erik Hem:il' en (formodentlig hans.
broder) al deres -rettigb.ed i Vi sh1g og Vissing sogn
1il kronen 7). Rig r a ad Niel
lem en l en skriver ( is tnok ca. 151:1), at ban af Niels Henrik en i »Gereholm« har oppebaaret 250 mark 8 ). 21 /ø 1517 skriver
Niels Henriksen under til vitterlighed paa et mageskiftebrev mellem biskop Erik Kaas og Peder Hvas.
') Ældste d . Archivreg. Il, 277.

"J Erslev: Danske Breve fra Middelald.
"J Jyd. Saml., 2. r., I, 240.
') Gjerding: Hellum Ben·ed, s. 215.
") Ældste d. Archlvrcg. I, 24'1.
6
) Langeheks Diplomalarinm, rigsark.
7
) Ældste d. Archivreg. J, 244.
8
) Jyd. Saml., 2. r., ·I, 240.
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i Komdrup 1). I et tingsvidne . af 1530 . nævnes Niels
Henriksens søn, væbneren Michel Niels·e n i Gerholm 2).
Han var maaske den jydske adelsmand Michel .NielseR (uden stedsangivelse), der var tilstede . ved Christian III's hyldning i København 1536. Michel Nielsen »a Geresholmb« ydede 1543 Christian III i tiendepenge 4 . rdl. 3 ), saa hans ejendom maa have været
meget lille. 1540 bor han i Stendal .øst for Smidie,
-og ·han døde· inden 1576. Hans hustru, Inger Gnudesdatter til Kaas, Sostrup og Rolsegaard, døde 1579.
Børnene antog Navnet Hvas 4'). Disse var sønnen
Jens Hvas til Sostrup, Kaas og Toftum, gift med
Ingeborg Tygesdatter Kruse, og 7 døtre, nemlig: Anne,
g. m. Jens Vognsen til Stenumgaard og Kongensgaard; Margrethe, g. m. Erik Krag til Kellingbjerg og
Lydumgaard; Elsebe, g. m. Lars Munk til Nysum og
Mølgaard; K~ren, g. m. Mogens Andersen Vognsen
til Stensbæk, senere til ·Hessel; Agnete,. g. 1) m. N.
N., · 2 ) m. · Chi'isten Lauritsen i Grenaa; Gjertrud, g.
m. E:dk. Hvas til Nørgaard paa Mors; endelig en
unævnt datter, g. m. Christoffer Munk til Komdrup
og An<!-rupgaard.
Oberstløjtnant v. Deden lod i 1670 ved sin fuldmægtig Peder Kall i Sejlstrup æske tingsvidner om
Gerholms ejere i fortiden. Adskillige bønder vidner
ved den lejlighed, at de har hørt af deres forældre,
at Gerholm har været en gammel hovedgaard og »af
') Gjerding: HeiLtim Herred; s. 40.
) Testrup:
Relation om Tingene, s. 7. Andre børn af
Niels Henriksen var Henrik Nielsen, foged ;paa Bustrup,
og Anne Nielsdatter, der. var gift med Erik Blik.
") Ny kgl. Saml., fol., 558.
4
Personer og Familier af Navnet Hvass. IV.,
) Hvass:
134 o. flg., 180.
2
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adel besat«. De fleste kunde huske at have hørt
Michel Nielsen nævne. En gammel mand i Skibsted
berettede, at hans fader; som boede i Komdrup, havde
gjort hoveri til Gerholm til Michel Nielsen; og Peder
Jensen Kjeldsen i Bælum havde hørt sige, at samme
Michel Nielsen havde haft sit stolestade i Bælum
kirke sammen med Erik Kaas til Vorgaard. Da Erik
Kaas. ejede sidstnævnte gaard 1581-98, skulde denne
Michel Nielsen altsaa ogsaa have levet indenfor samme
tidsrum. Men da imidlertid den ovenfor nævnte M.
N. skal være død inden 1576, har den sidste af samme
navn maaske været hans sønnesøn. Det kunde ogsaa tænkes, at Peder Nielsen huskede fejl med navnene, og at han i stedet for Erik Kaas skulde have
sagt Jens Kaas. Dennes levetid falder netop sammen
med Michel Nielsens, idet J. K. dør 1578.
Michel Nielsens datter Elsebe Michelsdatters mand
Las Munk til Mølgaard skødede 26 /u 1585 hendes
part i Gerholm skov og Brøndumlund til rigsra~d
Jacob Seefeld til Randrup 1). 1637 skøder denne til
Hel vig Kaas (til St. Restrup og Vorgaard) al sin lod
og andel i Gerholm endels skov og ejendom saavelsom hvad rettighed Gerholm har i Dragsgaards fællesskov og ejendom, som er en søsterlod.
Palle Rodsteen til Vorgaard og Dragsgaard ~ maa
derefter have ejet Gerholm, thi 1656 solgte hans sviger.søn Enevold Kruse til Lyngholm i Thy til sin svigerinde Elisabeth Rodsteen til Vorgaard en gaard, en
halvgaard og 2 gadehuse i Bælum samt Gerholm.
I 1629 boede »erlig och forstandig mand« Peder
Bloch i Gerholm. Han var ridefoged for fru Helvig
Kaas (og senere jomfru Ingeborg Skeel) til Store1

)

Hvass: Personer og Familier af Navnet Hvass.

V, ~

4

432.

50

CHR. HEILSKOV:

Resh·up, der havde den største part i gaarden. I de
aalborgske tingbøger 1625- 26 forekommer han som
gaardfoged paa Re trup 1) , men nu 1629 bor han altsaa i Gerholm, som han havde i fæste paa livstid.
Denne Bloch havde i aarene 1636-37 nogle tvistigheder med velbaarne Jacob Seefeld om Gerholm skov.
Seefeld paastod at have lod i skoven og paaberaabte
sig det forhen nævnte skøde af 1585, som sal. Las
Munk til Mølgaard paa sin hustrus vegne havde udstedt til hans bedstefader2). Der stævnes i den anledning vidner, hvis udsagn falder ud til fordel for
Peder Blochs herskab. Las Sørensen i Dragsgaard
kunde mindes i 23 aar, at han ikke havde hørt nogen anden at have haft nogen fællig eller brug i Gerholm skov, enten med oldengæld, skovhugst eller
anden rettighed end sal. Hannibal Gyldenstjerne til
Restrup og hans enke fru Helvig Kaas og de, som
havde boet i Gerholm. Flere bønder vidner noget
lignende. Medens disse stridigheder stod paa, kom
Jacob Seefeld en lørdag med et par af sine bønder
og tog Helvig Kaas' bonde, der stod og savede brænde
i Gerholm skov, og førte ham til Randrup, hvor han
beholdt ham til om tirsdagen. Denne adfærd besvarede Peder Bloch med et stævnemaal til Jacob Seefeld og hans to bønder; og herredsfogden (Niels Jensen i Horsens) dømte dem at »stande til rette som
ved bør«.
Samme aar, som dette forefaldt (1636}, ·va1· der
syn over skoven for at faa afgjort, hvor mange træer
der var fældet. Her nævnes navnene Molkiers Rende~
Frøstiund og Enghaven. Skoven strakte sig over til
1
)
2
)

Snml. til jyds){ Hist. og Topogr., 2. r., III, 247.
Denne skovlod arvede Jacob Seefelds søn Enevold ug
1636 dennes søn Jacob. (Hvass, V, 432.)
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Dragsgaard kær og paa den anden side over mod
»kirkevejen«, hvilken maa være Bælum-Smidievejen.
I Frøstiund fandtes 90 stubbe af træer (deriblandt
ege), som fru Helvig havde ladet hugge. I Enghaven
var der 20 stubbe og en egeblok, som var 15 alen i
omkreds ved roden; der var nu saaet boghvede mellem stubbene. I alt fandtes der i Gerholm skov
239 stubbe.
En augustdag i ovennævnte aar var Las Michelsen af Smidie i Gerholm skov, og da saa han, som
han forklarede ved retten, at Peder Blochs »drenge«
(karle) og flere folk gik og rev hø i skoven. Derpaa
saa han, at velbaarne Jacob Seefeld red op ad marken, og Peder Bloch kom »gangendis« med en rive
i sin arm og gik til sine folk. Siden kom han ned
over marken med Jacob Seefeld derhen, hvor folkene
gik og rev hø mellem træer og stubbe. Seefeld
spurgte da Bloch, hvad han kaldte den skov, hvortil
sidstnævnte svarede, at det havde været Gerholms
skov i gammel tid og var saaledes endnu. Det hø,
hans folk havde revet, havde iøvrigt groet i ellekæret
udenfor land(?)-engen og var bragt op paa land for
at ligge og tørres. Da sagen kom for paa herredstinget, erklærer Peder Bloch: »Imod min hosb: Eigendom Ager oc.h Engh Gierholms gaard och Eigendom
Aniaugendis Saa formiener Jeg att Alt huis Ager heller eng Som der nu brugis, och aff Arildtz tid till
same gord brugtt veret haffer och minn hosbund
Erlig och Velb: fru Helluig Kaasz thill Restrup ....
och hendes s: hosbund Vdj haand og heffd hatlU
haffr, Vlast, Vkierett och Vpaaklagett vdj Alle Maader Vdj 50 Aar och Lenger. Och dj førige mend
Som haffuer bouffued i gierholmb Haffuer brugtt och
biergit for mig førend ieg kom der att bouff, och for-

52

CHR. HEILSKOV:

miener, att den gode mand [Jac. Seefeld) Jcke haffer
beuist at ieg haffr brugett videre Ager h eller Eng niez
høie Slett [:}: med høslet) heller pløienn end som
forne mend haffr brugtt som haffe boued i same gard
som ieg sted och fest haffr .... «
Peder Bloch har nok ikke levet længe efter denne
tid, thi 1637 skiftede sønnen af samme navn med
sine brødre efter deres fader, der var død i Gerholm.
En af brødrene var Fisentz Bloch i -Lille-Brøndum,
to andre var J ae o b B. i Helsingør og Niels B. 1). Sidstnævnte havde været værge for sin søster Karin, der
døde i Malmø.
Gerholm synes ogsaa at have faaet sin_ part af
krigens genvordigheder at føle. I 1645 vidner Peder
Bloch den yngre, at den tid, . der laa rytter hos ham
( a·u·el i forvejen), da kuld e h an baad e lad ln·ygge
og bage og koge ti l ham aaveJ. om holde varm e for
h a m og hans g·:ester ; og »udj de medlerlid t ha vd
ban ladel hugg nogle na mle »forhotfuen « lræer j
Gerholm skov til ildebrændsel. I 1661 blev han tilligemed andre mænd stævnet for resterende kornskyld
til Bælum kirke. Peder Bloch svarer da paa tinget,
at »efterdj Suens hen [under krigen 1657- 59] h a (fr
mig fra pJ ønderet bou o ·h b o ·b a ff [ : bo kab ] lmi :t.
ieg ha ll"d e, och nu der for vde n Siden lagt mi g vdj
lor 1 eng ·cha t, o •h Jngen a lT Kor t [ : afkortnin g] ien
h afl'r h a iTt paa s ha ten, M · n lagde mig i\liere p a a
tid efler And en, o ·h Ko: Nia : fol' Ordni nn vdgiJl'uit
Kiøbenhaffn den 24 Jullij 1660 formelder fra Anno
1657 och till nu vil ey landgild eller tiende begiere«,
saa vil han ikke betale for disse ufredsaaringer, men
') Niels Bloch var 1627 skriverdreng hos Johan Brockenhuus til Lerbæk. Om hans fataliteter i samme herres
tjeneste se SamL til j. ·Hist. og Top., 2. r., III, 446 o. flg.
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er derimod >>offrbødig« at ville erlægge nærværende
aars tiende og landgilde.
I 1658 regnedes Gerholm for en bondegaard 1),
der nu ejedes af Elisabeth Rodsteen til Vorgaard, for
hvem Peder Bloch var foged (og senere for fru Anne
Kaas). Elisabeth Rodsteen beboede selv Gerholm i
1680; men gaarden, der da var paa l6 1/2 td. h., eje
des da af oberst Deden til Vorgaard, der aarligt af
den og Dragsgaard gav 14 skp. rug, 14 skp. byg og
14 skp. havre til præsten Jens Nielsen Horsens i
Bælum. Peder Bloch var forlenet med gaarden i sin
livstid og boede her endnu 1678, da han havde 5
stykker jord paa Dragsgaard mark og 2 stykker jord
paa Smidie mark i brug. Han er sikkert den '>>seig~
neur« Peder Bloch, der 1694 boede i Soibjerg. Sidst
i januar 1684 begravedes Peder Christensen, 71 aar
gl., »som havde boet i Gierholm og døde i Bælum i
Armod«, beretter kirkebogen. Det er sidste ·gang,.. jeg
har fundet gaarden omtalt, og den er vistnok nedlagt omkring ved dette tidspunkt, idet dens jorder
er lagt ·under nedennævnte gaard.
1

Dragsguard

(nu en proprietærgaard paa 18% td. h.) var oprindelig en hovedgaard, der 1404 kaldtes »Draff« og ejedes
af Nis Ovesen 2). I 1442 udstedte N. O. af »Drauff«
et mageskiftebrev med biskop Lauge af Viborg paa
en gaard i Fræer sogn, liggende til et alter i Skørping kirke, for en gaard kaldet Gerholm (se ovenfor).
Mageskiftebrevet var forseglet af Niels Nielsen i N.
Kongerslev og Niels Jensen Skadeland 3 ). Et andet
') 1635 og 36 boede her et par bønder foruden ridefogdcn.
2
) Trap, 4. udg.
3
) Ældste d. Archivreg. II, 277.

54

CHR. HEILSKOV:

uddrag af samme brev har aarstallet 1424 og mageskiftet omvendt, men det er ganske sikkert urigtigt.
9/10 1422 skødede samme Nis Ovesen til biskop Lauge
alt sit gods paa sin hustru Inger Andersdatters rettighed i Næs og Blenstrup sogne (nu kun et sogn) samt
Øksenvad mølle (Gerding sogn). Denne Nis Ovesen
skal være død 1437 1).
I begyndelsen af det 16. aarhundrede skal Dragsgaard have tilhørt Jørgen Prip 2). 1530 var Per Nielsen i Dragsgaard vidne p:ia Hellum herredsting 5), og
1541 nævnes Niels Skræder i ))Dragesgaard<< som retsvidne i det forhen nævnte brev om rebning af LilleBrøndum mark. To aar efter var han sættedommer
i herredsfogden Anders Pedersen Skrivers egen sag4 ).
1551 og 1555 boede Niels Bertelsen her, som sidstnævnte aar kaldes ))den tid dommer« paa herredstinget. 1574 nævnes han igen i samme egenskab 5).
1551 bor ogsaa Mikkel Skræder her - maaske en
søn af Niels Skræder.
Dragsgaard er senere, uvist paa hvilken maade,
kommen under Vorgaard, hvis ejerinde, fru Anne
Krabbe, Erik Kaas' enke, 1623 pantsatte Dragsgaard
til Falk Gøye til Brodskov 6 ). Fru Anne Krabbes
{senere Palle Rodsteens) ridefoged Las eller Laurits
:Sørensen boede 1627 paa gaarden. I 1632 blev han
indviklet i en retssag, fo·ranlediget ved følgende: Axel
1Jrne til Viffertsholm havde indberettet til kongen,
))huorledisz en ved Naffn Laurids Søffrenszen vdj
l)
2
' )

Trap.
Trap.

Saml., 4 °, 868 p .
..) Gjerding: Hellum herred, s. 5.
6
) Sst.

:a) Ny kgl.

6

)

Trap.
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Hellomberrit vdj draxgaard medfølgere [:J: med følge]
omb Nattertide schall vehre dragett Ind vdj hansz
[a: Axel Urnes] fri Eenemercke birch och · derimod
[:J: der imod] hans och hans fongeds villie eller Sambtyche voldeligen och med gevaldt aff Birchett bortførtt En hans [Urnes] thienner ved Naffn Ebe Hanszen boendisz vdj Solbierg och hans boe och gods
med sig bortførtt, och uden nogen tiuffssag forne Eben
Hansen tillagt. Huor offuer hand och ved Hellumherritzting er bleven henrettet«. Axel Urne agtede nu
at paatale denne sag og bad derfor om kongens tilladelse til at lade sagen paany procedere, som om
gærningen nylig var sket 1). Denne tilladelse fik Axel
Urne ogsaa; men hvad der kom ud af sagen for Las
Sørensens vedkommende, tier historien om.
Las Sørensen døde 1648, samme aar som den
gamle konge. Der var stort skifte efter ham - og
det fremgaar af dette, at han var broder til professor
Hjørn Sørensen ved Sorø akademi. 1644 omtales en
Henrik Persen som skolemester paa Dragsgaard. Der
har altsaa været børn, som skulde have en højere
opdragelse.
Las Sørensen efterfulgtes som ridefoged af Eske
Ibsen, der i forvejen boede paa Dragsgaard 1645.
Fire aar senere klager Maren Skarpes i Lille-Brøndum over, at Eske Ibsen havde »fængsligen« anholdt
hende paa Dragsgaard i »Jern fieder« (lænker) for to
sølvskeer, han beskyldte hende for at have stjaalet
fra ham. Samme lænker »faldt« imidlertid af hendes fødder - Maren har jo nok selv hjulpet lidt til
og saa stak hun af ud gennem et ''indue.
Falk Gøye havde imidlertid 1635 afhændet sin
1

)

Jydske Registre, VIII, fol. 372.
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part i Dragsgaard til Palle Rodsteen (til Lundsgaard
paa Fyn m. m.), hvis hustru, Ingeborg Skeel, ejede
Vorgaard . . Men 1652 pantsatte Palle Dragsgaard til
Gregers Krabbe. Palle Rodsteens datter, jomfru Ingeborg H.odsteen, solgte 1661 halvparten af Dragsgaard
(12 td. h.) til oberst Hartvig Otto Pe!ersen v. Deden
til Votgaard, hvis foged Niels Pedersen da beboede
gaarden,. 1663 fik v. Deden skøde paa den anden
halvpart af sin svigerfader Folmer Urne, hv.is hustru
Anne Dyre. var halvsøster til jomfru Ingeborg Rodsteen. Dragsgaard var da afbrændt og øde, men blev
opbygget af v. Deden. Hans næste ridefoged Niels
Jensen boede her 1663.
Der har i 1661 ligget 2 gaarde paa Dragsgaards
grund. I det aar synedes ».Peder Christensens gaard
i Dragsgaard«. Synsmændene besaa da først et »herbergis hus z« i gaarden, indeholdende 3 . gulv; i den
nordre ende af samme hus var 9 alen »fod« forraadnet. Dernæst saa de, at det vestre herberg paa toften i den søndre ende var forfaldent baade. paa foden
og bjælken. Gaarden :var desuden brøstfældig for 10
læs tag 1). I 1664 nævnes der to bønder (Niels Pedersen og Peder Christensen) som boende paa Dragsgaard, hver paa 'sin gaard (eller maaske halvgaard) 2).
I 1.690 · omtales en fiskedam ved Dragsgaard i
anledning af, · at man havde fundet en mand druknet
deri. Niels Jensen SØgaard i Bælum var i herredsfogdens sted tilligemed to mænd fra Lille-Brøndum
.efter oberst Dedens begæring tilstede paa Dragsgaard
og synede 1iget af Niels Christensen, forhen avlskarl
paa Dragsgaard, som blev optaget af. dammen. Da
der ikke blev fundet saar eller skade paa liget, mente
1
)
2

)

Tingbogen .
Himmersyssels gl. matrikel, landsark. i Vib.
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man, at N. C. ufoivarende var faldet i dammen, da
der ~var højt og brat ned til :v andet. En tjenestekart
paa · tiragsgaard vidnede, at N~· C. ofte var· »betagen
med nogen vildelsze« og kunde undertiden være borte
flere dage ad gangen. Andre havde ogsaa bemrerket
paa hans »adferd og facter«, at han ikke var rigtig
befunden.
Denne fiskedam er der endnu rester af i skoven
syd for gaarden.
Men der finde sammested et andet fortid minde
af Lnlere e. I CJl bue syd for gaarden lr, kker sig
en ret bred, m e u. del vi tør g ra ·. Den afbrydes imidlertid pludseligt ved en lille bakke, h voT det rnes,
at arbejdet er opgivet. Hvor gammell dette anlæg er,
vil del ære anskeligt al faa rede paa. Det er ud
som om man har villet omkredse de lo Drag gaarde,
af hvilke den ene maa ke oprindelig har værel en
slag ladegaard eller forpagteruaard.
1662 oprettede Deden en jordebog over Dragsg.aards gods, hvori han _skriver:
• Emersom i eg v oders hreffuene, Oberst L Iill fodsz
hafl'uer mig l'orretagen, End 13undegaard i Himmcrsøszel .J
1-Icllumherl'idl, Jigendis, weid Nnfluen Oragsgaard , om ieg
sictrr ~ ill bcsicde Och bou paa, Efflhcr som icg i ke an ·
den Seedegaard ha rruer, Och i c l< c irg findis I hansz May:
Mandalle antegoedl wi lle icg dog ligewell Schickc min Jot· ·
debog, frem paa huisz guodz ieg harrner, saa well som an;
dre adelige Persobner, Eliler som c.ler findis Tngc n hcrlil{hcd Iill forn e gaa rdl, der Iill med O b snu er gaardeo Megidl fors ehulli d [o : forgældet), . chouwco er ganrlsch forIl ugen , Saa beløbet· forn eun·uende Ot·agsgaard sig med Schow
o h aildl: Tou och TiuO\ve løndct· hnrdl Korn.•

I Lynghy sogn ejede oberstløjtnanten 4 gaarde,
i Siem l gaard, en lille mølle ved navn Korning og
12 gaarde i Vendsyssel og Thy:
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•Summa summarum Eidt hundrede och haltfembUe
tønde hardt korn, fem schipper och haltftridie fierinkar
End alb: Minder fem windelboe Schipper, Sligt bekreffte
ieg under min egen hond och Seill.
Datum Dragsgaard den 20 Augusty Anno 1662.
Hartvig Otto Petersen.•')

Som man ser, var den gode oberstløjtnant ikke
nogen sprogets mester, og retskrivningen er selv for
{]e tider saare miserabel.
Aaret efter dette dokuments affattelse boede paa
Dragsgaard en Niels Baggesen, der her kun nævnes
for det klassiske navns skyld. Han har maaske væTet ladefoged eller lignende.
I 1670 lod Deden ved sin forpagter Niels Jensen
stævne vidner for deres sandhed »ved høyeste Hel~ens Eed med oprach.te fingre effter Recessen at vinde
()Ch vere bekient« om de ikke ved voldborgdags tide
var hos Jens Hansen Pors i Lyngby og stævnede
ham, fordi han havde saaet i en mark syd for Lyngby, som Deden paastod tilhørte ham. Jens Pors derimod hævdede, at den tilhørte Iver Høg til Bjørnholm. Striden om denne jord fylder flere sider i
tingbogen.
I 1687 resolverede kongen, at oberst Deden, der
er en fattig mand og bor paa en bondegaard, maa
forundes frihed for kopskat for sig og sin familie,
men skal betale den for sine 8 tjenestefolk. Samme
aar faar han eftergivet 271 rdl., 2 mark og 6 skilling,
som han resterede med for skatter 2).
Med Peder Pedersen Brønsdorff til Kongstedlund
havde Deden i 1692 en strid om nogle engskifter i
Lyngby skov og ligeledes om en jord paa »Krogs') Ny kgl. Saml., 4 •, 868 p.
2
) Aalborghus amts ekstraord. skattercgnsk.
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holm« - hvor det sted nu kan have ligget. To aar
dter tog obersten en holmgang med præsten i Skibsted, hr. Peder Kall, om l pund byg af Vorgaard.
Deden vilde ikke af med afgiften og paastod, at Vorgaard havde været en fri hovedgaard fra det første,
den blev bygget. Heri gav retten ham medhold.
I 1683 boede paa Dragsgaard Dedens fuldmægtig
eller ridefoged Antoni Marcussen.
Oberst Dedens første hustru Anne Folmersdatter
Urne døde tidligt, og han giftede sig da 1665 med
Anna Dorothea v. \Vetberg, samtidig med at han tog
bolig paa Dragsgaard. Her døde han da 19/to 1703
.og blev bisat i Bælum kirke. Paa Dragsgaard døde
ligeledes i 1699 fru Catharina Wittinghoff, der jo maa
have været en slægtning af familien. Dedens enke
.overdrog 1717 Drag naard (28 4.d. b. og en del gods)
til ·in søn Claus Jørgen v. Deden, der allerede nogle
aar i forvejen havde laget bolig paa Vorgaard, medens
lllln selv blev boende paa Dragsgaa1·d til sin død 1727.
Hun blev bisat i Bælum kirke 9. april. Den gamle
dame havde da siddet som enke i 24 aar og boet 62
aar paa Dragsgaard. Her var alle oberstens 9 børn
af 2. Ægteskab født (der var ingen af l. ægteskab 1).
Dragsgaard og Vorgaard var i oberst Claus Jørgen v. Dedens tid forpagtet af »velbaarne« Johannes
Svane (søn af Jobs. S. til Visborggaard). Han døde
paa Randrup L0/12 1755, hvor han havde opholdt ig
2 1/s aar bo in svoger major Hans eo rg v. Oedeni).
~n eptembemat 1748 end te denne
vane sin ljeneslekm·l øren Mun h ud paa Dragsguards mark for
at efterse den ulovlige drift, som de omboende bønder brugte der. Ved »Piledammen« møder Søren
1
2

)
)

Om børnene se •Fra Himmerl. og Kjær H. 1918, s. 24-25.
Patriciske Slægler, Hl, 244.
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Peder Korsga·ard, som slog ham med en ellestage • og
sagde: · ))Dievelen skal regiere Dig.<( · Søren kom træk~
kende med nogle fremmede bæster, som han vilde
tage i hus; men Korsgaard gennede. da Søren ud
i · Piledam men. Et vidne havde set, at P. K. kom:
fra Bælum kro og var beskænket. Fra kroen var han
gaaet til Bælum mølle og derfra til Dragsgaind gennem ))Nørtoft led«.
. I den gamle oberstindes tid (1717) boede ridefoged Christian Hjørring paa Dragsgaard, og ·i sønnens, oberst Claus Jørgens, tid var Christen Jensen
Lintuer (t .1747) rid·efoged her. Der boede forøvrigt
en del fine folk her midt i aarhundredet, saaledes i
1730'erne og 40'erne Anna Kierulf, justitsraad Severin
Brønsdorffs enke, og hendes .søn, kaptajn Thomas
Svane, der døde her ca. 1748. Samme aar boede her
ogsaa en frk. Elisabeth Benzon, og l 736 døde ritmester Frantz Ahlefeldt her, 80 aar gl.
I 1748 var dl'r stjaalet 7 unge ege i Brøndumlund 1), der paa det tidspunkt ejedes af herredsfoged
Christen _Testrup til Viffertsholm. Nogle af oberst
Dedens bønder i Lille-Brøndum var anklaget for denne:
bedrift. Testrups fuldmægtig erklærer i retten, at
Dedens fuldmægtig, Niels Olesen af Kongstedlund.
har indleveret et vidtløftigt indlæg til gunst for bønderne, men det var Niels Olesens ))sædvanlige hak-.:
kelse«, hvorfor Testrups fuldmægtig vil fremsætte paastand om. at N. 0., fordi han har gjort sig til sc:;lvbestaltet prokurator, maa blive af retten ))tilbørlig anseet«. H vad der kom ud af sagen, har jeg ikke fulgt.
1
)

Brøndumlund ligger nu i Solbjerg sogn, men har før i
tiden strakt sig ind i Bælum sogn. Yed et husmandssted nordvest for skoven staar nogle bøgetræer, som
antagelig er resler af skovens fortsættelse.
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Der gik snak- om, at obersten havde advaret bØnderne om, at nu kom der ransagning fra Viffertsholm.
Claus Jørgen v. Deden, der var gift l. gang med
Henricha Rosenauer, 2. gang med friherreinde Christine Marie Juul af Rysensteeri, solgte 1750 Dragsgaard, der nu var en avlsgaard under Vorgaard, til
krigsraad Harboe Lassen Meulengracht. Selv flytted-e
Deden til Havnø, hvor han døde 5 aar efter.
Meulengracht, der selv boede paa Vorgaard, bortforpagtede Dragsgaard til ovennævnte »monsieur«
Niels Olesen, en herre, der synes at have været krigsraaden saa besværlig, at han samme aar 1750 tilbød
at betale ham 300 rdl., hvis han vilde kvittere Dragsgaards forpagtning fra l. maj. Det lykkedes dog ikke
at faa ham væk, thi han var her endnu 1755, i hvilket aar han solgte kirketienden af Siem sogn til Mads
Thygesen til Dalsgaard 1). Meulengracht solgte før
1767 Dragsgaard og i nævnte aar Vorgaard til konsistorialraad Lau,rids Johan Jelstrup, der bosatte sig
paa Dragsgaard. Af hans 12 børn er 3 eller 4 født
paa Dragsgaard 2 ).
Anno 1773 solgte Jelstrup Dragsgaard (28 og 36
td. h.) til kancellimad (senere etatsraad) Jens Jørgen
Fæuder til Refsnæs. Han var født paa Brusgaard
1
~ /t 1735 og blev 1768 gift med Anna Marie DOI"othea
Charisius, født i Horsens 9 /-1 174 7. Foruden Refsnæs
og Dragsgaard (hvortil i 1797 hørte 538 1/2 td. L) ejede
Fædder Raakildegaard i Ellidshøj sogn. Dragsgaard
bestyredes 1801 af ladefoged J ae o b Hartvigsen som
ridefoged. Baade Fredder og hans frue døde paa
Dragsgaard, hun 25/6 1794, han 18/t 1798, men begge
1
)

2

)

Gjerding: Hellum H., s. 192.
Se Fra Himmerl. og Kjær H. 1918, s. 30.
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hviler paa Komdrup kirkegaard under et pragtfuldt
sandstensmonument.
Dragsgaard gik derefter ved auktion l 799 over
til kammerraad Hans Gundorph til Refsnæs, hvis
enke, Cecilie Bødker, 1803 skødede Dragsgaard (28 td .
h.) for 29,000 rdl. til sin svigersøn, student Hans
Juul Glud, der endnu ved sin død 20 /1o 1850 ejede
den. Glud var født 23 /, 1763 som søn af Jacob G.

Beliggenhedsplan over Dragsgaard 1197.

til Jensgaard og Marie Cathrine Juul. Slægten stammer fra landsbyen Glud ved Horsens. Hans Gluds
hustru, Maren Gundorph, var født ca. 1776. Glud
ejede desuden hovedgaarden MØlgaard i Hanbro sogn,
som han havde købt 1795 og ved købekontrakt af
3
/2 1802 afhændede til Peder Kjeldsen for 51,000 rdl.
og 100 d ukater'). Ægtepa rret Glud h avde følgend e
bø rn: 1) .la ob, t ung; ~) Marie Catharine, f. c. 1795,
t ugift ; 3 ) Cecilie Ca rolin e, f. 1798, gift med P. C.
PoJ ach til NøTgaard · '1) H a ns J acob, f. c. 1799 -j"
') Saml. til jydsk Hist. og Topogr., 2. r., ll, 336.
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1810; 6) Jacobine r lagnine, døbt 2% 1802, "f SH/s
1883, g. m. Han Kolding, købmand i Æbeltoft; 6)
Johanne Marie, f. "5/~ 1805, t i Næstved 1 ~/<~ l O,
g. m. Hermann .Jensen Juel Bang, ejer af Magen trup,
kammerraad; 7) Andreas Georg, døbt 111/1 1 06 t ugift
som forvaller paa Dragsgaard 1847; 8) Julie Eli ,
døbt 10/lo 1809, t 20/n l 74, g. m. Chri ·ten Poul eu,
ejer af Hyllestedgaru:d; 10) Han JuJin · Mårinos Ni olaus, ejer af Drag e1aard; 11 ) Nielsine Elisabeth, r. 1%
1812, g. m. Mathias Lauritzen, gaardejer og retsvidne
i Bælum, siden ejer af teni gaard; 12) Laun1 JennyPetra, f. c. l 16, t ugill.
I Bælum kirke hængte i 1880'erne en del smaa
blik-epitafier eller mindclaYler i en slags forloren
rokokostil. Flere af dem husker jeg var over medlemmer af familien Glud. De blev fjernede ved kirkens ombygning 1889- 90.
Hans Julius M. N. Glud, der fik Dragsgaard efter
.f<d.deren og senere blev ejer af Bælumgaard, var født
!'<fn 1811. Ved faderens død var han forvalter af
gaarden og forloYet m d Ane Jensine Petrea Kaae
(daller af pastor 1{aae til Lintrup i Hader ·lev aml,
f. 7/o 1812 med hvem han blev gil'l efter overtagclen af gaarden. Den ne var i 1859 takseret til 26 6/
ld. b. og ha de 270 ld. l. ager, 200 td. l. eng, 30 ld.
J. skov, O td. l. mose og k r samt 24 td. h. fæstegods og et teglværk.
I H. J. M. N. Gluds tid blev den nuværende hovedbygning opført. Faderen havde været en mand af den
gamle skole, der var imod nye projekter. Sønnen
vilde gerne have gaarden bygget om. (Det har formodentlig været en bindingsværksbygning; indtil for
nylig stod der en gammel lade fra den tid.) Men
dette modsatte den gamle sig med de ord: »Her skal
tdh
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ikke laves· noget nyt. i min tid.<< H. J: Glud skid
have beklaget sig til en anden, jævnaldrende .proprietærsøn (fra Tustrup) og have sagt: )) Du kan sagtens,
du kan faa lov af din fader til. at gØre, hvad du hal;
lyst til, mens jeg gaar og kan intet udrette.(< ~
Saa maatte gaardens ombygning vente til eftet
faderens død, og den .blev da formentlig bygget omluiilg 1852-53. Man siger; at Glud ''andt det store

Dragsguard 1931.

lod i lotteriet, og det korn ham udmærket tilpas ved
denne lejlighed. Stenene blev brændt paa det oven. for nævnte teglværk, der maa være nedlagt i 1860'erne.
Udenfor hovedbygningen stod en gammel ask,
der skal have været det tykkeste træ af den sort i
Danmark. Træet blæste omkuld i en storm i foraaret 1931 og slog derved hul paa hovedbygningens
tag. En smuk, meget gammel bindingsværkslade
maatte for et par aar siden nedrives, da den truede
med at falde sammen.
H. J. M. N. Glud, de1; var ridder af dbg. og en
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meget formuende mand, overdrog i 1890'erne Dragsgaard til sin søn og flyttede til Bælumgaard, som han
havde købt, og hvor han døde 1898.
Hans P l r Glud , de r nu blev jer af Draa gnanl,
ar fød t her 1 4 /~ 1 55 om sin ' foræld r s eneste barn.
Han var en vind e11de p r n, men ejede iH•e fad er n s praktiske blik, og del gik Lill age m d de n tor
je ndom , om han beg ' IHlL al ud. l rkke og endelig

Dragsgaard. Lade, nedrevet 1930.

solgte i 1911. H. P. Glud var gift l. gang med Andrea Svanholm, datter af godsejer Hans S. til Porsgaard i Solbjerg sogn, 2. gang med Margrethe Mumme
fra Hobro. Af l. ægteskab var datteren Haniet, der
blev gift med pastor Bielefeldt i Bælum. Glud har
senere faaet en mindre ejendom paa Nekselø.
Den næste ejer af Dragsgaard var forpagter P.
A. Bache, der købte gaarden af Glud for 215,000 kr.,
men i 1922 solgte den for 200,000 kr. til den nuværende ejer, Kjeld Bierberg Hjorth, søn af godsejer J.
L. H. til Tustrup.
5
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Om Dragsgaa.rd fortæller folk følgende sago: En
præst i Bæhtrn, der var bleven ked af sin gej tlige
gerning, flyttede lil Dragsgaard orn dengang var 2
gaarde. Da præsten saa naboens voksende velstand,
vilde han købe hans gaard, men denne vilde ikke
ælge. Nogen Lid efter brær1der idslnævnte gaarcl,
hvorved præsten faar begge gaardene lagt ammen til
en gaard. Folk havde imidlertid længe haft mi tanke
til p1·æsten som den, der havde paa at branden· og
efter en del aars forløb gik han da ogsaa til beltendel e, hv01·paa han blev lutl hugget. Der fortælle·,
at præsten gaar ved natletid og graver i de før omtalte voldgrave inde i skoven. Andre iger, at der
gaar en ho edlø præst i Dragsgaard have. En af
gaardens ejere skal en nat hav
el ham og skudt
paa ham.
Marknavne under Dragsgaard benævnes i 1805:
Harken, Stakket Ager, Røde Borer, Langager, Smidie
Ager, Stenblokkerne, Vesten Elholtet, Frøsdam Ager,
Fællesskoven, Sandgrav Vang, Agrene ved Gaarden,
Kalhaugen, Sparretoft, Tvillinggaard og Balle. Desuden følgende enge: Nørkæret, Land-Maen, Gungerne,
Størkæret, Indkastet, Sletningen, Riskæret, Mielkærs
Eng, Maven, Engnaa rden, Engrenden (?) og Hullerne.
Dragsgaards vange 'ar i 16 3: Drovaug, Krogens Vang, Vas ens Vang, Selings (Sellendtz) Vang
(formodentlig ved Sjællands Bal{_ke), Mellemkærsvang,
Tvillinggaards Vang, arl
ang, B· lum Vang, Nørbælnm Vang, Blokkens Vang og Frøslund Vang.
Brøndu.mgaard (5 ld. l kp. 2 fdk. h.), udfl tlet
J/s km syd for Lille-Brøndum by, hvo1· den i siu tid
hørte under Dragsgaard ())Niels H hel en · gaard«).
Gaarden ejedes i forrige aarhundrede af Niels Sørensen Leth (t 1905), der 1895 overdrog den til sin
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svigersøn Peder Asmussen, hvis søn Asmus Asmussen ejer den siden 1928.
Lille-Brøndum Østergaard (5 td. l alb. h.) blev
1897 udflyttet lige øst for byen og fik derved sit nuværende navn. Gaardens ejer var Søren Larsen, derefter til 1896 L. C. Sørensen, hvis søn Søren Sørensen
overtog den 1907. Nu ejes den af A. L. Sørensen.
Hølgaard syd for L. Brøndum, hvorfra den udflyttedes ca. 1884. Den ejedes da af Jens Asmussen
(søn af Asmus Hansen) indtil 1910 og nu af Jens
Peter A. Gaarden har faaet sit navn deraf, at den
ligger ved et »høl«, og skal altsaa ikke skrives
»H y ldgaard «.
Bavnehøjgaard, øst for Bavnehøjene, er i sin tid
stykket sammen af husmandslodder og ejes nu af
Jens Peter Mortensen.
Tofthuset ved L. Brøndum omtales 1870, da det
.ejedes af Jens Pedersen Ladefoged.
Sønderkærhuset kaldtes samme aar et hus, der
da var fæstet af Søren Olesen.

s•

FRA DEN GAMLE LANDSBY
AF AUGUST F. SCHMIDT

af de 'iglig te Kilder til plysuing om Sædaneret og Byla"VsskH i Fælles kabslidens Landsbyer er de Love, som indeholder Be lemmel er om
en hel Række for samtlige Bymænd vigtige Spørg maal. Disse Landsbylo~·e er for Ho·v edpartens Vedkommende u<lgiYne i den for tudiel af dansk Bondehistorie og folkelig Sæd aner t saa bet dning fulde
Pnblicalion: Danske Vider og 'edtægter eller gamle
Landsbylove og Byskraaer ved Bibliotekar Poul Bjerge,
Askov, Oberstløjtnant Thyge J. Såegaard, Viborg, og
nærv. Forf. Vider og Vedtægter omfatter 4 Bind, der
fremkom i Tiden 1904-1932. Der findes dog stadig
nye Vider og Vedtægter.
I Bjerges og Soegaards dgave finde syv Sylove
fra Aalbol'g Aml. Den ene af di ·e er fxa Nibe fra
Aar 1776 og be taar af 27 ParagraJJer. løvrigl omfat er de jyske Land bylove i ' •ide1·e Grad end Øerne og aa Køb tædernes Landbrug og de d rmed fot·bundne Samfttlldsforhold. De øvTige sek Vider og
Vedtægter stammer fra Landsbyer. Sønder Tranders

E
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(Fleskum Herred) Bylov er skrevet Voldborg Dag
1758, den er delt i 17 Kapitler og har ialt 62 Para-
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graffer. Aarestrup Bylav (Hornum Herred) fra 1719
har 21 Kapitler med 73 Paragraffer. Vokslev (Hornum Herred) har en Bylav fra 1779 med 10 Kapitler
og 63 Paragraffer. Bælum (Hellum Herred) har en
Lov fra 1712 (80 Paragraffier). Blenstrup Bylov (Hellum Herred) fra 1729 har 82 Paragraffer og Komdmp
(Hellum Herred) Bys Granderet og Bylav er begyndt
1716 (76 Paragraffer) og blev paany bekræftet i 1739
af Byens daværende 13 Grander. I 1741 er der alter
føjet to N avne til; endelig er der senere med Blyant
opført 11 Navne uden Tidsangivelse.
Foruden de syv i Vider og Vedtægter udgivne
Landsbylove er der i Fra Himmerland og Kjær Herred l 920, 3 77-9 l, offentliggjort et Grandebrev fra
Stade (Staae) i Vester Hassing Sogn (Kær Herred) ved
Chr. Petresch Christensen. Dette Grandebrev er fra
1733 og har 72 Paragraffer. - Der kendes ogsaa en
Bylov fra Rostrup i Hindsted Herred. D~n vil fremkomme i fjerde Bind af Vider og Vedtægter.
Endelig kan nævnes, at C. Klitgaard i Fra Himmerland og Kær Herred 1920, 451-54, har udgivet
en Bysmedekontrakt fra Gandmp (V. Hassing Sogn)
fra 1841.
Det vil ses af det ovenstaaende, at den ældste
af de kendte Vider og Vedtægter fra Aalborg Amt er
fra Aar 1712 (Bælum) og den yngste er fra 1779
(Vokslev).
Som noget bemærkelsesværdigt ved de nævnte
Vider og Vedtægter kan anføres deres Størrelse. Det
er kun ganske enkelte Steder i Danmark, hvorfra der
er overleveret Landsbylove med lige saa mange Paragraffer som fra Aalborg Amt. Størst er Blenstrup
Vide med sine 82 Paragraffer, medens Købstaden
Nibe har den mindste Marklov med 27 Paragraffer.
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Det er slet ikke saa lidt, vi lærer at kende om
gammel dansk Landsbyliv under Læsningen af Vider
og Vedtægter. De mange forskellige Landsbyloves
store Ensartethed gør naturligvis et Studium af dem
noget ensformigt, men alligevel er det nok Umagen
værd al fordybe sig lidt i dem, idet vi da møder
selve den gamle Fællesskabstanke, den gamle Samfundsaand i Landsbyens Lag, ikke som den mindes
af nulevende i taagede Sagn og Fortællinger, men
selve dens skrevne Love, med Bøndernes stive Navnetræk og sindrige Bomærker under, eller forseglede
med irrede Seglringe paa faste, benede Bondeknoer 1).
Vi ser af disse Landsbyens Love, der brugtes Slægt
efter Slægt, hvilke Bestemmelser Bymændene havde
at gaa frem efter, naar der opstod Uenighed om et
eller andet Spørgsmaal. Vi faar Besked om, naar
Aarets forskellige Arbejder skulde begynde, hvorledes
enhver havde at opføre sig paa Bystævnet eller i Gildeshuset og meget andet.
Landsbyen lededes af en Oldermand, der som
oftest blev valgt for et Aar ad Gangen paa Omgang
mellem Gaardmændene. Vi finder særlig gode Oplysninger om denne Landsbyens vigtigste Bestillingsmand i Aarestrup Bylov fra 1719.
Heri meddeles, at »Byen skal have en Oldermand for at forskaffe enhver Lige og Ret efter Grandbogen. Og skal samme Mand kunne læse og skrive.
Og naar Oldermanden skal udsættes, skal samtlige
Grander [:>: Grande betyder N ab o] ud vælge hannem,
og skulde · de ej kunne forenes derom, skal de give
Herskabet det til Kende, som da skal udnævne hvo
Oldermanden skal være. - Oldermanden skal .for1) Svend Aakjær i Dansk Udsyn 1923, 7.
Bjerge smsts. 1926, 10 ff.

Se ogsaa Poul
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holde sig udi alt efter Grandebogen og maa ej udi
noget lade se Villi ('J: Partiskhed] eller Venskab, Slægt
eller Svogerskab, men gøre enhver lige Ret og Skel.
Hvis Oldermanden sig anderledes forholder, da haver
Granderne hannem at anklage for Herskabet, som
hannem da, om det hannem overbevises, ikke alene
afsætter, men derforuden mulkterer for 2 Mark til
Granderne. - Skulde noget Klagemaal vorde Oldermanden forebragt, Grandestævningen vedkommende,
da skal han tage tvende upartiske Mænd til sig og
dømme de stridende imellem. Formener sig nogen
at være fornærmet med Oldermandens Dom, da kan
de andrage det for Herskabet ('J: paa Torstedlund J,
som da skal have enhver Ret. - Oldermanden skal
have Horn og Tromme, hvorved han skal give Advarsel til Granderne, at de skal forsamle sig paa
Stævne. Og skal da Mændene selv møde, om de er
udi Byen. H,ris ikke, da haver deres Husb·uer og
Tjene tefolk, om er til tede, at møde der paa deres
Vegne. Hvo udeblher og h\erken elv eller nogen
paa deres Vegne møder, skal betale til G1·anderetten
2 Skilling. Og skal en Plads udvises midt udi Byen,
hvor Grandstævnet alle Tider skal holdes. - Hver
Søndag Eftermiddag ungefær Klokken to skal der
holdes Grandstævne, hvor da skal afhandles om alt,
hvis ('J: hvad] som kan være forbrudt imod Viden,
saa og da at beraadslaa, hvad der den tilstundende
Uge skal forhandles og gøres. - Hvad Oldermanden
med de fleste af Granderne paalægger, maa de andre
ej kuldkaste. Ej heller maa nogen understaa sig at
bryde Grandretten under Straf af 2 Mark, for hver
Gang han det gør, og tilkommer samme Penge til
Granderne. - Ingen maa skænde, bande eller bruge
Skældsord paa Grandstævne. Hvo det gør, skal be-
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tale til Granderne for Skænden og Banden 2 Sk., for
Skældsord 2 Mark. Men undsiger nogen Oldermanden eller nogen af Granderne, naar de er paa Stævne,
eller naar de gaar derfra, da skal de bøde derfor til
Granderne 4 Mark, og her foruden anses med Straf
af Herskabet efter Loven. - Foraarsages Oldermanden at rejse udaf Byen paa den Dag, som Grandstævne skal holdes, skal han, førend han bortrejser,
levere Grandbogen tillige med Tallierne 1) til en anden
Mand eller til næste Grande, som skal tage der imod
og udi hans Fraværelse forrette Oldermandsembede,
og derfor for fulde antages af de andre Grander, indtil den rette Oldermand igen hjemkommer. Tager
Oldermanden herudi Forsømmelse, betaler han til
Grandretlen for hver Gang 6 Sk. - Og paa det at
Oldermanden, som den, der skal have Opsyn til
Byens Gavn og Bedste, kan have Myndighed til at
haandhæve Retten, skal samtlige Byens Beboere agte
og ære hannem, de gamle ligesaavel som de unge.
Og skal Oldermanden, saa længe, som han er udi
Bestillingen, have der øverste Gang og Sæde udi alle
Selskaber og Forsamlinger for de andre Grander og
Bymænd der af Byen, omendskønt at de kunde være
ældre end som han. H v o her imod bryder med Ord
eller Gerning bøder til Grandelavet en Skp. Byg. Og
som Oldermanden alle Tider maa have stor Besværing af Byen, saa skal hver Helgaard give hannem,
naar Høstens Tid er, en Kærve Rug. Saa og skal
hver Hel- eller Halvgaard levere hannem et forsvarligt Læs Tørv, hver Hus- eller Boelsmand eller Kvinde 4 Skilling, siger aarlig.n 2)
1
)

2

)

Træpinde, hvorpaa indsnittede Streger viste Tal paa
Forseelser (jfr. Billede i Vider og Vedtægter II, 98, af
Komdrup Bys Tallie med 13 Pinde, en for hver Grande).
Vider og Vedtægter III, 280 ff.
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De øvrige himmerlandske Bylove har lignende
Bestemmelser om Oldermanden som Aarestrup Lov.
I Blenstrup Grandebog fra 1729 meddeles ogsaa, at
Oldermanden »skal tages og sættes efter Grandernes
Tykke og Vedtægt en Gang om Aaret og det Mand
fra Mand lige efter Rebet og ret omkring [~: med
Solen].« 1) Den Nibe Oldermands Bestilling skal
ogsaa gaa ret. om imellem Avlsmændene, en efter anden aarlig, mens Enkerne forbigaaes og bliver forskaanede. Oldermanden skal have Vedtægten hos sig,
saa længe han er Oldermand, »som skal vare et helt
Aar omkring, der regnes fra ste Dage før St. Voldborg Dag til Aarsdagen derefter, da han skal levere
den fra sig til hans Eftermand, efter at han har gjort
Rigtighed for alle Ting i hans Tid« 2). Oldermanmanden i Komdrap vælges for et Aar ad Gangen. Vil
.en Gaardmand ikke overtage Hvervet, naar det er
hans Tur, skal han bøde l Rdl. til Byen. Hans Løn
for et Aars Arbejde er l Rdb. af Byens Bøder til
et Par Sko 8). Mindre kunde det da heller ikke godt
være!
I Vokslev skulde hver Gaardmand, som dertil
befindes dygtig, være Grandfoged i tre Aar4 ). H''is
Oldermanden i Bælum »af vred Hu kaster Tallierne
fra sig paa Stævnet«, skulde han bøde hver Gang,
sligt sker, 2 Mark og til Herskabet 12 Sk. og skulde
saa tage Tallierne op igen 5).
Der var ogsaa Bestemmelser for, hvorledes de
menige Bymænd skulde opføre sig paa Stævnet. I
1

Vider og Vedtægter III, 310.
Smsts. II, 67.
8
) Smsts. II, 97.
4
) Smsts. III, 500.
h) Smsts. II, 116 f.
2

)

)
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Komdrup Granderet finder vi f. Eks. i Paragraf 66
følgende Bestemmelser herom: »Befindes nogen af
Granderne paa Grandstevne eller andre erlig Samkvem at gøre nogen Tumult og Uro med Hujen og
Parlament, Vold og Slagsmaal, Udæskning eller anden utilbørlig Omgængelse paa Gader, i Gaard eller
Huse, giver til Byen l Sldlr. og derforuden, om han
noget fortrydelig anretter_ enten til Kroes, eller hvor
det er, staar til Rette derfor.« 1) - Det kunde sikkert
ogsaa ofte gøres nødigt, at der var Bødebestemmelser,
da Folk let indviklede sig i Skænderi paa Stævnepladsen og testilerede hinanden med grove Ord. Vi
finder et Bevis herpaa i følgende Beretning om et
Grandestævne i Ullids (Gislum Herred), fortalt en
Gang i 1880-'erne til Evald Tang Kristensen af Kristian
Kristensen Norge i Gjøttrup: >>Ved et Grandestævne i
Ullids var Halkjærmanden til Stede. Han var en stor
Spilopmager. De tilstedeværende kom op at skændes, og tilsidst til at slaas. Da Striden var paa det
højeste, gik Jens Halkjær ud i Kaalgaarden, tog en
Bistok, kom ind med den og satte den paa Bordet.
klappede i Hænderne og sagde: »Munter Karle!« Saa
hørte baade deres Siaasen og deres Grandestævne op.
Ved Bymændenes Lag kom de tit op at slaas. Naar
man Dagen efter spurgte en, som havde været med:
»Kom de saa op at slaas ?« og han svarede nej, føjede man til: »J a, saa duede deres Øl og Brændevin
heller ikke.« 2 ) Der forefindes endnu en Skildring
af et himmerlandsk Grandestævne fra den nyere Tid.
Den omhandler en » Vidstue« i Talstrup (Næsborg S .•
Slet H.), hvortil Oldermanden indbød. Byens Mænd
mødte saa det tilsagte Sted. Det var Søndag før
1
)
2

)

Vider og Vedtægter Il, 99 f.
Jysk Almueliv I, Nr. 6.
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Novembe1·, oa da skulde Viden klare . »De begynder om Løverdag Aften al dele Pengene, der er indkomne i Fælte kassen. De har Fællesjord, som de
lejer hen, og den,ed kommer Penge ind. Samme
Aften lejer de Jorden hen igen, og en ny ldermand
bliver udnævnt. Han skal føre Regn kabet og kaJ
kalde Foll· sammen, naar han vil dem noget.
aa
gaar han op paa Stævnebakken og tuder i et Drainrør, for det gamle Horn er nu gaaet til. Er der nogen, der hm· noget imellem hinanden, aa bliver det
afgjort den Aften; da baade skændes og slaas de, og
omsider bliver de forligt, og saa er der ingen Ting
mere at gemme til næste Aar. De bliver beværtede
med Brændevin og Kafl'e og Rompuns og in, alL
ligesom de behager, for d betaler det af deres egen
Lomme. De giver Omgange undtagen dem, der li ter
ud og ingen Ting vH give. Søndaa Aflen danser de
unge og bliver ved med det hele Natten. Saa begynder de gamle igen Mandag Aften, da møder Mand
og Kone og dan er og spiser, og da kommer de
gamle uok en Gang og aivet· et Pu til Kassen, for at
Ka sem ler n kan faa noget i den. De unge tager
aller fat Tirsdag Aften og bliver aa ved til To1·sdag.
Forhen blev de ved hele Ugen. Man hørte Folk ige:
Vi skal op at klare iden i Aften.
lt del, d r kommer· ind "ed Indkøb af l\llad og Drikke, fam· Oldermanden Fordelen af. Paa den Maade kommer de
gamle, der ikke gav noget første Aften, og til at tage
Del med.« 1 ) Den sidste gammeldags »Vidstue« i Tolstrup holdtes i 1891 2).
I Aarestrup Bylov af 1719 lyder Bestemmelsen i
1
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)

)

Jysk Almueliv I, Nr. 9. Meddelt af Thomas Nørgaard,
Næs borg.
Thisted Amts Avis 12j12 1891 efter Aalborg Stiftstidende.
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Oldermandsinstruksen (citeret her ovenfor), at der
skal udvises en Plads midt i Byen, hvor Grandestævnet alle Tider skal holdes. Denne Stedsbestemmelse
af Stævnepladsen kan gælde de allerfleste Landsbyer,
idet man jo havde udvalgt et centralt beliggende Sted
til at samles paa og drøfte Byens Sager, naar Oldermanden kaldte Gaardmændene sammen ved Horntuden eller Trommeslagning. Fra Nutidstradition
foreligger der et Par Optegnelser om Stævnepladsen
i himmerlandske Byer.
Saaledes holdtes i Terndmp (Lyngby S., Hellum
H.) Grandestævnet paa en aaben Plads i Byen, hvor
der laa en forskrækkelig stor Sten. Saa snart Oldermanden havde tudet i Hornet, gik Bymændene til
.Stævne, som det kaldtes. »Vi skal samles ved den
graa Sten,« sagde de 1 ). - Paa Stævnehøj ved Skindbjerg (Skørping S., Hellum H.) raabtes Granderne til
.Stævne, og ved denne Høj samledes de, meddeler
Klaus Gjerding 2 ). Naar Oldermanden i Næsborg
{Slet H.) tudede, sagde Folk: »Nu kalder han til Bak,
hvad mon han vil nu i Dag?« 5) - Stævnepladsen i
Seem By (Hellum H.) var paa en aaben Plads midt
i Byen. Her var ikke alene Samlingsplads for Granderne, naar Byens Sager skulde drøftes; her mødtes
om Dagen Børnene til Leg, de gamle og trætte hvilte
sig paa »Tingstenen«, som angives at have ligget her
- og Ungdommen legede deres glade Lege her paa
Bypladsen de lyse Sommeraftener. Nu er den gamle
.Stævneplads i Seem ikke som den var igennem Aar1
)
2

)

3)

Jysk Almuelh·, Tillægsbind I, Nr. 11.
Smsts. I, Nr. 5.
Smsts. I, Nr. 4. Medd. af Thomas Nørgaard, Næsborg.
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h undrederne; thi i 1924 blev der paa den opført et
Forsamlingshus 1 ).
Om Vinteren boldtes Grandestævnet i Oldermandens Stue og her holdtes de forskellige Bygilder, saasom Tiendegilde, Tyregilde, Tjæregilde, Oldermandsgilde, Plovgilde m. fl., - men om saadanne himmerlandske Bylavsgilder foreligger der ingen Optegnelser i den lokalhistoriske og folkloristiske Litteratur, ligesom der ejheller i Dansk Folkemindesamlings
Arkiv findes Oplysninger om »Smaagilder« i de gamle
himmerlandske .Landsbyer. Dog findes i Bælum Bys
Grandebrev og Videbog fra 1712 i § 78 en Bestemmelse om det ogsaa fra de fleste andre danske Egne
kendte Igangsgilde, som nye Folk skulde give for at
høre til Bylavet: »Eller som af Arilds Tid haver været en Sædvane og gammel Ret, at naar unge Folk
kommer i Ægteskab og vil nyde Grandelav og Ret
med andre Grander, plejer at give til samtlige Grander af en Mandsperson l Tønde Øl, l Kvindes Person 1/2 Tønde, dog staar det til Granderne, om de
vil efter Personernes slette Tilstand gøre nogen Moderation, hvorefter de skyldige sig haver at forholde,
saafremt de vil nyde med deres Naboer Granderet.« 2)
Inden Jorderne blev udskiftede, var man i Landsbyerne fælles om næsten alle Ting. I Blenstrup havde de f. Eks. ogsaa et Plantebed, hvm· hver Mand
havde et Stykke til at saa Planter i. Hvert Foraar
kom enhver med Møg og lagde da Kartofler og
saaede Planter. Naar Planterne blev satte, blev Kartoflerne muldede. HYer Mands Bed kunde være en
god Favn bred og en halv Snes Favne lang. Lig') Aalborg Amtstidende 80/7 1925.
) Vider og Vedtægter II, 122.
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nende Bede fandtes i andre Byer, blandt andet i
Aldrup 1).
Dette Fællesskab var paa flere Omraader en
Styrke, men var ogsaa en stor Hindring for frit IHitiativ og for Udfoldelse af den enkelte Bymands særlige Evner og Interesser. Loven om Jordfællesskabets
Ophævelse af 23. April 1781 er i Virkeligheden den
betydningsfuldeste af de mange Reformlove, der blev
givet i de sidste Aartier af det 18. Aarhundrede. Da
først Fællesskabet blev løst, kunde de slumrende
Kræfter komme til deres Ret - og mange Steder
skiftede i Løbet af faa Aartier en Egn helt Udseende,
fordi Byerne blev udflyttede, J orderoe blev udskiftede, Hegn plantedes, Marker drænedes - kort sagt
den intensive Drift af den danske Jord tog sin Begyndelse. Men trods Loven af 23. April 1781 forblev der dog stedse meget Fællesskab i mange Lands})yer til . helt op efter 1850 2).
Det uheldige ved Fællesskabet faar vi et lille
Indtryk af ved at høre et Par Beretninger herom,
indsamlet i det 19. Aarhundrede.
I Solbjerg (Hellum H.) blev Jorderne ikke udskiftede før om ved 1790. Byen var indhegnet, og
ingen maatte køre ind med Korn, før alle Kornlæssene holdt udenfor Leddene, og der blev lukket op
af Oldermanden. Agrene var omtrent 7-8 Favne
brede, og høje i Midten, da den gode Jord der blev
sammenpløjet, for at den ikke skulde komme for nær
ved de andre Mænds. Mellem hver Ager var der en
·
•

1
}
2

)

Jysk Almueliv I, Nr. 23. Medd. af Klaus Gjerding.
Endnu i 1877 havde Vestergaardene i Nr. Kongerslev S.
en fælles Maltkølle, som de (nævnte Aar) udfærdigede
en Kontrakt om. (Se Fra Himmerland og Kjær Herred
1926, 508 f.)
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Ren paa en Favns Bredde, hvor Stenene fra Marken
samledes til 1). Omkring Vilsted i Slet Herred var
et Markdige for Kreatur- og Faaredriften. Oldermanden havde ~øglen til Leddet, og ingen maatte
køre ud, inden han kom, om de ogsaa skulde holde
i hele to Timer. De, der havde Indlodderne, havde
nær med at bjerge Kornet; men de kunde jo ikke
blive færdige stort før de andre alligevel. »Naar de
fik den sidste Kjærv i Hus, dem paa Indlodderne,
lod de Øgene gaa, saa skulde de arme Stakler, der
ikke var færdige, selv ligge og passe paa Kornet om
Natten. Da Marken blev udskift, slog de ikke Øgene
løse, inden alle havde Kornet i Hus, men saa saare
det var sket, blev de siaaede ud Dagen efter.«B)
Ulsted By (Kær Herred) var delt i Lav. En
Mand, der i 1908 var 90 Aar, meddelte, at hans Fader var den sidste Grandefoged i denne By. For hele
Lavet var der kun en justeret Skæppe, mærket med
Aarstal 1772, og da hans Fader var sidste Grandefoged og som saadan havde Skæppen, blev den i
Gaarden og var Skæppe langt ind i det 19. Aarhundrede. Ved Udskiftningen, der vist fandt Sted 18041806, traf man den Ordning med Husmændene (under Præstegaarden og Herregaarden Gjettrup), der hver
havde Ret til Græs for 2 Køer i Byens Fælleder og
Enge, at de ingen Del eller Lod fik i Kæret, men fik
en stor og god fælles Skovlod. De holdt saa en Byhyrde, der blev ved at fungere til omkring 1850 8 ).
Jysk Almueliv l, Nr. 23. Meddelt af Klaus Gjerding.
Fr. Møller: Gamle Minder fra Solbjerg og Omeg-n (i
Saml. t. jydsk Hist. og Top., 2. Rk., IV, 1893-95, 363).
') Jysk Almueliv l, Nr. 25. Meddelt af Kristen Nielsen,
Vilsted.
8
) Optegnet 1908 af J. Kr. Larsen tH Dansk FolkemindesamL
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Det overvejende Antal Bestemmelser i Landsbylovene angaar Markarbejdets Begyndelse om Foraaret,
Tørvegravning og Høslet samt Kornhøstens Begyndelse - og Pasningen af Kreaturerne i Løsdrift l.Klder en fælles Byhyrdes Opsyn i den Byvang, der laa
hen i Græs. Inden Loven om Marl>fred kom den 29.
Oktober 1794 var det ikke alle Bymændene, der passede ordentlig paa med at vedligeholde Hegnene, og
man har Eksempler adskillige Steder fra, at man lod
Øgene løbe paa andre Bymarker og græsse om Natten. Da saa Markfredsloven kom, passede man bedre
paa; thi blev et Kreatur taget i Hus, kunde Ejeren
komme til at bøde 3 Rdl. for sin Upaapassenhed.
Kristen Nielsen fortæller om denne jagen Øgene løse
paa anden Mands Mark i Vilsted Sogn 1). Men hvor
man havde Orden i Hyrdeforholdene, hører man sjælden om Sløseri med Kreaturpasningen; thi By hyrden
skulde betale Bøder, hvis nogle af de Kreaturer, der
var i hans Varetægt, gik paa forbudne Veje. Byhyrden fik sin Løn af Byens samtlige Gaardmænd og
besad i det hele taget en ansvarsfuld Stilling i Landsbyen. De mang Vedlægler, der var knyttet Lil ban
Hverv, viser ogsaa, hvor vigtigt Granderne ansaa lians
Arbejd for al \ære.
g de idste o ssna, at han
skulde undergives ret tramme Bestemmelser, for al
ban ikke skulde lø
med it Arbejde.
om Rerrel
ha •de Byhyrden en Løbedreng med sig i Min-ken Lil
at hjælpe med at hold
arnmen paa Kreaturflol· ken.
I alle Landsbylovene fra Aalbo1·g Amt er cler detaillerede Bestemmelser om Hyrden, Hegn og Markfred,
Gærder og Led - ligesom der ogsaa findes Vedtægter angaaende Markman den, der skulde føre et · Slags
1
)

Jysk Almueliv I, Nr. 25.
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Overopsyn med Byhyrderne og overhovedet alt, hvad
der Yedrørte Bymarken. Markmanden fik sin Løn af
Bøderne for de Kreaturer, som han traf udenfor det
Omraade, h vorpaa Krea lm·ern e m aa tle gaa. l del Hl.
m·hundrede, da B •hyrd en va r gaae l o ver i Historien,
v ar d et Hurcledrengene, det gik ud over na ar Kvæg l
gik pa a f01·budn e V je.
He1· skal jeg ikke komme nærm ere in
paa
K vægvoglniugs pø r g m a al t, idel jeg kan hen vise l il
min Bog »Byhyrder« (1928), lwori <ler find
talrige
Oplysninger, dels hented e fra Land byloYene, del fra
FolkelTaditionen, om Byhyrd eforhold ene i Aalb01·g
Amt, saaledes fra følgeude Byer: Aalborg, Aarestrup,
Blenslntp, Bælum , Øster Ha sing, Komdrup, Næ borg,
Rold , Sønder Tranders, Vokslev.').
Endnu en betydning fuld Bestilling mand i den
gamle Land by skal nævnes, nemlig Busmeden, der
lønnedes af Bymæ nden e i F ællesskab og havde fd
Bolig i medieu mod al han Lil Ge11gæld udfø1·Lc d l
fornødne Smedearbejde. Besynderligt nok findes der
næsten ingen Bestemmelser om Smeden i Vider og
Vedtægter; i Aalborg Amts Bylove er han ikke nævnt.
Vi maa her foreløbig nøjes med at henvise til den af
C. Klitgaard i Fra Himmerland og Kjær Herred 1920,
451 ff., udgivne Bysmedekontrakt fra Gandrup og til
fhv. Gaardejer P. Andersens Skildring (Fra Himmer1
)

Beslægtet i E m ne mod By hy rder er mi n Bog: •Hyrde-

drenge og Hyrdeli ve (1926), hvor der findes plysni nger
l'ra følgende Byer i Aa lborg Amt : Aaby, Døstru p (Gish uu H.), f-Ta ls, lfimmcl'lnnd, Næsborg, Rollr np, Rø rbæk, Ski vum, Nø n ·e T rn nders (j ft·. S nml. l. j . His l. og
Top. IV, 235- 39, Ungdomm ens Forlystelser i Nørre
Trnnders).
8
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land og Kjær Herred 1921, 72 ff.) i »Minder· fra Nøl'l'e
Kongerslev Sogn« af Bysmeden 1).
Det vil af det ovenstaaende ses, at det er grumme
lidt, der - i Forhold til de fleste andre danske Amter - er indsamlet i Folketraditionen om Oldermænd
og Bystævne, Bylavsskikke, Byhyrder, Bysmed o. s.
fr. i Aalborg Amts Landsbyer. Forhaabentlig vil det
i den nærmeste Fremtid lykkes at indsamle Minder
i Nutidstraditionen om de i nærværende lille Afhandling behandlede Emne1·, naar hi tori le interessere<) ·
Folk vil tage Opgaven op i deres respekti e Hjemegn.
aadanne Optegne) er bedes endl til Dansk
Folkemindesamling (Kgl. Bibliotek, Københa·vn f{.),
hvor Optegne! erne bliver opbevarede i al Fremtid
og bliver tilgængelige for Forskningen.
Her har det blot været Opgaven at udgive de faa
Optegne! er om Oldermænd, Grandestævner m. m.,
som det er l •kkedes mig at finde, og
lle disse Nu[i(i oplegnel er i Forbindelse med de ga1 1le skriftlig
overleverede Land bylove, der jo i Vider og Vedtæg-·
Le1· er sna let tilgængelige, at et ud førlig re Refe1·at af
deres Indhold end her sket · er, tør anses, for overflødigt.
Efterskrift.
Efter at nærværende Afhandling er skrevet, er l 1932
fjerde-Bind af Vfdel: o Vedk-egter udgiv l (ved Poui Bjerge
og August F. Schmitl l). Heri findes Side 216- 42 Vider fra
Aalborg A'mt frn Og: IJye•· : t ibe (fm 1652), Slndc of( Ro!ltrup
(j fr. her Side u9). .
:

1

)

J fr. ogsaa min Bog: Landsbysmeden (1932).
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om en »kimbrisk Halvø« i Nordhavene kan siges at være fuldkommen fastsiaaet
i Oldtidens geografiske Literatur. Tacitus taler i »Germania« ·c. 37 om »proximi Oceano Cimbri« (»nærmest ved Oceanet Kimbrer«). I c. 2 siger han »proximi Oceano Inguaeones« (»nærmest ved Oceanet Ingvæoner«), og da Plinius IV, 99, nævner Kimbrerne
som Nr. l blandt Inguaeones, kan de lo Navne tages omtrent som Synonymer. Tilføjelsen »proximi
Oceano«, som ingensteds ellers findes hos Taciti1s,
skal da aabenbart opfattes som noget særlig typisk
for Cimbri alias Inguaeones, og vi tør med en noget
fri Gengivelse oversætte den ved ))midt ude i Oceanet«. Hos Strabon VII, p. 293, Plinius IV, 96, og
Ptolemaios Il, 11, § 7, omtales med rene Ord den
kimbriske Halvø. Plinius siger, at den afgrænser
Kodanbugten, og Ptolemaios aftegner den saaledes,
at enhver Tvivl om Identiteten med Jylland er udelukket.
For Geografer og Historikere fra Humanismens
Tid og til det 19. Aarhundrede var Ligningen Cim-

F

ORESTILLINGEN

1) Trykt i ;Acta Philologica Scandinavica• VI, 91, paa

Engelsk.
B•
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bria- J lland da en Selvfølge der stod h æv t oYel'
enl veT Tid . O · tidlig gav dan ke L. rde sig lil derliacre at underbygge den med . Ledlige Li gninger, d r
paa Bagg1·und af Datiden filologi ke tad e maa kaldes ærdeles agtværdige.
l 17. Aarhtmdrede genfandt aa ledes Lysehander
Cimbri i Land kabel »Cimmersyssel(( d. v. . Him ber ysæl ))Origine el a nliqu.itate Cimbricae« bo
Weslphal, ))Mon. incd.<1 II 69 . Derpaa b ggede 'idere : Dansk-HoU· nd eren PontanLls i »Ren1m Danicarum Historia« I, 649, Pontoppidan i ))Theatrum
Danicum« l, 318, og Vlerlautf i ))Vidensk. Selsk.
Skrifter« 1836, 275, Note.
Dertil sluttede sig en Række Stedfæstelse·r af
Stammer paa Plolemaios k.imbrisl e Ha lvø.
Cbarudes genfanelle i Ha rdboern e i Harthe Syæl ho P. Co/ding, ))DicUonaritun Herlovianum «, 1631
(hvor Nation aldan P. n Harho Skræ p glo e )> barudum alt tio<<), o ho Ponlanus, 649 (hvo1· der omtales et S Ledna n Haard ne ). W erlautf, 27 l genrinder dem i det ø tjy ke Harz Hæ ret, nu Hadshen cd,
der mere direkte mind er om den ptolemæiske Stedfa~ telse paa Østkysten.
Chaloi genfindes af "' er/auff, 276 ole, i ludbyggerne af Hallæ Hærel, de nu værende HaUinger.
Sabalingioi genfinde af Ponlatws 649, i Sa llingboerne.
Denne gammeldansk Forskningslinie, der ha vde
fortjent nøjere Sigtning og Videreføre! e blev imidlertid brat afbrudt omkring 1840. Sk ld en deri YaT den
af Zeuss og Ja cob Gt'imm omkring 1837 grundl agd e
tyske etnologiske For kning, der ordned det gamle
»kimbri kc« Stof fra n t af ud n al eje de11 lilstræk kelige Stedkendskab i jyske Forhold. Det var sær-
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lig Miillenlwff, der summarisk vragede de ptolemæiske Stedfæstelser og lagde Kimbrers og Charuders
Bopæle ind i det indre Tyskland uden i fjerneste
Maade at undersøge Jyllandskortet Ham følger f.
Eks. ogsaa Bremer i sin »Ethnographie der germanisehen Stamme« 1899. Helt uimodsagt forblev vel
Mi'tllenhoffs Diktat ikke, men det sejrede i alt Fald,
forsaavidt som det blev Mode at kalde Kimbrernes
Hjemstavn fuldkommen tvivlsom. Dette var ikke
mindst Tilfældet i den danske historiske Skole, og
derfor regnedes Kimbrernes Storværker for noget, der
ikke i fjerneste Mon vedkom vor Saga.
Saa kommer imidlertid et Omsving i Halvfemserne. Mod Mi'tllenhoffs uholdbare Opfattelse opponeres skarpt af Marcks i »Bonner Jahrbi'tcher« 1894,
29, og af Ihm i Pauly & Wissowas »Realencyklopadie«, Art. Cimbri. Steenstrup optager 1896 Kimbrerne i »Danmarks Riges Historie«, og jeg selY har
i »Nordisk Tidsskrift for Filologi«, 1896, 142, fremsat de tre Ligninger Kimbrer, Charuder, Teutoner
Himmerboer, Hardboer, Tyboer. Jfr. min Bog »Ptolemy's Maps of Northem Europe« (1917), § 22, i, hvor
ogsaa Ligningerne Charudes og Sabalingioi = Hadsherredere og Sallingboer nævnes. En nordisk Tydning af Navnet Kimbrer, som genfindes i flere norske og svenske Stednavne med Roden Himbr-, er
given af Noreen i »Fornvannen« 1920, 23, hvad jeg
senere skal komme tilbage til.
Alt i alt kan man sige, at Kimbrernes Afledning
fra Himber Syssel nutildags gælder som den herskende Opfattelse.
Men i Aaret 1929 synes der at skulle indtræde
en ny Reaktion til Fordel for det af Miillenhoff hævdede Standpunkt. Den fremtræder hos Sigmund Feist

=
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i Afhandlingen »Das Valkstum der Kimbern und Teutonen«, i »Zeitschrift fiir Schweizerische Geschichte«,
IX, Heft 2, 129 ff.
I denne meget lærde Afhandling søger Forf. med
et Utal af Citater at vise, at de gamle i Virkeligheden slet intet sikkert vidste om Kimbrernes Hjemstavn. Et Hovedpunkt var den ret sagnagtige Ide,
at de var fordrevne af en stor Vandflod. Derudfra
digtede man det videre, som vi nedenfor faar at høre,
Side 142.
>)Men godkender man fuld lændig den Mening,
at Kimbrerne havde maaltet rømme dere Hjem paa
Grnnd af Havet Indbrud, da maa de1·es Bopæle øge netop paa en Kysl. Da man nu vidsle nøje Rede
p:.ul Atlanterha\ et· Ky !boer, maalle man nødtvungen
henlægge de paagældende Bopæle Lil d endnu ikk
nøje udfor kede 'ordk;ster, da Ø ter øen dengang
endnu laa udenfor de Gamle
nskred . Al Kornmandanten paa del romerske FJaadelogt ar 5 e. Kr.
uu ogsaa irkelig ønsl,ede al ftnde dem, laa jo rel
nær. Det heldig Resultat al have opd·1get el saa
navnkundigt olk Yilde ban il ke lade gaa fra sig og
ved Afsendelsen af en Deputation fra en eller anden
j rsk Folkeslamme har han voldt den gamle [{ej er
den Glæde al lHne modlaget Sendemænd fra de vidlnavnkundige Kimlnel" i Rom. Iscen 'S Ltelsen af delle
"kuespiJ passer jo gan ke godt Iil det Billede, der
llers kendes fra d rome1·ske »Triumfer«« ... )>Den
enere Lokali ering i .Jylland er grundet paa sagnaglige Motiver« . . . ide 148. )>Den enere Kundskab
om deres Bopæle i Jylland er en Legende.«
I en Fodnote Side 143 afviser Feist summarisk
Ligningen Kimbrer-Himber Syssel.

»Deri æ11dres intet 'ed Sammenstillingen med
det jyske Landskab Himmerland, ældre Hymbersysael.
Allerede G. Kos inna, >)lndogerm. Forscb.« Bd. 7, S.
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290, Anm. l, henviser til, at Sammenstillingen kun
er mulig, naar vi sætter forlydende keltisk-romersk c
lig med germ. h. Ligesaa R. Much, »Beitrage«, Bd.
20, s. 13 ff.«
P aa Grundla g af kimbriske Indskrifter ved Main
og Neckar slutter F eist Side 148, at Folket har boet
i det nuværende Hessen, til højre og venstre for Rhinen. Udfra denne Stedfæstelse, mener han, forstaas
Kimbrertogets Historie bedst.
Den hele Redegørelse kan vistnok kaldes et Stykke
meget fin Filologi, men er og bliver dog kun Ouerfllologi. Den viser, til hvor gale Resultater man kan
naa, naar man holder sig til blot filologisk Spekulation og forsømmer at regne med de vægtigere Kriterier, vi ad anden Vej kan skaffe os.
Polemiken mod den romerske Flaadeførers Rapport og Jyllandskort vil straks slaa Læseren som lovlig stærkt sat paa Skruer - man fristes til at sige,
at den ligefrem har et tendensiøst Præg.
Opdigtelse plejer dog at røbe sig som Opdigtelse
helt igennem, ikke bare paa et enkelt Punkt. Men
Admiralens Kort over den jyske Halvø er af en første Opdagelse at være m ærkværdig rigtigt. Det har
ogsaa paafaldende Navne"Adklange paa de rigtige Steder. Foruden Kimbroi i den nordligste Halvø Himber Syssel er der paa Østkysten Charudes og Chaloi
sva r ' nde Lil Hm·z H, ret og Hallæ Hærel, o~ læ ug t
m od yd axones i axe rnes ga mle L a nd , Hol te n ;
til Cbar ude m e s ar•r endvide r m ed n oge n Fors kydll ill g c tpaa Hardboerne i Harlhe Sys ·el.
elle He lhedsindtryk er i skarp Strid med Feists Forsøg paa
Mistænkeliggørelse.
At citere Mnch mod Ligningen Kimbrer · Rimroerboer virker mildest talt lidt forældet, naar samme
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Much i Hoops »Reallexikon der germanisehen Altertumskunde«, Artikel »Kimbern« (1916), med fuld
Musik godtager denne Ligning. Jeg skulde tro, at
det
gaaet Kossinna ligesaa. Bedre kunde Feist
have henvist til Bremer og til Schonfeld, »Worterhuch der germani ben Per onen- und Volkcrnamen«
(l OJl), hvor der bygge
idere paa HillenhofTs ynspunkt, al Kimbrer paa Grund af den fasle Retskrivning med k ikke kan have r10get med Himmerboer
al gøre. Men ogsaa delle S nspunkt r verfilologi.
I »Ark i v for nordi k filologi«, 1916, 27, har jeg paavist Grunden til, at Kimbrerne skrives med fast c
eller k, ikke med skiftende k, ch, h som f. Eks. Hesserne: Cattbi, Chatti, Hazzi etc. Grunden er simpelthen den, at Kimbrerne straks ved deres Indtræden paa den historiske Skueplads opnaaede Verdensry.
Derved fik de en fast, officiel Retskrivning, som ingen senere voved al pille ved. Denne Iagttagelse er
afgøt·eude og slaar Bunden ud af alle For øg paa at
rejs lnd\'endinger udfra Relskrivningen. Og del har
ogsaa S honfeld p1·i\l-tl rk ndl overfor mig; denned
udgaar ogsaa hans avn fra Li Len af Feists Meningsfæller.
Feists lærde Kildeundersøgelse vedrørende Kimbrernes Bopæle og hans Slutninger udfra deres Indskrifter ved Main og Neckar skal jeg ikke indlade
mig paa. Al de m vnte Bopæle er oprindelige, larl r
sig ikke crodtgøre. Kimbrerne kom paa deres andringer mange leder, og ligeson.1 cle efterlod e.n
Koloni ved Tongem i Belgien, kan de ha' e efterlad t
en anden ved Main og Neckar.
Hovedsagen er, at Feist fuldkommen overser de
uigendrivelige saglige Vidnesbyrd, vi har om Kimbrernes Forbindelse med Himmerland.
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Jeg har allerede nævnt, at den romerske Admirals Jyllandskort er forbavsende go'dt og ikke retfærdiggør den mindste Mistanke om Falskneri.
I hans Rapport omtales videre en meget hellig
Offerkedel, som Kimbrerne skal have sendt Kejseren
i Sonegave for deres Landsmænds Misgerninger hundrede Aar tilbage. Nuvel, dette Pragtstykke kunde jo
nok tænkes at være en Opdigtning, en Kopi af den
500 Potter rum roende Offerkede l, h vo ri Kimbrerne
dengang ifølge Strabon (VII, 294, dvs. Poseidonios)
hældte Blodet af de slagtede romerske Krigsfanger.
Men desværre for Feists Teori kommer nu Arkæologien og fastslaar, ~t den eneste til Strabons Sl<ildring
svarende, mægtige Offerkedel fra Nordlandene er funden netop i Himmerland. Det er den velkendte Gundestrup-Kedel.
Videre fortælles hos Plutark (d. v. s. Poseidonios),
at Kimbrerne paa deres Vandring medførte et Malmbillede af en Gud i Tyreskikkelse. En saad'a n Tyreskikkelse, velkendt fra Gallien og Middelhavslandene,
er ikke afhjemlet hos et eneste af de gamle Nordlandsfolk, bortset fra Kimbrerne. Og hvor finder vi
nu- i vor Tid det stadfæstende arkæologiske Vidnesbyrd? . Netop i Himmerland, i Tyreskikkeisen paa
Bundpladen af den førnævnte Gundestrup-Kedel.
Men ikke blot Arkæologien bringer denne Stadfæstelse af Ligningen Kimbrer= Himmerboer. Ogsaa
Folkemindekundskaben yder sit Bidrag. Som jeg før
sagde, findes en literær Afhjemling af Tyredyrkelsen
i klassisk Tid udelukkende hos Kimbrerne, ikke hos
de andre Nordfalk. Tilsvarende fattigt er det med
Folkeminder derom i Nutiden. Men et Steds optræder de, og da netop i og omkring Himmerland. I
Vesthimmetland og Salling kendes et mytisk Væsen
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ved Navn »Himmerlands Tyr«. Og i Syslerne nord
og syd ·for Himmerland kendes den vilde Jæger under Navnet Horns Jæger, hvad der aabenbart minder om den Tyregud, d r har været dyrkel i Hornum
Herred, tæt ved Findesledet for Gttntle trup-Ked len
med TyTebilledet. .1. vnfør h tom min rlikel >>Himmerland Tyr« i »Dan ke Stucliercc. 1926, 183, samt
»Fra Himmerland og Kjær Herred« 1929, 537.
Summa summarum: Af alle Ligninger mellem
gamle Stammenavne og nuværende Egnsindbyggernavne er der ingenj der er mere haandgribelig godtgjort, sort paa hvidt, end netop Ligningen Kimbrer
Himmerboer. Dermed er hele Feists filologiske
Udredning keudl død og magte lø . Det kan være
rigligl nok, al L ' Chaoder og han .Samtidige Gruude for at op till denne Ligning endnu il ke kunde
gælde ' om tilslr kkelig fast und rbyggede. Men mt
er den negatiYc Rl'itili forsøgl or~ med Fynd al',•isl.
Herefter turde Ligningen Kimbrer = Himmerbber
gælde som notori k Kendsgerning, og vm· Historiefrem tilting bøT vide at drage de })l'akl.iske Følg slnlninger deraf, saalede om J:limmerboen, BiUedhugger
Bundgaard, har gjorl ved at rej e den kimbriske Tyregud et Mindesmærke i Ræbild Nationalpark.
TiJ Slul maa der endnu siges nogle 01·d om
Naunetydningen. Fm· os Nutidsmennesker staar jo
Navnet Himber som en dunkel Rune og helt ·isoleret
indenfor dansk Navneforraad, saa vi ikke ret ved at
stille noget op dermed. Men Adolf Noreen paaviser
i »Fornvannenc< 1920, 23, at det har en hel Række
Frænder paa den kandinaviske Halvø. I . Uplaud
Jigger Himb.r an (afhjemlet ca. 1400, _ lien kers S'o gn
'' d
psala) i Nerke Hymber (1429, nu Himmer,
Askers Sogn, Orebro Ui~l) j Sydnorge .Himbl'im
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(l5SH, lllt Hemrum, Faavang ogn, Kristians Amt),
i
. T1·ondhjem Amt Himmerøien (Aalen Sogn).
D rlil kan jeg føje den slore og viglige Fjord Himmet· Fjiirdeu, der føre1· ind Lil oder Tclje i odermanJ~tnd.
Noreen ja:n n fører Fugl u avnet oldnordi k
himbl'io, n •islandsl' himb1·ini !Jer himbrimi, norsk
ltymbcr, »Is-lom«, ·amt det norske Maalord him
))ge n mskinligl lager, tuml belfiggning<<. Han mene•·,
at Himber Sy ·el maa lamme fra l Ud tryk for
»L sning i kov«. Hvorvidt han har Ret heri, knl
jeg hule usagt. , 1en saa meget turde være klarl, at
Ord tammen himber er vel afhjemlet paa nordisk
Grund , h vad der ydediger
lyrker vor Hjemmel lit
al opfalle Kimb1·erne om et nordisk FoJk.

OM HIMMERLANDS STEDNAVNE
AF ADJUNKT AAGE HOUKEN

Tm havde jeg været optaget af at samle
Materiale til en Undersøgelse af Himmerlands Stednavne, da Hr. S. C. Sortfeldt i Aarhogen 1931 paabegyndte Offentliggørelsen af sine Studier over det
samme Emne. Han kom mig altsaa i Forkøbet, og
jeg var allerede betænkt paa at lade mit eget Arbejde
blive liggende i Skrivebordsskuffen. Imidlertid har
Læsningen af hans Arbejde ikke bidraget til at bestyrke mig i mit Forsæt, og ved Redaktionens Velvillie ser jeg mig altsaa i Stand til alligevel at fremlægge det.
Selv om det vil ses, at Hr. Sortfeldt og jeg paa
adskillige Punkter er enige i vore Tolkninger, vil der
alligevel være væsentlige Forskelle i vore Arbejder.
Værdifuldes! hos ham er hans flittige Indsamling af
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Højnavnene, men meget i Tolkningerne er forkert,
hvilket først og fremmest skyldes manglende sproglige Kundskaber samt Mangel paa metodisk Kendskab. Det er besynderligt, at Forfatteren ikke har
lært noget som helst af de fortrinlige Hjælpemidler,
Stednavneudvalget gennem de sidste 12 Aar har udsendt i Form af dybtgaaende, lærde og først og fremmest redelige Skrifter. Hans Artikler er ikke forsynede med Litteraturhenvisninger, og det er tydeligt,
at hans fornemste Hjælpemiddel har været en oldnordisk Ordbog, som han endda ikke engang ha1·
brugt korrekt, hvad hans mærkelige Stavemaader viser. Efter gammel dilettantisk Tradition tolker Forfatteren Stednavne ud fra mer eller mindre tilfældig
Overensstemmelse med Oldnordisk. I den Anledning
turde det ikke være ufornødent at gøre opmærksom
paa, at »Oldnordisk« ikke er Modersprog for Dansk.
Da der omkring Aar 1000 begyndte at vise sig Dialektforskelle i de nordiske Sprog, der indtil da havde
ODS: Ordbog over det danske Sprog. Grundl. af Verner Dahlerup. l 918 f.
UBl: Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre og nyere
Tid. Udg. af Universitets-Jubilæets Danske Samfund. I-IL
1881-1916.
Salm.: Salmonsens Konversationsleksion. 2. Udg. 1915-30.
l{ort: Bennike & Marius l{ ristensen: Kort over de' danske Folkemaal. 1898-1912.
GG: Johs. Brøndum-Nielsen: Gammeldansk Grammatik I f.
(1928 f.)
Steenstrup Sted n.: Johs. Steenstrup: De danske Stednavne.
2. Udg. 1918.
lndl. Stud.: Johs. Steenstrup: Indledende Studier over de ældste
danslte Stednavnes Bygning (Vidensk. Selsk. Skr. Hist.-filos.
Afd. 1909).
* foran et Ord betegner, at det ikke er overleveret, men at vedkommende Form er konstrueret.
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været praktisk talt ens over hele Norden - »Urnordisk«, »FællesnOl·disk« eller >>dansk Tunge« - faldt
disse i to. store Hovedgrupper: »Vestnordisk<<, d. v. s.
Oldnorsk og Oldislandsk, og »Østnordisk«, d. v. s.
Dansk og Svensk. Af disse to staar Vestnordisk, som
vi træffer det i Digte fra det 9.-12. Aarhundrede og
de ældste norsk-islandske Haandskrifter fra omkring
1200, nærmere ved det fællesnordiske Sprog end Østnordisk gør, hvorfor da Vestnordisk ogsaa længe fejlagtigt blev anset for selve det nordiske Grundsprog,
»Oldnordisk«. Dette Navn bruger man stadig, men
altsaa egentlig med Urette. - Forfatterens Brug af
Personnavne er ejendommelig. Han søger at forklare
flest mulige Navne ud fra Personnavne, hvis Form
ikke altid ser tillidsindgydeude ud - der er vist desværre længe til den bebudede Personnavneordbog ved
Marius Kristensen og Gunnar Knudsen udkommer men som Regel siger han straks efter, at det ogsaa
kan være noget andet. Heller ikke er han synderlig
meddelsom med Hensyn til gamle Former af Stednavnene, og hans Kendskab til den foreliggende Litteratur er tilsyneladende ganske ringe.
Det vil føre alt for vidt, hvis jeg skulde imødegaa alle de Steder, hvor Hr. Sortfeldt er paa Vildspor, og naar jeg i det følgende meddeler min Opfattelse uden at tage Forbehold over for hans, _betyder det ikke, at jeg godkender den. Jeg skal her indskrænke mig til først at nævne en Del Højnavne, som
Forfatteren ikke har faaet med, skønt de vilde kunne
findes paa Generalstabens Atlasblade og Maalebordsblade (jeg tager kun nogle af de mest karakteristiske):
Tviehøj ved Dal, Fjelshøj (S. Tranders), Alsbjel'g, den
højeste af Lundby-Bakkerne, som sikkert indeholder
et Ord, svarende til gotisk alhs »Helligdom«, Mej[-
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bjerg, SldtulbJ rg, Pimphøj, Brudebakke (alle Gllncl ~
r n p ' .), Hussenbjerg, Rudehøj v d Elleshøj, Lusknolcl,
Kil:;mishøj Løvhøj, mørhøj ve<i Hæ um, Frannelide
Skindelshøj ved Ha,·er lev.
Af Forfatterens Tolkninger af Høj-Navne skal jeg
omtale et Par, hvoraf især det første viser hans Mangel paa filologisk Metode. Knivshøj siges at komme
af oldn. gnupr. For det første er det altsaa forkert
al sige, al et dan k Navn ))kommer af« el oldnordisk
Ord. Høj. l kan man ige, al ·det kommer af el Ord,
der svar r Ul et oldn. Ord. Her kan der de uden
ikk v •re Tale om oldn. gnupr (saaJed
skal del
krives, iltke gnupr; cl l har l.angl u), men om en
Jl •d form gnipa, ellers er jo i'el i Kniv høj uforldarligt1). Haver ·høj (Haver l v) aflede ::1f el olddansk Personnavn Hawar, ·om kal have givel Navn
li! Byen. Men Forfatteren overser, al B cu Navn i
ældre Former sluive. Hadher løfT· all aa maa Na\'net være *Hathær. Kumme1·hø.i (Seem) afledes af
Kommi, hvilket stxider imod, at et saadant Navn i
Genitiv hax haft -a. Vi skulde da· vente en Form
*Kummehøj; r'et viser, at der maa være Tale om
n anden fledning, anlageU<' el 1 avn * Kornar Iler
lignende. TisbJerg : Til· er il J· en »Ford reje! eec af'
Gudenavnet T r.
i er dausli- ·vens!\,
med y oldnorsk. 1'ollerhøJe kan ikk aOed · af el
Per o n navn ThoHt. r. } ol'falt r n
ammenblander
her de to vidl forskellige Lyde l og th (p), anlag lig
ind hol<l ,. d l impcllhen Ordet Tot ))Bakke«. Trælsborg og 1'rælbjerg aJled s af t Persol11HIY1l Tr .~1,
om jeg ild- kend r (lworfra bar Forfatteren d l?).
Den ,. U Tolkning kan efterses D · V 240 og 4 1O.
') N o r c e n Altisl. Grammatik § 166, 1.
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Tulshø.i kan ikke indeholde Toli, der vilde give Tullehøj eller Tollehøj, snarere af Tolf, ældre Torleif, eller
ogsaa af Thulen »Herredshøvdingen«, som Forfatteren med Rette antyder. Bertelshøje ; Bertel er ikke
en senere Form af oldn. Bertulw, hvilken Form ikke
eksisterer. Navnet er ægte tysk og kommer af Bertold, ældre Bert-wald. Kobbelhøj skal komme af
svensk Koppel »indhegnet Mark«. Hvorfor dog svensk?
Ordet er plattysk. Jebjerg afledes af Dyrenavnet Ged,
og der henvises _til den jydske Udtale med j, hvilket
dog er ganske usandsynligt, idet denne Udtale kun
findes i Vendsyssel 1). Det ligger endvidere nær at
sammenstille med Jebjerg i Salling, og det skrives
1390 Idebærgh. - I det hele taget er det vanskeligt
at tyde de fleste Højnavne, fordi man ikke kender
gamle Former, før Stednavneudvalget faar foretaget
sin gennemgribende Undersøgelse af dette Stof, samt
de gamle Marknavne.
Som sagt anser jeg mange af Sortfeldts Resultater for forfejlede, og trods Fremgang siden hans
Studier over Vendsyssel-Navnene (Vendsyssel-Ai.rbogen 1919-21) staar Gunnar Knudsens Kritik stadig
ved Magt 2).

Min egen nder. øge! e har alene af Pladshensyn
maattet begræ n es Lil fortrins vis a l omfatte Bebyggelesnav nene, h vorimod jeg kun har behalHUet faa Nalurn av ne, som kun Stednavneud valget kan beb.a ndle
Lil Bunds, naar Turen engang kommer Lil Himmerla nd. I øv rigt sige r jeg Udvalget T ak for Tilladel e
Lil at benytte del Arldv. Mil mraad e ligger inden
for følgende Græ nser : Ka ttega t, Limfjorden, Ma riager
') Kort S. 85-86.
2

)

FN VIII, 5-6_
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Fjord og Linjen Hobro-Øls-Simested Aa-AalestrupØsterbølle-Vesterbølle-Lovns Bredning. Stoffet ordnes
saa vidt muligt efter Endelserne, og jeg tillader m.ig
at gaa ud fra, at Læserne er bekendt med de almindelige Opfattelser med Hensyn til Endelsernes Kronologi. Lettest tilgængelig Litteratur er Professor Steensirups lille Bog llDe danske Stednavne«, 2. Udg., 1918,
samt Svend Aakjærs Artikel l>Landsby« i Salmonsens
Leksikon. Det vil ofte være umuligt at komme til
en endelig Tydning af Navnene. Det skyldes dels,
at Stednavneudvalgets Samlinger endnu ikke er fuldstændige, saa jeg undertiden kun har haft een enkelt
gammel Navneform at bygge paa, - og dels egen
Ufuldkommenhed. Endvidere vil det snart ses, at
jeg i stort Maal benytter andres Resultater.

I. INGE og LØSE.
INGE. Det anses for almindeligt anerkendt, at
Navnene paa -inge hører til vore ældste, men om saa
Forleddet er et Naturnavn, som Steenstrup saa
:stærkt har hævdet, eller om det er oprindelige Slægtsnavne, derom er man stadig uenig. Det gør nu mindre til Sagen, idet disse Navne ganske sikkert indeholder saa ældgammelt Sprogstof, at det unddrager
sig vor Kontrol, saaledes at vi praktisk talt ikke kan
tolke Navnene paa -inge. I Himmerland er der kun
faa af dem, maaske fordi de er gaaet i Glemme, da
det store Opbrud af Kimbrerne fandt Sted. Dette
forudsætter, at Endelsen er meget gammel, hvilket
H. V. Clausen navnlig har hævdet1), altsaa ældre
end Kimbrernes Udvandring i det 2. Aarhundrede f.
') Aarb. 1916, S. 71, 136, 173.
7
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Kr., men det er dog langtfra sikkert. Der er saaledes Hellning, Ulstrup S., og Gjerding, Hellum H., hvis
de overhovedet er Ingenavne; de skrh•es henholdsvis
1510 Helmind og 1390 Gerdyn, 1406 Gærende, udt.
[gja·rm ], h\ilkel just i.kke taler derfor. Sikrere er
, øuling (1345 Nyflingh), (Skarp-) Salling, Slcørpingr
Støvring 1268 Styfbrino:r), hvoraf Skørping maaske
kunde indeholde el Natm·ord, f. Ek . skarp »tør.
ufrugtbar«.
lmlde Gjerding indeholde selve del Ord
gercling, som paa ldn. og i n0rsl<e Dialekter betyder Indhegning')? Maask finder vi ogsaa odelsen
i Gudum, Fle kum H. Ende! en -um 'finde , aa vidt
jeg ser, først i det 17. Aarhundrede, men f. Eks. hele
det 15. Aarhundrede skrives Guding, Gudyngh eller
Gudcling, dog er di e Former alle Afsl\l'iftformer.
!lig vel vil jeg tro, al -inge er rel ikkerl. J Sammen retningen Gudumholm luives 1343 Gnddingholm.
LØSE. Endelsen Løse finde prakti k talt ikke i
Jylland, hvad nu end Grunden kan være. Den sandsynligste Tolkning af Endelsens Betydning er giyet af
Svenskeren Joran Sahlgren~). der mener, at Ordet staar i Forbindelse med Stammen i Verbet lude
>Jhælde« og da oprindelig skulde betyde Skraaning.
Dette er uddybet af Sv. Aakjær i en interessant Afhandling3), hvori han kommer til det Resultat, at
Løserne har vær~t en Slags Sætere med hegnede
Græsgange, jfr. at Endelsen er paavist i en Mængde
gamle Marknavne. Mulig er der i Himmerland to
Løse-Navne, nemlig Mjels, Ferslev S., ældre Mieiso
og 1664 Miels, og Haals, Gunderup S., 1450 (Afskr.
1573) Hadells, 1688 Hals, 1844 Haels. Den nævnte
1
) Indl. Stud. 91.
') NoB VII (1919), 96 f.
3
) DSt. 1922, 10-29.
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Form Mielso kunde tyde paa Endelsen -høj, men
hvis Navnet er et ægte Løsenavn, er det en Parallel
til det sjællandske Melløse, Merløse. H. V. Clausen
mener at kunne paavise nær Forbindelse mellem Endelserne -lev og -løse, hvilket jo er Tilfældet her og
med Hensyn til Haals 1). Og endelig maa det indmmmes, at Sahlgrens Teo.ri passer meget godt her,
idet begge Byer ligger ved Vandløb. Det falsterske
Meelse kommer ild·e i 13etragtning li l ammenliguing,
idet det indeholder Adjek tivet mæthæl ))mellem« .
Hvordan det saa er gaaet til, al Yi l rod · alle Regl r
alligevel finder to Løsenavn i Himmerland, ved jeg
ikke, og Forleddene kender jeg hell r ikke, da •ndelsen sandsynligvis er meget gammel.

II. LEV.
Endelsen -lev fører os helt ned i Folkevandringstiden ca. 300-500 og betegner overladt Gods, Arvegods. Verbet leifa i Oldn. betyder at efterlade, og
Forleddet er altid et Personnavn fra Vikingetiden,
som heller ikke altid er let at paavise. Der er dog
eet smukt gammelt Levnavn i Himmerland, der ikke
er sammens.at med Personnavn, nemlig Kongerslev,
som ligger fjernt den lange Lev-Række, der gaar mod
Sydvest gennem Himmerland: Frejlev, Ferslev, Gravlev, Oplev, Haverslev, Højslev. Hvordan det er kommet til at ligge saa isole1·et, er ikke godt at vide, men
Navnets Betydning er sikker nok. Konunglev er en
velkendt Betegnelse i Middelalderen for Kongens Krongods, Gods, der var bestemt for hans Underhold, og
noget saadant maa da være Tilfældet her. De gamle
Former mangler ganske vist r'et, men det er ikke
') Aarb. 1916, 143 f.
7*
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ualmindeligt, a t netop Levnavne indskyder t uægt
r, s m aa
ller ig fast baade j 1\rifl og dtal .
J eg skal n c vne nogl • •ksemple r : Ingerslev, Tis l .,
1347 YoghesløiT dog s ladig ndtall Engesløw; Brøn derslev, ældre Brunde lef; Brander ·lev, æ ldre .Bran dæslef; Fjenue lev paa Sjælland s kal kunne høres
m ed Udtalen Fjeoner. le vl). NogcL lignende 11mler vi
i Gundersted, Slet H., 1430 Gundested.
Bislev, Hornum H., skrives 1397 Bysløff, og nogle
kunde vel fristes til al anlage Forleddet Bi kop som
i Bi trup 3), m n det forb rde af hislorj k e Gru n d , idet man oftest ætter Le navnen e Lil et 1 idspunkt, da Kristendomm en endnu ikke e1· komm l
h rtil. Del 1andsnavn, der til rnelad nde ligger nærmest, er Bi i, men aa ventede man snare·l Formen
Bissel'Up. l Bramsleu, Valsgaard ., indgaar Mandsnavnet Bramr, del der findes i Efternavn.et Bramsen 8).
Sværere r det at finde Personnavnet i Ferslev. Den
æld te mig bekendle Form er 13 4 Ferslef, men det
oplyser jo ikke meget. l'erslev i Horn H. allede i
DS 11, 144, af el konstrueret *Fær, opstaaeL af el
oldn. Fearr. Frejlev, Horm1m H., indeholder i Følge
1445 Fredeloli avnet Frede eller Fride. Hcwerslw,
Am·s H., krive 1429 Hadhel'sløff, først 1684 find
Formen HaffuersJeJJ, og følgelig indeholder det samme
Mand navn *Hathær (oldn. bo<Sr), om og aa findes
i Harlø e og Harlev. Overgangen CS< w er m rerlt elig.
rogel lignend e find
i det ø nderjydske Højer ldr

')Henrik Ussing i Hist. Aarb. f. Sorø Amt 1915, 15.
) DS II, 6, 30.
3
) Om en interessant Tydning af Bram- i andre Navne,
hvor det mulig betyder Gyvel, se P. S k a u t r u p i HardsysseJs hist. Aarb. XXII (1928), 158·-60.
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Høthær, udtalt Høwer 1), men denne Konsonantovergang ser rigtignok ud til kun at være sønderjydsk.
Den omtales hverken i Kort eller Brøndum-Nielsen
GG. Højs! u Bind rup S., Gislum H., 1664 Høffsløff,
kommer af P r omlavnet Høgh, egentlig Adjektiv høj,
h\'ilke L dtalen med w viser, idet det, hvis det kom
af Høk (oldn. Haukr), vilde udtales med aabent g.
I Oplev, Gravlev S., Hornum H., 1610 Opløfi, findes
Opi, og i Vokslev, Hornum H., Vakr, Valdemars
Jordebog 1231 har \Vaxlef. Udtalen er [u'sla] 2) med
regelmæssigt Bortfald af v foran o.
Endelig et Par u< gLc Levnavne. Grauleu bclra<~
les af H. V. C l a u · e n med rette som cl Lcvnl'lvn,
men d gamle Fotmer tyder afgjort i Helning af -høj:
L268 Grawelhøu, d g a ll r de samme
ar Granøf.
Som Højnav n betragtes det ogsaa af S k a u t r u p 3).
Heller ikke Hasleugaarde, Als S., synes at indeholde
-lev. Formen 1478 Raslegaard bliver i det 16. Aarhundrede ved en Konsonantomstilling (Metatesis) til
Halszegaard. Mon det da ikke snarest er en Parallel
til Hasle ved Aarhus, der er et ældre Hasselhøj?
111.

UM.

Heller ikke denne Endelse er der Enighed om.
Man har tidligere været tilbøjelig til i den at finde
den gamle Dativ Flertal, der i Olddansk netop endte
paa -(i)um, saaledes Steenstrup og H. V. Claus e n, men i nyere Forskning synes man mere og
mere at hælde til den anden Opfattelse, at -um er et
ældre -heim 4 ). Dette har den Fordel, at man saa
') DS V, 15.
) Kort S. \IO ned.
") Acta Jutlandica III, 77.
4
) Se f. Eks. S v. A a kj æ r Sal m. XV, 370, og D St. 1931, 174.
2
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kan sammenstille med tilsvarende Navne i Tyskland
(Hildesheim), England (Birmingham) og Frankrig
(Etreham, Etineham) og derved faar Endelsen nogenlunde tidsfæstet til Folkevandringstiden. Jeg tror
dog ikke, det gaar an helt at se bort fra Dativs-Forklaringen. Den turde være naturlig i følgende Navne:
Buddum, Als S., 1611 Bod u m, »ved Bodernecc (d. v. s.
Skure opført ved Stranden til midlertidig Brug for
Fiskerne og senere fiJ.ste Beboelser), hvilket vilde passe
godt til Byens Beliggenhed; det tre Gange forekommende Brøndllm, der betyder >>ved Kilderne«, Dalum,
Suldrup S. »i Dalene«, 1lfadum »ved Engene« og
Hellum. J det sidste ser jeg det jydske Hælde »skra::tt
Sted, Brink, stejl Beliggenhedcc, afledt af Hald. S o r tf e l d t og a n d re ser med Urette Ordet hellig heri 1).
I de følgende Navne kan der være Grund til at
søge et -heim: B.iørnum, Vindblæs S., af Bjørn-heim;
Fleskzzm af Flask-heim. Forleddet er Flask, der bruges om en Vig med lavt Vand og om lavtliggende
Engstrækninger. Dette passer godt paa Fieskum Herreds Beliggenhed ved Limfjorden; Gislum indeholder
ikke, som den store Runolog Prof. V..T i m m e r i sin
Tid mente 2), Mandsnavnet Gisl, alene af den Grund,
at Navne paa -um aldrig sammensættes med Personnavne. D r. L i s J a c o b s e n har gættet paa et Ord
svarende til oldn. gisl »Straale«, »Stokcc, der findes
som norsk Elvenavn og maaske ogsaa kunde ''ære
anvendt i Dansk som Aanavn 3 ). At et helt Herred
opkaldes efter en Aa, oven i Købet med et højst tvivlsomt Navn, er næppe sandsynligt. Snarere kunde
1
)

2
8

)
)

Om Dativens Anvendelse til Paastedsbclegnclsc
Steenstrup Stedn. 30 og Indl. Stud. 52 f.
De danske Runemindesmærker Il, 32.
Se hendes Bog »Dansk Sprog• (1927), S. 46.

se

0:\1 HIMMERLANDS STEDNAVNE

103

der være Tale om det beslægtede glda. gisæl, oldn.
gisli, der betyder »Stav« 1). Grundbetydningen af heim
har nok været »By(gd)«, og med gisæl har der da
været tænkt paa Stave til Indhegning, et Begreb, der
ofte har givet Anledning til N avnedannelse. Gudum
er omtalt som et ret sikkert Ingenavn, derimod er de
andre Gudum og Gudme i Landet opstaaet af Gudheim. I Forbindelse med Herredsnavnet Hornum
har D r. G u d m u n d S c h ii tt e søgt at vise, at det
religiøse Midtpunkt for Herredet, det nuværende Rishøj, tidligere Homhøj, kulde pege hen paa Dyrkelse
af en T r, jfr. Udtr kket Himmerlands Tyr, at der
altsaa i Hornum skulde foreligge et sakralt Stednavn.
Det ser bestikkende ud som saa mange af Schiittes
Tanker, men der synes i de senere Aar at være indtraadl en Reaktion mod hans og andre Tilbøjelighed
Lil al finde sakrale Levn i Ledna vn en , og G u n n a r
K n u d e n har gjort opmærksom paa, at der m d
Hol'n ogsaa kan være Tale om Forhindel
m d
Naturforhold. Horn kan betyde »Hjørne, Afkrog<< 2 ).
Det samme mener aabenbart Sortfeldt. Hvorledes
llæsnm, Ø t r Hornum S., skal lolk , 'cd jeg ikke.
Det krives 1533 Her om. E omum, Sl l H., indeholder ' 'el impellhen rdet Korn. Af Mol'lun, Vonsild S., kend r jeg ingen anden gammel Form end
1443 Morum. Mulig er del da en Pal'allel Lil del
sjælland ke Maarum, af m:nlh »Skov«, jf•·· de ven ske kovnavnc I olmorden og Ødmorden. Byen Beliggenhed ved Mose lræl·ningerne lang H alk ær Aa
kunde maasl e b retlige
f1 dning fra Dialektordel
Mare »en sid, umpcl Egn Moseegn<< (Molbech Dialekt-Le.· .). Ramm1 1252 Rand m, tultales med kort
') DS V, 5-t.
) DS l. 1926, 183 f., 1ll8.
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Vokal og palataliseret n (rånj;:lm]. Det kommer af
rande, et jydsk Ord, der betyder »Stænge, Tømmerstykke, Stang«, sigtende til det Træmateriale, hvoraf
en Indhegning af et Jordstykke er lavet. P. Skaut r u p har 1) gjort opmærksom paa, at det er forkert,
naar Feilberg opfører dette Ord under rane som Opslagsord; det bør hedde rande, og Byen burde hedde
Randum. Sortfeldts Afledning af oldn. ra er umulig,
idet det tilsvarende Ord »Vraa« jo netop i Dansk
vilde have bevaret sit V, som er bortfaldet i Vestnordisk. Seem, Hellum H., 1438 Seem, udt. [si';:lm], med
Stød, er et ældre Sæ-heim. Byen ligger ved nogle Smaasøer, Bække og Enge. Skivum, Aars H., viser ved
Formen 1231 Skithum, at det kunde indeholde det i
mange Stednavne forekommende skith »Planke, Stav
til Indhegning« 2). En anden Mulighed var. følgende:
Lektor Regnar Knudsen har i en Afhandling i
Aarhus Stifts historiske Aarbog 1931 med Magister
Kr. Halds Hjælp søgt at udvikle en Teori om, at
vi i Navne paa Ske-, Skej- tinder et Ord svarende til
oldn. skeii5 i Bet. »Grænse«. Han paaviser det med
siaaende Eksempler fra Sjælland, Fyn, Langeland og
Jylland (Vejlby S. ved Aarhus, hvor Skejby ligger
paa en Skraaning, der kiler sig ind mellem Egaaen,
som er Herredsgrænse, og Koldkær Bæk, som er Sognegrænse. Jeg anser dette for særdeles troligt, og det
forekommer mig, at Teorien ogsaa kan anvendes her.
Skivum ligger lige i Nærheden af Herredsgrænsen til
Hornum Herred, og Sognet selv skyder sig som en
Kile op mellem Halkær Aa og Sønderup Aa, hvoraf
den første danner Sognegrænse mod Vest. At vi saa
her har en Navneform med Ordet skith gør ingen
') Sprog og Kultur I (1932), 113.
) O l u f N i e l s e n i U Bl. II, 33 f.
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Vanskelighed, idet det staar i Aflydsforhold til skeiiV).
Skelum, Hindsted H., skrives i Nutiden ofte Skelund,
men denne Form er ganske uberettiget. 1505 finder
vi Navnet skrevet Skellum, og saafremt det er afledt
af Skel (Markskel), burde det maaske endda staves
saadan den Dag i Dag. Udtalen opgives som [sgi·alom],
men den er mulig paavirket af den moderne Form
med eet l. Et Skel udtales ellers [sgjæl]. Veddzzm,
Skelum S., indeholder with »Skov<<. Om det saa er
Dativen i Bet. »i Skovene« eller Sammensætning med
heim, skal jeg ikke kunne sige.
Endelig skal nævnes et Par Navne, som jeg ikke
kan gøre noget rigtigt ved. Bælum, Hellum H., skrives 1231 Beflum og 1390 beylwn. En Bemærkning
i DS V, 97, fik mig først til at tænke paa Sammenhæng med Ordet Bøg, men selv om Professor A.
O p p e r m a n n har søgt at paavise dette Ord i en Del
Stednavne, kan det jo ikke passe her, idet Bøg har
gammelt o og k (oldn. b6k) 2). Men hvad det saa
bet •d r, ved jeg ikke, lige aa lidl som jeg ved h ad
Foulum, 'i lum H. (1446 Folum, 14-1-7 FøYium), ~'y
• 11111, Ra\ n kilde S. (1428 1' som) og Pandurn,
oksle'
1421, m n Afskrifl fra 16. Aarhundred
Paanum) betyder.

IY. STED.
Endelsen -sted antages af H. V. C l a u s e n ud
fra topografiske Kriterier at være yngre end -lev, ja,
han gaar endog saa vidt, at han lader -sted være afhængig af -lev. Der er en Del, der taler for det,
naar man paa Kortet ser, hvorledes de to Typer ligger i Forhold til hinanden. Der skulde altsaa være
1
2

)
)

Se Hist. Aarb. f. Aarhus Stift 1931, 91 f.
O p p e r m a n n Hedeselskabets Tidsskrift 1929, 24.
Skautrup Sprog og Kultur f, 113.
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Tale om nye Folk, der allernaadigst af de mægtige
Lovherrer har faaet Lov at slaa sig ned noget til
.Siden for dem 1). I Modsætning hertil har Sv. Aak j æ r i den oftere citerede righoldige Afhandling
»Landsby« i Salm. hævdet, at -sted er ældre end -lev.
Han finder denne Opfattelse støttet af arkæologiske
Grunde, idet der ved flere sjællandske Byer paa -sted
er gjort rige Guldfund. Han ser i deres Beliggenhed
noget fornemt tilbagetrukket, der tyder paa ærværdig
Ælde. Naar de altsaa ligger bag ved en skærmende
Bræmme af store og rige Byer, kan det tyde paa, at
de har været gamle Høvdingesæder, der har eksisteret allerede i romersk Jernalder- og Folkevandringstid, før Levfolket tog Magten og blev Overklasse. En
Vanskelighed er det dog, at Endelsen -sted er produktiv ned i Vikingetiden. Sortfeldt har i sin Afhandling sluttet sig til Henrik Larsens Teori om,
at Byerne paa -sted har været Trællebyer opkaldt
efter Stormændene 2).
Forleddet i disse Navne er med ganske faa Undtagelser Personnavne. I Himmerland har vi følgende:
Brasted, Veggerby S., 1487 Brasted, og i samme Sogn
Bnsted, 1610 Budstedtt, og Byrsted, 1494 Birsted, af
henholdsvis Bra(g)i, Budde eller Bodde og Birger.
Ersted, Aarestrup S., skrives 1610 Enndstedtt, men det
er sikkert Skrivefejl, 1611 skrives rigtigere Ersteddt,
vel af Erre, Ærre, et velkendt dansk Personnavn.
Sohngaardsholm ved Aalborg hed tidligere Filsted
Ladegaard af et Navn *Fili. Det nuværende Navn
stammer fra en Ejer Johan Sohn 1688. Gaardsted,
Vilsted S., Slet H., skrives 1611 Gaardstedtt og kunde
maaske med Sortfeldt afledes af Garthær, hvis det i
') Aarb. 1916, 170.
) FN IV, 105 f.
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det hele taget er ægte. Clausen har gjort opmærksom paa, at en Del Navne som Hussted, Byggested,
Gaardsted, .Møllested, Bosted etc. sikkert er at betragte som Fællesnavne (Appellativer), der efterhaanden har sat sig fast som Egennavne 1). Grydsted,
Vokslev S., Hornum H., skrives Iigesaadan 1407 og
afledes af Sortfeldt af Kvindenavnet Grith (hvorfra
har han det?), hvilket han sammenstiller med det
Griuth, som skal staa paa Ravnkildestenen. Hvis
hans Litteraturkendskab havde været større, vilde
han ikk e have antaget dette, thi efter E ri k M o ltk e s siaaende rigtige Læsning af Stenens Indskrift
s taar der slet ikke Griuth, som W i m m e r læste, ej
heller kurip (Gyrith), som Steenstrup foreslog 2),
men Asbu]J (Asbuth) 5). Jeg formoder, at vi her har
en Personnavnestamme *Grøt- eller *Griotir, den
samme, som Sv. Aakjær formoder i det angelske
Navn Grødersby 4 ). Om det nægte r i Gundersted,
Slet H., er allerede talt (S. 100). Det kommer da af
Gunne, ikke af Gunnar. Herredsnavnet Hindsted,
indeholder ved Hedin (1231 Hethenstathæ). Der er
to Navne, Hyllested, henholdsvis i Suldrup og Vilsted S., af Hildar (oldn. Hildir). Høsternark, Mov S.,
viser gennem sine gamle Former: 1610 Høgstedmarck,
at vi her ogsaa har Endelsen -sted, m en afslebet,
antagelig med Personnavnet Høg (oldn. Haukr) som
Forled. Den forsvundne By Kasted ved Aalborg, hvis
Navn nu kun mindes gennem det forvanskede Gaden a vn Kastetvej (som af Københavnere altid i Forbi') Aarb. 1916, 170.
) Festskrift til Kr. E rslev (1927), 72 f.
")Se Lis Jacobs e n : Nye Runcforskninger (1931), S. 8.
4
) H. N. A. Jensen : Angelo, Nytry k ved S v. A a kj ær (1922),
Anhang S. 34. A a k j æ r i , Græ nsevagten « Vl (1923), 137.
2
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farten kaldes Kastelsvej [!], er mig ikke overleveret
med gamle Former, men jeg gætter paa, at den som
Kasted ved Aarhus (ca. 1300 Kalstath) kommer af
Kar l, mullgvis af Kalfr. Gaa rden Kongstedlund er
nægte, idet Jav nel sim pellheu e r e n Afledning af det
n· rligge nd e I ong r l ev. Det se f. Ek ·. af Form n
ongisløfflund . Løgsted e·r jo de n By h vis Na, •n
bar " ret Oprindelse n Lil Løyslør, ' ·ldre Løg led ør ,
hvor Ør betyder >>gruset Strandbred«. Rodsted, Sønderup S., 1610 Radsted, mulig af Ro, der er en Forkortelse af Roar, Rodger. Skibsted, Hellum H., kan
i Følge vor Hovedregel ikke indeholde Ordet Skib,
men Personnavnet Skef. Sortfeldts Afledning af
Skapti er af lydhistoriske Grunde umulig. Tisted findes baade som Navn paa en By i Astrup S., Hindsted H., og som Sogneby i Gislum H. (kaldet Kongens Tisted, fordi Kongen iflg. Valdemars Jordebog
1231 havde 6 Bol i J>Tystathe«). De indeholder ikke
La nd n avn e t Tby, me n el Ma nds n a yn Ti der og aa
ind gaar i Tistrup 1).
o m Kurio um og E l;: semp el
paa fo lk lig ' l dn a vn el •dnin g kal jeg nævn e, a t
Ac hton F di
en Bond paa Sted et (ik aHl t
forklaret saaledes, at en Konge engang var paa Rejse
og ·t nnd ede h er, fordi h a n e t Øje blik maatte fors\inde b ag e n Busk . Men A hton Friis tilføjer ·aa
rigtignok: »Det r ,,e] tvivl m t, om Slednavneudvalge t og aa lager denne er ion under Ov rv j el ·e.<{z.)
Torstecl, Aare lrup ., konim er en ten af Tord, Tore1·
eller Torger. I l'alsted, Sebber S., indgaar Personnavnet Val(e), og i Vandsted, Malle S., 1319 Wanstath, enten Vagn eller *Wamba, som antagelig ind-

ar

') Ind!. Stud. 112.
De Jyders Land I, 350.
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gaar
Vamdrup 1). Tulsted, Torup S., Hellum H.,
1530 Thullsted indeholder, som Sortfeldt rigtigt har
set, enten Personnavnet Tholw, ældre Thorleif eller
det i Indledningen nævnte Ord Thulen, den hedenske Herredshøvding, som S v. A a k j æ r har paavist i
en Mængde Marknavne rundt om i Landet. En tredie
Mulighed var Tuli af et ældre Thurleif 2). Flamsted
og Vilsted, henholdsvis Hunderup S., Fieskum H., og
Slet H. kan jeg intet gøre ved. Mulig er Volsted,
Fieskum H., samme Navn som Valsted. Endelsen er
som saa ofte i jydske Navne slidt af i Vaarst, ældre
Warsted, Personnavnet ukendt, og Øls, Hindsted H.,
1469 Ølss. I det sidste kunde der maaske ogsaa
være gemt et Øl-næs. N. M. Petersen gør 3 ) opmærksom paa, at Øls kunde være Genitiv af Olaf.
Jeg tror snarere, vi har Mandsnavnet Ølwir.

V. BY og TOFT.
Om dette Ord her i Danmark har betydet Enkeltgaard, som H e n ri k L a r s e n har hævdet4 ), er
omtvistet, men ikke usandsynligt. Endelsen findes
som bekendt i levende Brug i Normandiet og England i det 9.-10. Aarhundrede. Forleddet er enten
et Natur- eller et Kulturord, og disse Navne hører til
de letteste at tolke. Saaledes er der jo ikke noget
vanskeligt ved at forstaa Navne som Strandby, Lundby, Sundby, Næsby og Vestby. Heller ikke Kærby er
svært; det er dog vist et ganske nyt Ord paa det
store K varter, der er vokset op Syd for Aalborg i de
sidste 25 Aar. I øvrigt er der følgende Navne paa
1

2
3

)

B r ø n d u m- N i e l s e n GG II, 116, 200.

)

Smst. Il, 23.

Samlede Afhandlinger I, 177.
•) Aarb. 1918, 273 f .
)
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-by
Himmerland: Hørby, Hindsted H., 1467 ægte
jydsk Hørbøi, 1436 Hørum (sikkert forskrevet). Forleddet er Hørg eller Harg (oldn. horgr) nOfferalter,
Helligdom«. Et vanskeligt Navn er Katby, Giver S.,
Aars H., da man saa godt som ingen Holdepunkter
har. 1509 skrives Katbøi, og Udtalen opgives at være
[kad'by ]. Det turde vel være ret usandsynligt, at vi
her har Dyrenavnet Kat, hvilket vistnok er ganske
uden Analogier; heller ikke S o r t f e l d t s Forklaring
ud fra Ordet Kat i Betydningen Voldkat, Forsvarseller Belejringsmaskine, synes øt du; Kathy er og har
alle Dage været en yderst beskeden Samling Huse,
der næppe har været sat i Forbindelse med noget
Fæstnings-Begreb. Min Formodning er den, at Kat
her er beslægtet med Kætte »Faarefold«, et Ord, der
er velkendt i Gammeldansk og indgaar i en Del Skovnavne her i Landet, f. Eks. Faarekættingen (Lerchenborg), Kættingkrogen (Hørsholm) samt mulig i Landsbynavnet Kettinge, Blovstrød S., i Nordsjælland 1). I
Kat skulde da foreligge en ikke-omlydt Form af Kat,
skønt jeg indrømmer, at den Etymologi, der antydes
i ODS XI, 1175, taler noget herimod; men egentlig
var der vel intet i Vejen for, at vi i Kat havde Grundformen, og at Kætting havde faaet Omlyden som
Følge af Endelsen -ing 2). Mejlby, Brorstrup S., Aars
H., 1365 Mæthælby, indeholder Adjektivet mæthæl
»noget, som er midt i eller mellem«. Byen har jo
en meget central Beliggenhed i Himmerland, og Professor L u n d b y e har ud fra det Faktum, at der herfra fører Veje til alle Sider, og at Vandskelslinierne
1

G u n n a r K n u d s e n i Dansk Skovforenings Tidsskrift
1925, S. 19, jfr. DS II, 27.
')Axel Ko c k Umlaut und Brechuog (Lund 1916), S. 105 f.
B r ø n d u m- ~·H e l s e n GG I, 114.
)
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Jøber sammen i et naturligl Midlpunkt h r omkring,
argumenteret for, at \ri i denne By bar haft
midtpunktet, bvor Sy seJtinget holdtesL). 1 Kølbu.
Farstrup S. , Slel H., ser Sorlfeldt et Ord , der \ arcr til oldn. kyl r >) ~ ulde«. Delle Ord find s ofte l
danske Navne og sigter enten til koldt Vand i Aaer
og Kæ1· eller til kold, sur Jord. .J g tror, at Sortfeldt her bar Ret, idet B en nelop ligger ved Ran den af de stot·e Sumpstrækninger nd mod Limfjorden. Endelig er der Veggerby, Hornum H., 1429
Wygherby, 1442 Vigerby, som enten kan tolke med
v. Aakjær 9) af Ordet Vig i en gammel Genitiv
(Ordet vik hed i oldn. Genitiv vik r) med bevaret r,
eller snarere med Gunnar Knudseu 6) af j d k
Vægger, Navn t paa forskellige Pilcarter et Ord, der
ogsaa findes i bornholmsk Vigger og vistnok indgaar
i en Mængde Navne: Viemose, Viekær, Vieroe etc.
som tidligere er bl et antaget for Helligdomme.
Endelsen Toft er ikke meget hyppig i Himmcrhwd. Den hm- ve l om By opTindeJig belydet noget
·om ' nkellgaard, dog alleroprindelig l elvfø lgelig
))Byggeplad , Jordstykke omkring Hnset«, jt'r. det belægtede Toml. Del for kommer det u ammensalle
Tofte henholdsvis i
ls og VaJ gaard ., og dels
Bellofl, Lundby S., Slet H., af Bæl »lav Mo egrund«,
og Nagenl'ofl, O e ., Hind led H., som vel ligefrem
ind hold r djel<tivel uøgeu med j •d k dlale. AnLag lig sigte deJ' til Jordbundsforholdene.
VI. TORP.
Vi gaar saa over til TORP, den almindeligste
Stednavneendelse i Danmark, og her i Himmerland
1

)

2

8

)

)

Fra Himmerland og Kjæ1· Herreder IX (1920), 423.
DSt. 1922, 38.
DSt. 1926, 95 f.
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repræsenteret af ca. 150 Navne. Den stammer nok
fra Tiden omkring 800 og betegner et mægtigt Arbejde paa Rydning og Kultivering af Landet, udført
.af den store Skare »Torpere«, der uden at være i
Besiddelse af den forega~ende Periodes Stormandskultur har været stærke, djærve og raa Mennesker,
rigtige Slidere. De boede i de Torper, som de anlagde borte fra Adelbyen og forsynede med et Personnavn som Forled. Om Endelsens sandsynlige Betydning kan man læ e i D Il, S. XVIII, og hos
Aakj æ r ( alm. XV, 372) 1). F01·haabenllig foreligger nm·l den Under øgel e af T01·p-NaYnene, som
Magi ter K r. H a l d for faa .A.ar siden fik
ni ver it tels Guldm dalje for paa T~·)• lc Med Hensyn til
den lydlige dviklin<<
ne der at være nogenlunde
Enighed om, al vcuskeren J 6 r a n
a h 1g r n ba1·
se l rigtigt, naar ban kil erer den saaledes: Bonda-

.Ll,orp> Bonde6orp>Bondeorp > Bondorp> Bondæ:rp >

>

Bonderup. Nylliorp
Ny6orp > Ny6ærp > N <Sero p> xyerop > ly ru p. rthorp > Ordhorp > Ord h:. 1·op > Ordrop 2). Del ,u føre for vidt her at faTfølge hele denne d·v ikling i Enkelllieder. Den interesserede Læser hen vi es Lil pe iallitteratureo derom 8; .
Af de himmerlandske Torpnavne udskiller vi
først som værende af mindre Interesse dem, der er af
sen Oprindelse og sammensat med Personnavne fra
kristen Tid: Poulstrup, Svenstnzp, Brorstrup (Brothær)
og Kaistrup (Karl- eller Kalfr? I en Sammensætning
Kalfsthorp vilde f lydret falde ud i Trekonsonantgruppen).") I Forbigaaende kan nævnes det to Gange
')Se ogsaa Sv. Aakjær i •Frem• A I, 411.
) NoB X (1922), 141 f.
8
) Brøndum-Nielsen GG II, 97, mange Henvisninger.
•J Smst., 299.
2
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forekommende Kirketup, Veggerby og Hørby S., som
i ældre Tid skrives Kierchetorp. - Endvidere er der
nogle Navne, der tydelig er sammensatte med et naturbetegnende Forled - Reglen om Personnavn som
Forled kan altsaa have Undtagelser. Skovstrup, Gunderup S., Nyrup, Sønderholm og Gislom S. (det sidste er jo selvfølgelig ikke egentlig naturbetegnende,
men viser i sig selv, at det er et meget ungt Navn),
Drastrup, Frejlev S., Hornum H., af Drag »Landtan. ge, Forbindelse mellem to Vande«. Navnet passer til
Byens Beliggenhed mellem to store Engdrag. Sømp,
Buderup S., indeholder selvfølgelig Sø, ligesom Sjømp
og S.iøstrup. Stubberup, Aarestrup S., kan indeholde
enten Mandsnavnet Stubbe eller det Fællesnavn Stub,
der betyder Kratskov. Aareslmp S., Hornum H.,
1610 Orrestrup, men 1487 Ordestrup med det vist
ganske uretmæssige d, som oftest ses den Dag i Dag
(Aardestrup), tr01· jeg indeholder Ore »Overdrev, Græsgang«. Navne som Sønderup, Vestmp og Østmp synes jo at tolke sig selv, hvis det sidste da ikke indeholder Mandsnavnet Øthær. Den lille Samling Huse
Me.ilstmp, Vonsild S., var det fristende efter Beliggenheden at tolke· af mæthæl »mellem« (nemlig mellem
Østrup og Vestrup). I følgende Navne har vi som Forled et Personnavn af Vikingetidens og den tidlige Middelalders
Type: Aarup, Vindblæs S., ældre Atherp, af A5i, Aastrup, Veggerby S., 1406 Asdorp, enten som foresiaaet
af Dr. Marius Kristensen 1) af Mandsnavnet Aase eller
maaske snarere af Aghi. Der er dog den Vanskelighed, at man i første Tilfælde skulde vente noget som
* Asæthorp og i det andet * Aghæthorp, s varende til
1

)

Lolland-Falsters hist. Am·b. 1921, S. 5.
8
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d,en gamle Genitiv af svag Hankønsbøjning paa -a.
Men fra ca. 1300 sker der netop i Navneordl:'nes Bøjning en Simplificering, idet de oprindelige Endelser i
Genitiv -s, -ar, -a og -u indskrænkes til den første
Endelse, saa det kan meget vel tænkes, at s'et var
trængt igennem i Aastrup. Samme Navn har vi i
Astrup, Hindsted H., 1390 Aastrop. I dette Sogn ligger ogsaa Axeltei"p, 1611 Axeltorp. I Alstrup og Aalestrup indgaar sagtens samme Personnavn, dog saaledes at forstaa, at vi i det sidste finder den fulde
Form Alwer og i det første den dertil hørende Korteller Kæleform Alli, jfr. Allerup. Ogsaa her er da
den nye Genitiv -s trængt ind i Stedet for den gamle
Endelse -a. De gamle Former opklarer intet. Askildmp, Bleodstrup S., kommer af Eskil. Personnavnet i Bindemp, Gislum H., 1442 Bindrop, og Binderup, Vokslev S., 1445 Byennerop, kender jeg ikke.
Der er, hvis Stednavneudvalgets Optegpelser er korrekte, en Forskel i Udtalen, idet det første Binderup
skal udtales med· palatalt n: [binjarob], men det andet: [benarab]. Følgelig maa det første gaa tilbage
til et Navn med nn eller nd, medens det andet maa
være et Navn, hvor nd er opstaaet paa anden Maade,
f. Eks. ved Assimilation, men -jeg tør intet positivt
Forslag stille. I Bjøl'llstmp, Gundersted S., indgaar
selvfølgelig Navnet Bjørn, og i Blendstmp S., Hellum
H., det af O l u f N i e l s e n formodede Blend. Ligeledes er Bonderup ret selvfølgeligt, neii)lig Mandsnavnet Bonde. Boldi"up, Stenild S., 1407 Baldorp og
Boltrup, Hyllebjerg S., 1476 Baltrup (henholdsvis Gislum og Aars H.) kan ikke komme af Navnet Balle.
I saa Fald skulde man vente a bevaret foran ll.
Derimod skulde der foran et ld indtræde den kendte
Udvikling: Forlængelse af a til a· og derefter Lyd-

OM HIMMERLANDS STEDNAVNE

115

lukning til < . Følgelig lecte vi til at øge et Per onnavn m ed Id j d to Sl >dnavn c, og aa kan d r kun
V< re T·tl
om Baldr. Borup
slrup og GUltdersted
S., 1426 Botorp, komm e r a f Bo. Braslrup. Ravn! il d
. r0 1 Brat Lt·up, maa vel indeholde d L fra llraavalleli ·ten k ndte B ral. Brau · lslmp, Sø nde rup S.,
Hornum H ., l GJO llrauiTuel ' trup , kunde kom m af
et Lil tlel oldn. Brokull svarend r avn 1). l Braarup ,
O lrup S., Slet H., 1611 Brorup, har vi vel Bra(g)i
og i Brøllrup, i\lall S.
le l H., 1208 Brnlilorp m cl
al ønskelig T. de lig h ·d del ke nd l
rd Bryd >:God sfon aller«. Sml. d >l sønd rjyd k Brøn af < ldr
Brylienæs. Bud rup !t om m r selvfølgelig nf del i Forbindet e med Buddum næv nte Budd eller Uodd e.
Djømp, Bislev S., Hol"llum H., maa al dømme
fle r 1380 D •urd 1·p ind hold i\Jandsnnvn l Dyr .
Dollerup rind es ba:td e i Bl endstrup ., H >llum B., og
i Fovlum S., Gislum H. Gode oplysend e t ldr For-

mer savnes, men andre Dallerup'er kommer af Dalli.
Det gør sikkert ogsaa det sidste, idet det udtales
[doljarab], hvorimod det første udtales - ifølge Stednavneudvalget - [doljdrab], det kunde tyde paa et
andet Navn. Døstmp, Hindsted H., 1611 Døestrup
udtales med langt ø og kommer da maaske af Dose
eller Duse, jfr. det sønderjydske Døstrup>~).
I Ebdmp, Bislev S., indgaar vel Ebbe, i EJdmp,
Aars H., 1406 Eydrup, 1450 Eilhorp mulig det gamle
Navn Egde, der kendes fra Sønderjylland i Formen
Ejde. De to Navne Estrup og EJstrup ser ud til at
være identiske og indeholder maaske Ese, et Kortnavn til f. Eks. Eskil. Det sidste skrives 1438 Eesz1
)

Velvillig Meddelelse fra Docent S k a u t r u p, som jeg
øvrigt takker for adskillige Vink.
')N. N. Petersen Saml . Afh. I, 178 Sml. DS V, 386.
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drup. Dedmod er f . .Eks. E tl·up i Sorø Aml el gamm lt E trilhetorp, hvoraf det ses, h vor forsiglig man
kal være. Engelslrup, Vindhh
., kommer af Peronnavnet Engel, ældre Ingjald . To mærkelige r avne bar vi i Ulstrup ., Aars H., n mlig Fadel'slmp,
HH l Faddersll'llp og Sondl'llp, 1462 'ø ndrup, 1474
Swndorp. Til. yneladende foreligger her Ol·den Fader og ø n, og af di e kan i al l• ald det før t bruges som P ersonnavn. Mere u ikkert er del id le,
her er del maa ke mere J'imeligl al find e Navnet Snue.
f Farsirup S., Slet H., 11322 Fathr lorp, 1552 FaarslJ·up har vi ogsaa N~n• nel Falhær. I Dal S., Fleskum H., har vi en lille Samling Hu e, der hedder
Findelslmp, 1-!34 Fiemel trup, 1478 ~in.del. trup. D n
ældste Form røber el mig !ler ukendt Navn ';'Fiamæl eller lignende. l amme Sogn find s en Gaard
Nnslrnpgaard · delte Navn gaar ikk rt Wbage lil en
ganske naturlig dlale af d -•1 før Lnæv ntc avn, hvor
Elemenlel -el- er svundel i den ubetonede tilling.
Al el '\VO l\an blhe vært omkalfatret i Tiden Løb
\ed at bli e anvendt i lednavne kan es i del ·jælland k Fjeuneslev, der ind holder 1av net .. jalin ,
h ilket jo ikke r umiddelbart indl
nde. J Findemp, Døstrup S., har vi selvfølgelig Find, og i FreJslr11p
Lundby
lel H. 1-!46 F1·i trup antagelig Frith,
næppe Frede om i Frejlev. •n Slags Parallel Lil
ader bar vi i Mand na...-n >t •rænde, som vi 11nder
i Frendrup, Ø. Hornum S. Hornum H., og FI·endslrup, Suldrup S., Homum H., det idsle Sted dog
med den n e Geniliv endel e - , der bar forlræn«l
det oprindelige -æ, ældre -a (oldn. frændi, Geniti\'
frænda).
Gandmp, Vebbestrup S., Hindsted H., er interessant, idet det 1611 skrives Gambdrup. Det er alt-
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saa Mandsnavnet Gam(me), vi her har, det samme
som i Gamst, ældre Gamstath. Det er ikke ualmindeligt, at m gaar over til n foran Tandlyde, f. Eks.
glda. hemta (oldn. heimta), der i Skaanske Lov har
Formen hæntæ. Sml. at der til dansk grynte svarer
svensk grymta. Dette Fænomen findes ofte i Stednavne, f. Eks. Janderup_, V. Horne H., 1295 Jamthorp, Handrup paa Mols, 1411 Hamdrup, antagelig
et ældre Hamundæthorp. Sikkert nok har vi det
samme Fænomen i Gandrup. Andre Eksempler fra
Himmerland i det følgende'). Gjelstrup, Vokslev S.,
1578 Gelstrup, af Gialæ? Graarup, Ulstrup S., Aars
H. 15. Aarhundrede Grwbthorp af Grubbe. Gryndel'll]J S. og Grønnemp, Strandby S., begge Gislum H.,
indeholder rimeligvis samme Personnavn. De kaldes
i ældre Kilder henholdsvis Øster og Vester Grynderup, men noget Navn Gryn eller Grøn kan jeg ikke
paavise. Medens vi i Gnndemp S., Fieskum H., trods
den sikkert uægte Form 1268 Gunørstorp har Navnet Gunne (sml. 1355 Gondorp), træffer vi i Gundestmp, Aars H., 1475 Gunderstrup, Gunnar. Gøttmp,
Farsø S., 1486 Gattrup kommer vel af Guti. Haldnzp, Vilsted S., Slet H., sagtens af Ralle, og Hannerup, Stenild S., Gislum H., 1555 Handrup af Hani
eller som det nys nævnte Mols-Navn Handrup af
Hamund. Hemdnzp, Skarp-Salling S., 1394 Hemthm·p
kommer vel af Heimir eller Heirnarr. Høndmp, Vebbestrup S., Hindsted H., skrives ca. 1300 Horningthorp, og hvis denne Form er ægte, indeholder Navnet sandsynligvis det samme Mandsnavn, som er
paavist i Hørsholm, ældre Hyrningsholm, nemlig et
') B r ø ndum-N i e l s e n GG II, 199 f.
sen FN V, 9.
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Hyrningr, en Afledning af Horn 1). .Telstmp, Havbro
S., Aars H., har jeg desværre kun overleveret i en
ung Form, nemlig Matriklen 1664 Ielstrup, for hvis
vi havde ældre Former, kunde det vel afgøres, om
det indeholder et Navn med H-, f. Eks. Hiælle, oldn.
Hjalli, som vi kender fra Hjallerup, eller et uden h-.
Der findes et gammelt jydsk Mandsnavn Jelle 2 ), og
det har været antydet, at det var en jydsk Form for
Ili eller Jali~). og det kunde muligvis passe her.
S''· A a kj æ r har i en Række andre Navne paa Jerseller Jels- ment at kunne paavise Jarl ))kongelig Omb~dsmand«, f. Eks. J~ls i Sønderjylland af Jarlsø,
Jersore paa Fyn af Jarlsore. At dette Fællesnavn
kunde sætte sig fast som Egennavn, saaledes som vi
kender det i vore Dage, var vel ikke utænkeligt.
Kelstrup, Ove S., Hind~ted H., 1429 Kyelstrop,
1453 Ketelstorp, kommer selvfølgelig af Ketil. mæstrup, Vokslev S., Hornum H., 1442 Klæpstorp kommer af Mandsnavnet Klæp, som Dr. Aage Hansen
p a aviser i Kongetil navnet Glipping 4 ), og som ogsaa
indgaar i Klepstrup, Krogstrup S., Horns H. Med
Hensyn til Komdrup S., Hellum H., er jeg noget i
Tvivl, fordi Udtalen opgives forskelligt. Stednavneudvalget har [kon'drob], medens afdøde Provst Alex.
Rasmussen 5) opgiver [kom'drup]. Han synes at
have været inde paa en Tanke om Afledning af det
nærliggende Kongerslev, men han gør opmærksom
paa, at de gamle Former strider derimod: 1319 Kom') DS II, 33.
) O l u f N i e l s e. n Gl. jydskc Tingsvidner (1882), S XL
3
J Chr. Christensen i Fra Himmerland og Kjær Herred XI (1922). 210.
') DSt. 1926, 85 f.
5
) Fra Rimmerland og Kjær Herred XIII, 106 f,
2
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mæthorp, 1415 Kamdrup, 1518 Kwmdrup, og finder
det rimeligst, at der foreligger et Mandsnavn Komme,
og heri har han vist Ret. Korup, Solbjerg S., Hellum H., 1343 Karæthorp er vist samme N;nrn som
Karup. Personnavnet er Kari, nyere Kaare. Krogstrup, V. Hornum S., Aars H., 1492 samme Form, af
Krok, oldn. Krokr, er ligeledes beslægtet med det
Krastnzp, der ligger i Farstrup S., Slet H., idet det
sidste 1492 skrives Kragstrup. Her foreligger vel sagtens da et Navn, hvis a staar i Aflydsforhold til o'et
i Krok.
Mastmp, Buderup S., 1664 samme Form, kan
eventuelt være et meget ungt Navn, afledt af Mads
(der gaar tilbage til Mathias), men det kan først Stednavneudvalgets Undersøgelser vise, eller det kan indeholde Personnavne som Marth eller Mar (oldn. M~irr).
Monstrup, Rostrup S., Hindsted H., kommer selvfølgelig af Mo~nL(14 7_6_Mogenstrop). _ Jl(jallemp,-LøgstedS., Slet H., 15. Aarhundrede Miælthorp kan maaske
komme - ikke af Personnavn - men af mæthæl
>>mellem«, altsaa en Parallel til det lollandske Meltofte, ældre Myeltoftæ, Myædeltoftæ. Til Grund ligger da snarest en Brydningsform miæthæl 1), men det
er umuligt at se, i Forhold til hvilke Lokaliteter Byen
har været kaldt »Mellemtorp«. I M~øldrup, Arden S.,
Hindsted H., var det fristende at finde Moldi, saa at
det altsaa egentlig var samme Navn som Mollerup;
men saa skulde vi rigtignok vente Udtale med palatalt l (Ij), men ifølge Stednavneudvalget udtales det
med tykt l, og saa kunde Forleddet snarere være
Mølle, hvor ll er opstaaet ved Assimilation af ln (lat.
molina) 8). Men dels vilde det vel være usandsynligt
') B r.- N i e l s e n GG II, 335, og DS IJ, 93.
) G u n n a r K n u d s e n FN VII, 56 f.
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at finde dette Ord brugt som Mandsnavn, dels vilde
vi i saa Fald sikkert have haft en Form *Mylnæthorp eller lignende overleveret.
Ottrup Hu~e. Skørping S., er en Rest af en forsvunden By Obdrup. Den skrives 1477 Wbbedorp
og indeholder altsaa Ubbe. I de to Navne Ovtrup,
Slet H., og Ovstrup, Aars S., finder vi maaske samme
Navn Ove, blot sidste Sted med nyt Genitivs-s. Det
første skrives 1392 Owdorph, det sidste 1231 Ofhogstorp, vel en Forvanslming af Ovestorp. Plejlstnzp,
Sønderup S., Hornum H., 1664 Pleyelstrup er uklart
af Mangel paa gamle Former. Om der har eksisteret et Personnavn Plejl, ved jeg ikke; men der har
været et Plæghi, som maaske indgaar i det sjællandske Plejeltl).
Vi har oftere set, hvorledes der i himmerlandske
Navne fandtes Dobbeltformer: Karup-Karup, Fragdrup-Fragtrup, Estrup-Ejstrup etc. Yderiigere Eksempler herpaa har vi antagelig i Rodstrup, Vokslev
S., 1518 Rostrup, og Rostrup S., Hindsted H., 1348
Rostorp, begge vel af Ro, ældre Roar, sml. Rodsted.
Ifølge Stednavneudvalget udtales imidlertid det første med langt o, men det sidste med kort. Om det
skulde reflektere en forskellig Afledning, ved jeg ikke.
Paa lignende Maade tror jeg, vi har samme Navn Ræv
i Restmp, Sønderholm S., 1440 Reffstorp, og Rebstmp,
Sønderup S., 1508 samme Form. - I Ravnstrup, Løgsted S., har vi selvfølgelig Ravn, og i Randnzp, Skibsted S., Hellum .H., 1396 Randrup, Rani (oldn. Hrani).
Nogenlunde gennemsigtige er følgende Navne:
Stenstrup, Rostrup S., Hindsted H., 1304 Stenthorp,
vel altsaa af Steini snarere end af Steinn (ældre Steinr),
1
)

DS II, 10,
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der vel ca. 1300 havde givet Stenstorp. Stistmp, Fovlum S., Gislum H., kommer af Stig, Støttrup, Farsø
S., 1345 ~hyttorp af Stuti, Skaarup, Ravnkilde S.,
Aars H:, 1403 Scorthorp af Skaare, Skore, oldn. Skaroi, Szzldmp S., Hornum H., 1360 Sultorp af Sulæ, der
ogsaa findes i Svoldmp, Vonsild S., Gislum H., 1483
Suldrup. Søttrup, Ulstrup S., Aars H., 1474 Syttrup
kan næppe indeholde Soti, men en i-omlydt Sideform
*Søtæ eller lignende. Sejlstrup, Fræer S., Hellum H.,
1406 Sæghelstorp af Sigvald ?
Taarzzp, Vokslev S., skrives 1441 Thorpæ, det
kunde altsaa være selve Ordet Torp »Udflytterby«.
Det Taarup, der findes i Farsø, skrives dog 1485
Torupgard, og er vel saa afledt af Mandsnavnet
Thorth. Ligeledes forholder det sig med Tomp S.,
Hellum H., og det deraf afledede Tomphedegaard, nu
Mylenberg, vist opkaldt efter en Mylius. Tordmp,
Gunden1p S., Fieskum H., og Tvorzzp, Lyngby S.,
Hellum H., turde lgl. være Paralleler. Det første
skrives 1450 Torup, men i Matriklen 1844 Todderup,
hvoraf vel Nutidene Udtaleform [tådrob]. Tandmp,
baade det i Aars S. og det i Strandby S., Gislum H.,
skrh·es i ældre Tid Thamdrup, af Tamme. Om Forholdet mellem m og n er talt foran (S. 117). Maaske
har vi det samme i Terndrup, Lyngby S., Hellum H.,
14 76 Therumdrup. Det kunde se ud som et Termen, oldn. p6rmundr, der af OlufNielsen er paavist i gamle jydske Tingsvidner 1). Et rigtigt typisk
Vikingetidsnavn finder vi i Tobbemp, Hørby S., Hindsted H., nemlig Tobbe, der er Kortform for Torbjørn.
Tolstrzzp, Aars S. og H., samt Næsborg S, Slet H.,
indeholder Tholw sammentrukket af Thorleif, og
') Se hans Udgave S. XI.
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Tollemp, Løgsted S., Tolle. Tulstrup, Grynderup S.,
Gislum H., enten af det lige nævnte Tholw (altsaa det samme som Tolstrup) eller af Appellativet
Thul »hedensk Herredshøvding«. Tostrup, Rostrup
S., Hindsted H., kan jeg ikke tolke paa Grundlag af
gamle Former, idet ingen saadanne er mig tilgængelige, men ser ·vi paa andre Taastrup'er og Tostrup'er
i Landet, viser det sig, at 4 kommer af Thorsten, 2
af Thor r og cl af Toste'). Læ ngere kommer man
næppe, før del ældre diplomalari ke Materiale bliver
tilgængeligt I Tyrre fmp, Bi l v S., 1445 Thyristrop
har vi Tbyrir, i Tuslmp, Fr er S., alter Tholw (15ll::l
Tneslrup, Tulstrup og Tur trup) i Troelslr!lp, 13lær
S., Aars H., 1460 Trogel b'up ehcføJgelig Troels,
æ ldre Torgisl. Tø/ trup, Søuderu p S., Horm1m H.,
maa komme af Toli og lll'llp N. Tranders S., 1406
Wthorp af Ud(e) eller lignende. Ulstrup, Valsgaard
S., Hindsted H., selvfølgelig af Ulv.
Vebbestmp S., Hindsted H., 1488 Vibistrup kommer af Wipi, Wippi, sagtens Kortnavn for Vebjørn,
sml. Sibbe for Sigbjørn. Samme Navn indgaar i
Viveterp, Rostrup S., Hindsted H., 1268 Wipthorp.
Volstrup, Ø. Hornum S. og H., 1445 Wolstrop kommer af Waldær, medens Volstrup i Rørbæk S., Gisslum H., 1401 Wlstorp synes at maaUe afledes af
Ulv. Vormslrup, Gundersted S., Slet H., indeholder
Orm og Ørndrup V. Hornum S., Aar H., 124· Arndorp Ordel Arn »Ørncc. 1 det sid t
:wn sknlde
man ganske vi t vente Bortfald af n 2) som i BarnøJ> Barsel, alnbughi> lbue, Molms > Mol. etc.
Følgende Torpnavne kan jeg intet gøre ved:
Durup S., Gislum H.; Erkilstmp, Lundby S., Slet H.,
1
)

2

)

S t e e n s t r u p Hist. Tidsskrift 6. R., VI, 380.
B r. N i e l s e n GG II, § 372.
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1552 Erckestrup (skulde det være et Arnkil?); Fragtmp,
Farsø S., og Fragdmp, Vebbestrup S., Hindsted H.;
Fandmp, Farsø S., 1371 Fonghdrop; Gistnzp, Nøvling
S., Fieskum H.; Glemp, Visborg S., Hindsted H., og
Veslerbølle S., Rinds H.; Gultento1p, Nøvling S., med
den lige saa mærkelige gamle Form 1442 Guldkontorp. Endvidere Hump, Als S., Hindsted H., og Huanstmp, Farsø S., 1345 Uwanstorp; Klamp, Romdrup
S., Fieskum H., Kem trup, Grynderup S., Gislum H.;
Lendrup, Malle S., Slet H.; Lyndemp, Skivum S.,
Aars H.; Oppelstmp, Gunderup S.; Pindstmp, Bislev
S.; Poutmp, Skarp-Salling S., 1396 Poothorp (mulig
af et Puke, som f. Eks. kendes fra svenske Stednavne1); Røjdnzp, Stenild S., Gislum H., 14\)2 Rogdrup; Sædemp, Nøvling S., 1610 Sedderup; Slemsirup, Aars S., 1453 Slimstrup; Snorup, Bislev S.,
Hornum H.; Trengstmp, Sønderup S., Hornum H.;
Trinnemp, Astrup S., Hindsted H., og Vannerzzp,
Farsø S.
Hermed er vistnok gennemgaaet praktisk talt alle
Himmerlands Torpnavne. At saa mange har maattet
staa u tolkede, bør man ikke forarges over; det vil
forhaabentlig engang, n a ar Stednavneudvalget tager
fat, se bedre ud. Desuden ma3 man jo erindre, at
en Mængde Personnavne, som er skjult i Torpnavnene, ikke behøver at være overleveret paa Runestene eller sat paa Pergament 2).
BØL. Denne Endelse kan passende medtages
her, idet den har betegnet mindre Bebyggelser af
samme Alder og Størrelse som Torp. I Himmerland
er der kun Tale om ganske fa a: Øster- og Vesterbølle
1
2

)

DS U, 131.

)

G u n n a r K n u d s e n Hist. Aarb. f. Præstø Amt 1917,

s. 19.
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ved Aarestrup, Barsbøl, Ove S., -Hind ted 8. der gennem de gamle Former er let at loll·e : 1-184 Bas ihøll ,
1459 BasbøJmarc; det maa altsaa ' ære 1 avnel Basse,
egentlig Bjørn, der foreligger. Blot er den nyere Form
med rs mærkelig, men kun tilsyneladende, idet Ordet
forekommer i Oldn. baade i Formerne bessi og bersi
og er beslægtet med det tyske Bar. Endelig er der
Ertbøl, Strandby S., Gislum H., 1664 Ettbølle, af Atti?

VII.

SKOVNA VNE.

Himmerland har jo altid været et meget skovrigt
Land, og det finder vi, som det kunde ventes, ogsaa
mange Vidnesbyrd om i Stednavnene, mærkelig nok
ikke i Form af Endelsen -rød, m en i Endelserne
-skov, -bolt, -ris og -lund.
SKOY. Denne Endelse har vi i Ouenskov, Lovns
S., Gislum H., hvor Forleddet vel er oven, den almindelige P r posilion, m odsal und er , jfr. avne som
nd rbj erg, TedeTgaard O verb el .'). E nd videre
Hom skougaard , Farstrup ., Slel H., h vor Hom som
saa ofte beteg ner Odde, Næs. Baade H ornsko' og
den nærliggend e H ornsgaard ligger pa a el fremspringe nde ' Ly kke L a ud. B øne/er lw v, Als S., i nd el10lder
Flertal sform en i Sledel for den redva nli ge E utnl form, som vi finder f. Eks. i Bondeby. Det er da
antageli gt e L re l ungl Na v n O" har ifølge
l ee n 2
)
s tru p skullet a ngive e n Mod retn i ng til en eller an den By, h vis Indbyagere ikke var Bønder. Va ns keligt er Helberskou, a mme Sog n, 1390 E llwer kow,
1559 Hølber kouii. J eg t, nker mig snarest - dog
med alt muligt Forbehold - at vi her har Plante') Ind!. Stud. S. 15.
) Smst. S. 110.

2
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navnet Elle, men sammenblandet med Forestillingen
om Elverfolkene, Ellefolket, hvilket ikke er saa sjældent1) og forsynet med et h i Forlyd. Det sidste er
ret almindeligt i ældre Dansk foran Vokal som Vidnesby rd om en Skrivers Usik.kerb ed i ' tymologien 2 ).
Nog t lignende er del el, tl aa t· Elleshøj, Hornum H.,
der i MalrikJen 1688 og siden har faael den b e ·ynderlige Fm·m Ellie! høj, i 140 Ælw show g 13G3
Helnershøu. Del indebolder vi l gan. ke imp lt Personnavnet Ælle, men er jo blevet slemt maltrakteret
i Tidens Løb. Muligvis har vi ogsaa et Skovnavn i
Redsø, Valsgaard S., Hindsted H. De Former, der
kommer i Betragtning, er følgende: 1461 Resenskou,
1511 Resou, 1611 Reesze, 1688 Refse og 1844 Redsøe.
Hvis Form{!n 1461 er ægte, har vi her maaske Ordet
Resen >>Bakkeskraaning«, afledt af Verbet oldn. rfsa
>> ·v ulme op«.
Del skulde all aa l elyde »den skovklædte kraaning«, eller Ugoend . Slubskou , Rostrup
., Hindsted H., 1688 Lou ·houhuu ('Lou ikkerl
Udtalen af Slub). Slub kan ·elvfølgelig vær selv
Ordet Træslllb, men d l bntges ogsaa om noget afhugget, n nedramm l P· l, og endelig om el l(rat
med lav Vegetation, især Mosekrat. Det sidste passer vist bedst her. Selvfølgelig har vi Ordet Skov i
Navne som Skovsgaard, Skovbo etc.
LUND. Navne som Nørlund, Sønderlund og Lavlund er jo ligetil. /([aralund, St. Arden S., Hindsted
H., indeholder næppe Kvindenavnet Klara, der er
sjældent før 1800. 1611 skrives Clarlundtt, saa det
er vel en Parallel til Klarskov, Klareskov, Lysholt,
der af Steenstrup tolkes som Modsætninger til
Navne sammensatte med -tykke ))tæt Skov«, f. Eks.
')

S:~lm.

2

IJ r. -N i e l s c n GG Il, 282.

)

VII, 134.

ODS V, 287.
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Ølstykke paa Sjælland. Stauershmd, Valsted S., Hindsted H., 1611 Staffeslunndt. Efter Steenstrup skal
Stavre i danske Stednavne betegne noget stærkt fremspringende eller noget, der rager højt i Vejret 1), men
G u n n a r K n u d s e n har gjort opmærksom paa den
Mulighed, at nogle af dem kan have Navn efter en
som -Sømærke anbragt Stage. Dette kunde maaske
passe her, se Kortet 2). Fmerlllnd, Als S., sættes af
Gud m u n d Se h ii tte 8) i Forbindelse med gammel
Freja-Dyrkelse og Sagn om sunkne Gaarde osv. Det
er vist tvivlsomt, om han har Ret. Fruer- er gammel Genitiv af Frue, og Navnet kan sigte til, at vedkommende Skov har været ejet af en Adelsfrue.
HOLT. I Astrup S., Hindsted H., ligger Enghalt
og Bllrholt. Det sidste . kan enten indeholde Plantenavnet Burre eller Ordet Borg, mulig i Betydningen
»Bakke« 4 ). Endvidere Hesselholt, St. Arden S., af
Kollektivordet Hesle ))Bevoksning med Hassel«, sml.
det usammensatte Navn Hesse/, Lovns S., Gislum H.,
der altsaa ganske simpelt betyder Hasselskov. Ve.irholl, St. Arden S.,_ 1611 Weierholtt, 1494 Vederholt,
kan indeholde Ordet with »Skov«. Det stemmer tilsyneladende med oldn. vior, men r'et er Rest af en
opr. Genitivsendelse Der er næppe noget i Vejen for
ogsaa at tænke paa en Afledning af glda. wæther
»Vejr« med Hentydning til fri, vindomsust Beliggenhed eller Dyrenavnet Vædder. Sindholt, Hadsund S.,
kan jeg ikke tolke, da jeg desværre savner Udtalen.
Har denne palatalt n (nj), kan det ikke komme af
Sene »Senegræs, Kvikgræs«. Urenholt, Visborg S.,
') Ind!. Stud. 107 f. Stedn. 106.
2

) FN V, 5.
")OSt. 1926, 160f., jfr. 1925, 117f.
4
) Henrik Ussing DSt. 1905, S.159.
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maaske af Orne, en Afledning af Ore ))Udmark«, det
samme Orne, Urne. der indgaar i Umehoved, og \Teddzzmvom, Skelum S., Hindsted H. 1), jfr. samme Sogn
\Teddumholt eller \Teddzzmhylt. I Forbigaaende nævner jeg den mærkelige Flertalsform i Tistedholter,
Astrup S., Hindsted H., som vist ikke er forklaret.
Do • n l k a u l r u p gør mi• opmærksom paa, al HolLe t' i Ve. ljydsl' kan betyde :.ngholrne, højereligge nd e
Engst l ker, og ifølge Meddelels frn cand. mag. G u nnar Knutis e n linde det rel jævnligl i lovnavn :
Holterne, Bøgeholter, Stæv_ns Holter etc. Endelsen
-holt findes afslebet i Rebild, altsaa et ældre Rebeholt,
en ved Rebning udmaalt Skov. Denne Tolkning
skyldes G u n n a r K n u d s e n 2), som af lydlige Grunde forkaster S c h ii tt e s Formodning, at Rebild betyder »Ravnehøj<<. Endvidere :i Rold, 1231 Rold,
1365 Roald. Den sidste Form kunde tale for en
Sammensætning af Ro-holt, jfr. det angelske Solt,
1387 Sooltæ af So-holte. Det ser da ud til at være
samme Navn som det sjællandske Roholte ved Fakse;
S o r t f e l d t antyder Personna vnet Rolf, næppe sand~
synligt. Hans subsidiære Forslag: Raa-old »Grænsemark« ser mere troYærdigt ud. I al Fald kan Raa
betyde Grænse og Old, en Sideform til wall, oldn.
vollr, betyder ganske rigtig Græsmark. Der er dog
det at bemærke, at Ordet overvejende bruges paa
Sjælland og da mest usammensal 3), men i dette Tilfælde er hans Forslag interessant. Et virkelig morsomt Navn er Hvinyelhat, Suldrup S., Hornum H.,
1664 Ruingel Holt. Jeg sætter det i Forbindelse med
det jydske Verbum, hvingie »slingre« og Adjektivet
')DS II, XV-XVL
•) DSt. 1926, 179.
8 ). DS II, s. XV.
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h vingelhovedet »skævhovedet«, en Betydning, der
netop i ODS stedfæstes til Sydøst-Himmerland. Stedet ligger ret ensomt, let tilgængeligt for den stærke
himmerlandske Blæst. .Jeg antager da, at det betyder »Skoven med de skævtvoksende 'rræer«.
RIS. Egentlig betyder Ris »Gren«, dernæst »Busk<<
og endelig »Samling af Buske, Lundcc. Selve Ordat
har vi i en afledt Form i Rise, V. Hornum S., Aars
H., samt Gerding S., Hellum H. Hyppigt forekommende er Risgaard(e) og Højris, som ingen Vanskeligheder rummer. Hasseris ved Aalborg, baade gammel Landsby og nyt Villak varter, s k ri ves allerede
1231 som nu. Som Forled kan jeg tænke mig Has
»Gærde og Skel, der sættes om en Jord, som afsondres fra den almindelige Fælled til Græsgang for en
Sommer<< (Molbech Dialekt-Lex.), det som ogsaa findes i Kædeby Has, Langeland, og H assens, Mols').
Illerisgaarde, Alstrup S., Gislum H., 1610 Ildriis er
tvivlsomt. Flere Navne paa Il- er tolkede af Dyrenavnet Igle, men det er usandsynligt her. Andre som
f. Eks. llsø fonnodes af O l u f N i e l s e n 2) at indeholde et til oldn. ila ))Kilde« svarende Ord. Skamtis,
Lovns S., Gislum H., 1664 Schammeris kommer af
et Ord skam, der · kendes fra oldn. skammr i Betydningen »kort«, og som sikkert ogsaa har været kendt
i Dansk. Sluttelig skal nævnes Asp, Torup S., Hellum H., 1512 Aspe, et Kollektivord »Samling af Aspetræer«, og det smukke gamle Stednavn Alminden, St.
Arden S., ll Fællesjord«.
l'III.

HØJ, BJERG, BORG.

HØJ. En Mængde virkelige Bakkenavne paa -høj
er behandlet af Sortfeldt, medens vi her væsentlig

') ns
2
)

H, 19.
UBl. II, 24.

0~1

HIMMERLANDS STEDNAVNE

129

holder os til Bebyggelsesnavnene. Der er næppe Anledning til at komme nærmere ind paa Endelsens
Alder og den Kronologi, som D r. M a r i u s K r i s t e ns e n har opstillee). Først er der nogle Navne, der
betegner Naturforhold: Lyngsø, Veggerby S., Hornum
H., 1463 Liungszø, af Plantenavnet Lyng (Endelsen
selvfølgelig afslidt). Myrhøj, Strandby S., Gislum H.,
1477 Myorehoy af Myr »Mose((. Ilsø, Bislev S., Hornum H., er lige omtalt i anden Forbindelse. Tme,
Vebbestrup S., Hindsted H., 1436 Troune, vel Skrivefejl for Trouue, men Forleddet kender jeg ikke. Malle,
Slet H., 1322 Malugh, maaske af Mal, oldn. mol
»Samling af Smaasten, især Stengrunden i Stranden«2) eller ældre dansk mal, oldn. mal, gotisk mapl
»Forsamling« 3 ). Farsø, Gislum H., 1345 Farsyø, ifølge
Stednavneudvalget udtalt [fås ;:J], opfattes af V i l h. l a
C o u r som sammensat med Fader 4 ), men jeg ser
egentlig ikke, hvorfor det ikke kan indeholde det Ord
for »Overgangssted«, som han saa smukt har paavist
i andre Navne. Naturforholdene paa Stedet synes
mig ikke at stride herimod.
Lere findes baade i
Svenstrup S., Syd for Aalborg og i Ulstrup S., Aars
H. Det sidste skrives 1611 Lierre, d~t første 1610
Liere, og Endelsen -e faar mig til at gætte paa Afledning af -høj, altsaa Ler høj. H. V. C l a u s e n s Formodning om, at Lere skulde staa i Forbindelse med
Lejre og Ull-Dyrkelse 5 ) ser ikke sandsynlig ud. I
Fjellerad, Gunderup S., Fieskum H., 1445 Fielrotf,
1

2

8
4
5

)

)

)
)
)

FN I, 115 f., rerereret i min Afh . Aarhusegnens Stednavne (Hist Aarb. f. Aarhus St. 1930, S. 20).
FN V, 3.
Clausen Aarb. 1916, 166.
FN IV, 54.
Aarb . 1916, 209.
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1664 FietroniT kunde man fdsl
Li~ at finde '.ode lsen -høj. .Jeg lror, Fork imiugen er n and n,
132. Om Gravleu er talt under Lev ( . 101). Harhøj, Rø b·up ., Hind ted H., komme•· af del før
n. nt harg >> tendynge, fi'cralter, H lli c:rdonH<. Om
Elleshøj se S. 125. Endelig har vi Eudels n i Mr r.~.
139 Ar oghæreth, allsaa Aar høgh. Fællesnavnet
Aa r b1·ugtes i gammel Tid om [{ongen . mbuclsmand
• J arlen, og del r be læglet m d Æri nd e. Mulig indgaar dette Ord i de 5- 6 Aar lev'er her i Laudet.
Pissell1ø} ved Aar har mange Paralleler rundl om i
J •lland og indebolder Pi seJ »Person lav og spin l· el
af æk l« (F •ilbe r<~), 'el altsaa bio l >>den lille lav

Høj«.
BJERG. Brøndbjerg, Ro lrup ., vel af Brønd
»Kilde<t, Egsbjel'ff, Graylev S., af Tr, n a vnel, Fredbjerg,
Farsø S., 121!) Frebiargh maask af Fred, sigtend Lil
f. Eks. den døde j Højen, Hyllebjerg Aars H., 1368
Høllebei·g af Bøl »H ulning i en a m d d •h andsamlingt<, jfr. Byen 13elirrgcnhed ed 'J rend Aa. LiJilglderg, S en trup
lvfølg lig af Lyng. Rønbjerg,
Ranum S., J~11 Rønnebergh nlen af Plantenavnet
eller a f Røn, oldn. hrauo >> teud n<te, Stengrund«,
men detl bi·uge vi l 1 aa Dan k me l om smaa stenede Øer og Skær.
klarl er Skindl~ierg, kørping
S. Nogle vil i Navne med Skind- Unde . a l· rale Levn,
aaledes v. akjrer; i nogle Navne ind craar maake skil. n >lskidden« om · krudt.· b voksni ng m ' n
heller iHe delle pa er godl her. Moldbjerg,
. Hornum S., 144"5 Moldbergh kommer vet af 'Muld, m den det ikke er sikkert i Muldbjerg •ne, Mo v S., som
Sortfeldt mener.
dtalen h ~:n· lan«l u, og det synes
ifølge Indberetning lil Trap 1921!, som om Søfolk fra
gamm l Tid har l allt di
høje Bakker ude ved
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Kallegal sa•lledes fordi d nd fra Havel har Lianet
l•semnl er.
g aa
l · n lrup >r inde paa d lle,
idet ban formod r, nl det
rdlig Frem prina v d
Limfjord 11 Mnntling h a 1· h ddel Mllle 1), og al Muldbj •r"ene har faaet de r Navn derfra.
i skal n re
se, n l dell • rem pring nare l har hed d t n og l nndet. Lll;il1jerg ved Aalborg er ni' o t' l f l d l Yi l m ed
Rette anedel af Lej »Age1·jord, der hvil N (Jorden
ligger lej). Sl)ing ll1jerg, tran db '., i Ju m H. ind holder v l glda. vingel ))Bon1, Tvær lang i Led«.
SolbJerg, Hellum H., laar maa. ·1,
om aulagel af
b G l t e i l· 01·bindcl
m d Sold rrk l 2).
BORG. Ordet Borg bel •d r j b fæs l l Slol, m en
kan i l d navn e og ·aa b l d >>Bakke<~.
sand nligl r d Lie ikke, naar man tæ nker paa, at man i
gammel Tid oft anlagd Borge paa Bak !<er; forre ten
. taar Ord ene l3org og Bj 1·g i r\0 1 d ·fol'i1old til hinanden~). D une Bel dning »Bakke<< har vi i følgen de
avne: Blæsborg, Bælum ., H Uum H.
kaiborg
yd for alborg, maa k • al' j rd k kalle »nøgen L •ngbald e Uer ub v k el Jord t •Id{ « sigt ude lil den
slore Bakke ord f r kalborg. Flejsborg, Aar H.
1491 F le b01·g mulig af PlanlcnaH1et Flæg »Iris« og
andre Vandplanter.
æsborg, Slet H., 1392
e burgh, >)BaL ken paa Næ sel~, e Korlet. D rim od
har vi Betydningen >>befæ let lol<< i Aalborg, hvis
Forled ikke er ga n kc ikkert. Følgend Former l al
nævnes: 1391 Aleburg, 1367 Aleburugh, 1296 Alaeburg, 1271 Alæburg, 1268 Alburg. 1231 Al(e)burgh.
Mange Tydninger er givet allerede i gammel Tid,
') lndl. Stud. 35.
) Offerpladser i Overlevering og Stedminder (1918), S. 69.
3
& T o r p Etymologisk Ordbog og Vi g go
) Se F a l k
B r ø n d al Substrater og Laan (1917), S. 133.
2
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enten gaaende ud fra Personnavne, Gudenavne eller
Fiskenavnet Aal 1), men man synes at være standset
ved et til oldn. all svarende Ord Aal i Betydningen
»dyb Rende, Strømleje«, men maaske i Dansk mere
i Betydntngen »noget smalt og langstrakt« (se ODS
Aal III) sigtende til Limfjordens Løb. Denne Forklaring godkendes i den nyeste Fremstilling af Byens
Historie 2). End videre har vi Vis borg, Hindsted H.,
1351 Wisborgh, der vist er samme Navn som Ves(t)borg paa Samsø og kommer af Vese, oldn. veisa »Pøl,
sumpet Sted«, og i Borregaard, Overlade S., Aars H.
IX.

DAL, N/ES, HOLM og TUN etc.

Her skal nu omtales en Række Navne, der i
deres Endelser hentyder til visse landskabelige Ejendommeligheder. De kan næppe . tidsfæstes, da det
altid har været Skik at bruge Ord som Lund, Hald,
Dal, Holm, Vig osv. i Stednavne.
DAL. Først er der jo det usammensatte Dal,
Fleskum H., og dernæst Rørdal, N. Trander S., 13t13
Røre daul, hvor Rør vi l bet •der Tagrør om i Hø rvig paa Sj ælland. Dokkedal
yd for Hals, 1610
Do kedall konuuer af Dakke, Dokk »Hulning<t jf'r.
oldn. dokk »Fordybning<•. Den lille By Dokkedal
ligger helt ude Yed f attegal i en Hnlning mellem to
Højder. Pjellerad hører efter rnin Mening h e1·b n.
D e n gam le Former blev næv nt S. 129. Førsl Led
er Fel Fjel >>Vade led<< 8) der varer til ol.dn. ferill.
1
)

2
3

)
)

Saaledes endnu M a r. Kristensen NoB XVI, 115-116.
Andre gamle Etymologier hos D. H. W u l f f Saml. til
jysk Hist. og Top. I, 86 f.
P. C. K n u d s e n Aalborg Bys Historie I (1931), 15.
JodL Stud. 28.
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Uddlding n maa have Vt '>rel: ferill blev ved n-Br •d ning lil qarlll og videre Ycd fremadvirl·ende i-Oml d
Lil ~jærl (GG I 143), Ll or t' boriFald r foran l (GG
11, 221) om i 1 bot·olv> TholwL). Det er det amm

interessant Ord, der indgaar i Feldballe Djursland),
Sev J ved Skive og R en~ Id elc. Efterl ddet lrot·
jeg r Ha l>Hæld<t (oldn. brap). b.r dette rigtigt, kan
der ,. l kun igle. til den lo Kil met r borte liggende Lindenborg a. Fløclal(.~)gncU'Cl, vcnslmp .,
Hornum H., af Flo, Flø »Sl d paa Hede meU m Klitter, hvor der staar Vand om Vinteren, men om Sommeren er h'rønl<< (Feilb rg). Hylela l Suldrup S., Hornum H., 1664 Hyldal · lVIølle vel af HøJ. oldn. bytr,
der bruge· om el d hl led i en Aa. Tomdal, Vegget:b ' S., Homum H., kunde ved før le Øjei~ast se
ud Lil al ind holde Plantenavnet Tjørn men d gamt
Former ,,is r nogel andet: 14 4 Toldal, l-t66 Tuoldal og først 1610 Tomnelall \'ed en 'lau Dissimilation. Forl •ddel m· el Told, der i flere Dial Idet· bruge i Bel rdningen ))Græns, kel, ·mal lTimmel mellem lo Mænds Lodder<c l· ra end yssel kendes Bctydni.ng n »Tu , Knoldt<. Endvidere kan n< ·vne Lamdal, 1..-yngdal, Hr·edal, Frisdal (1611 Fr i dall af Fr d?)
aldredal (Nakke »Kam, Aa ·«), 1-legerlal, Langdal, P/eldal, Tavdal, 1611 Taudall af Tag »Tagrør« (Navne
om Tagmos ·, Tags ø, Tagkær er k n d t over hele L:uldet), ((elddal, Ejdrur
., Aar H. maa k c af Ked J
)>Ford •bning i Jordsmonn et« eller af Kilde, Hørdal
f iddal, fljerresrlal, Vals anrd S., Hind led H., 1610
Hier dzdnll, Efterled saglen. Ri »Skov«, Forled kun de være en diftongeret Form af Substantivet Hede,
mulig i den Enstavelsesform, som kendes fra sjæl1) Se yderligere om Ordet DS II, 51, samt A. O l ri k DS t.

1911, 6, og Skautrup DSt. 1929, 181.
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landsk Hed 1). Mon ikke Bodalskrog, Valsgaard S.,
1610 Boedels Krog er en Forvanskning af Kvindenavnet Bodil? Hennedal, N. Tranders S., er mig gaadefuldt, med mindre man har Lov at tolke det i Lighed med det sønderjydske Hennekær og Hønning af
det plattyske Plantenavn Hennik, en Si,•plante 2). Det
ser dog ikke sandsynligt ud. Hodal, Hørby S., 1688
Houdals Mølle, indeholder efter S v. A a kj æ r 3 ) Hov
»Tempel fra hedensk Tid«, heraf ogsaa Hobro. Kaidal, Alstrup S., Gislum H., af Dyrenavnet Kalv. Hvad
Rasdal betyder, ved jeg ikke. Heller ikke Røkkendal,
Valsgaard S., staar mig klart.
NÆS. Endelsen Næs har vi i Betydningen »Fremspring, fremspringende Punkt i Marken« i Revsnæs,
Komdrup S., Hellum H., 1434 Reffsnesz, 1387 Reffs,
paa Stedet udtalt [ræws], sikkert af Dyrenavnet, hvorimod det ved Kalundborg kommer af Personnavnet
Rød (1370 Røthsnes) 4 ). Horsens, Blenstrup S., Hellum H., 1404 Horsnis er selvfølgelig et Horsnæs som
Købstaden. Mere uklare er Doense, Vebbestrup S.,
1494 Donens (af Due?), og Als, Hindsted H., 1252
Alnes. S v. A a kj æ r har i flere Navne paa Al-, Aalment at finde sakralt Levn, alhs »Tempel«, og G u dm u n d S c h ii t t e har jo tillagt hele Egnen N ord for
Hadsund stor Betydning som sakralt Centrum 5) j fr.
Solbjerg. Det er dog rimeligt ikke at se bort fra den
Mulighed, at det er Trænavnet Al »Elletræ«. Derimod
kunde Schiitte snarere have Ret i sin Behandling af
1
) US V, 145.
') Smst. 184, 299.
8
) Danske Folkemaal III, 25 f.
4
Gun) Alex. Rasmussen i denne Aarbog XIV, 173.
n a r K n u d s e n i Turistforeningens Aarb. 1931, 120.
6
) Offerpladser 69,
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Lovns, 1443 Lowns, 1389 Lonnes 1), idet han samm nslill r del med Lundø, }j nd H., 1231 Logn ho.
Her allsaa el *Logn-n- s, af l Adj. logn svarende
Iil ·ven k lugn >)Tolig(<. .Jecr an er del for m gel ,·el
muliut, al de t ·Lore N 'S, uer giv r saa godt L~ for
Skibene, k und, incteholcl
nteu del næ nt AdjekliY
•lier S til> lanliv l luglm » ind tille(( 2). Egc11Se, ~fo\'
., • leskum B. [ej· n ·J skrevet 1253 E igenn cbaJTuc
har faael h le si.d l 1) 1 af Sammensætningen • g~
u •. -hav r duceret til -c paa Grund af tryk vau SWling. Det syne all aa, som om d l ·yd lige Fremspring veu Limf]ord n Munding har h ddet •genæ,
ikke som Sle nstrnp formorled (S. 131) Mule.
Øls, Hindsted H., 1469 ls , vel ældre Øln. , af j rd k
Øl » l em« og aa )>smal trimmel Jord«.
ørr og
ønd l' Tranders, udtales [tranj<>s] 1406 Tran n •s 1231
Trannes er ud Lil al inde holde noget i R lni.ng af
lammen af Verbet l) k Lrennen eller del jydske
Trant »Tragl<< eller »Holtn<<.
1/i.~
Gislum H.,
1461 Vlies, ni n af gl eller lv.
HOL11J. Holm betyder »Jord, der om Sommeren
er omgivet af Eng, om Vinteren af Vand; Markjord
omgivet af Grøfter«. Med denne Endelse har vi:
Nørholm, Sønderlwlm, Gammelholm, Brzznlwlm, Holmage,., Holmga(U·c/e Iio!J11 Bjømsholm, Møllrolm, Mnnkholm, Poulholm og Dl'onningholm. Povlholm, Bh re
' ., er dog el ældre Poppel holm. Pngholm, Aars S.
og H. af Puge »Padde« eller >>ood and«. Tl'anltolm
maaske af samme Oprindelse som Tranders. Fifferlsholm, Solbjerg S., er opkaldt efter Axel Viffe1·t. Stoleholm, Vebbestrup S., 1494 Stockholm, har som Forled Stok »primitiv Bro af Tømmerstykker, Gangtræ«.
1

) Danske Stednavne fra Arilds Tid (1927), 78.
•) B r.- N i e l s e n GG I, 370.
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Stedet ligger lige Vest for Mosedrag og Sø. Fra Vestjylland kendes Stok i Betydningen »Eng«. Bandsholm, Drøsholm, Lolholm, Stoholm og Stødesholm maa
jeg opgive.
TUN. Den fra andre Steder af Landet saa kendte
Endelse -tun findes i Himmerland vist kun i to Navne:
Galten, Flejsborg S., 1491 Gatten og Nøtten, Ferslev
S., Fieskum H., 1664 Natten, men 1501 Notting. Sidste Form, en Afskriftsform, maa sikkert forkastes, da,
saa vidt jeg ser, alle andre Former har -en. H. V.
C l a u s e n har tolket det som et Njord- tun, altsaa en
Afledning af Gudenavnet Njord og et Sidestykke til
det svenske Nærtuna 1 ). Jeg tror ikke paa denne
Forklaring, jeg synes ikke, de gamle Former berettiger den. Tun betyder »indhegnet Plads nær ved
Huset«, og mon Forleddet ikke kunde være Nød
»Kvæg«? Paa lignende Maade foreslaar jeg, at man
tolker Forleddet i Gatten som Gade, der i gammel
Tid brugtes som Navn paa forskellige Jordstykker 2),
men som ogsaa kan betegne en Aabning i et Gærde
eller en Aabning mellem to Huse 3 ).
TVED. Med Endelsen Tved har vi en lille Gruppe i Himmerland. Ordet betyder »afskaaret Stykke«
og i Stednavne »Jordstykke, der ligger for sig selv,
afgrænset ved Skov eller Vand«. Først og fremmest
findes det i en Mængde her forbigaaede Skovnavne,
og dernæst i et Par Bebyggelsesnavne, f. Eks. Hovtved, Roldtved, Rebildtved, Hellumlved. Det første indeholder vel Hov »Hoveri«, de sidste Bynavne. Et
Blik paa Maalebordsbladet vil bekræfte Definitionen.
Yderligere kan paa dette Sted nævnes Navne som
1
)

Aarb. 1916, 73.

2

ODS VI, 585. Bernhard Olsen Salm. IX, 308.
DS V, 323.

)
3
)
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Foldayer, 1\ørager, Dysager, Bud ru p S., ~f Dys O s
· Iler Døs »Dyng•, tenhob<< og dernre l »lang lrakl
Høj« (del er ikke Ordet y e, der foreligger)') saml
l,ø/1.-egaard af Løkk
>Indhegning« • 1.-ovbu Val gaard S., 1489 Skouhøi, 1487 Skoffue bod, altsaa
sidste Led Bod »Hus til midlertidigt Ophold«, Krogen,
samme Sogn, 1610 Bredels Krog, der ser ud til at
være Rest af et gammelt Marknavn med Krog »afsides liggende Hjørne i Byen eller Marken«. Sognenavnet Valsgaard, 1611 Walszgaard, kommer snarest
af glda. wall, svensk vall »græshevokset Mark<<, oldn.
vollr, og Gaard i Betydningen »indhegnet Jordstyl{ke«
eller »Stengærde«; mulig ogsaa et gammelt Marknavn.
m Markna,·nc mindes vi ogsaa i Faldeyaarcle, Ov rlade
Aa r H., 1()()4 \ Ve ler Fa ld e og
Øslerfaldll, Fald ».Jo rdst kk <<. flrarls/wu,,
Ylrup
S., let H., indeholder maaskc ~Hllllle l·orl•d som
B radsholm paa Samsø, nemlig Bras »U krudt i
X.

>>VANDNAVNE«.

En stor Del Navn indebolder Vidne ·byrd om,
al der er eller har v~ · •· l Vand i Nrerb •den. .Jeg
11< vner de v igtig l : Nørbæk Lwtdbæk, Heslbrek, Tinbæk, GravleY '., de1· i Formen 1610 Tingb k Mølle
røber in Oprinde ! , uldl>æk, Ø. Horntun ., 13\lO
ulldbe ·k, det allerede af ,J oh . l{ o k 8) t Lolke l ar
Adj klivet gul, sigtend Lil Blomster og .del er vislnok rigtigt. .tlll>c •k, uldmp S., Hornum H., og E lbcrk,
Ejdru[ S., Anrs H., indehold r Al » ·llelJ" <\, Mos/)(('/\
og Horsmose begge Mose, Rørl>æk Rør, Siv, Hornbæk,
Ovtrup S., Slet H., 1473 Huornbeck Horn »Hjørne«.
') S k a u t r u p HardsysseJs Aarb. XXI (1927), 122 f.
2
) DS l, 8.
3
) Det sønderjydske Folkesprog Il, 157.
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Saadanne Navne er ikke synderlig interessante. Saa
er der mere at tænke over i Skørbæk, Ejdrup S., 1412
Skiørbeck, der indeholder det gammeldanske Ord
skyrdh, jydsk Skjør, »Skaar«, oldn. skuri5r, brugt
om Kløfter i Bakker, hvilket vist kunde passe her.
En anden Mulighed var Afledning af Verbet skyria
»afskære«, altsaa »Skillebæk«. Søkbæk, Ullis S., Gislum H., 1461 Syckebeck opgives med to forskellige
Udtaler: [sød'bæg] og [søbæg]. Hvis første Udtaleform betyder noget, kunde jeg tænke mig en Aflydsform til Sudde »Eng med Vandhuller«. Vester og
Øster Ørbæk, Kornum og Løgsted S., Slet H., 1494
Vesterørheck, 1392 Østerhørebek, af Ør »gruset Strandbred<<.
Endvidere Elkær, NØI·kær, Stmndkær, Yankær,
som er ligetil, Hylkær, Lundby S., Slet H., 1664 Lile
Hølchi af Holk »Vandhul«, Haldkær af Hald »Skraaning« •. Tomkær, SI·elum S., Hindsted H., vel af Torn
»Tjørn <c, kscnuad »Oksevade ·ledet«, Dybuad, Overvad
»det øvr Vade ted«, ' 'adgaard i Strandby S., Raakildegaard, Elleshøj S., vel .snarest af Dyrenavnet som
Ravnkilde af Ravn (nogle har tænkt paa sakral Betydning), Fyrkilde, Ravnkilde S., 1429 Fyærkildh,
usikker Betydning, Mølsig, Sigsgaard, Rensighus, Sebber S., Slet H., alle af Sig »lavtliggende Jord, der i
fugtigt Vejr er under Vand«, Hadsund, 1468 Haddersund kommer vel af Mandsnavnet Hathær, Hvalpsund, 1449 Hwelpessund af Hvalp, men i den gamle
Form med vestjydsk Depalatalisering i tryksvag Stilling'). Flø, Gravlev S., »oversvømmet Sted«. Beslægtet med Flø, der naturligvis er afledt af Flod og i
Familie med flyde, Fløde osv... er Endelsen i Sejlflod,
1

)

Br.-Nielsen GG I,§ 129, 2.
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Fieskum H., 1610 Seielflo, 1345 Sæghælfloo. Flo opgives at betyde »Sted paa Hede eller mellem Klitter,
hvor der staar Vand om Vinteren, men som om Sommeren er grønt« (Feilberg). Sejl- er beslægtet med
Sig. Visse, Nøvling S., Fieskum H., skl'ives 1610
Wisze, 1688 Weese, 1443 Vissø, 1442 Vixø, 1422
Wissyæ og kunde umiddelbart se ud til at være Ordet Vese »Sump«. De gamle Former kan derimod
nok tyde paa oprindelig Sammensætning med -høj,
men dette synes paa den anden Side ikke at stemme
med Landskabets Karakter.
XI.

ANDRE STEDNAVNE.

Som sidste Kapitel behandles nu nogle Navne,
som staar uden for de hidtil behandlede Kategorier.
Medens de foregaaende som sagt er behandlet nogenluqde i kronologisk Orden, uden at jeg dog er gaaet
dybere ind paa disse Problemer, er det umuligt i
de følgende Navne at sige, naar de er opstaaet. Hertil kommer, at nogle af dem hører til de mest gaadefulde af Landets Navne. De følger nu i alfabetisk
Orden.
Aale, Ranum S., 1322 Alae, 1252 Als, er sikkert
det Ord Aal, som vi traf under Omtalen af Aalborg
(S. 132), oldn. all »Strømleje«, det kan i danske Stednavne betyde Lavning, Vandløb. Arden, Hindsted H.,
skrives tidligere næsten udelukkende med e: 1512
Erdenterp, 1486 Ærden, 1480 Arden, 1454 Erden.
Sidstnævnte Form er den ældste, og e maa være blevet til a i nyere Tid 1). Afdøde Provst A l e x. R a sm ussen har prøvee) at tolke Navnet som Sammensætning af det gamle Ord for Plov: Ard, oldn. aror
') Kort § 80.

') Aalborg Stiftstidende 8, Novbr. 1931.
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og Endelsen -VIn »Græsgang«. Om det sidste Ords
Eksistens i Dansk tør jeg ikke udtale mig, men hvis
det var rigtigt, vilde d vel svinde i en saadan Sammensætning1), men det er tværtimod bevaret. Hvad
-en saa kan være, ved jeg ikke. Forleddet kan ikke
direkte være det Ord, der svarer til oldn. ar5r, men
det kunde være en Sideform med i-Omlyd, jfr. Verbet ærja af et ældre *ar5-jan 2). Udtalen skal ifølge
Stednavneudvalget være [a·dan], men det maa være
en »Jernbaneudtale«, thi efter venlig Meddelelse fra
Statsskovrider P o u l L o r e n z e n er Udtalen »Arren
med svagt Stød paa l. Stavelse, i al Fald Syd for
Skoven, hvorimod man Nord for denne kan høre det
udtalt med d«. Stødet kunde eventuelt vise hen til
et gammel Enstavelsesord, men hvilket? Heller ikke
Barmer, Sebber S., Slet H., er jeg klar over. Der
skrives 1552 Barmedt, 1252 Barnæmyræ; Myr »Mose«
i Forbindelse med Ordet Barn kunde sigte til et eller
andet Sagn, men hvilket? Bisgaarde, Ravnkilde S.,
Aars H., skrives i det 15. Aarhundrede Bispgaar9- og
kommer altsaa af Biskop. Blære, Aars H., 1337
Bleere mulig ældre Bleg-agre, eller Blærre, et jydsk
Substantiv, der betyder Kile. I Blegedy, Rostrup S.,
Hindsted H., udtalt [bleg(a)døj] 3 ), skrevet 1611 Blleygedye, 1320 Blekwild (sikkert forvansket) har vi nok
samme Ord Bleg »Kalk« og som Efterled Dy »Dynd«.
Dumphuse, Skivum S., Aars H., kommer sikkert af
jydsk Dump »naturlig Fordybning i Jorden, fugtigt
Sted«. Giver, Aars H., 1509 Giiffue, 1611 Giffuer,
. udtalt [gyw'a] er usikkert, da det ikke er klart, om
r'et er ægte. Hyis dette er Tilfældet, kunde der være
') B r.- N i e l s e n GG Il, 298.
Jeg skylder Gunnar Knudsen Tak for denne Meddelelse.
3
) Udtalt med aabent (»blødt•) g.

2
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Tale om en Sammensætning med -ager. Men saa
Forleddet? Stødet kunde tyde paa gammel Enstavelsesform. I Anledning af Give i Nørvang H., ældre
Gyghæ, har S c h ii tte sammenstillet med oldn. gtgr
))j ættek vinde« 1), men jeg tror ikke derpaa, og slet
ikke her. Gllg, S. Tranders S., 1425 Gugh hører til
de mange Navne af »Kortetypen«, som er saa fortvivlende svære at arbejde med. De er oftest ganske
gaadefulde, ikke til at tolke, og saa er der det il:riterende, at det ofte er velklingende, karakteristiske
Navne. P. K. Thorsen har i et af sine Breve til
J. Byskov 2) udstedt et Hjertesul< over disse sære
Navne af det, som Schiitte har kaldt Korthornstypen,
og som sikkert hører til vore allerældste, og han har
Ret i, at man er helt ude at svømme med Navne
som: Ut, Glud, Bret, Skjold, Vrold, Bleld, Selde, Nim,
Tem, Rø, Strø, Sejs, Grejs, Klejs, Lir, Bur, Fur, Rær
etc. »Jeg ved, hvoraf Langeland har sit Navn, men
om Amager ved jeg hverken mere eller mindre end
om Sahara. Der er tre Byer i Jylland, der hedder
Ure. Navnet lyder i mine Øren lige saa hebraisk
som Ur i Kaldæa, Abrahams Fødested.(( Man er faktisk hjælpeløs, og S o r tf e l d t s Forsøg paa en Forklaring ud fra et Personnavn Gaukr, eller at det skulde
være Navn paa et Vandløb(!), er følgelig uden Betydning.
Gyvelgaard, Ulstrup S., Aars H., indeholder Plantenavnet Halvrebene, Als S., kender jeg ikke i gamle
Former, men man kommer uvilkaarlig til at tænke
paa den gamle Rebning, Opmaalingen af Marken.
Ogsaa Hjeds, Veggerby S., Hornum H., er vanskeligt.
Det skrives 1443 Hietze, udtales [bjes], og det er
1

)

2
)

Stednavne fra Arilds Tid 60.
P. K. T h o r s e n Afhandlinger og Breve Il, 116.
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maaske første Led i en Sammensætning, hvis sidste
Led er tabt, Forleddet kunde eventuelt være en diftongeret Form af Trænavnet Eg. Der er Paralleler
i sønderjydske Stednavne 1). Hole, Lovns S., 1442
Hwole, udtales [hu;)J) er sikkert glda. holæ »større
Sænkning i Jordsmonnet«, hvilket godt kunde passe
paa Stedet. Hvarre, Vebbestrup S., 1611 Huarre, kan
efter sin Beliggenhed ikke være Hvarre »Klit«. Jeg
tror, det er det glda. Ord hwærf »Drejning« med en
eller anden jydsk Udtale. Ifølge Trap har Hvarre
Slot ligget paa en Landtunge, der gaar ud i Hvarre
Sø. Ordet er da maaske brugt om Kystlinjens Drejning2). Er dette rigtigt, foreligger der her en Parallel
til det sjællandske Navn Hørve. Sidste Led i Hvorvarp, Ulstrup S., 1611 Hanvarp er Varp >>indkastet
Jord, en Gang med Saakurven« (Feilberg), jfr. Udtrykket at saa et Varp, men første Led kender jeg
ikke. Knolde, Sønderup S., Hornum H., kommer af
Knold »Jordklump« vel paa Grund af ujævnt Terræn. I Vebbestrup har ligget et af de mærkelige
Navne, der rundt om i Landet skrives Kollekolle,
Koldkur, Kalleko etc. Det hed her Koldkod. Formen i Valdemars Jordebog 1231 Kaldæbot er Skrivefejl for det, der 1427 hedder Kolkoth. F01·led et·
djekli'\et kald »ko ld «, Efterled glda. kol »Hylle(( 6).
Kyø, St. Aslntp ., le l H., l 42 Kø ye, 1401 Ky ~ ,
og Uvø, 1231 Lygh, 12~2 Ligh kan jeg ikke for laa.
Godrim, en He deg~ard i ønderholm ., amrnensliJles af Marius Kristensen 4 ) med andre Navne
Godrem og Godrum og mener, at det ligefrem bety1) DS V, 113, 185, 394, 447.
') G u n n a r K n u d s e n Turistf. Aarb. 1931, S. 123.
3
) Smst., S. 133.
') DSt. 1911, S. 47 f.
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der godt Rum, langt til Naboer. Udtalen af Godrum
rind er leY ., opgiv
af M. Kr. om (gu·arø m"J,
og s ~u' kuld e , ,i ha v' ikke n.l el Rum , men et Ord ,
der er anedl d eraf -ry mi, jfr. sven ·k ulr mm e o m
n -top i del m s le af Nørrejyds l· bli ve r Lil [re m·].
Derimod in deholder L angerim , Al
., 1688 La nge
n endhnu v •l enleo Hend »Va ndrende« ell er Hinde
»Jordryg, høj Banke«. Overlade, Aars H., 1664 Offuer
Lae og Sønderlade sammesteds. 1664 Sønder Lae
kunde efter den gamle Form indeholde Laa, der bruge om lavt Vand L· t inde ved L und og i ~ r malle
Rend er, der skær er ig ind i Landet, jl'r. Laalaud og
Laaeu paa • gholm i Limfjorden. Sa al edc ogsaa
Sorlfeldt. 0/Je S. Hindsled H., H23 wæ, 1322 Avæ,
udtales [o·w·], hm· S e h u tle 1) Lolkel om Na n et paa
den i Madager Pj01·d udmundend e Aa, hvorved Sognet ligger. D elle forb •de dog vi t af dta len a f Ordet Aa 2). Lettere er Odde, Als S. Mou, Fieskum H.
1421 Moo toll t' c hi'tll e 3) a f Ordet Mo »Finde,
sand el Slell «. Muligvis
d g n· vn r F ilberg
ogsaa Mo i Bet dninge n »e n la , ·orl er <c, men
cl •t er ga n ·ke uvisl.
Nibe, 1406 Nypæ, 1375 Nibe sætter Se h i't tte i
Forbindelse med Gnibe, · der findes i svenske Dialekter, Norsk, F ærøsk og Islandsk i Formen nipa ))højt
ludende Fjeld« og forekommer i danske Stednavne i
Betydningen »høj Bakke ud til Havet, høj Pynt«, jfr.
Gniben paa Sjællands Odde. Formen med p 1406
synes mig snarere at vise hen til en anden Parallel,
nemlig Nivaa i Nordsjælland, 1552 Nybe Aa, 1370
Nyvæ, som af Stednavneudvalget tolkes som en Side') Stedn. fra Arilds Tid 85.
) Kort S. 28.
") :\'ævnte Bog S. 82.
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form til de norske Elvenavnstammer Knip- >>trangt
Sted(( og Verbet knipa »knibe, klemme(( 1 ), men nærmere kan jeg ikke komme. Rav, Torup S., Hellum
H., af glda. rav »Hældning(<, sigtende til Terrænets
Hældning ned mod Madum Sø. I Røgellmse, Løgsted S., har vi Røgel »langstrakt, laY Forhøjning«
eller »midterste og højeste Del paa en Ager(<. Sebbu,
Slet H., er overleveret 1268 med Navnet paa Sebberkloster: Sybørhu, en mærkelig Form. Muligvis
har Sortfeldt Ret, naar han her finder Personnavnet Seborg, Siborg sammen med en ikke helt afslidt
Endelse -høj 2). Smak Mølle, Kornum S., Slet H.,
1611 Lildsmack Mølle ligger tæt ved en ·Bæks Udløb
i Limfjorden og er identisk med Ordet Smække »Indretning til at aflukke noget med(( 8). Herredsnavnet
Slet, 1231 Slæthæhæreth er vel trods th'et Ordet Slette,
en Afledning af Adjektivet slet »jæm«. Smidie, Bælum S., Hellum H., 1457 Smidie, 1453 Smydi er
maaske selve Ordet Smedje, men hvordan Stedet har
faaet dette Navn, er uvist. Skulde det være sammensat af Smed-høj? Stavn, Farstrup S., Slet H., 1552
Staffuendt er sikkert Stavn i Betydningen »fremspringende Højde(<, hvilket passer til Stedet, jfr. Stavnshoved ved Grenaa. Rævhale, Aars S., 1611 Reffhale
er nok et gammelt Naturnavn, ·hvor Hale betyder
»smal Landstrimmel, som strækker sig ud fra et
større Hele, eller som er omgivet af Vand<(, hvilket
ogsaa passer med Naturforholdene, ligesom det passer nogenlunde paa Skudshale, Dal S., Fieskum H.
Sellegaarde, Als S., 1415 Selytofft, 1611 Søllegaardtt
kommer af Trænavnet Selle »Pil(<. Svanfolk, Skib') Nævnte Bog S. 84 og DS Il, 24.
') Steenstrup Mænd og Kvinders Navne S. 145.
") Ind!. Stud. 41.
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sted S., Hellum H., 1664 Suanfolch forstaar jeg ikke.
Vester og Øster Stræt, henholdsvis i Vilsted S. og
Vindblæs S., Slet H., skriYes 1552 Strelte, men det
første 1407 (Afskr. 14 76) Strudstorp, det andet 1407
Stræta. Formen Strudstorp maa sikkert forkastes som
uægte, men hvad er saa Stræt? Trend, Strandby S.,
Gislum H., maa vel paa en eller anden Maade staa
i Forbindelse med Stammen i Tranders (se S. 135).
Vraa, Rostrup S., Hindsted H., er det velkendte Ord
Vraa »afsides Sted, Jorder i Udkanten af det dyrkede«. Yindblæs, Slet H., hed allerede saaledes 1231:
Winblæsæ, og det tolker jo sig selv. Klosternavnet
Vitskøl er behandlet af Alex. Rasmussen 1). Det
blev som bekendt latiniseret til Vitæscholæ og skrives i gammel Tid: 1219 Vitescole, 1158 Withscuele.
Første Led er with »Skov«, og Provst Rasmussen ser
i andet Led en jydsk Udtale af Skjul, idet der saa
s k ulde tænkes paa Stedets tidligere afsides Beliggenhed bag uhyre Skovstrækninger. Men efter andre
gamle Former at dømme ser det snarere ud til, at
vi har at gøre med det glda. skyflæ »Rydning«, men
sikkert er det ikke. Forresten har vi samme Navn
paa Sjælland i Herfølge S. og i Tjæreby S., Vester
Flakkebjerg H. 2). Følgende Navne skal maaske stilles sammen: Vaar, Fai'strup S., Slet H., 1552 Wore,
Vorgaard, Bælum S., Hindsted H., 1441 Woergaardt,
Birkevorde, Rostrup S., samme Herred, Store og Lille
Vorde Sogne i Fieskum H., 1406 Vdre Worthæ, 1345
Yterworthugh, 1292 Offuerworthing, 14-19 Lillæ Wordum, 1664 Lille Worde. Formen 1345 tyder i Ret') Ft•a Himmerland og Kjær Herred IX (1920), 446- 48.
H n riJ
s si n g Hist. Aat·b. for Sorø Aml TV, 35.
Gu n n a r K n u d sen Hist. Aarb. f. Præstø Amt VI, 22.
Samme i Turistf. Aarh. 1931 , 128.
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ning af Endelsen -høj, og Forleddet kunde da maaske
være det glda. Varde »Vagt, Bavn, Stendynge til
Mærke eller Udsigt«. Sprogligt var der vel heller
inlel i ejen for, at •orledd el var Ore >> dm ark «.
I følg ode 1 av ne h ar vi maa ke Mind r m h eden k Gudsdyrkelse. Von ·ild, Gi lu m H., 11 , 6 the osb •Il e af Gud enav net Odin. Hm·ild, Voksle v S., Hornum H., er en Sa mmen æ lning a f Harg, oldn. b i:i rgr,
»Slendyn ge, heden k T empel <t og el Eflerled, som k a n
vær baade wæU1. L »Vade Led « og holt » ko «. Axe l
Olr i k b ar tolket det il<kerl ensdann de Ha rild ,. ti
Sevel som et *hargh-hillæ 1), hvor vi altsaa har det
ældre jydske Hillæ >>Høj«, jfr. engelsk hill. Med an dre Ord en Parallel til det nys nævnte Vonsild og
Nærild, ældre Niarthæhyllæ. Fræer, Hellum H., har
H. V. C l a u s e n 2) antydningsvis sat i Forbindelse
med Gudind en Freja. De1· skrh e 1406 Fr. ger og
1590 Fræg~. Mon del dog ikl<e simples t forklares
som Mand nav net Fræ lhi og E fterl edd el -ager ? lnttelig kal jeg næ •nle to Na,·ne, som efter min Opfallelse kan idne om hedens k Religi on, nemlig Slavsgaarde, Ha ver le'
Aars H ., og det n< rliggendc
Slavsbjerg, der sikkert indeholder Sta' »Gærde lav« .
.Jeg h·or der her l'or ligge r el Sidestyld\e til det Forhold, om Dr . V i l h . l n C o u r har pnavj l i F01·bindclse med den gamle
ldlidshelligdom Thormose i.
r ørrc Horne Herred ed Ringkøbing Fjord 8). [ den
lille Eng, som af Heboem e kalde Tbormose, har
Arkæologerne fun det Rester af en m ~ gti g Eg samt en
Række nedramm ede P, l , der har d ann et en »Stav') DSt 1911, S. 9.
) Aarb. 1916, 74.
") • Jyllandsposten • 25. Marts 1923, sml. min Artikel s mst.
4. August 1931.
2
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gaard<<, et Gærde, der skulde afskære Holmen, sotn
den antagelig bellige Eg stod paa, fra det omliggende
Land. Dette foruden andre Kriterier (hellig Kilde i
Nærheden, Marknavnes Vidnesbyrd) foranledigede la
Cour til at antage Tilstedeværelse af en ældgammel
Helligdom paa dette Sted. Jeg minder om, at vi i
Haverslev S. befinder os i Nærheden af Herredsmidtpunktet, og der er to Helligkilder i Sognet. Desuden
kunde det omtalte Sted for Beliggenhedens Skyld godt
have haft sakral Betydning. En lidt afvigende Tolkning har S v. A a kj ær givet i sin Afhandling om
sydfynske Stednavne'), idet han tolker Stavshøj s.o m
Højen med Gudestaven, Gurlestøtten.

Vor Vandring gennem Himmerlands Stednavne
er til Ende. Hvis nu nogen skulde synes, at vore
Resultater har været kummerlige eller dog ret ringe,
saa skal jeg saamænd ikke modsige ham, men, som _
jeg allerede har sagt, maa den endelige Vurdering opsættes, til Stednavneudvalgets Behandling foreligger.
Det sker forhaabentlig i ikke for fjern Fremtid. Som
man nemlig vil have set, er Himmerland rigt paa
ejendommelige og interessante Navne, som sætter Fantasien i Bevægelse. Der er selvfølgelig ogsaa mange,
som overhovedet ikke er berørt i denne Oversigt.
Det er de Navne, som Folk ofte giver deres Gaarde
og Huse i sproglig Uforstand i Stedet for at finde et
godt gammelt Marknavn frem, som ofte er tusinde
Gange mere værd, baade sprogligt og sagligt, end
Navne af Typen: Bakkegaard, Nygaard, Nørre-, Sønder-, Øster- og Vestergaard, Højvang, Ladegaard,
') Turistf. Aarb. 1925, S. 43.
10°
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Lisedal, Sofiedal, Teasminde, Henriksdal, Hansgaard,
Louisendal (ovenikøbet med et tysk -n- ligesom i
Charlottenlund, Amalienborg, Falken<Ial, Lerkenfeld
etc.), Elmelund, Krogsgaard, Nielsminde osv. osv.
Alt dette er sprogligt værdiløst og forfladigende. Det
maa haabes, at der, naar Stednavneudvalget engang
faar det gamle Marknavnestof fra Himmerland bearbejdet, vil vaagne en større Forstaaelse af, hvilken
Værdi det indeholder, saaledes at man tyr til det ved
nye Navnedannelser. Indtil det nævnte Værk udkommer, haaber jeg, at mit Arbejde i Forening med
Hr. Sortfeldts maa kunne gøre nogenlunde Fyldest.

N. U. OG HISTORISK SAMFUND
EN REDEGØRELSE

D

ET amarbejde, som paa Foranled ni n g af u oderkrevne kom i Stand mellem Nordjysk dslilling
og Hislori k amfund, blev en Skufl'el e fot· o - og
vel ogsaa for N. . M n da Yot·l amfunds Navn
11 urer de paa
d tillingen i Forbindelse med en
topografi k Billcdoplu ngniug, sl<al jeg gan ke karl
gøre R de for hele Sagen.
Tidlig paa arel fik jeg tlen Ide at Histodsl·
Samfund kund
•de ·in Bi tand ved Fi·emslillingen
af den histori ke Afdeling g Lil Gengæld gøre opmærL om paa in Ek isten , sit Formaal og it
Arbejde. 'ed orl dvalgsmøde havde jeg el Forlag Lil en Plan for ·v or Med irken udarbejdet, men
der blev ingen Tid til at d1·øfte den.
aa tog jeg
selv Affære. Jeg henvendte mig til ber t H a n s e n
og Tegn l' V a g n l> · , der begge ''ar intere ·serede i
amarbejdel. - Imidlerlid havd
i fra Forfatteren
C h r. H e i l k o v modtaaet som Gave ha u topografi ·ke Billed amling, og der var slrak Enigh d om,
at d LilJing af Typer af denne :kulde indgaa om
Led i Planen. Ret naturlic<t kom Hr. Heilskov aa
med i
rbejdel, og ved l Møde med Hr. Vagnb
blev saR det endelige amarbejde planlagt. H1·. Heil-
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skov skulde finde en Form for Ophængning af topografiske Billeder paa to til Raadighed stillede Vægflader ved Aalborghallens Hovedindgang, og jeg skulde
udarbejde korte Tekster til et passende Udvalg af
historiske Begivenheder i Nordjylland. Disse skulde
saa fremstilles i Figurer paa et stort Kort, der skulde
udfylde Hovedparten af den store Gavl i Hallen ved
Indgangen. Kortet skulde indgaa som et naturligt
Led mellem den forhistoriske Tid og N utide n og samtidig vise, at det er her i Nordjylland, det er foregaaet!
Under dette Kort og de topografiske Billeder skulde
anbringes -en Montre, indeholdende Historisk Samfunds Publikationer fra dets Stiftelse under Mottoet:
Vi søger Slægtens Spor i stort og smaat.
Mei.1 ak! Gavlen blev beslaglagt til Anbringelse
af en stor Højttaler, og Montren blev stjaalet, før den
blev opstillet! Og det lykkedes ikke at faa en ny
bevilget.
Hr. Heilskov og jeg arbejdede i to Nætter med
Opsætning af ca. 2il0 udvalgte Billeder, hvoraf mange
sjældne. Den ene Vægflade optoges af Billeder fra
Aalborg, Nørresundby, Nibe og Løgstør og den anden
af Billeder fra Landdistrikterne i Amtet. Paa begge
Vægflader blev der afgivet Plads til en Tekst om
Formaalet med en topografisk Billedsamling; men
denne Tekst lykkedes det først at faa paamalet 14
Dage, før Udstillingen sluttede.
Naa, det viste sig, at Billederne alene vakte ret
stor Interesse, og det tør haabes, at mange har faaet
Forstaaelsen af, hvilken Betydning Bevarelsen af
gamle Billeder kan have for Forskere af vort Lands
Topografi.
Henrik Møller,

EN GAVE TIL HISTORISK
SAMFUND
EN TOPOGRAFISK BILLEDSAMLING
poRFATTEREN C H R. H E ILSKo v, tidligere Bibliotekar
i Gentofte, har i Sommer skæ nket sin store topografiske Billedsamling over Aalborg Amt til Historisk
Samfund.
lu. Heil ko v, som for Tid en ha r sin 13 1 < l i
Ø ter SJIIHib) \ Cd Aalborg hur t:ra
ngdo m li den
Tilkn lnin g Lil Egnen, idel bans F ader en Tid \•ar
Pro ,· ·t O" Sogne præs t i B •lu m. Ha n In t re se f01·
B< lum Sog n \'il være Yore Mcdl mme r bek ndl g nnem h a n lø dige Be lu·h ·else : Bælum Sogn gennem
Iull l i m ·te a r bog.
s •'7 Selder, so m vil bli v
Af ha n ø rig Forfatterska l h il ., rli g n, vncs
cl n s tor Bibli ogra fi O\'er hi Iori k-to pogra fi l· Lillerallll', om udlw m fo r en h a lv ne · Aa1· siden .
C hr. He.i l l· v Kt •rlighed til \'Orl La nd Natur
lla r givet b a m den Id a l ind samle all Billed tof af
topografi k
rt og d rv d h va re 1ind ern e om vort
La n Is dse nde. Ge nn en• ma nge Aa r h ar F d'a ll. r n
ind a ml t BiJledsto f, som saa flerhaa nden er opk l· bet
og ordn l, aa d l er uoverskueliol.
Po1· Aalborg Amt Vedkomme nde •t· nr. Heilkovs Samling naaet op paa O\'er 20 O Billeder, hvoraf
ma nge mege t sj, ldne.
lle er opklæbed og ord nede
hen d - og ·ognevi i Ka ser.
Det er denne Samling, hvoraf Typer var ophængt
i Aalborghallen under Nordjysk Udstilling, Chr. Heilskov har skænket Historisk Samfund. Med Billederne
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medfølger nogle gamle Kort, blandt andre det ret
sjældne Videnskaberne.s Selskabs Kort over Aalborg
Amt.
Det er en Gave, som forpligter.
Foreløbig er den opmagasineret i Det nordjyske
Landsbiblioteks Kælder. Men den bør opbevares et
Sted, hvor den er let tilgængelig, og hvor den kan
komme til sin Ret.
Det er der heldigvis god Udsigt til. Nedskriveren
af disse Linier talte under Udstillingen med Borgmester
Jøtgensw om age u. Den n e m· tral<s interesseret
og lovede al kaffe el pas ende Lokale til Formaalet
i en af Byen ofreuUige B gninger.
aa Liaaber vi, det vil ·IJ·ømme ind med Billeder,
gamle og nye: Bygninger, Gader, Landskaber, Gaarde,
Huse, Broer o. s. v. o. s. v. Alt kan bruges.
I øvrigt henviser vi til Anmeldelsen af Chr. Heilskovs Pjece om samme Emne.
Vort Samfunds Formand Lærer Ludvig Hedelund
har i Brev hjerteligst takket Chr. Heilskov for den
værdifulde Gave.
H. M.

SOMMERMØDET
I HAMMER BAKKER
'T for \Urt Samfunds Am·smøde eller Udflugt var de
STEl)
na turskønne namm r Rakker. Vi imødekom derved et

Øns ke fh1 ll llis to ris l 'a ml'und for Hjørring Amt« om at holde

ol Fællesmøde d r.
:\lød l, som ho.ldtcs Onsdag d. 21. .Juni, var hcgunsliget
af det b erligst Vejr •fte1· •n lacrk mm() n Hegn.
l\ L 1•1 mødt \'i \ ndclboernc vccl Sulsled 1\ irkc, hvo r
F rmnnd Lærer L ud v. H e d lund, lwnd byde \'c lkommen lil 5- 600 Ocltugerc. Saa 1-{otlt, som d l lud sig gør e,
sa ml les vi i Kirk '11 m d d l'igc Kailon a l ' l'icr , og her hc !<Il
Stedets Præst, Pastor V 's l e n el F o r ed ra g der pnahørlcs
111ed den sl(.u·st In l ' r e ·sc.
P11stor \ esten \';tt· af den i\1 ning, <I l d r i <l n all rli:lr s te
kristn Tid lu1 vde stanel e n Træ klrk h r , da Kirk ens Beliggenhed i en ød Egn il;ke ka n forldaJ· s paa und n ':\IMtlc.
IIla n .lw n t:cnk s ig, at d n e.r h •p;<t l al' Høvdin g n, Offergoclen og hm· tilhørt denn •s (;am·d, maas l<' den, cl r nu
h del r Langelund. Stm kom :ogne-Tn lcl elingen, og KirlieD
hl •v nyo pfØrt af' Sten-Kvaurc. D , fø rst var næsten allid
Patronats-I<iri(CI', Jwor Høvdingen eller de n fe rnemstc Mand
var P a tro n ell ,. Besky lle t·. l i\Jidten ni' HOOem s ldfl de
Kirk n igen dscend e. Taarn l b •gg d
Lil af L nsnwnden
J>H ll Aalhorghus, som \lll' Erik ;~ f Pommet·ns
dc nl'igsm inis ter,
Brun • El'il< Eriksen Dan n r . F n s n •re An·i11 ' til ElkjærGodsct Esldld 1 ielscn, uclkøl>et· nogle a ndre n •ing 1· og hygger
Hovcclgam·uen 'Hng, som Kirken nu hør r unde r til 1654.
S. rli g .lust Høg, ove r h vem der findes l Epitafiu m var
Kiri n en god Herre. flan lod 1 ·18 mal de ri~e og skønne
Kal.kmal erier, d l' smykker H ''ælvingerne de 1·igcsl i Nordjylland.
m !<ring 1880 fil( KirJ<cn ved en gt•n nemgrih nd ·
J1 , llllll'Cri ng s it nU\'t'l'encle 'dscencl .
Der slutleeles med Salmesang.
E l"tc1· eu KaO'ep;~vs<.> i 13ranths Plantage k~Jrlcs Lil de n
\'Ol'

lidiigere Pnustcgm1rcl, lJHu mm er gan rd «, hvor Fonnanden for
lljøl'ing-Sumfundct, Potmest r C. I<Iil g<ul r<l, lall om
den gamle Pr, s tegan rd og Pr::csteslrogten · t ti m p c, h voral'
cl ·n førs te, Henrik Jensen Sta mpe, 1>1 v lwldcl til Sognepræst
J675. Den sidste var Statsm inilil r n H nrik Stmnpe, :>O lll død
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1789. flan Yar n ædel P r on, en fremragende r·etslærd
\id n knhsmand og r >LsindJg Em hellsmand, der Iil< meget
sto r B lyd11ing i Datidens oJicnllig Liv. Huns \ ugg har
allsna ·taa l i Fimnmcr P rres tegaard.
Derfra spadser des gcnn m den parldJ«ncnde Have forbi
Hammer l<irke lil den r ·ta urer de Set. Hclene - 1\ildc
sydvest ~ r l il"l<en. · Gamle F ,lk h·rr· h r pa<wisl St del l' r
en »heil Tja;il«, d r i tidligere Tid havde stort Uy lur sit
hell>r dend Vnnd. V r·l amJ1u1d Jik saa den Tanke al f1· de
og islandsrette ({ild n, uf hvllk n d r kun kunde pauvises n
Ford~bning. Ved Fon;tu. else og Forelwmmenhed fra Eje1·en,
Gaanl Jer N. N i e l s e n s Sid·• er Stedet 1111 fredet og r·ydde!
lidt, sua der er fol'llOltfsvis let Adgang. En i\lir1desten, so m
er skænJwt af annlejer J n s e n, Hammcr·gaard, r i Sommer rejst paa Sted l; deus fndskrifl »licl nc Kildeu er· tegrl't
af nanl<rlireklør c h r. J øq~cnse rl, Aulh rg. Denne holdt
nu n Inchri Ise ' l<lle, lwori han omla ll <l .hellige KiJd r:;
B tydning i lidlig r Tider og heuYiste tiJ Aug. F. cl1midls
ny lig udkomne Bo~ om vorl Lands GIS kendte Kilde I·, ud,, h et
ur »Da nma rks FoU·eminden<.
Saa saml des vi ved H a m 111 l' K i r k e, In• r c;l!ld.
pharm. N. H ed i n Nøncsunclby tultc om Kidtens Historie.
Kirken kun d ikk • nunm de rnange Deltagere, llV rf'or i\fø<let
bollUes vaa den !,'l'tcsldredt Sydskr:wning uf Kirl<egaartlcn.
Hedtn gennem gik f irken · Historie i sto r Træk Den
,. Hoveclldrkc fur l jall· HerreeL og stmnm r fra ml<l'ing
1100. Bjælkelull l bl ,. i i\liddelalclere.n erstatl >l med H vrol,·inger. Bag Alter l r bevar t t \ inelue l'ra den ældste Tid.
' am lidig h lev Kirk n lllh•id •l mod \ esl og nfslnltet med d l
m1sclig Tau m. Allertavl ·n et· malet af Digte r n fngenHtnns
Hustru. THler· n s luttede med en Gen n •mg;mg uf J<irk · ns
mung Ligslcn, bl. H. ove1· den kendte Præst Tb . alst:hiølb.
AJ'død SHgfør r r\. Oles n, øn esundb) som ejed KiTk 'Il,
lud d n restaurere 1899.
I et mægtigt Biltog gik d •t nu til den nalut·skønn D y htf a L, h\'or lien m d bragte M<ul spist ·s. S n e r e kør l · Lil
Grinsted l aviUon, hvor ..\l'tenl<affcn indlogcs. \ d
((siglslmmlet samlelles en DeJ rm· at hør Oplæsning at' Forfatteren
J ns Thise.
~led flislt dens Sang »Som dybest Brønd gi'r nitid kl:1rcsl
Vand<< slutledes ti n alsidige Dag, ol-( vi Himm ••·bo r søgtt>
sydpua i den dislunge Allen.
I-lE RlK i\fØLLEH.
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BOGANMELDELSER
AALBORG BYS HISTORIE
III. DEL
VED P. C. K N U D S E N

(l Kommission hos Boghandler Viggo Madsen, Aai!Jorg.)
Anmeldt af Henrik Møller, Haals.

AALBORG Bvs His-romE, der som bekendt b kostes
udgivet af Aalborcr Byran.d, af lulles m d dette
Bind, det tredje i R::>ld· n. dgi eJse n har kun . pændt
o''er tre Aar, hvilket selvfølgelig kun har været muligt derved, at Materialet i det væsentlige har været
samlet i Forvejen.
Bindet, der er paa 242 Sider, pr d s som ine
Forgængere foran af et FarYelilogrnfi denne a ng en
Tegning af Fr. Wilh. Otte g fore lit! nde en d igt
OYCl' Aall org 1831. Udfø1· Isen af delt • aayeJ om af
tiet øvricre f !dige Billedslof og det smukke Trykkeriarbejd i cl t h J· taget tj ener Emanuel Schølins Bogtrykk eri til m gen Æ r .
Halvdelen ul' Bind t omhandler Aalborgindustrien
i Fortid og Nutid samt Haandværk og Haandværkere.

Sammen med et tredje stort Afsnit om Handel og
Skibsfart gi ves her et interessant Indblik i det Virke
og Snille, som har præget Borger-, Haandværker-,
Handels- og Søfartsstanden i Aalborg gennem Tiderne,
et Virke der gjorde Aalborg til en af de førende Byer,
og sor.n beva1·cr denne Føring i Nutiden.
Efter nogl mukke GengiveJ er af olfentlige Bygninger og private Hus
kriv l' Forfatt ren nogle
spredte Blade nf B •ens Historie. Der gøre Hed • t r
Banker og Spare! asser m. m. og under Afsniltel:
Aalborg i Forvandlinge n Tegn kit eres kort den
rivende dvikling, der indled de med Boulevardens

156

BOGAN~IELDELSER

Gennemføre! e 191 2-14, og som i de forløbne tyve
Aar fuld Læ11dig har forandret Byens Fysiognomi.
om de foregaaende Bind afsluttes ogsaa dette af
et udførligt P erson- Sag- og Stedregister.
Idet vi henviser til vor Omtate af I. og II. Del
af Værket i vore lo idste Am·bøger vil vi b etegn
det nu afsluttede ærk som el betydeligt Bid1·ag Lil
Belysning af den kullurelle, iudus!Tielle og merkantile
Udvikling, som kende Legn r Aalborg B •s Historie
gennem Tiderne. E n udtømmende Redegø rels giv r
Værket ikke, hvilket heller ikke har værel Menjn nen,
da en fuldstændig Aalborg- Be Lriv l e bland l andel
vilde sprænge de økonomis! e Ramm er for dgivelsen.
Men som Forfatteren selv anfører i Forordet til I. Del
og nu ogsaa i nogle afsluttende Bemærkninger i sidste
Del, er Arbejdet fragmentarisk anlagt, og han udtaler
beskedent Haabet om, at Byhistorien i nogen Grad
maa tjene som en H aandbog. Det kan den først og
fremmest, og hertil bidrager ikke mindst dens værdifulde, omfattende Registre.
Der er al Grund til at takke Forfatteren Kommunelærer P. C. Knudsen for det Arbejde, han nu
har afsluttet. Det er et Værk, der vil knytte hans
Navn fast til Byens senere Historie.

OM OPRETTELSE AF TOPOGRAFISKE
MUSEER
EN FOLKESAG
Af CHR. HEILSKOV

Anmeldt af Henrik Møller

behandler i dette lille Skrift en Sag,
der ikke taaler at opsættes længer, nemlig at
sikre Efterverdenen Billeder af vore Landskaber, Fortidsminder, Byer, Kirker, Gaarde, Møller, Kroer osv.,
kort sagt Billeder af selve vort Land, som det er og
har været. Enhver der blot har oplevet et Par Tiaar,
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har knnn t e, lworlede det gamle for vinder med
ri vende Hast. Og har vi Billeder af a ll d tte? J a
og nej. Rundt om i Bøg a·, Tidsskrifter og Oagbl ad ,
paa Prospektkor t osv. lind er vi ad killigl; meu del
er p.r edl, og h v m v d, h vo1· del ska l øge ? All
det Billedstof, de r paa nogen mulig Maade kan krabes ammen fra vo rt Land og d ls B b gg lse i orlid
og ulid, bør sam le
g Ol'due Am t for Aml, H erred fo r Hel'l' d , siger F orfattereu, aa at d l kan gøres
o erskueligl og lilgængeligt for en h v r, de r h a r In teresse dea-for. Og b ve m har ikke de t? De l ka n
vær Hjemsla' ns k. -l'ligh eden eller Fortiden, der drage r,
eller d el kan være re nt prakti ke 'rn punkt r, der
gør sig gældende. »Fo re nin ge n Li l gamle Bygninger
Bevaring« og » Danmark Naturfredning ·forening« øger h ver paa il Fell a l b ev are det m est kamkleris lis ke af vort gamle Land; men saa tthyre m eget
andet smukt og ejendommeligt forsvinder fra Dag til
Dag, og derved er intet al gøre. Me n kal og maa
det forsvinde, da har vi Pligt til at bevare Billed m e
deraf for Efterverdenen. Her er en Opg a ve, om a Il e,
der har en Smule Hjemsta vnskæl'lighed - og ln,em
har ikke det ? - kan tage D el i. Gem alt, hYad D
ikke selv vil behold , af Fotografiea-, gamle Prospektkort (disse udgaar efterhaand en og bliver sjældne),
udklippede Billeder, Tegninger o ., og e nd de t ind,
aa at vi ogsaa h er i Amt l kan faa e n Billedsa m ling, der viser ·vore Landskaber og dere Bebyggelse
i Fortid og utid , og lad os ov rgive delle Billed tof
som Al'v til 'ore Efterkommere. Men lad o strak
lage fat. Del er l y d e r le Øjeblik, a l del bliver
gjort.

MEDDELELSER
FRA

STYRELSE OG REDAKTION
udsender hermed 1. Del nf . Biml af vore Samlinger
»Fra H immcrh111d )g Kjær II IT ti«. Som sædvanlig paginerer vi saaledes, at ;} arhøgct· u lgø1· el Bind. Paa Grunel
af forsl<ellige Forhold hl. a. Sygdom er Udsendelsen blevet
nog l fors inket.
\i hen lter Lejlighed u til igen nl hede vore Metllmnm t'
\'æt·
virksomme for al slmfJe Tilgnng af i\ledlemmcr. \ orl
:'tledlemsta1 (517 lwn ikke ,. r det virk •lige tllt·yk fo1· den
lljemsta\'lls-lntet·essc, der hersker i Anlb01·g ml. De fleste
ar vore M tilemmer laleJ· for lidt om vort ·amfuntl og dels
Vid< li l V nner o b k · n <l te. En F"ord bling af Talle t sku.ltlc
være en l.et Sag, og d l vilde betyd' edgang i Kontingent.
lljøring· amfnndet lil Eksemp l hm· vet· IHOO.
· l er har i Aar•ts Løh kun været afholdt et d.valgsmøde
fortid n ommermødet, el Fællesm~1de med Repræsentant r
fra I!jøring Amts historisl< Samfund for nt lilr • tte la~ctg den
Sommerudflugt til Hammer Bald< r , som ttel vm· vedlag t :1t
holll i F"ællesskah. Udllugtcn, som fik d t benste F a·Jøh, r
omlall n rmere and t Sted.
Tredi
g sidst D l af >> \ ni uo q~ B ys 11 i s t o l"i «,
som tulkom samlitlig mctl Aabllingcn Hf N rdj l< dslilling,
c1· mtnll ndfø•·lige1·e under Boganmeldelser.
f anden LitleJ'"'ILur vedrør nde Aulb rg Aml ·kal s. rlig
nævnes Hugo ;\lalthicss n: \'iuorg-Vcje. Med denne Bog
hllr han loru at sine Studier ver gam1 \'eje i Jylh111d og
om t<• let· herunder de gamle\ ~je fm \ ib01·g gennem Hi mm •t·land. Som :in F" rgængc1·: H, r v j 'n, rier handler om
d n gnml Vej ft·n \i borg m d rd, er den sk1· •vel pal! saa
aandfultl ~Iaad , al den virket· om cl Diglerværk
Den store mod rne _Fe r Isel aar g •nnem AalJJOrg og
nordpau er fLLldførl med den ny Limfjorrlshros FultltlJI((eJse.
Tudvielsen foregik 3 . ~1arts under stOl' re ·tligh d.
D n monumental Mnl"l uskirkc i clen østlig ·' Bydel e1·
bygget fim·di 1 med Opfør lsen af d t jendommelige Taarn.
Jens Bangs Stenhus er end lig fænligrestaur rel og st:uw
nu s m del smukkeste i\lind • om n St<>•·hcdstid i By ns
Historie.
Endelig vil vi nævne Fuldendelsen af den moderne Vej
Aalhorg-i\fov-Egense. Dens Gennemførelse har ændret en Del
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ved de topografiske Forhold, navnlig gennem Byerne Storvorde og ~fov.
Nor dj ysk
dstilling bl,. en virkelig Begivenhed
for By og Egn, hvilkel i fø1·st RæJd,e sky ldes T gneren
\ ngnhy 's Ide-Rigdom . . . vor Sommerens lag ni. \'i vil
h r • ~ rlig n, v n d •n historisk
fdcling, d r und •1· Vagnhys
l hwml blev en vi rkelig ' eværdigh crl. D slo•·
clslillingshulkr og dsigtsL<1:1rn l hlev v d Køh b varet fo•· Byen.
\'i udsæ lge •· æ lclrc Am·gang fru 1920 og opefter li>r 2 Kr.
pr. Stk. Titiiiger Am·gang er forlængst nd. o lgt, m n d<~ der
statl ig c•· En rspø.rgsel eller disse, modlages Tilbud g · •·ne ar
Redaktøren.
D t bis t l'iske Tidsskrift ))F •·Licl og ?\n lid « lwn hcstilles for hnlv Pris, 2.50 Kr. mt dig.
Heslp<lrliel af ••fd"'de Tandlæge Stenholms Bog >>B i d r u g
t i l A a l b o r g B i s p c d ø 111 111 c s Il i s Lo 1· i c<< (250 Sider) Jw n
I'M s li r l Kr. ved ll cnv ndcls lil Hedaktøren.
Som s, d vanlig heiwcntle r man s ig i Foreni ngsanligg ' n der
Iil r •·m nmle n, f ærer l1 u d v. N. 1-J e d e l u n d, ;\'l øll plads
13:\, ellet· til l asscre ren, Hcgnsl«tbs·h f Bye -.l ørg n s u,
Hasseri s.
nguaend
arh g ns Sl f m. m. hedes nwn hcn\'cnclc sig til Rc<laklør •n, l .ærer H n ,. i '' :\l Cilll e r Jl nn ls,
Va:u·st.
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BÆLUM SOGN
GENNEM SYV . SEKLER
AF CHR. HEILSKOV
(Sluttet.)

Kil"ken
bestaar af skib og kor, tam·n mod vest samt vaabenbus og kapel mod syd. Skib og kor er fra romansk
tid af granitkvadre paa sold~el med skraakant. Begge
skibets firkantede døre er bevarede (norddøren tilmuret). Paa en vinduesoverligger paa korets nordside er indhugget et kors. Koret har haft apsis, der
med det danske kancellis samtykke blev nedbrudt
1835. I den senere middelalder overhvælvedes kor
og skib undtagen den vestlige del, der beholdt sit
bræddeloft. Ligeledes tilføjedes det anselige taarn
(med saddeltag) af store røde mursten i munkeskifte,
de nedre partier dog væsentlig af bugne granitkvadre.
Taarnet har hvælvet underrum, der har en bred spids~
bue ind til skibet. Op til taarnets nordside fører en
trappe med murværk af gule mursten. I den senere
middelalder tilføjedes ogsaa det hvælvede vaabenhus
af store gule mursten i munkeskifte. To støttepiller
paa nordsiden af kirken omtales 1674, ved kirkens
ombygning 1889 var der kun en. I muren mellem
koret og skibet var der tidligere to vinduesformede
aabninger, en paa hver side af korbuen. Disse blev
tilmurede ved midten af forrige aarhundrede. Det
hva:lvede kapel, med rundbue ind til koret, er opført
11
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1616 af Anne Krabbe til Vorgaard.
gavlen staar med jernbogstaver

1~

Udvendigt paa

~.

Det kaldtes

tidligere »Rodenborgs kapelc1, fordi det bl. å. indeholdt general Rodenborgs families kister. Tam·net,

Bælum kii·lw.

vaabenhuset og kapellet var i sin tid kalket graa med
hvide vindues- og dørindfatninger, men er i de senere
aar bleven overhvidtede. Kirken er tækket med bly
undtagen vaabenhuset og kapellet, der har teglsten. ·
I 1889-90 undergik kirken en delvis ombygning
under ledelse af arkitekt Fritz Uldall i Randers, den
bekendte forfatter af »Danmarks middelalderlige kir'keklokker« og flere antikvariske afhandlinger. Det
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var navnlig skibets og korets nordmur samt korbuen
og korhvælvingen, der blev ombygget, ligesom skibets
hvælvinger atter· ombyttedes med bræddeloft. I koret
og ved korbuen fandtes reste1· af kalkmalerier fra ca.
1560, der undersøgtes af prof. Magnus-Petersen. I
sin bog ))Kalkmalerier«, 1895, beskriver han disse
billeder saaledes:
•Om Triumfbuen ud mod Skibet var Malerier af temmelig ringe Kunstværd. I 5 Afdelinger, skilte ved Iodrette
Ornamentbaand, var en Fremstilling af Christi Lidelseshistorie. Længst tilvenstre saas Chrislus sammensunken
under Korsets Byrde, støttet af 2 Mænd, ved Siden af var
et liggende Kors, hvorpaa Christus fastsømmes i midt over
Buen fandtes et bredt og plumpt Ornamentparti malet graat
i graat. I det fjerde Rum var en Fremstilling af Christi
Nedtagelse af Korset. Det femte Billede var helt udslettet
og kunde ikke tydes. I Korets Hvælving fandtes Malerier
af endnu ringere Kunstværd. Pna den østlige Kappe saas
Christus som Verdens Dommer med Glorie om Hovedet,
Lilie n paa venstre og Sværdet paa høj re Side i ved hver
Side af ham var svævende Engle i lange Klæder, blæsende
i Basuner. Billedet strakte sig ned ad Muren, hvor de døde
saas fremtræde af Graven. Tilvenstre Bygninger med takkede Gavle (det himmelske Jerusalem); tilhøjre Helvede
med 3 a 4 Figurer siddende i en Baad; foran den Spor af
flere hornede Djævle og store .Havdyr. Denne nederste Del
af Billedet var meget f1·ngmenlarisk og næsten udslettet.
Malerierne ere tilintelgjorlc ved l<irliens Ombygning 1889.•

Den trefløjede altertavle er fra 1591 med malerier fra 1684 (den korsfæstede, de to røvere samt
Maria og Johannes). Under røveren tilvenstre for beskueren staar: ))Den omvendt Røffver naade faar Oc
Paradis Ham aaben staar.« Under Kristusbilledet
læses: ))Esaias 63 v. 3. Jeg traadte Persekarret jeg
alene, og der var ingen af Folket med mig.« Under
røveren tilhøjre: »Den ubodferdig gaar sin gang til

u•
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Piil1ested med Jammersang.« Nederst paa tavlen
staar aarstallet 1684 og paa sidefløjene 1591 og l 922.
Paa fod tykkel nogle kriftsteder. Herred foged, justitsraad Hva s, der haJ· givet en beslo·ivelse af kirken 1863 (nu i Bælum-Solbjerg sognt>raads arkiv),
m ner, at allertav len oprindelig slamme1· f•·a den lmtol 1-e tid, hvad nalionalmu eet benægter. Hvass' an-

Altertavlen i Llælum Icirke.

tagelse skyldes et aarstal, han har læst som 1421.
Bag paa hver fløj har der staaet bibelske indskrifter,
hvoraf enkelte ord endnu kan tydes. Paa den sydLige fiøj læ e ANN
1591 og derunder 14 .. , h vis to
sidste ' ifre jeg ikke drister mie1 Lil al lyde. Hvas
skriver: »Aarslallet 1421 bar allsaa været overmalet;
men eflcrhaandcn som Fugt har forla:rel den sids te
Maling, er den ældre kommen frem, og Aarstallet 1421
har holdt sig i den ældre Maling, ikke med Farver,
men ved en Afskalning af Farven paa den Plads,
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Tallene har indtaget.« Den rimeligste forklaring paa
delte aarstal er vel, at man til altertavlen fra 1591
har benyttet et stykke træ fra en ældre tavle, hvorpaa et aarstal er bleven staaende.
Prædikestolen er i senere tarvelig renæssancestil
fra slutningen af det l 7. a ar h. Den har før haft
malede billeder samt nogle danske og (tildels fm·vanskede) latinske indskrifter. Alt dette blev overmalet
ved kirkens restaurering.
I koret mindetavle over herredsfoged, justitsraad
H vass og hustm med følgende indskrift:
TIL MINDE / OM VOHE ELSKEDE F l'lÆLDHE / JU 'TITSHAI\0, IIFGD., UlRI<EO., R. AF D. l ANDEI'lS •rr.OLAI
HVASS, l F. 1797 PAA I:l t\ DRUP
. 1867 PAA NØI'lGAARD,
OCr / l< IR 'TINE DOROTIIEA SCHM!DT, F. 1800 l PYEN,

D. 18-18 PAA NØRGAARD. / DE IIVfLE MED FLERE

F

\ OHE I<J ERE l PAA KLni<.EGAARUE!'\ l VOR FAI\HLIEllE RAVEL E. l F. OG M. HVA S, 1868.

I kapellets indvendige mur findes en stærkt rampon er t grav len l'ra 1602 med udhugg de figurer, l'oreslillende Erik Kaa til Vorgaard og hans lo hu lruer.
Indskriften er gengive t i »fra Himm •rl. og Kjær H.«
HH8, s. 13. Sam m led · omtales sagn l om, al l•uen
hull •u' be k::~ll'enbcd sintide kyld >s, al sve nskerne
har skud l til m a nl. e ft e r d en. Øde!< ggclscn sk lde ·
dog forvillrlng af den uog l sk ø re ·Lcnnrl.
ven l ernes skyden til maals efter figurerne svinder ogsaa
bort i fablernes verden, naar man betænker, at gravstene dengang altid laa vandret i gulvet.
Paa vaabenhusets væg hænger en lille metalplade, omgivet af en malet palmekrans med indskrift:

Fra Aktieselskabet l Hellum Hindsted Hel'l'eders /
Sparekasse i Bælum.
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Erik Kaas' og hustruers gravsten i Bælum kirke.

Paa en gammel pengeskuffe (med indlagt træ)
læses:
Lars Pedersen
Schmit

Fecit et Dedit
Ao 1749

Paa skuffens modsatte side staar over billedet af
en drie:
i1 , i1 ,

(Jahve)
I 1722 fandtes i koret en stol, som tilhørte Dragsgaard og oberst v. Deden, »som mand maatte vide,
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om de hayde hafft tilladelse til«, skriver biskop Lintrup i sin visitatsberetning 1). Denne ejeren af Dragsgaard tilhørende stol var anbragt tilvenstre indenfor
km·døren, en tilsvarende for ejeren af Vorgaard var
lige overfor denne . . Provstesynet for 1862 paabød,
at disse stole skulde nedrives. Begge stole omtales 1675.
I 1769 nævnes, at der fra de katolske tider i
k~rken fandtes Josefs og Marias billeder med barnet
samt et lille træskab med jerndør for. Under sakristiet var da en muret begravelse for præsterne; men
da samme var opfyldt med kister, havde de Jølgende
taget deres gravsted under taarnet 2). 1695 blev saaledes hr. Jens Nielsen Horsens' søn Anders Jensen
begravet under taarnet; men aaret efter begravedes
hr. Niels Christensen Knabes enke Elisabeth Mortensdatter Hvas under altergulvet hos hendes salig mand 3 ).
19
/1 1753 nedsattes hr. Michel Budtz' hustru Helvig
Zimmermann under taarnet. Ved den delvise ombygning 1889-90 blev kisterne i kapellet nedgravet
paa kirkegaarden.
Ved et syn over kirken i 1663 omtales et pulpitur, der endnu fandtes 200 aar efter. Opgangen til
det var i taarnet.
Horman medd ler i ine »Funda tioner« (Ill, 519),
al der J aa den lid (1758) fandtes »el E 1 ila phium af
Slcen , over A. Kaas 1616, mecre er e al læse «.
Delle ueTor vi ln ok paa n fot·vekslin g med bogstaverne og aarstallet udvendigt paa kapellets mur.
Sammesteds er indsat en sandstensplade til minde
om generalmajor H. J. v. Rodenborg til Vorgaard
') Saml. til jydsk Hist. og Topogr., 3, r., II, 104-05.
') Pontoppidans • Danske Ati. •, V., 47.
3
) Kirkebogen.
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(t 1820). Indskriften læses i »Fra Himmerl. og Kj æ r
H.« 1918, s. 34-35.
En klokke fra 1565 (?) er nu omstøbt. Den
blev undersøgt 1887 og havde følgende indskrift:

tJatbom bomini · manet · inc · tcnom ono boni ·

mbf~ii.

(Herrens ord forbliver evindeligt. Herrens aar 1562.)
Paa sydsiden stod støbemærket r (bomærke) f indeni
et skjold, og paa nordsiden u (bomærk e) b, ogsaa i
skjold af ejendommelig form. Paa sydsiden stod paa
nederste ra.nd støbernavnet »Niels Bartelsen(( 1). Den
nye klokke har den gamles indskrift, men rettet
saaledes:

tJerbum · bomini · monet · in · eternum ·

mbf~tJ

og derunder:
~or

· stirlen · i · lBærum · gjorbe · ~e · ®mit~ffe · SHoffc·
ftøberier · i · Walborg · min · om · ~Tor · mcm~itl .
24
/4 1627 blev der taget tingsvidne om syn paa

kirken: først saa de paa søndre side af tam·net, at
blyet er slet afblæst og skal omstøbes af ny; i lige
maade i 2 bindinger paa nordsiden af taarnet og 3
bindinger midt paa kirken er der m a nge huller paa
blyet og behøver at omstøbes, og 2 bindinger paa
søndre side i lige maade; ogsaa 5 tavl paa »nabohuset« (kapellet?) skal omstøbes. 5 stole i kirken,
2 karlestole og 3 k vindestole, skal forfærdiges. Kirkegaa rd s muren b h øver a l ))færdi ges<<, de n ves tre porl
og h æ ngs ler er isø nder og falles nogle leg1s t u - del
hje ml ede del for el fuldt sy n!). u17 1635 sy nedes
kid en a ller. Del va r ige u ga ll med blye l, der tildels var »møget forhaffuet (?)« og maatte omstøbes.
Vaabenhuset og dets tag var forfald ent; inde i kir' ) Indberetning til Nationalmuseet.
' ) Hellum herreds tingbog.
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ken var hvælvingerne revnede. Over »brigsdøren«
var muren revne t og ' lenene hang løse, san der var
far forbunden m d al gna derunder. Hv~ ldng 'J'n •
over allergulvel pnu den nordr sicl havde gi ' ' l ig
saa lan gt (a·a muren, al man lwn le slikke en k ' P
derime llenl 1). P a. nordsiden af kirken ur i 1674 c L
nyt vindue nylig indsat. Endelig blev kirken ogsaa
underkastet en reparation i 1722.
I 1650 nævnes blandt Bælum kirkes ornamenter:
l alterld<"•de, 2 me sesærker 2 me ellage le r (den ene
messesa:Jrk og messehagel var giYel af fru Anne
[{J·al.lb til Vorgaard), kalk og disk af søh•, me ingJyses tag •r, u klokke i laarne l, e n gam mel dan k
bibel, en »brell\vull« (ba·eviar?), en na mmel alterbog,
Lulher latinske po Lil og 2 smaa Id Ler Lil all rklæderne2).
E o kirkelade har f rh D taael paa eller veci ldrkc:>gaarden, omlrent d~ •. , hvor indgangen tHI r fra
ga tl •n. Den \ ~11: dog allerede nedbrud t 1635; og 1650
omlales cl hus, bel oel af P der .Jense n og b gg l
paa

tedel, h\'or kirk eJad en hnvd • laaeln).
Kirkegcwrden ·ync 1627 al hav
"' re t dehis
omgivet af e n mur (
O\'cnfor), m n var dog rne l
heg ncl af l lendiNe. Ved s rnel i l(i-l-5 v~u· tlell'
fot·faldenl; lil dets »forti « skulde bruges 2 Jæs kampcst:cu og e l læ gt"' tørv. Pan den veslre ide va r

der imidlertid mur, thi i 1648 var 18 favne af den
brøstfældig og skulde opmures paany. Desuden fattedes der 2 kirkegaardslaager. Ogsaa i 1661 var der
to indgange til kirkegaarden, thi ved et syn tales der
om, at begge kirkegaardsportene, baade den østre og
') Anf. St.
') Herredsbogen 1650.
3
) Anf. St.
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den vestre, var »slet fordærvede«. I 1674 nævnes
disse porte igen; de var tækkede med tagsten. N u
er indgangene til kirkegaarden i syd og nord. Der
er nu granitmur paa syd- og vestsiden, stendige paa
nord- og østsiden.
Ca. 1680 laa der paa kirkens »fortov« op til den
vestre side af kirkegaardsmuren en smedie, bygget af
Jens Lauridsen Smed i Bælum.
Ved kirkegaardsmuren mod vest ligger henslængt en middelalderlig gravsten af denne form,

es

(J

men uden indskrift eller ornamenter.

Den burde ubetinget opstilles ved eller i kirken.
I følge herredsbogen af 1650 laa der dengang til
kirken: jordskyld af 5 stykker jord, de 2 paa Smidie
mark og de 3 paa Dragsgaards mark og Gerholms
mark, 6 skp. landgildekorn af en gaard i Bælum,
som nu var øde og laa til Vorgaard, ))plejer at gaa
til kirken, naar den er ved magt«, desuden en gaard
i Bælum, som Jørgen Andersen paaboede (gaard nr.
15) og hørte til Vorgaard.
Kirken havde i l 758 en kapital paa 54 7 slettedaler, l mark, 4 sk., som var udsat paa rente. Oprindelsen til samme vidstes ikke. Desuden havde
kirken noget jord paa Dragsgaards mark, hvoraf svaredes aarligt 6 skp. 3 fdk. 1 2/s alb. byg efter kapitelstaksten 1).
Bælum kirke ejedes af kongen til 1755, da major
Thyge Høegh tilLaage i Vejle amt tilforhandlede sig
den med jus vocandi. Hans svigersøn Biilow overdrog den efter hans død til provst Mørch i Gerding,
fra hvem den igen i l 795 gik over til hans svigersøn pastor Bolle Nic. Hvidberg i Bælum. Denne
s·olgte den 1799 til kammerraad Gundorph til Refs-
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næs og Dragsgaard, hvis enke 1803 skødede den til
Hans Juul Glud af Dragsgaard med hartk. 15 td. 3
skp. l fdk. 1 2/7 alb. for 29,000 rdl. Paa auktion
efter Glud 1851 solgtes kirken for 7030 rdl. til
størstedelen af sognets hartkornsejere.
SOGNEPRÆSTER TIL BÆLUM OG SOLBJERG.
(En parentes om det første og sidste aarstal betegner, at vedkommende person har været i embedet
i det mindste i dette tidsrum, men muligt baade før
og efter det angivne aarstal.)
(1440-66.) Gregers Andersen, p1·æst og provst i
»Bellum«, nævnes sammen med Morten Svane, væbner, o. fl. i et Hellum herredstingsvidne af 12/.t 1440
angaaende, at Refsnæs rette aalegaard har ligget til
Refsnæs ukæret i 50 vintre og længere 2). Efter dette
maa han i 1440 have været en ældre mand. 1457
bliver en ganrd i Lore-Brøndum lilskødet ltr. Greger ·
And er ·en af velbyrdig mand Morlen Svane p·u\ 'l.
Brønd u m kirke vcgneu). 1466 nævnes her Gregers
om offi ·iali · pro ·t) i Hellum h erred~). E ndelig
kød es H 75 til hæderlig muml lll'. Greg rs Anders n
i 1æs (nu Lindenborg, hvor han altsaa dengang bur
boel) paa bi l op Knud vegne en gam·d i Solbjerg").
Han maa da dengang have væl'el en m eg l gammel
mand - om del ellers er d n · amme.
1547. Ib Lauridsen? I Kl. Gjerdings haandskrevne samlinger til Hellum herreds historie (Ny
kgl. Saml. 4 °, 868 p) findes en optegnelse om, at Ib
1
)

Hofmans Fund. III, 522.
Erslevs Repertoriur;n Diplomaticum III, 548--49.
8
) Ældste d. Archivreg. Il, 282.
4
) Ny danske Mag. VI, 140.
5
J Ældste cl. Archivreg. Il, 277, 27!!.

2

)
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L~mridsen

var sognepræst til Skibsted, Bælum og
Lyngby; men Gjerding opgiver ikke kilden til denne
oplysning. Det tilføjes, at hr. Ib ogsaa nævnes paa
reformationstiden. Gjerdings optegnelse grunder sig
formodentlig paa Wibergs oplysning om, at Bælum
var ann.eks til Skibsted indtil 1588. I den urolige
reformationstid og langt op i det 16. aarh. er det i
det hele taget et hestearbejde at faa blot nogenlunde
rede paa præsterækkerne.
15.. Mads Buceer (Bukjer?). Han var formodentlig fra Viborg. Jeg har ham mistænkt for at
være broder til den magister Hans Pedersen Buceer,
der 1580 var leetor theologiæ (»læsemester«) i Vibm·g1). Denne mand var fader til -Peder Hansen Butzier (Bucerus), præst i Sønderup og S uld ru p 1597,
og formodentlig ogsaa til Christianus Johannis Bucerus Viburgensis, der 1599 nævnes som respondens
ved en akademisk disputats i København 2) . løvrigt
levede der 1545 i Viborg en Morten Buszer, kgl.
majestæts bygmester 3 ). Endelig kan her mindes om
navnet paa den tyske reformator Martin Bucer, f.
1491, t 1551.
løvrigt vides ikke andet om hr. Mads Buceer,
end at han var gift med en datter af Jesper Simonsen, der 1527 var kirkeværge ved St. Hans kirke i
Viborg og 1536 og 43 borgmester sammesteds 4 ).
Mads Buceers embedstid i Bælum kan næppe
sættes tidligere end lidt over midten af det 16. aarh.
1568. Mathias Boe.~en. 13 /t 1568 udgik kongebrev til alle landets superintendenter om, at alle kir1

)

2
8
4

)

)
)

Krog: Efterretn. om Viborg Bye, s. 155.
Kirkehist Saml., 3. r., IV, 528-29.
Diplom. Viberg, s. 248.
Allditamen la 80, fol, manuskr. paa U ni v~:rsiletsbiiJI. i Kbh.
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kelige handlinger skulde udføres paa den maade, der
brugtes i Frue kirke i København; thi kongen vilde
ikke finde sig i ))nogen tvedragt udi kirkens ceremonier, og bes •nd erlig n udi del højv. rdige allers salua menlers h·a klerel e«. Bi ko ppen i
iu or g
lifl
amted e rl a all e præs lern e herred vi og lod de m a fgive erklæring om, a l brevet var bleve n op h • l for
dem . Hellum hen d pr s ter amlcdes 20/9 samm e
a ar i Fræer kirke; og her var tilsted e M a thi as Boesen som sognepræst i Bælum 1).
Samme mand maa imidlertid siden være bleven
forflyttet til Skibsted, hvor han nævnes som præst
ca. 1584. I Christian III's universitets-fundats findes den bestemmelse, at naar en præst eller vicarius
døde, s k ulde der af hans bo indbetales l daler som
))legatnm« eller »sjælegave« til universitetet. I en
saadan fortegnelse over »legata pastorurn«, indsendte
mellem 1/5 1584 og 1/5 85, var der ogsaa en efter
»hr. Mads Bosen« i Skibsted. Han er altsaa død
indenfor dette tidsrum 2).
Det kan ikke nægtes, at Mads Bosens navn har
en vis lighed med ovennævnte Mads Buceers; m en
jeg finder dog ingen grund til at antage, at de var
identiske.
1583. Peder Jensen nævnes af Wiberg blandt
præsterne i Bælum i det 16. aarh., dog med tilføjelsen: »men det er tvivlsomt, om han var her«. I en
trykt præstefortegnelse, omsendt til præsterne i de
senere aar, anføres han dog som sognepræst her 1583.
Det er ikke lykkedes mig at finde kilden til denne
angivelse.
I følge Wiberg var Peder Jensen søn af mag.
1
)
2

)

Kirkehist Saml., 3. r., V, 514.
Ny kirkehist Saml. VI, 620.
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Jens Hansen, præst i Viborg, og var da født inden
1535. Men i et haandskrift, kaldet ))Nystedts manusln.«
skal han have været søn af mag. Jens Pedersen
(Løvenbalk ?), sognepr. til Viborg domkirke (-f 1609)
og Inger Jensd. Bloch. En søn af Peder Jensen,
Jens Pedersen Bloch, skal efter samme kilde have
været præst i Borup i Aarhus stift. I Ny kgl. Saml.
4 °, 2777 (i Kgl. Bibl.) gør manuskriptets forfatter,
pastor H. A. Niel en, imidlertid opm ærk om paa, al
Nysledt ikke er at slole paa. D el er da og aa rjmeligere, al den kllde er d en 1·iglige, der gør P. J . Lil.
søn af mag. J en Hansen og Maren Knudsdatler.
Han var i saa fald af en anset slægt, der har spillet
en rolle i reformationstidens Viborg. Hans fader,
»mester« Jens Hansen, der var kannik og sognepræst
ved domkirken samt proyst i Nørlyng herred, havde
resolut stillet sig paa Hans Tausens side, da denne
begyndte at prædike lutherdommen i Viborg, og han
kan saaledes regnes for en af reformationstidens
fædre her. Jens Hansen, der døde 1558, havde foruden sønnen Peder bl. a. døtrene Anna, der var gift
med biskop Kjeld J u el i Viborg, og Margrethe, der
fik faderens eftermand som sognepræst ved domkirken Peder Tøgersen (Løvenbalk ?), der døde som
biskop i Viborg og blev stamfader til en talrig og
anset slægt.
Peder Jensens familieskab er altsaa fint og fornemt nok; nu manglede det bare, at han slet ikke
var præst i Bælum! I manuskriptet Ny kgl. Saml.
4 °, 2777, ansættes hans præstetid i Bælum til ca.
1620 og følgende aar, hvilket imidlertid er ganske
.forkert.
1584. Jesper Pedersen. I en fortegnelse fra 1584
over præsterne i Nørrejylland, uddragen af de fuld-
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magter, hvorved de bemyndigede mænd af deres
.midte til at møde i Viborg 15/s 84 og paa egne og
de hjemmeblevnes vegne at hylde den syvaarige prins
Christian som deres fremtidige hersker, nævnes Jesper
Pedersen i Bælum. Fuldmagterne fra Hellum herreds
præster blev udstedt i Lyngby kirke d. 2. Martsl).
Har Peder Jensen været præst i Bælum, kunde Jesper
Pedersen godt tænkes at have været hans søn, skønt
Wiberg sætter d~nne i rækken efter Jesper Pedersen.
158 .-88. Jens Christensen var 1584 sognepræst
til Skibsted og Lyngby og blev provst efter mag. Stub
i Skørping. Efter Jesper Pedersens død (der maa
være indtruffen mellem 1584 og 88) maa Bælum
være bleven lagt som anneks til Skibsted-Lyngby.
Ret mange aar kan denne alliance altsaa ikke have
varet, idet Bælum i 1588 igen blev hovedsogn og ved
den lejlighed fik Solbjerg til anneks. Ca. 1590 klagede hr. Jens til kongen over at have mistet Bælum
sogn, som det fremgaar af følgende kgl. skrivelse af
31
h 90: »Christian d. 4. osv. Vor gunst tilforn. Vid,
at denne brevviser, os elskelige hæderlige mand hr.
Jens Christensen, sognepræst i Skibsted, underdanigst
til os haver suppliceret og ladet tilkendegive, hvorledes han for nogen tid siden forleden skal være kaldet til at være sognepræst til Skibsted, Bælum og
Lyngby sogne i Hellum herred, og derefter er Bælum
sogn hannem frakommen, til hvilken var fælles skov
liggendes, som han havde hans ildebrand af: siden
er og præstegaarden [g: anneksgaarden] udi fornævnte
Lyngby sogn hannem fraskift, saa han nu allene igen
beholdet haver præstegaarden udi fornævnte Skibsted
sogn, til hvilken aldeles ingen skov er beliggendes,
1
)

Kirkehist Saml., 3. r., II, 204.
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underdanigst derfOl' begærendes, at vi naadigst her
udi sted.en ville bevilge hannem, at man udlægger en
præstegaard udi Lyngby sogn ... «1). Der ·bliver da
anvist hr. Jens en gaard i Terndrup til anneksgaard.
Naar det i skrivelsen hedder, at han »for nogen tid
siden forledenR blev kaldet til Skibsted, Bælum og
Lyngby, kan dette efter datidens sprogbrug godt betyde en 5--6 aar tilbage.
Jens Christensen havde en søn, Christen Jensen~
der var præst i Rold og Vebbestrup og døde 4 /lo 1653,
samt en datter, der var gift med Jens Kjeldsen, præst
i Skørping, t 1602 2).
(1610-30.) Christen Nielsen Knabe var født i
Holstebro, hvor hans fader, Niels Knabe, skal have
været købmand. Christen Knabe kaldes 1610 præst
i Solbjerg 3), medens der· ikke nævnes nogen præst i
Bælum. Det ser virkelig ud til, at hr. Christen af
en cJI r anden gru nd har boet nogle aar i Solbjerg
(formodentlig paa en dervf rende an nel<sgaard), thi i
Gjerdiugs ·a mlinger meddeles, at »Hr. Chri ten ielen i Solbjerg« var tilstede ved Christoffer Lamid en
cefelds (til Hefsnæs) død l<H2. J en fortegnelse, afgi\' u af bi kop Hans \Vandal i Viborg 1619, over
præ terne i stiftet, der ltver skulde udrede l daler Ul
erhvervels af to uye prof s orre ·id n er, nævnes »H.
Chri t n i Beelom, som a lting er brennt for y Aar<<-l).
I 1630 undertegnede han er erklæring om decimanter (tiendeydere) i Solbjerg sogn, skreven med en
lille, let læselig haand 5).
') Hofmans Fund. III, 528-29.
~) Gjerding: Hellum Herred, s. 162.
3
) Kirkehist Saml., 5. r. II, 549.
4
) Kirkehist Saml., 3. r. V, 106.
6
) Indkomne Breve til Danske Kancelli.
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Med hvem hr. Christen har været gift, ved vi
ikke; men af hans børn kendes følgende:
l) Niels, faderens eftermand.
2) Maren, g. m. Mads Mortensen Hvas, sognepr.
til Als, begr. 25/6 1674.
3) Anne, g. 1 ) m. Morten Madsen Hvas, sognepr.
·sst., f. ca. 1578, t 23 /4 1623, 2) m. Christen Pedersen
Thising, forriges eftermand, t 25/s 1640. Wiberg oplyser, at der i Als kirke skal findes en sekskantet
gravsten over hende og hendes mænd. En saadan
har jeg ikke kunnet opspore. Derimod hænger der
i koret et epitafium over samme personer. Hendes
dødsaar opgives ikke, men hun overlevede begge sine
mænd.
(1642)-72. Niels Christensen Knabe (s. af formanden), f. i Bælum præstegaard, blev student fra
Helsingørs skole .J,/5 1635 som ))Nicolaus Christierni
Knabbeus«. Wiberg kalder ham Niels Christensen
Knabe ))ell. Riis«, uvist af hvilken grund.
16
/s 1642 lod hæderlig og vellærd mand Niels
·Christensen ved Laurids Edsen i Teglgaard æske
tingsvidne om præstegaardens tilliggende. Han er da
formodentlig nylig kommen til kaldet. 1645 nævnes
han igen i tingbogen, da han udsteder en attest om
aabenbar skrifte. Aaret efter klager han paa herreds.tinget over, at en karl i L. Brøndum gjorde ham
))ulyd« i hans embede i kirken, da en kvinde tog
afløsning og udlagde samme karl som barnefader.
Meget kunde tyde paa, at hr. Niels var en nidkær
mand med kirkens disciplin. 16/t 1661 var han medunderskriver af enevolds-arveregeringsakten 1 ).
Hr. Niels, der døde 1673, var gift med Elisabeth
') Suhms nye Saml. I, 253.
12
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Mortensdatter Hvas, f. 1617 (d. af Morten Madsen H.,
sognepr. til Als, og Anne Christensd. Knabe; altsaa
hans kusine). 19 /u 1675 bortfæstede stiftsøvrigheden
kirkens korntiende (3 pund rug, 4 1/2 pund byg og l
ørtug havre) til hende 1). Hun overlevede manden i
mange aar og døde først 1696 i Bælum. Præsten
Jens Nielsen Horsens skriver i kirkebogen: ))Mandagen d. 2. Novemb: er hæderlig nu Salig Lisbeth
Mortensdatter Preste Encke her ved steden nedsett i
Begraveiset bag Altergulvet hos hendes Salig Mand,
Salig Hr Niels Knabe efterat hun havde levet her i
Verden 78 Aar og 12 Uger.«
Af ægteparrets 14 børn kendes:
l) Anna, g. m. Hans Pedersen, sognepr. til Falslev og Kærby, t 6 /t 1693.
2) Niels, sognepr. til Gerlev og Enslev, t c. 1722.
g. m. Margrethe Nielsd. Kali, præstedatter fra Als.
3) Christen, faderens eftermand.
4) Dorthe, g. i Bælum 5 /6 1672 m. Niels Christensen Volstrup.
5) Morten, ridefoged paa Estvadgaard, f. i Bælum
16
/G
1647, t paa Nørkær 15/t 1691, g. med Helle
Lauritzd. Roer, f. i Viborg 4/9 1664. Deres gravsten
findes i Estvad kirkes kor.
1672-75. Christen Nielsen Knabe (s. af formanden), immatrikuleret til universitetet fra Aalborg skole
13
/5 1661 som )) Christianus Nicolai Knabbæus«; aaret
efter blev han indskrevet paa kommunitetet, i hvis
matrikel han og et par andre opføres under betegnelsen >>rursus examinandi« (skal eksamineres paany);.
28
/o 72 blev han kaldet til Bælum og Solbjerg.
Som student havde Christen Knabe boet til leje
1

)

\'iborg Stifts Bog over Kirkerne 1681.
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hos Niels Sørensen Murmester i København, hvem
han var bleven en sum penge skyldig. 3. marts 1674
stævner Henrik Nielsen Holst, borger i København,
som lavværge for ærlig, dyderig og gudfrygtig matrone Maren Andersdatter, sl. Niels Sørensen Murermesters, hr. Christen for denne gæld. Der blev sendt
stævningsmænd til præstegaarden, hvor de talte med
en pige, der sagde sig at være hr. Christens søster.
I retten blev fremlagt en obligation af følgende
ordlyd:
•Kiendis Jeg underschr. Chrislen Nielsen Knabe Studiosus, at ieg witterligen skyldig er til min kiere wertt
Ehrlig, agtbar og fornemme Mand Niels Sørenszen Murmester Borger og Jndwohner i Kiøbenhafn, Penge førgelifve og fire Rdlr. 2 ~ som er min Kost og fortæring, Sampt
Cammers, eng og Losement, og mine Kleder at reenbolde,
som dend gode dannemand med Hans kiere Hustru, mig
paa nogen tidlang meeden ieg mine Studia her paa Academiet hafver continueret, effter min H: Kiere Fader Hæderlig og Vellerd Mand H. Niels Christensen Knabe, Sogne
Prest til Beluro og Solbjerg Sogner i Jndtland hans skrifftlige Misiver mig godvilligen .... hafver undt og forhiulpet,
af Hvilke bemeldte 44 Rdr. 2 ~ Jeg herved anlofver og tilforpligter mig og mine arfvinger, en for alle og alle for en,
Redeligen og Vel at betale velbemte Niels Sørensen hans
Hustru eller deris Arfvinger, dend halfve part 22 Rdr. 1 ~
til dend 14 octob: førstkommendis, udj nerverende aar 1664,
og Resten dend anden halfve part de 22 Rd1·. 1 til Paaske
nest effte1· Anno 1665, og det ufeilbar a l hold e og efi'lcr
komme, Saa de i alle maader skal vere s ka disløszhold en,
ved min ære, tro og gode Lofve. Desz tilt yd ermecr e bekrefftelsze hafr ieg denne min obligation med egen Haand
Her nedenunder skrefvet, Saa og Veniigen ambedet Ehrlig
og Vellagte Mænd Christian worm og Peder Frandtzen,
begge Borger og Jndvaanere i Kiøbenhafn med mig til vitterlighed at underskrifve. Actum Kiøbenbafn d. 28 July
Ao 1664. Christen Nielsen Knab Ehd. Eliter venlig begiering till vitterlighed Christian worm mp. Peder Frandtzen
12°
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Egenhaand. Denne Haandskrifft hafver ieg som Christen
Knabes Præceptor leest, Peder Resen .<

.
Loven er ærlig, men holden besværlig. Det
maatte Maren sal. Niels Murmesters ogsaa sande.
Vel havde Christen Knabe afbetalt noget paa gælden; men restsummen var dog nu med renter og
omkostninger i.all 34- lettedaler. Niels Cluistenseu
Vestergaard i Skørping, der mødte paa herred linget
som fuldmægtig for Henrik Holst, gjorde fordring
paa, al pengene l lev belall inden 15 dage. Hr. Christen møc.He ikke, ej beller nogen paa han vegn ,
hvorfor herredsfogden dømte ham til at betale.
Det gik imidlertid ikke saa let med at faa pengene fra hr. Christen, hvorfor han aaret efter paany
blev stævnet. Heller ikke denne gang mødte han
eller sendle nogen i it sted, men ble atter dømt til
al erlægge de 34 daler inden 15 dage e]] r finde ig
i, at der blev gjort udlæg i hans Jøsøre 1).
· Anno 1675 d. 26. CJ l. fr ml·om hæderlig og
vellærd mand hr. Chr. Nielsen Knabe paa Bælum
sognestævne og beklagede sig over, at han ikke kunde bekomme sin rettighed af Vorgaard for det forløbne aar, fordi herskabet der skulde have sagt, at
det var en bevilling og ikke en rettighed og derfor
ikke uden videre oplysning kunde give denne ydelse.
I den anledning tilspurgte hr. Christen menige sognemænd, ))om det dennem icke udi all sandhed Vaar
Vel bevist, om det Vaar een bevilning eller een Rettighed«. Hertil svarede Peder Nielsen af L. Brøndum, at han med en god samvittighed kunde mindes og vidne udi 50 aar, at præsten i Bælum som
en rettighed har krævet af Vorgaard 2 td. rug, 2 td.
byg, 2 td. havre, og degnen iligemaade l td byg 2).
1
)
2

)

Tingbogen .
Viborg Stifts Bog over Præstekaldene.

1690.
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Chr. Knabes præstetid i Bælum blev ikke af lang
varighed; thi han døde allerede efter 3 aars embedstid '11 /H 1675, ugift.
1675- 86. Jens ielsen Horsens var fødl i Horsens, Blenstrup sogn, 1639. Hans fader var Niels
.Jensen, en meg t ans t m, nd, der i en lang aanække
var herredsfoged i Hellum hen·ed amt l irl·efoged i
Lind nborg birlt og døde 16()7. Sønnen .Jens blev
før t undervist a( en kapellan i Skørping - uden
tvivl hr. Mad Holbe h -- indtil 1649, da han blev
ul i Aalborg skole. 1656 kom han derfra til Københavns kole, hv01·fra han anføres som dimitteret Lil
lmiversilelet Hl/o 60 om >>Janu Nicolai Holler nen·is« af rektor, mag. Jørgen Eiler en. Imidle1·Lid træffes han allerede under Københavns belejring 1659
om optaget i studenterregimen Lels 3. kom p agn is 2.
rode'). Om ban kom til al deltage i. forsvaret paa
voldene, 'ides ikke. . Ilerede 4 /lo blev han kantlidat
(illnm.). Siden har han saa 1·imelig i· »l ondilionerel<< paa forskemge leder, indtil han ble>· kaldet til
Bælum-Solbjerg 26/11 75, h\ or fler han blev ordineret
i \ ib01·g 21 /t 76. Samme allr betalle han i »krigsslyr« 4 rdl. og 4 skilt.
Den , Id le Bælum kirkebog begynder i hr. Jens's
tid 1li7(). Bogen synes hnn al bave førl nøjagtigt og
omh •gg ligl. Han havde for vane ved død fald at
anføre en lille lalin k Iunakteri tik uf per oner, der
udm· rkede ju i en eller anden rclnlng. I 1678 hiY r han saaledes: »D. 17. a1 r. jord de her B rtel i
Bl'øndum me f bri laboranle (mens jeg laa yg af
feb 1·) Søt·cn Mou ten bu tru i Lille Brøndum Anna
.J en dalter, mulier sa1is hone l:Ht (en ·, rdeles h æder') Marquard: Københavns Borgere 1659, s. 146.
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lig kvinde). I 1684 begravede han Jens Skreders
datter Maren i Bælum, »puella pia atq pudica« (en
from og æ rb ar piue); og om Anne Tho mhd att'er i
Blæsborg, der død e samm e aar nolerer h an med in
sirlige Lnift: »pia ae proba era t<l (hun var from og
rel ka ffen). Det •ar dog ikk id el tovord, lu . .Tens
bogførte med sin gaasefjer; thi 1/9 1678, da han
havde begravet en gammel kvinqe, Anne Rasmusdatter, der var tilhuse hos »Jørgen i Bachgaard«
(J ørgen J e n en), tilføjer han: »hujus fama non eral
integra, nam artis magicæ argueb a tur « (hvi 1·yg te
ikke var uplettet, Lhi lu ll1 beskyldtes fo1· trolddomskunster). Hr. J ens var ikke noge n y nd er af den
slags forborgne sy ler; vi saa d e t under kildrin ge n
a f L. Brø ndum, h vor h a n d ø mte Kongers lev- manden
til kirkens disciplin for hans ret uskyldige tryllefagter.
Ogsaa over sædeligheden har hr. Jens vaaget
strengt. Mandag efter Hellig Trefoldigbeds søndag
1683 blev · Maren Tordsdatter og Inger Jensdatter i
Bælum kaldet til præstegaarden, hvor hr. Jens tilspurgte Kirstine Sørensdatter i L. Brøndum, om hun
var eller havde været med barn, som ord og rygte
gik iblandt folk. Kirstine n, glede først· m en hr.
Jens begærede da, at de to Lilkaiute d a nn ekvh1der
skulde »malke« hende. Denne malkeprø ve slog da
ogsaa fast, at der ikke er røg uden brand. Og da
præsten d erpaa eksaminerede hende og formanede
hende med mange ord til sandhed at bekende, sagde
hun omsider, at hun ikke kunde benægte, at hun jo
havde haft med mænd at bestille. Y dermere fortalte
hun, at hun nogle dage tilforn uden at nogen vidste
det havde født >>et misbyrd«, som dog ikke var i et
barns lign else. Kirstine Sørensdatters sag blev op-
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sat, men da den atter kom for retten, blev hun dømt
til at straffes paa sin hals efter recessen. Kirstine
havde imidlertid taget det kloge parti at gøre sig
usynlig 1).
I hr. Jens's sidste leveaar indsendte han tillandmaalingskommissionen en skriftlig memorial tilligemed et tingsvidne om, at præstegaarden fra arilds tid
havde været tilrebet 8 favne jord, saa den burde have
lige saa megen tillæg af udsæd som en anden 8-favns
eller 2 4-favns gaarde i Bælum, »mens at formedelst
hans Reensbrøderis v-loulig Pløyning var Præstegaardens ager i forige tidder mangesteds it Helt fafn og
meere forkortet, Huorfore bemelte Hr Jens Nielsen
Protesterede at om enschiønt en Deel af Præstegaardens Jord var ved Landmaalingen tilregnit hans
Reensbrødre af Kongl: Mayst Præstegaard Dog sin
Prætention Derpaa maatte hafue forbeholden saa
frembt det i frembtiden dertil kunde vindis ved
Lands Loven« 2).
Aalborg Budolfi kirkebog oplyser, at 24 /4 1676
»bleffue Troloffuede udi Dirich Blichers Husz her
ibidem Hæderlig oc Vellærde Mand Hr. Jensz Nielsen
til Belum oc Solbierg oc Maren Pedersdotter«. Bryllupet stod 13/9 s. a. i Budolfi kirke. Maren Pedersdatter var f. ca. 1651 og var datter af Peder Tornsen (Ry), sognepr. til Rødding og Krejbjerg, og Mette
Hansdatter, men adopteret af købmand og bartskær
Didrich Blicher i Aalborg, der var gift med Mette
Hansdatters søster Maren.
Hr. Jens's og Maren' Pedersdatters ægteskab varede kun i 10 aar, idet manden døde 1686. Den 25.
okt. begravedes »Vores kiere Sogne Herre Hr. Jens
') Tingbogen.
·') Modelbogen 1686, Matrikelsarkivet
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Nielsen«. Han kom til at hvile under kirkens altergulv. Enken blev siden gift med eftermanden. Hun
faar af sønnen Peder Blicher det bedst mulige skudsmaal. I sin 1721 trykte ligprædiken over broderen
Didrich skriver Peder Blicher i en »Tilskrifft til min
høytelskelige Moder Maren Peders Datter SI: Hr: Ove
Helsteds og høytærede Søster ['J: svigerinde] Maria
Sybilla Høppener Sl. Mag. Diderich Blichers« følgeU-de smukke ord:
• Høytelskelige Moder! Jeg regner det iblandt de største Velsignelser, som Himlen har begavet mig med, at jeg
har haft dend Lycke at fødes og i mine umyndige Aar at
opdrages af saadan en Moder, af hvilckeo jeg har haft idelig Formaning og Exempel til Dyd og Guds Frygt. Min
Samvittighed giver mig det Vidnisbyrd, at jeg icke laaner
falske Farver til at afmale Eder med, naar jeg Immer Apostelens Petri Ord til at skrive Eders Dyder, og vidner at
Eders Prydelse icke ikke har været udvortes, men Hiertens
skiulte Menniske udi det uforkrænckelige, udi en sagtmodig
og stille Aand, som er meget kostelig for GU D, L Pct. 3. v.
3,4. Jeg kan icke uocksom berømme den sæ•·dceles Lyst
og Fomøyelse, som l stedse haver buft Iil al læse dend
Hellige Skrifll, deraf at tale om HErrens tore or:: underlige Gieruinger for Eders Bø1·n, hvorved jeg hlcv opmuntret til al læse Skrirten af min Barndom, Og som det er
endeel ved Eders omhyggelige Fliid og Forbønner, hvilcke
GUd har anseet og bønhørt, at jeg nu paa 12le Aar er en
Arbejdere i GUds Høst, saa har jeg agtet det for min Skyldighed ved denne liden Tilskrifft at give Eder en Prøve af
en Sønlig Respect og Tacknemmelighed.•

Jens Nielsen Horsens efterlod ved sm død 6
umyndige børn (2 var i forvejen døde), der som
voksne antog navnet Blicher efter deres moders adoptivfader. Børnenes navne er følgende: l) Didrich, mag.,
resid. kapellan til Trinitatis kirke i København, født
i Bælum 24/s 1677, t 24 /11 1719, g. m. Maria Sybille
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Høppener. 2) Niels, sognepr. til Rødding, Løve! og
Pederstrup, døbl 11 /7 1778, i" 18/a 1835 (blev faTfader
fader til digteren St. St. Blicher), g. m. Ur ula Maria
Aabye. 3) 1ette, db. 6/to 79, begr. 2 ~/6 85. 4) I laren, db. 5/o O, "l" som lille. 5) Maren, db. 19/7 2,
"f 20/u 1748, g. l) m. Melchior Chri tensen Hjm·demaal,
sognepr. til Sæby, 2) m. Daniel WulO', prokurator sst.
senere ovenet prok. i Kri tiania. 6) Peder, mag.,
sognepr. Lil lokkem~uke paa Lolland, db. 20/s 83, i"
/o 1746 (farfader Lil N. F. . Grundtvigs l. hu tru)
g. 1) m. Kirstine Mat·grelhe Halsen, 2 ) m. Bodil Marie Collin. 7) Margretbe, db. 17/s 4, beg r. 20/u . a.
8) Ander , db. 26/.o 85, begr. 10/• 95 i præ ternes begravelse under kirkens taarn .
En søster til hl'. Jens Nielsen Horsens, Dorethe
Nielsdatter, blev 5 /s 1678 i Bælum gift med Niels
Christensen Volstrup.
1686-1719. Ove Lauritzen Helsted blev født i
Helle. ted paa Stevns 1659 1) om søn af degnen, tuden t Lam·it?. Jeuseu ("!' a. 1677) og Ingeborg Ihsdaller, der levede 1690 som en sy<f og fatlig gammel
eul·e 2). Sønnen Ove blev først undervi l 3 aar i
hjemmet og derefter 5 aar i Køge skole, hvorfra han
1679 blev immatrikuleret til universitetet som Owenus LaurentiL Samme aar blev han indskrevet paa
kommunitetet. Ved universitetet skal han have været i 3 aar og havde siden i »mange« aar kondition
som informator 3). De »mange<< aar kan dog næppe
have været mere end 3, nemlig fra han 27 /s 1682 blev
kandidat til han 1/6 85 blev amanuensis hos biskop
Søren Glud i Viborg, paa hvis anbefaling han af
1

)

2

8

)

)

Wiberg har 1650, men det kan ikke passe.
A. Petersen: Sjællands Stifts Degnehist., s. 176.
Ny kgl. Saml. 4 °, 3001, Kgl. Bibi.
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kongen blev kaldet til Bælum 26 /10 86 og ordineret
6
/12 s. a.
At hr. Ove har været en praktisk og forudseende
mand, lader sig skønne deraf, at det var ham, der i
1687 erhvervede kongens brev paa Solbjerg kirkes
visse og uvisse indtægter for sig og sine efterfølgere
i kaldet. Om hans dygtighed Yidner formentlig ogsaa den omstændighed, at han i 1705 blev udnævnt
til provst over Hellum herred. Præsten Lauritz Axelson skriver samme aar i sin dagbog herom: »Den
19. april provsternode i Viborg, da blev hr. Bertel
.Andersen i Bryndum creeret præpositus honorarius i
Hellum herred, men hr. Ove Lauritzen at være virkelig provst i samme herred, hvilket var noget nyt og
underligt« 1).
I kirkebogen har hr. Ove gjort denne triste tilførsel: »Anno 1698 Tiirsdagen d. 26. July er en Synderinde Ved nafn Ane Torbensdatter som havde tjent
paa Dragsgaard for Kockepige og ·v ar bleven besofvet
og havde myrdt hendes foster d. 3. May nest tilforn
halshuggen Ved store Arden og Kroppen kom i en
høy, og hovedet paa en stage.«
I 171 O betalte hr. Ove 15 rdl. i rytterhesteskat
og i l 713 8 rdl. i krigsstyr 2 ).
Det var en stor børneflok, der voksede op i
Bælum præstegaard i hr. Ove Lauritzens tid, idet han
foruden sine stedbørn havde mindst 5 børn selv.
Peder Blicher bevidner, at der herskede et smukt
forhold mellem brødrene. Der maatte holdes huslærer til disse, da hr. Ove vel ikke har kunnet overkomme det. Af ligtalen over Didrich Blicher ses det,
at han er bleven undervist ved privat information af
1
) Farstrup og Axelson : Dagbog, s. 150.
') Aalb. m . fl. amters ekstraord . skalteregnsk.
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)>et velskicket Subjecto«. Denne præceptor var Rasmus Mortensen Lang, der senere blev kapellan i
Randers.
Hr. Ove døde 1719 og blev begravet 30 /s. Eftermanden, der blev kaldet et par maaneder efter, indfører dødsfaldet i kirkebogen med disse ord: »Onsd:
d. 30. Aug: er dend Velærværdige og meget Vellærde
mand Hr: Ove Laursøn Profst over Hellum Herret,
og Sogne Præst for Bælum og Solbjerg Meenigheder
{min sl. formand) begrafvet i Bælum Kirke, udi hans
.alders 60 aar, og 3 maaneder.«
Ove Lauritzen Helsted var, som allerede nævnt,
gift med formandens enke Maren Pedersdatta, der
.overlevede begge sine mænd og blev begravet 19 /s
1731, 80 aar gl., under altergulvet ved siden af sin
første mand.
Af hr. Ove Helsteds børn, der tildels tog navnet
Blicher, har jeg fundet følgende: l) Jens, begr. 1 %
1689, l døgn gl. 2) Ingeborg, db. ~ 0 /to 89, begr. 11 /5
·90. 3) Jens, db. 14/a 90; han antog navnet Blicher
efter sin moders adoptivfader og blev sognepr. til
Laastru p og Skals, t 1730; g. m. Johanne Cathrine
lversd. Wagaard. 4) Ide Kirstine, db. 9/12 91, g. 4/n
1731 m. Adam Bendix Frantzen Ahlefeld paa Vorgaard, pens. officer af rytteriet. 5) Ingeborg, db. 9/5
93; g. 1) 7h 1736 m. Christian Kirketerp, sognepr. til
VIbjerg og Lynderup, 2 ) m. Ole Jacobsen Winther,
forpagter paa Holmgaard ved Viborg. 6) Mette (»Bli·Chert«), g. 31 /a 1741 m. Christian Hermansen Halling,
bager i Aalborg.
1719-70. Michel Johansen Budtz blev født i
Lundager præstegaard i Dronninglund sogn 12 /n 1690.
Hans fader Johan Johansen Budtz var sognepræst til
Dronninglund; moderen hed Lisbeth Sophie. Alle-
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rede i den tidlige Alder af 16 aar blev Michel Budtz
1706 dimitteret fra Aalborg skole til universitetet.
Aaret efter tog han filosofikum og tillige baccalaureusgraden; 16/9 1709 blev han kandidat. 1713 holdt
han sin dimisprædiken og blev samme aar hører i
2. lektie ved Aalborg skole og 1714 i 3. lektie, men
var her kun en maaned, da han 24 /s s. a. blev antaget til kapellan pro persona ved Budolfi kirke i
Aalborg (ord. 6/7). Herfra blev han saa 13/10 19 kaldet til Bælum.
Biskop Lintrup, som 7/s 1722 visiterede i Bælum,
forefandt der neen overmaade stor og folkeriig ungdom, langt større end jeg nogen andensteds havde
seet, men ikkun maadelig informeret i deres catechetiske fundamenter . . . . . Præstens kirkebøgger over døde, føde, copulerede vare rigtige nok, men over
communikanterne blev hand erindret at lade een nye
indrette. NB. ellers blev berettet, at præsten lod nogle
tdr. korn, som hand skulle have af een gaard, gaae
fra sig, som jeg NB. maae inquirere effter« 1).
Af hr. Michel Budtz' aandelige habitus er det
ikke let at danne sig noget helt klart billede. Da
regeringen i 1735 iværksatte en undersøgelse af landets økonomiske, antikvariske og andre forhold, faldt
det i Budtz' lod at afgive indberetningen for BælumSolbjerg sognes vedkommende. Og dette gør han paa
den mest nødtørftige maade uden tilsyneladende at
lægge større interesse for dagen.
En dag i slutningen af januar 1749 forefaldt et optrin
i Bælum præstegaard, som ikke er uden interesse. Hr.
Michel Budtz havde den dag faaet besøg af kancellisekretær Lauritz Kjerulf de Jespersen fra Høgbolt i Vendsyssel.
Han var kommen ridende hertil, og medens han var inde
') Saml. til jydsk Hist. og Topogr., 3. r., II, 104-05.
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bos præsten , ha,·de to Bælummænd Niels Smed og Jens
Eliasen paa ejeren af Vift t·~sholm henedsfoged Chrislen
Sørensen Tesu·ups vegn gjort filTest paa Jespersens hoppe,
saddel, bidsel og stigbøjler og bortført dem fra præstegaarden til Ravnborg i Solbjerg sogn. Het' boede herredsfogdens bonde Ander·s Nielsen, der havde begæret arreslen
foretagel som vederlag l'ot· 40 t•dl., som Jespersen skyldte
Anders Nielsen. Jespe!'sen nnlagd nalut•ligvis sag mod
herredsfogden. Pr·olmralor Smidt af Aa lborg mødte i retten fot· .Jespersen, der ved ·lig adfærd følte sig angreben
poa sin • hon eur og t·cpulalion •. Smidt pørger, om Testt·up
ilike selv var Ulslede i præstegaarden og befalede, at dette
forbud sku ld e slw. Henedsfogden tilstod , at han var i
præstegaarden for Ht assistere sin bonde And . Nielsen. , nat·
hoppen var ført til Ravn! org, vat· gruoden den, al Butliz
paa tilspørgset erJ<lærede ikke at ville være ansvarlig for
den, da han kun havde lidet fodet· til sine egne bæster og
mindt·e til and res. Prokuraloren fandt imidlertid, al det
s var ikke vat· andet end , et smuthul Lil al escapere fra
lingen •. Budlz lilbød at ville være ansvarlig for de 10 rdl.,
som hoppe, saddel og bidsel var vurderet til ; men Testrup
vilde ikke være fomøjel, medmindre Budtz vilde væt·e a n·
svarlig for de 40 rdl., som Jespersen var Anders Nielsen
sl<yldig. Sagen blev saa indstævnet for landsretten').•

Budtz skulde senere faa mere at gøre med den
velkendte herredsfoged, kancelliraad Chr. Sørensen
Testrup, forfatler Ul »Rinds Herreds Krønike«, »R lalion om Ting ne« m. m. Del drejede ig om nogle
LL'idigheder om olbjerg kirke, om præ len jo var
ejer af. Te Lrup havde i 1756 kiagel over, al taarnel ln1ede med al falde ned, og forlangte, al Bndlz
skulde omb gge det.
eunc tra~ irnidl rlid agen i
langdrag; og da Testrup il l e kunde faa noget »forsltmdigl ell r calegorisk~ svar f.ra Budlz om kirken,
tævnede han præsletl for Visborggaard birketing
') Tingbogen.
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10

/5 1758,
hvor birkedommeren Henning Peitersen
præsiderede og Testrup selv ·var tilstede. Budtz mødte
ikke, men sendte sin karl med denne skriftlige besked:

•Jeg er i dag for at møde ved Deres anfortroede Rætt
gandske u-Ventende blefven stevned af dend goede Mand
\'elædle Hr Herreds Foged Sr Christen Thestrup, for at høre
Vidner angaaende Soelberg Kirkes Reparation og udbedrelse. Men da jeg icke eyer Kirken, Som er Hans Kongelig
Maytt tilhørende, saa holde jeg fo1· at stevningen burde vorden anmeldt for Stiftsbefalings Manden og Biskoppen udi
Wiiborg Stift. <

Denne paastand var unægtelig temmelig hasarderet, og Budtz maatte jo da ogsaa i lag med byggeriet.
Et par aar efter klager Testrup over, at kirken
ikke kunde rumme en tredjedel af sognets beboere,
hvorfor han ønsker den udvidet. Herpaa svarer
præsten ved at kræve et syn over kirken, der ogsaa
udnævntes og hvorom optoges tingsvidne 29/4 1760.
udstedt af herredsfoged Christen Sørensen i Bælum.
Præsten møder ikke selv, men lader sig repræsentere
af Jens Brasch i Bælum. Synet vidner, at alt er i
god orden, kun laa der paa kirkegaarden en stor
bunke grus fra det gamle taarn, som blev nedbrudt
i 1758.
Efter dette følger en »underdanigst Erklæring« af
9
/5 60 til stiftsøvrigheden fra Budtz, hvori denne bl.
a. skriver, at kancelliraaden har mindst aarsag til at
besvære sig, da han til dato hverken har boet paa
gaarden (Viffertsholm) eller kommuniceret i kirken.
Budtz har aarsag at anse hans
•saa kaldede venlige erindringer desangaaende som een art
af fælder at fange de skadelige Dyr udj, at jeg skulde forgribe mig paa ded, som var hans Majestæt tilhørende ....
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Saa er det og artig nok, hvad han b nettet· om sine øren
pag. 13 hvilke skal væ re saalaoge, al hand kand paa snadan distance høre, hvad der JWædikes i olberg kirke h vo r
Prædikens Dag, thi del er icke ventelig, hnnd mcener alleene
de ·fane p rædiken er. om ha nd Selv hører, da det var Dna rlighed al judicere om alle efter nogle. •
Testrup havde- ytlret, all3ælum lca ld var et af de bedste i stiflet, og al Budtz desuden i 30 Iil 40 an r uden noge n
mærkelig r epamti o n h avd oppebanret kirkens iodkotus ter.
He1·lil s varet· nu Rudlz:
• Præst eti e nden h ar h a n d nu end elig og fordybed sig
udj, og i 3 aa1· ·kilt knlded derved hvilken coup ber ægncs
til O Dlr 2 l 14 ~. Med præstelieoden er og quægliendeo
gaaed borl par Compngnic baade fra ldrken og fra ka lc.led
. . . . Delte mentionerer nu Can celli e Boaden icke eel eenisle
ord om, enten i Un gs vidned eller i sin Memorial men a lt
Delte uagte t, har Jeg dog hidiutil l>aa de holl kirken ved
lige sna og svared ulle kirk ens baadc ordin aire og Exstt·a.ord.enaire udgifter, og Canccllie Baaden som sanledes · bar
vrered parlicipered rned mig udj Jndlcomsterne, ba1· aldrig
liibud ed mig nogen 1ind1·ing eller hiclp Ul udgifterne.•

Budtz tilføjer, at præsterne ifølge bevillingen af
1687 er forpligtede til at holde kirken vedlige, men
ikke til at bygge den større.
>Sa nd elig, bvis Cancellie Randen (som desuden er en
capitali L og mangroldige 1000 gange haver mine ringe hæfter) hnfdc forlængst elller el'lwrervede kong! : tilJadeise ~l nd ·
væ ndt disse l'n1lagne Liender paa kirkens ud,ri<lelse, saR
havde h a n lyd eli g viist, ha nd vor en nirlld re t· Mand for Guds
rere, ligesom og, al hand i ald dcnn bandel med Solberg
l<irke i ·ke blev dt·evcn ar nogen fnter·esse, og een hemmelig l •sl til al hikaner og r·uinerc Præsten, hvortil endogs:'ln vore.<; helligste religion mna Inde sig bruge som een
prætrxl. Jen at g iørc unsøgning li\ kgl: l\'lajl om kil'lcens
u<lvirlclse, nna1· h and selv ha\'er opredt ldt·ken ' jndkomster,
og san jarnmel'ligeo læm læs led tienden, Del mna jo komroe
eenhv t' Dommore overma ade Pharisæisk l'or, da den øyen synlig har rappol'l med hvad som taxeri s hos cled slags fo lk
i\lnllll : 23A. . . . . Mindes Ca nccllie Raaden vel, hvorledes
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hand Sinkede mig med kirkens bygning 1758. Dette vigtige
arbeyde maatte nødvændig begyndes ded første rimeligt var,
men Pligtsfolk kunde ey bekommes førend bygsæden var
forbj, som er sidst in Majo, og da arbeyded af saadan aarsag ey kunde blive færdig førend Høbieringen, nægtede
nand mig ogsaa reent pligtsfolk, dend heele tiid, som kand
beviises ved hans egenhændige breve . . . . Men hvad sammenhæng Saadan Cancellie-Raadens opførsel haver med
hans prætenderede Jver for kirken Ded overlades gierne
til andres kiendelse og sentiments: Saaat dersom Jeg nu
icke ligner Moses, som læszes pag: 21. og gierne Conccderis af mig i mange henseender, saa ligner Ganeellie Raaden ligesaalided nogen af Mosis tilhørere, om hvilke Jeg
finder at de bare frem meere end der glordes behov til
tabernaklets bygning. •

Præsten paastaar i modsætning til Testrup, at
kaldet ingenlunde er af de bedste.
•Desuden kand det ey være Ganeellie Raaden som saadan skarpt eende Mand ubevidst, nt dcd gaaer til he1·, som
vel ingCilstcds i heelc Stifled, at fast rlend halve Dee! af
Meenighcderne hver ofrrings-Dag bliver borte. ... Min ti id
bliver nu icke lang, thi Jeg seer· mig saaledes af alder og
Skrøbelighed bctynged, al Jeg med allerførste maae tage
Exempel af Ganeellie Randen at afslaae kalded til min Søn. ~

Budtz blev imidlertid siddende hele 10 aar endnu
som ·ognepr l (med kapellaner) indtil in tlød .
No<tet har samme Mi hel Budtr. dog gjort for
oll jerg kirke; ba:n har beko let den pr cUkestol,
som endnu finde . l aa denne har han ladel ætte
en indskrift med et lille vers, han aabenbart selv har
forfattet, men ikke afslører ham som nogen lyriker
af rang. Indskriften lyder:
•Ano 1724 l Er delte bekostet til Guds ære og Hans
huuses pry l deJse af Sognepræ l sten Michel Johan- l søn
Budtz.
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Ordelz bog for dig tilluckis
Naar om Aandens hielp ey suekis
Før du min Hyrde Iesu mig,
Saa fører ieg dit Folk til dig.
Jerem: 23,29 l Er mit ord icke som elden, l Siger herren og som en Ham- l mer der kand sønder slaa l en Klippe.<

1i ·h el Buutz død 10/s 17i , aHsaa 80 aa r gammel og blev begravet 17/s . Han lul\<le da vær l præst
i 5!3 aar og ble lig om in fader jubelh rer.
aa
grund ar in altlet lun de han i de . e nere aar hold L
kap Han r, deriblandt ønnen Johan, om s nerc skal
omtales. ~/s l 771 holdt · der oO'entlig nul<Uon i
prre legaarden ver hans eflel'laden kab r, og 11/IJ 72
roreLoge d e n e nd lige ·Ldfle lulning ho · provst Mør h
i Gerd i ng 1).
% 1725 var 'M ichel Budlz blev n gift med Helvig Clausdatler Zimmermann (d . af Cl. Mikkelsen Z.,
sogncpr. Lil Hjorldal, og Kir l.cn lesd. !(rag), f. ca.
Hi97, b gr. 10/1 1753 und r tam·n e t. (Hende moder,
l<irsl n Krag, d r lidligL var bl ven enke, flytlede Lil
Bælum, 11\'or hun ble begravet i kir! e11 8/t2 1739,
aar gl.)
Budtz havd følgend e børn: l) Johan kapellan
hos fnderen,
nel'e omtalt 2) Lisb Lh ophle, tlb.
1'/11 1728, 'f i alh. 9/Jo 95, g. m . . eigneur Adolph
Han en Holst i Kbh. 3) Kir·Len, f. 4 /1 31. 4) Iaus,
f. 2n/s2 32, and. Lheol. 18/~ 55. 5 Mcll Marie, f.
' /ø 34. 6) Andre::.ts LorenLz, f. ~/• 37, cand. Lheo].
111
/r;, 56. 7) Jens, f. 21 /4 3 bcgr. i kirkens akrisli
11
/a s. n. • l ollende ba rn , ·om ban si al h:lve haft,
har j >g ild·e kunnet finde.
1770-1804. Bolle Nicolai Hvidberg blev f. i Gun-

n

1

)

Se Kbh. Adresse-Avis 1770, nr. 123.
13
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derup præstegaard 5/1 1743 som søn af Ole Nielsen
H., sognepr. til Gunderup og Nøvling, og hans 2.
hustru Cathrine Marie Bollesd. Mørch. B. N. Hvidberg blev opkaldt efter sin morfader, præsten i Gjerding, Bolle Jensen Mørch.
Bolle Hvidberg blev efter faderens død 1754
undervist i hjemmet hos moderen og deponerede
1758 med testimonium fra rektor de Herurner i Aalborg. Formodentlig har han dog taget sin egentlige
eksamen i København et par aar efter, thi først 1761
tog han filosofikum. Teologisk attestats fik han 1%
65. I de nærmeste aar derefter har han antagelig
undervist, indtil han 4/7 69 af major Tyge Høegh til
Dalsgaard som kirkeejer blev kaldet til at succedere
hr. Michel Budtz, naar denne afgik eller kaldet paa
anden maade blev ledigt. 1 ~/9 s. a. fik han kgl. stadfæstelse jma kaldsbrevet, efter at biskop Wøldike i
Viborg havde attesteret, at Hvidberg var vel grundet
i sine studeringer, vel øvet i at prædike, havde gode
naturens gaver og hidindtil havde ført et ustraffeligt
levned. 12/9 70 blev han ordineret i Viborg af stiftsprovst W orsøe.
Hvad angaar Hvidbergs virksomhed som præst,
faar man nøjes med nogle visitatsberetninger.
Det første skudsmaal lyder ikke lovende. Det
er biskop Rottbøll, som l 772 skriver: »Ved min første visitats i Bælum Kirke fandt jeg Ungdommen saa
maadelig, at jeg desværre maatte anbefale den gode
Mand, soin dertil nylig er ankommen, at arbeyde
troligen paa dens Underviisning herefter, og at give
Skolevæsenet med Opmuntring og flittig Tilsyn nyt
Liv og Drift.«
I 1797 var provst Jungersen i Bælum og fandt,
at præsten »opbyggede ved en hærlig Tale, og Ung-
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dommen glædede med en ypperlig Religions Kundskab«. Slet aa fornøjet er biskop Teten ikke to
aa r efter da ban hos fl ere af de un ge finder >>e n
aldele ror ø mt Cut chi ·ation....
kuld e for give n
vaghed, da dog Præsten be Landig 1 al have prædikel seh·, virke lig forl>ytle di se aa saa1·e viglige
St k ker af • mbedel, vil d t blive høj l-nødven digt,
at d n ga ml [l] og S"i' a~e J.>rro t ud øger ig en duelig
M dhielper
·m bedet Gud selv i Naade fot·bedre a lt l«
l 1802 kv. der' biskoppen en hel l and u 'i e:
))Stor vur min læde .... , da j rt iall fandt den øn ·keligstc Forbedring - d n væreUge O ver L, r r [~ :
præ t n ), Gud skee Tak l f01·andr de H !bred h a r
vii · t sig i troefa l rhejde m ed ale ·hisation og Siwle-Tilsy n .... «
Hvad jeg ellers ved om Hvidb rg er, al ban i
1795 langede ud efler Bælum kirk , som han havde
lyst lit a l bliv ejer af. Det dan. ke kan ·elli skriv r
desangaae nde følgende til tiftsøvrigheden i ib01·g i
n ))pro mcmoria« af 18/4 95:
• Det t' hr. [{a romerherre og Deres Høyæ1·værdighed
beld endl , a l Sognepræst n for Bælum og olh«>rg Men ighe·
del', hr: Hvidberg, ha1· i en til Cancelliet indkommen og
med De1·es • ddawing rorsynet Ansøgning :~nholdt om Bevilling al maa tlc i de ofl'enllige Tidcnde1· perem tode indkalde alle dem, so m formeene sig al have nogen Prætensio n paa 13dum [\il'ltc, og nu ar ingen dc,·med meldte sig,
da al erholde Kongl: Skiøde paa amme. • fierat Ca n cllicl
herom havtic ført UrcvvexUng rne(( d t Kongl: Ilenlek:~m 
mcr, er de1· under Gaars Dato herigienne m udfærdiget en
Bevilling l'or bemclle h1•: Hvidbcrg. med tævning til ved kommende Hel at indkalde dem , som kunde formeene sig
bei'Cltiged c Iil Urelum Kirke, hvilken Bevilling ligger til
Indløsning hea· i Cancelliel, naa1· noge n det·om meld er sig,
hvorom De behageligen vilde underrette forn æv nte hr: Hvid13•
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berg samt derhos tilkiendegive ham, at han, saasnart Eyendoms Dom er erhvervet, maae til det Kongl: Rentekammer
indsende en paa behørig stemplet Papir udgiven Pante
Obligation for den i Kirken til den Kongl: Kasse indestaaende Kiøbesumma 4900 r, der indrettes paa lige Maade, som
afg: Major Høeghs under 12 Nov. 1755 indgivne og derefter
saavel ved Landstinget som Hellum Hindsted Herreds Ret
tinglyste og i Kammeret beroende Pante Obligation, hvilken, imod den nye Pante Obligations Tinglysning skal da
af Pantebøgerne blive foranstaltet udslettet. •

Hvidberg glemte imidlertid at udstede den forlangte panteobligation; og da han i 1799 vil skøde
kirken til kammerraad Gundorph paa Dragsgaard,
bliver biskoppen i tvivl om, hvorvidt dette er lovligt. Kancelliet, som faar sagen til behandling, sender 8 /a 1800 følgende pro memoria til biskoppen:
•l Giensvar paa Deres Royærværdigheds Forespørgsel
om, hvorvidt Præsten Hr. Hvidberg kan være berettiget til
at bortskiøde Bælum Kirke, uagtet han ikke har udstædt
den i Cancelliets Skrivelse af 18. April 1795 forlangte Pandte
Obligation for den i Kirken til den Kongelige Kasse indestaaende Kiøbesumma 4900 Rdr, skulde Man, efter herover
at have indhentet Det Kongelige Rentekammers Betænkning, tieostlig tilmelde Dennem til behagelig Efterretning,
samt for at bekientgiøres, saavel Hr Hvidberg, som Kammerraad Gundorph, hvilken hertil har indberettet, at han
af Hr Hvidberg under 4de December f: A: har bekommet
Sidøde paa bcmelte Kirke, at denne sidste ikke kan bortskiøde Kirken , førend han, i Overensstemmelse med formelle Cancelliets Skrivelse har udstædt, og til Rentekammeret indsendt sin Pandte-Obligation for bemelte i Kirken
indestaaende Kiøbe-Sum 1 ) . •

Om Hvidbergs øvrige livsomstændigheder har jeg
intet fundet. Paa grund af sin svagelighed havde
han fra 1802 Andreas Listo Høeg til hjælp i embe1
)

Viborg bispearkiv.
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dets bestyrelse, og H vid b erg var dog dengang ikke
nogen gammel mancl. 10/s 18 4 bl v ban entledigct
m d 300 rdl. i pe n ion. Efl r in afsl·cd tog han,
uvi l af hvilken grund, ophold paa ig gaard i r.
Kon ge r ·Je v sogn hos herred foged, kancellirand Clau
1 is en . Her døde han 6/u 1805.
Traditionen fortæller, at han hængte sig; og der paavises et rum i
gaardens gamle staldbygning, hvor det skal være sket.
Hr. Bolle Hvidberg siges at spøge ret kraftigt paa
stedet den dag i dag'). Maaske har der ligget nogen
sindssyge til familien, idet ogsaa sønnen Otto skal
have taget sig selv af dage.
Hr. Bolle Rvidbercr ble gifl i Gerding prgd. 19/7
1771 med sin kusin e Lovise Mørch, f. 8 /to 1750 (d. af
præsten Ollo Himm l Lrup M. og Augusta Madsd.
Bva .) Hun død i København 80/u 1 28. D havde
følgend børn: l) Otto Himmelstrup polilidil-eldør i
Kbh. justil. r., f. i B~ lum 25/o 1771, en mand, der
pill d en vi 1·olle i datidens Kbh. Han kal ha.v
druknet sig 25/t 1822. 2) Christine Cathrine Marie,
f. i Bælum 11 /12 72, t s. d. 3) Christine Cathrine
1\lal'ie Augu. la, begr. 2. sønd. e. jul 73,
dage gl.
4) Ol 1 icolai, db. 1% 74, begr. 2% ". a. i l irken.
5) Chrisline 'alhrine Mm·ie
ugusta, db. 8 1/o 76,
beg1-. ' 1/o 76. 6)
mbrosio
f. 77. 7) Chl'i lin
aUwin Marie Augnsta, db. b/1 79. 8) Anne Marie
Dorothea, db. 20h 80, indsat i kirkens begra velse 28/
91. 9) N. N., begr. 7/ 11 81 , 6 uger gl. 10) Oluf,
begr. 17 /o 83, l :! dage gl. 11) albrine Marie, db.
21
12) lnl', db. 16{ 1 89.
Jomfru Marco Il id' /c 85.
berg, en søster til præsten, blev begr. i Bælum 3Ja
1804, 60 aar gl.)
1

)

Efter meddelelse af afd. provst Alexander Rasmussen.
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1804- 40. Niels Basse Lund, f. i Middelfart 17/2
1770 (s. af Jørgen Bassesen [Lund], tolder og byfoged, og Caroline Iversen), undervist i hjemmet til
1785, da han kom i Odense skole. Efter at have
været 5 aar i denne og l aar i gymnasiet, blev han
student herfra 1791, tog aaret efter examen philologicum og philosophicum med baud egr. -- altsaa en
meget fin karakter. 26/Jo 97 blev han cand. theol.
med laud (»accurate respondit«). Samme aar blev
han hører og ca. 1802 overlærer i religion og antropologi ved Odense skole, men allerede 1/to 02 entlediget med vartpenge, indtil han kunde blive befordret til el gejstli gt .embede, »h vortil han ved pa se nde lejlighed maa brin ges i forslag«. AJla gde i 1801
de pra kti ke prøver i Oden e for bis kop Blo ·h , blev
03 k a pellan paa La nge la nd og 1 Ib 04 kaJdeL Lil
sognepr. i Bælum (ord. i Viborg %).
Om pastor Lunds kirkelige virksomhed beretter
biskop Bloch i Viborg: »Paa min første Visitaz d.
21. July 1806, fandt jeg den i Kirken mødende Ungdom i det hele betragtet, ikke slet oplyste, - og det
ø"'\•ri ge i god orden : jeg høile Hr . Pa tor L und s grnndige og - ,L ud arbeidede Prædih n, og fa ndL i Ham
en d uelig og rel i nelig Religion læ rer - m aatte kun
Underlærer en [:> : d e<1 nen] a rbeide ham trofas l i Hæ n derne.« Fire aar efter noterer biskoppen: »Ano 1810
d. 9. August holdt jeg anden Gang lovbefalet Visitaz
i Bælum Kirke - hvor jeg med sand Glæde, efter
at have hørt Hr. Pastor Lunds opbyggelige og veludarbeid. Prædiken samt Cathekisation, erfaret den
talrige baade confirmeret og skolesøgende Ungdoms
mærkelige Fremvext i christelig Kundskab under den
nye retsindige Overlærers Omsorg - Gud give fremdeles Naade og Velsignelse.«
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31

/1 1806 holdt pastor Lunds søster Cecilie Marie
bryllup i Nibe med Niels Andersen Færch. Festlighederne varede en hel uge; og da Lund tilligemed
Frantz Hvass til Randrup med familie skulde rejse
hjem fra Nibe, sneede det saa stærkt, at vejene var
ufremkommelige. Lund vilde nødig opsætte hjemturen, da han skulde have barnedaab i Bælum. En
tidlig morgen begav rejseselskabet sig da afsted, fordelt i 4 kaner. Hele dagen gik med at komme frem;
først kl. 9 aften kom de til Skibsted, men alt stod da
i et »himmelbetændt rendfog«. De fik nu flere mænd
fra Skibsted til at følge sig med lygter for at finde
vej, men det nyttede ikke. Efter 3 timers omflakken
mærkede de pludselig, at de atter var i Skibsted i
stedet for ved Randrup. De rejsende blev saaledes
nødt til at overnatte hos præsten i Skibsted 1).

Om pastor Lund fortælles følgende anekdote: Folk
var i de tider slemme til at stjæle i haverne. Præsten
havde ofte fra prædikestolen advaret mod denne uskik.
Men saa havde en tyv en nat været i præstegaardens have
og stjaalet purløg - og dem holdt præstekonen endda saa
meget af. Men tyven havde i hastværket glemt at lukke
havelaagen, san den stod paa vid gab om morgenen. Søndagen ener, da Lund havde endl sin prædiken sagde han
frn prædil;estolcn : • FoJ·Iedcn nat har en tyv værcl inde i
min have og stjaalet min )tones purløgbusk, og til Yitlerligbcd stod hullet aabeol1).<

. Da gravhvælvingen i Solbjerg kirke omkring 1816
blev ryddet, blev ligene (af slægter fra Viffertsholm)
lagt ud paa kirkegaarden for siden at blive begravet
i en stor fællesgrav. En forlængst afdød gammel
mand har fortalt pens. lærer Fr. Møller i Solbjerg, at
') Dagmar Larsen : Kulturbilleder og Typer fra Nibes
Glansperiode, s. 81.
') Evald Tang Kristensen; Vore Fædres Kirketjeneste, s. 51.
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præstens kone ved den lejlighed stod hos og undersøgte arme og fingre paa ligene. Det var jo til ingen
nytte, at smykkerne kom i jorden, mente hun, da
var det bedre, at de kom de levende tilgode. Der
blev siden stor sot og sygdom i præstens hus; og
folketroen glemte ikke at udpege aarsagen dertil. Af
resterne, som duede noget, af de svære egekister lod
Lund lave en dør til kirkens vaabenhus, som brugtes til omkring 1870 1).
Pastor Lund blev entlediget 12/a 1840 og døde i
Skelund 19/2 44. Hans hustru Karen Hjortholm var
f. 3 1/a 1779 og døde i Aalborg 1 2/7 1865. De havde
følgende børn: l) Christian Hjortholm, f. paa Lykkesholm, Langeland, aug. 1803, købmand i Svendborg, senere landmand, t 5fs 73, g. 6/6 38 m. Marie
Franciska Thygesen, f. paa Randrup 26 /7 08. 2) Jørgen Bassesen, db. i Bælum 10/n 05, t 7/t 09. 3)
Friderich, db. 29/u 08, var 1840 forvalter i præstegaarden. 4) Anne Margrethe, f. 30/a 10, t i Aalborg
2
/9 89, ug.
5) Dorothea Cecilie, begr. 25/9 11, 25
timer gl.
1840-64. Lnduig Olto Langhom,
f. i Nakskov 26/t 1799 som s. af Asmus Jacob L., licentiat og distriktskirurg, og Anne Kirstine RieffesthaL
Slægten Langhorn stammer fra en
IVIagnus L., d er ca. 1684 kom til
Christiansø. l slægtens vaaben ses
tre gyldne løvehoved er med udhængende blaa tunger i rødt; paa
hjelm en et løvehoved som i skjoldet.
L. O. Langhorn. _
L. O. Langhorn gik først i Nakskov skole, men kom 1814 til Metropolitanskolen
') Saml. til jydsk Hist. og Topogr. , 2. r ., IV, 365.
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København, hvorfra han blev student 181R, blev kand.
29
/J 24, sognepræst til Blære og Ejdrup 4/1 28 (ord.
7
/o), kaldet til Bælum % 40.
Pastor Langhom, der skildres som en myndig
mand, synes at have interesseret sig meget for sit
land- og havebrug. I præstegaardens have staar
endnu et æbletræ med »Langhorns æbler«, plantet af
ham. Han døde 23/12 og blev begr. 30 /12 64. Paa
hans gravsten paa Bælum kirkegaard staar: »37 Aar
var han Evangeliets nidkjære Forkynder. Agtet af
Alle og inderligt elsket som Ægtefælle og Fader.«
Langhorn blev 9/7 1828 g. m. Christine Sophie
Holm, f. paa Christianshavn 17/s 1803, d. af fabrikejer
Peder Holm og Madsine Lystru p. P. Holm var af
den rige christianshavnske købmandsfamilie H.; Christine Sophies to fættre ægtede hver en søster til kammerherre, lensbaron H. H. Rosenkl'antz til Rosenholm, og en tredje fætter blev ejer af Lerchenfeld ved
Kallundborg.
Enkefru Langhorn døde i Hobro 2 % 1881 og
blev begr. paa Bælum kirkegaard 28 /4. Børn: l) Carl
Ludvig Sophus, f. 26/s 32, købm., senere kæmner, i
Randers, t 9/7 1892, g. m. Bolette Marie Klitgaard fra
Fuglsø. 2) Charlotte Emilie, f. i Blære 27 /a 35, g. m.
Christian Micael Møller, branddirektør i Aalborg. 3)
Andreas Ingeberti, f. 8 /u 39, gik i Randers latinskole
til sin konfirmation, derefter tilsøs og besejlede som
styrmand alle have; i 1864 gjorde han tjeneste i
flaaden. 4) Richard Adolph, f. 13/s 42, først landmand i Danmark, derefter kolonist i Buenos Aires,
kom atter hjem og blev bestyrer af en stor landejendom i Jylland; g. m. Anna Petrine Petersen. 5)
Othilia Camilla, f. 15/s 44, lærerinde i Hobro, ug.
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1865-72. Frederik Adolph Christian Møller, f. i Viborg 1/4 1817 (s.
af oberst Frederik Christian M. og
Margrethe Otilia Astrup). Han synes ikke at have gaaet i Viborg
latinskole, eftersom han blev privat dimitteret til universitetet 1834.
K and 26 l 4 41 og derefter i en aarrække bestyrer af en borgerskole i
F. A. Chr. Møller.
København (1843-46 i Holmens,
derefter i Trinitatis sogn). I 1853
aflagde han den homiletiske prøve og blev 11 h 58
udnævnt til vicepastor til Ulbjerg og Lynderup (ord.
5
/s); provst for Rind s og N ørlyng her.reder 27 h 63,
sognepr. til Bælum-Solbjerg 11/s 65 og samme aar
provst i Hellum-Hindsted herreder.
Provst Møller roses som en habil tilsynsmand
med præsterne og lærerne. Han sørgede 1866 for at
Testrups legat blev for Bælum-Solbjerg sognes vedkommende uddelt fuldt ud efter testators bestemmelse.
Efter i 7 aar at have virket i Bælum, blev han 7/lo
72 kaldet til sognepræst for Hyllested, Venslev og
Halsteinborg i Sydsjælland; her blev han 20/Io 86
provst for Ø. og V. Flakkebjerg herreder til han blev
entlediget 30 /t 1 88. Han var r. af db. Efter sin afsked boede han en kort tid paa Frederiksberg, men
flyttede derfra til Lille-Næstved, hvor en af hans
døtre var gift med læge Berh~me-Nix. Her døde han
som en af landets ældste præster 20 /1 1905, 88 aar gl.
Provst Møller blev gift l) i København 14/u 46
m. Marie Cecilie Eltang, f. sst. 15/u 18 (d. af prokurator Peter E. og Petræa Magdalene Holm), t sst.
10
H/12 49, 2) i Bogense
/s 51 m. Wilhelmine Maria
Baadsgaard, f. i Kbh. 10/4 26 (d. af justitsr. Hans

BÆLml SOGN GENNEM SYV SEKLER

203

Kofoed B., by- og herredsf. i Bogense, og Elisabeth
Margrethe Schuerer), t i L. Næstved 10/s 1903. Af
børnene kender jeg Petrea Othilia Frederikke, f. i
Kbh. c. 1848, og Sara Johanne, f. i Ulbjerg c. 1861.
Desuden var der 2 sønner og 2 døtre.
1872-80. Henrich Theodor Yoss,
f. paa Førslevgaard paa Sjælland
20
/4 1812 og døbt 2. pinsedag (s.
af godsforvalter Johan Henrik V.
og Mette Regine Addit, der synes
at stamme fra Næstved, hvor hun
havde to søstre, ligesom en provisor sammesteds, »monsieur« Hans
Addit, vistnok var hendes broder).
Voss blev sat i Herlufsholm
H. Th. Voss.
skole, hvorfra han ble'' student 1833.
Kandidat blev han i 1841, og aaret efter blev han
lærer ved Iandvæsensinstitutet paa Haraldslund mellem Randers og Aarhus, i 184 7 ved den højere borgerskole i den sidstnævnte by. Derefter blev han
8
/7 51 kateket i Nykøbing p. F. (ord. 1/lo), hvorpaa
han 4 /a 59 blev udnævnt til sognepræst i Sønderup
og Suldrup og 23/12 72 i Bælum og Solbjerg.
Om H. Th. Voss har der ikke været meget at
opspore i hans embedstid her. Han har rimeligvis
hørt til de stille i landet : hans portræt synes at tyde
paa en mild og venlig mand. Han døde 5. og blev
begravet 13. dec. · 1880. Paa hans gravsten paa Bælum kirkegaard øst for kirken staar: >>Hans Liv var
i Kjærlighed. Sat af Venner i Pastoratet.«
Voss blev gift i København 3 /s 1852 med sm
kusine Julie Theresia Frederikke Vilstrup, f. i Kbh.
14
/s 16 (d. af toldkontrollør, artilleriløjtn. Johannes
W. og Vilhelmine Augustine Voss), t 26 /2 90.
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1881-91. Theodor Petersen, f.
i Borum ved Aarhus 25,'4 1841 (s.
af sognepr. Jens Christian P. og
Marie Christine Jespersen), student
fra Horsens 59, kand. 66. Derefter
blev han samme aar huslærer i
Hjørring for 4 familiers sønner,
rimeligvis kaldet derop af provst
Kampmann, der var hans gudfader
og hvis sønner var blandt
Th. Petersen .
hans elever. Her blev han, til han
4/4 68 blev personel kapellan hos sin fader i Gerslev (ord. 6/o), i samme egenskab i Kirke-Stillinge 11/2
7fl, hvorefter han blev kaldet til sognepræst i Ørslevkloster og Ørum 5/7 77, til Bælum og Solbjerg 17/2 81.
Her blev han 8/u 86 udnævnt til provst over Hellurn-Hiudsted herreder. Han var en i sjælden grad
mildttænkende, tolerant og retsindig mand. Som
provst var han særdeles interesseret i kirkebygninger,
og hans synsrejser i herrederne var ham i hans altfor tidlige enkemandsstand til megen glæde.
Fra Bælum blev Th. Petersen 16/t 91 forflyttet
til Hammer og Lundby og derfra 5 /7 97 til Stenløse
og Viksø. Han døde i Stenløse præstegaard 11 /5 1902
af lungebetændelse, smittet ved et sygebesøg, og ligger begravet paa kirkegaarden der.
Th. Petersen blev gift i Hjørring 18/5 1870 med
Hermine Marie Faye, f. sst. 26 /9 1845 (d. af kammerraad Carl Viggo Vexelsen F., branddirektør og sandflugtskommissær, og Marie Elisabeth l ngwersen), t i
Bælum % 1883 af brystsyge og begravet paa kirkegaarden nær ved Voss' gravsted. Børn: l) Marie, f.
i Gerslev 4 /a 72, t i Kirke-Stillinge 9/2 76. 2) Christian Petersen Heilskov, fhv. bibliotekar, forfatter, f.
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i Gerslev 6 /4 73. 3) Thora P. H., massøse i Italien,
f. sst. 20 /2 75. 4) Helga P. H., f. i Kirke-Stillinge
23
/s 76, t i Steinach i Østrig 5js 34. 5) Anna P. H., f. i
Hjørring 8/9 77. 6) Gerda P., f. i Hejlskov, Ørslevkloster s., 28/ 11 78, t paa Frederiksberg 14/22 1922.
1891 - 1903. Richard Lauritz
Jiirgensen, f. i Kbh. 22 /s 1854 (s.
af vinhandler, løjtn. Hans Ludvig
J. og Johanne Birgitte Jacobsen),
blev stud. fra Haderslev Læreres
Skole 72, kand. 22 /1 79. Samme
aar blev han huslærer paa herregaarden Torbenfeld, hvor han var
et aar, hvorefter han 1880-82 var
lærer ved Fredericia latinskole. Ved
Ricb. L . Jiirgensen .
Schneeklotbs skole i København
var han i 1884, blev derpaa kateket og førstelærer
ved Faaborg borgerskole 4 /9 s. a. (ord. 28 /n). Til
Bælum blev han kaldet 14/4 91 og blev 21 /n aaret
efter provst. 15/J 1903 kaldedes han til sognepr. i
Bogense.
Provst Jiirgensen var en meget virksom mand.
Paa hans forslag blev det bestemt, at der for hvert
af de 6 sogne, der nød godt af det testrupske legat,
for fremtiden skulde ydes et bestemt aarligt bidrag
til vedligeholdelsen af slægten Testrups gravsteder
paa Testrup kirkegaard.
R. L. Ji'trgensen blev gift i Fredericia 14/4 1885
med Thuride Christine Westergaard, f. i Flensborg 2/2
63 (d. af intendant Anders Vemer V.'. og Ingeborg
Sophie Christine Demant).
1903-06. Carl Vilhelm Bielefeldt, f. i Kbh. 20 /l u
1864 (s. af boghandler, forretningsfører for Maglemølle og Silkeborg papirfabrikker Carl Heinrich B.
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og Marie Kaarsgaard). Stud. fra
Borgerdydskolen 82, kand. 7/s 88,
derefter sognepr. til Ho og Oksby
10/u s. a. (ord. n/1 89), sognepr. til
Rimsø og Kastbjerg 8/u 91, til Bælum og Solbjerg 17 /s 03. Efter faa
aars forløb blev han entlediget 26/n
06--:- Aaret- efter -:Olev - han- forret-- ningsfører for foreningen Fængselsc. Vilh. Bielefeldt.
hjælpen og senere formand for Abnormsagens Arbejdsudvalg, og han
boede da i København. Han er forfatter til »Vejledning til at finde Hjælp for abnorme« (1901) og desuden til en qel artikler om forbryderforhold. t 20 /2 1919.
Pastor Bielefeldt blev gift 1) i Københavns Set.
Jacobs kirke 27 /4 1889 m. Agathe Kabell, f. i Aalborg
26
/u 65 (d. af proprietær til Hæstrupgaard, senere
tobaksfabrikant i Kbh. Søren Adolf Christopher Wilsbech K. og Laura Marie Grønbech); ægteskabet ophævedes ~ 5/9 07, 2) i Københavns Esaias kirke 22/to
10 m. Harriet Annette Glud, f. paa Dragsgaard IS/2
~5 (d. af proprietær H. P. G. og Andrea Svanholm).
1907- . Jakob Christian Recker,
f. i Aller, Haderslev amt 21 /s 1874
(s. af sognepr. Ernst B. til Dronninglund og Anna Christiane Peters), blev stud. fra Herlufsholm 93
og fik dansk indfødsret 7/4 99.
Samme aar, 30/s, blev han kand.
og var derefter lærer i København
og manuduktør i hebraisk. 11 /u
1902 blev J. C. Becker personel
Jakob Chr. Becker.
kapellan til Flade og Gæruro (ord.
10
fu) og 18/n 05 hos faderen i Dronninglund. Til
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Bælum-Solbjerg kaldedes han 2 %. 07 og provst blev
han 1928 efter Alexander Rasmussen.
Provst Becker, der er ugift, er forfatter til »Babel, Bibelens Grav?(( Odense 1906, samt en del artikler om gammeltestamentlige forhold.
PERSONELLE KAPELLANER TIL BÆLUM
OG SOLBJERG.
Af disse har jeg fundet følgende:
1756-60. Johan Michelsen Bndtz, f. i Bælum 26/s
1723 (s. af sognepr. M. J. B.), blev dimitteret fra
Viborg 1743 og blev kand. 18 /s 47. Derpaa blev han
af major Høegh til Dalsgaard 28/I 56 kaldet til at
være sin faders »adjunctus et successor«. 23 /2 57
blev han ordineret af bi kop Wøldike og var aa
kapellan paa 4. aar indtil sid l paa aarct 1760, da
han bl v remover t fra emhed l. Aar agen vnr den
il· ke helt u sæd vanlige, a t huslm o kom for lidligt i
bar elseng i delte tilfælde ovenikøbet »altfor«
tidligt.
Johan Budt~ havde saaledes for kærlsel nd iglen
til a l blive faderens eftermand i emb det. Han tog
nu med familie ophold ho · vigerf d ren pua Vorgau rd, men maa side n have fauet oprejsning og ble
da S<J/7 ()3 ttdn vnt til sogncpr. i kivlun og Giver.
I 1793 tog h ~n in aC k d oø døde i Aa lborrr 27/o
1809. Han hal' faael kud maalet »nidkær og kl'aftig,
men stræug og bydende<< (Wib rg). Men han vat· i
Skivum, faldt der 90/11 75 høj ster L·dom i en ag,
anlagt mod barn a f byfoged Dillevsen og Malhia
Fell um, hvon•ed Budtz dømte Ul al indfri og til
Ditlevsen betale sin obligation af 1r./4 ~ 7 med kapital 493 rdl. og 4 % renter. Proce scns omko tnin ger skulde Budtz betale til Ditlevsen med 100 rdl.
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samt til justitskassen for unøåig trætte 24 rdl. og
endvidere til samme kasse 5 rdl. 1).
Om Budtz' ægteskab med Inger Margrethe llfenlengracht er der talt i »Fra Himmerl. og Kjær H.«
1918, s. 28, hvor der ogsaa antydes, at hun døde
»man u propria« (;,: for egen haand).
Af børnene har jeg fundet: l) Helvig (den »altfor« tidlige), db. i Bælum - 8/i-2- 6-o:-- 2) - Michel,--d"l5:- sst. 5/u 61, begr. 20/4 62.
1762. Ponl Winding, f. i Kullerup prgd. 1731
(s. af sognepr. Peder Nicolai W. og Ane Pedersd.),
dimitteret fra Odense skole 51, kaldet af major Høegh
7
/9 62 som sognepr., naar kaldet blev ledigt.
(Dette
kan jeg ikke faa til at rime m~d, at efterfølgeren blev
kaldet 27 /s 62.) Han blev sognepræst til Vester- og
Østerbølle 20/12 68 og døde 7/1 98.
1762-69. Hentik Henriksen Munch, f. i Viborg
12
/7 1736 (s. af kammermad og borgmester Henrik
M. og Wilhelmine Milling). I hans 10. aar blev han
sat i Viborg skole, hvorfra han deponerede 1755.
Havde saa forskellige konditioner indtil 1760, da han
igen tog til København, hvor han i sept. tog teologisk
eksamen og i marts 62 prædikede for dimis. Rejste
saa hjem og opholdt sig hos sin farbroder kammerraad Ove M. 27/s 62 blev han kap. i Bælum (ord.
29/10). 8/11 65 fik han konfirmation som sognepr. til
Skibsted-Lyngby, naar det blev ledigt, men vedblev
at fungere som kapellan i Bælum til 69, da han efter
Irgens død tiltraadte embedet i Skibsted.
H. H. Munch var gift med en datter af provst
Otto Himmelstrup Bollesen Mørch i Gerding og døde
20
/u 1784.
1

)

Jydske Efterretninger 1774, s. 505.
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1769-69. Mouritz Sørensen Mørch, f. i Gunderup 6 /u 1729, hvor hans f. Søren Pedersen M. var
egnedegn (f. i Mørkehuset i Rold sl·ov). Moderen
hed Ane Marie Mourilzd . og var d. af en .kromand i
Hold.
øn nen Mouritz blev s tudent Cra alborg 175l
og kand. 9/Ls 56 hvorefter h a n kondition r de paa
forskell ige sted r. lfn ()9 bl
han pers. l<ap. bo.
præs len ll·gens i Skibsted (ord. i Viborg 2%). nder
biskop!Jen. svaghed forretledes ordinaUon n af li rts provst \Vor øe, der tog de11 i betragtning al' ordinandens navn ikk ilde va lgte tekst af p . XVI Il, 29:
»Henen min Gud skal gøre min mørkb ed kJar.cc Do
h·gens dø le 29 /u l19 blev 1ørch derfor allerede l 6/lo
s. a. pers. kap. i Kongerslev, men alle1·ede 3 /n forflyttet som kapellan hos Bndtz i Bælum. 1771 blev
han sognepræst i Kongerslev, 1782 i Ferslev, Dall og
Velsted og døde 23/9 1801.
Mørch var gift l) m. Karen Nielsdatter Flechtner,
2) m. Adelheid Marie Juul.
1802- 04 'l Andreas Lisl o Høeg, r. 211/s J 763 ( .
ar Marcus Pedersen H. ogn pr. Lil Hj ermind, L e o·~
Hjorthede og El e Kir tin Lista. Han blev lud.
fra Aarhu · 86, kand. 97, de1·efler per . ka p. i Høj lev 98, ho Hvidberg i B;,'lum 1802, i Hind 05. I
1812 blev han sognepr. til Romdrup-Klarup og 18Hl
til Ugilt-Taars. Han var g. m. Maren Jansen (d. af
sognepr., senere biskop i Aarhus Rasmus J.), t i
Aarhus 18/Jo 55.
SOGNEDEGNE TIL BÆLUM OG SOLBJERG.
(1637)-73. Søren Pedersen, f. ca. 1603. Hans
navn har jeg første gang fundet 21 /2 37, da han var
vidne i en sag ved herredstinget. Paa et grandestævne i Bælum 1645 var han kommen i klammeri
H
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med Per Jensen (rimeligvis ham, der holdt smugkro),
som under ordstriden ikke just anvendte de sirligste
talemaader, hvorved degnen bemærkede: »Jeg forstaar du agter om Inted Jeg hatfer hørtt dig sige, att
du vilt sch ... baade i presten og degenen.« I 1648
havde han kvalm med Niels Smed i Blæsborg, der
ikke vilde betale sin degnerente. Denne beløb sig til
1 skp. byg aarlig af hver gaard i sognet. Herredsfogden gav degnen medhold, saa Niels Smed maatte
kønt erlægge 1). Søren Pedersen, der 1664 beboede et
degnebol i Bælum, blev begr. 28 /s 81.
1673- (77). Enuold Sørensen, f. i Bælum og s.
af formanden. l efteraaret 1677 stævnede præsten
hr. Jens Nielsen Horsens den Bælum degn med det
i vore dage ikke ukendte navn Enevold Sørensen og
hans fader Søren Pedersen for herredstinget. Striden
drejede sig om det hus, degnen havde fæstet af hr.
Christen Knabe og som laa til præstegaarden, og
eftersom fornævnte Envold Sørensen tilligemed hans
fader Søren Pedersen fra bemeldte hr. Jens Nielsens
ankomst til menigheden haver beboet samme hus og
hannem intet deraf efter recessen paa 2 aars tid haver givet, saa formener bemeldte hr. Jens Nielsen, at
fornævnte Envold Sørensen haver forbrudt hans fæste
og bør samme hus at kvittere, hvorpaa han uden opsættelse er dom begærendes. Hr. Jens fremlagde et
fæstebrev, saa lydende:
•Kiendis Jeg underschr: og her med witterlig giør at
Jeg hafver sted og fest Envold Sørensen barnefød i Belum
et Huus til Prestegaarden paa Hans Kong!: Mayts: Eiendom
beliggendis, med desz tilliggende, Hvilket bt>m: Huus hans
Fader for hannem oplatt hafver, Samme Huus skal band
niude och beholde hans lifstid og saa !enge iland enten
1
)

Tingbogen.

BÆLUM SOGN GENNEM SYV SEKLER

211

gifvcr eller giør der af hvis der af med rette bør at gange,
Samme Huus schal hand bebygge som forsvarligt er, och
ellers i alle maader hafver hand sig effter Recessen at forholde. Til ydermeere bekrefftig [!] har ieg min egen haand
underskrefvet. Belum Prestegd. d. 3 Marty 1673. Christen
Nielsen Knab, Sogne Prest til Belum och Solberg Sogner
egen haand.•

Søren degn svarede hertil, at han havde afstaaet
samme hus til sin søn og havde denne gang intet
dertil at svare. Derefter blev sagen udsat.
Seks uger efter blev den atter optaget. Hverken
Envold Sørensen eller hans fader mødte ved tinget,
ej heller nogen paa deres vegne, hvorfor herredsfogden dømte degnen til at have fæstet forbrudt 1).
(1683)-1712. Søren Simonsen, f. 1651. Han
boede 1690 i et hus, hørende til præstegaarden og
beliggende syd for Jørgen Andersens øde gaard. Stedet, der bestod af 8 binding rollinghus, 5 binding
fæhus og 8 binding ladehus, havde han med præstens tilladelse til beboelse indtil videre 2 ). Der var
altsaa ikke nogen selvstændig degnebolig dengang.
Søren Simonsen optraadte undertiden paa herredstinget som fuldmægtig for personer, der ikke selv
lmnde møde, saaledes i 1692 for oberst Deden og for
hr. Peder Kali i Skibsted. 1710 betalte han 2 mark
i krigsstyr. Han blev begr. 18/5 1712.
Søren Simonsen blev 22/1o 1676 g. m. Margrethe
Sørensdatter. De havde en datter Anne, f. i Bælum
12
16
/4 77, der
/7 93 blev g. m. hæderlige og vellærde
Erich Johansen Brunow, sognedegn i Als.
1712-52. Jens Hansen, f. ca. 1676. Biskop Lintrup skriver efter en visitats i Bælum 7/s 1722: )) D eg1

) Sst.
') Viborg Stirtsbog.
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nen, som var en ustuderet person, holdte ir)gen skole,
men havde degnebolig paa kirkegaarden, som meget
vel kunde indrettes til degnebolig, om degnen holdte
skole, som band blev befalet at giøre.« 1 ) I 1713 betalte han 3 mark i krigsstyr. I sine sidste aar har
han holdt medhj ælper i embedet, thi i 1746 nævnes
Jens Jensen (formodentlig sønnen) som degnens substitut (stedfortræder), aaret efter Christen Simonsen
som »degn«, og 1750 var Anders Helmer substitut.
Ved samme tid søgte Anders Hjort i Blenstrup Bælum degnekald. Tre aar efter skriver han paany i
en ansøgning til grev Moltke, den davæ rende ejer af
Lindenborg:
For trende aar siden jeg gjorde knæfald
for vores hr. biskop om et degnekald
i Bælum, hvor degnen er gammel.
Han svarede mig : I det kald ikke faar,
før degnen i Bælum ved døden afgaar,
saa kan vi derom tale samme!').

Jens Hansen begravedes 27 /s 1756. Han siges da
at have været degn i 40 aar. Dette maa vel forstaas
fra 1712 til 52, thi 1754 n~vn es eftermanden som
degn. Han var g. 1) m. Maren Jensdatter Riise, f.
1671, begr. 19/2 1740, 2) 29/t 41 m. Mette Jensdatter
af Solbjer g, f. 1711 , b e&'r. 81 /ls 43 . Af h a ns børn h a r
jeg fund el følgende : 1) .Ten J ensen, der ~ 2/l o 17 24
blev g. m. Anne .Jenscl. af Smidie. t) Bod ·l. db. 18/ 4
l 71 4. S) Bodel db. 2/f 16, g. 1 '!J/o 37 m. Auder ~1 i ·
chelsen af Bælumga ard . ") nne, begr. 3 /4. 22, 1
aar gl.
1752-59. Jochum Johansen Liitken, f. ca. 1722,
begr. 25 /Jo 59. Børn: l) Ingeborg Marie, f. 1753, begr.
') Saml. til jydsk Hist. og Topogr., :3. r., II, 104-05.
) Sst. 2. r, IV, .545.

2
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/s 54. 2) Maren, db. 24 /s 55. 3) Poul, db. 5/2 58,
begr. 13/9 s. a.
(1767)-93. Christen Tollestrup, f. ca. 1719, begr.
13
/s 93, g. l) m. N. N., 2) m. Abigael ....... , f. ca.
1729. Børn: 1) Mogens, db. 5/4 67. 2) Maria Anna,
db. 15/t 69 (hun havde 1787 hos sig sit uægte barn,
den 3 (!) aar gamle Lovise Huulegaard). 3 ) Anders,
db. 28 /5 72.
179.- 181 4 . .Jens Jørgen weislrup f. a. 1764,
1
t % 1840, g. 1) m. Christiane Sophie tJ. Gin ·llelbery,
f. 1758 eiJ. 59 (d. af J n v. · ., degn Lil .Junget og
Torum i Salllng, OO' ophie Hager), begr. 29 /~o 1805,
2) i Bælum 18/to 05 m. J(irsline Pedersclaller HaLIJig,
f. i. Solbjerg ogn ·a. 1771 ell. 74. Hun levede 18 O
hos svigersønnen Chr. Jensen i Bælum skole. Børn:
1
) Øllegaard Wilhelmine, f. ca. 1781, g. m. Albert Nygaard, der 1827 boede paa Vorgaard som logerende.
2
3
) Andreas, f. ca. 1787.
) Marie (eller Maren) Gin4
chelberg, f. ca. 90. ) Christian Ludvig Frederik, f.
ca. 96. 5) Anne Elsebet. 6) Peder Halvig, db. 26 /s
1808, begr. 7 /4 09. 7 ) Maren, db. 18/t 10. 8 ) Peder
Halvig, db. 2 % 11, skytte og gartner paa Havnø, t
i Bælum 3/5 34. 9 ) Else Marie, db. 6/t 13. 10 ) Christiane Sophie, f. ca. 16, g. m. Christian Jensen, skolelærer og kirkesanger i Bælum.
LÆRERE (OG SENERE KIRKESANGERE)
VED BÆLUM SKOLE.
Hvornaar der er begyndt paa skolehold i Bælum, har
jeg ikke kunnet udfinde. Men 1699 har der formodentlig
været en art undervisning, thi det aar (11 /n) dør i Bælum
en •Karen Skole-Kone•.

1720-44. .Tens Jensen (utvivlsomt s. af sognedegnen Jens Hansen). »Jens Skolemester« omtales i
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h:irkebogen 1720.

Da va r her altsaa skole.

Del har

dog næppe været alle ognet bøi'U. der søgte h ertil ;
thi 172~ oprettede Lauritz Kjerulf lil Vi fl'e rtsholm eu
kole i Solbjerg sogn ved det saal<aldte T ing- Led.
Han skulde undervise Solbjerg sogns ungdom samt
VifTertsholms bønders børn i Bælum sogn, saa mange,
som forlangte det. Skoleholderen skulde være en
dygtig person, som foruden at være vel funderet i
sin kristendomskundskab kunde lære børnene at læse
i danske bøger ~ og derti lmed krive nogenledes læselig Skrift, og udi Regne-Kon ten være noget kyndig« 1).
Mere forlangtes formod entlig heller ikke af den Bælum skoleholder.
Jens Jensen blev g. l) m. Maren Mortensdatter,
t 1724, 2) 15/to 1744 m. Maren Laursdatter. Jeg har
fundet disse 2 børn: 1) Karen, db. 9 /s 20. 2 ) Anne,
begr. s/4 22, l a ar gl.
1751. Anders Helmer(?). I kirkebogen omtales
i fornævnte aar »Anders Skoleholder«, og han er da
ganske sikkert degnens substitut Anders Helmer. Det
er muligt ham, der hentydes til, naar biskop Tetens
skriver, at ved visitats 1787 »fandt jeg, uagtet SkoleVæsenets heel maadelige Forfatning, ikke allene god
bogstavelig Kundskab, men og kiendelige og gode
Prøver paa grundig Anførsel« 2).
(1801-18.) Jens Jørgen Sveistrup. sognedegn, synes i en amTække tillige at have været skolelærer.
Omkring 1840 kaldes han kirkesanger.
(1834-52.) Jens Christian Klingbech, f. ea. 1805,
var 1834 ugift.
1
2

)
)

Hofroans Fund. III, 524.
Og 1790 •fandt jeg, desto vær! endnu Skole-Væsenets
Forfatning alt for slet, da jeg offentlig maatte min<le
om be<lre lqdretoing•.
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(1879)-86. Christian Jensen, db. i Stege 16 /s 1817
(s. af Jens Andersen, gaardmand i Tøvelde, og Ane
Margrethe Larsd.); var i formandens tid hjælpelærer
ved skolen. Jeg mindes ham som en høj gammel
mand, der skal have været svært flink til at svinge
stokken i skolen. Han var g. m. Christiane Sophie
Sweistrup, datter af degnen S. Søn: Carl Sophus, t
9fs 79, 10 .døgn gl.
1886-1923. Mads Sørensen Møller, f. i Erslev
paa Mors 1 % 1856 (s. af gaardejer Søren Christian
Nielsen og Ane Johanne Poulsen), dimitteret fra Gedved 78, deltog i flere fortsættelseskursus, var først
realskolelærer i Frederikshavn, senere i Hobro og
Korsør, kaldet til Bælum 28/s 86, afsk. 6 /s 1923.
M. S. Møller blev 26/u 1887 g. m. Marie Caroline
Hansen, f. 26 /a 1858 i Stubbekøbing (d. af vognmand
og husejer Hans Knudsen og Maren Sofie Knudsen).
1923-. Anton Johan Julius Petersen Mølgaard,
førstelærer, f. i Kneppet, Aaby sogn i Vendsyssel
24
/10 1890 (s. af gaardejer Peter M. og Else Marie
Christensen), dim. fra Hjørring 1915. Var først vikar
ved Aalborg skolevæsen, blev derefter enelærer ved
Fristrup skole, kaldet til Bælum 1/9 23. G. 1917 m.
Kirstine Jensen, f. i Biersted 8/4 95 (d. af gaardejer
Jens Nielsen J. og Mette Marie Andersen).
(Af andenlærere ved Bælum skole kender jeg i
Chr. Jensens tid Baden, siden Ludvig Hammer, senere romanforfatter, og i Møllers tid Jens Mathiasen.)

LÆRERE VED SMIDIE SKOLE.
(1845)-47. Lars Nielsen, f. ca. 1825, t af brystsvaghed 29/a 47.
18 .. -60. Jens Nielsen, f. ea. 1828, t 24/u 60.
1861-99. Mads Christian Hansen, f. i Helber-
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skov, Als sogn, 27 /s 32 (s. af selvejergaardm. Hans
Erichsen og Maren Madsd.), en velbegavet og fornøjelig mand, der var almindelig afholdt. Han døde
i Smidie 7/7 1925. G. m. Ane Kirstine Christensdatter,
f. 6fo 1829 (d. af afbygger paa Nørgaards mark Christen Pedersen Dreier og Else Jensd.), t i Smidie 2/4
99. Børn: l) Konrad Vilhelm, f. 22h 1869, t 27 /7 s.
a. 2) Konrad Vilhelm, f. 8/2 71, sognepr. til Ellidshøj og Svenstrup, provst. 3) Hans Christian, f. ca.
1862, kontorist paa herredskontoret paa Nørgaard,
t i Aalb. 15/t2 81. 4) Marthine Elsine, f. ca. 65.
5) Else Christine, f. ca. 6 7.
1899-1932. Peder Nielsen, f. i Als 20/s 1866 (s.
af snedker Niels Pedersen og Anne Marie Laursen),
dim. fra Blaagaard 1882, andenlærer i Als, derefter
21
/u 99 kaldet til Smidie, bor nu som pensioneret i
Vejgaard. Gift l) m. Anna Eskildsen, 2) m. Doris
Mathilde Stehr.
1932-. Niels Borup Jensen, f. i Vindum 16/s 1905
(s. af husm. Jens B. J. og Petrine Larsen), dim. fra
Silkeborg 1926, vikar flere steder, andenlærer i Sønder-Rind, kaldet til Smidie 1/7 32. G. m. Inger Pedersen, f. i Svendborg 28 /u 06 (d. af malermester P.
Millinge).
LÆRERE VED LILLE-BRØNDUM SKOLE.
1898-1902. Hans Christensen Hedeboe, f. 2/4 1873
(en landmandssøn fra Tune paa Sjælland), dim. fra
Silkeborg 96, hjælpelærer i Busk og i Gellerup ved
Herning 1897-98, kaldet til L. Brøndum 1/11 98,
kom 1/n 1902 til Gudum skole ved Slagelse.
1903-05. Kristen B}erring, f. 28/a 73 (s. af gaardejer Anders B. i Vindum), var først 2 aar paa Herning realskole, tog saa præliminæreksamen, blev si-

BÆLU~l SOGN GENNEM SYV SEK L ER

217

den vinterlærer, kom paa seminariet i Jelling og blev
dimitteret derfra. Derefter blev han hjælpelærer i
Jeksen og 1896 andenlærer i N. Kongerslev. Til L.
Brøndum blev han kaldet 1/a 03 og var her til 1 /7 05,
da han tog afsked. Han havde nogle ejendomme i
Jylland, bl. a. Abildgaard ved Arden, og rejste siden
til Ny Zealand. Han var g. m. Marie Christensen
(faderen mølleejer og bager i N. Kongerslev.
1905Alfred Petersen, f. 17/2 73 (s. af lærer
P., Hou paa Langeland), dim. fra Vordingborg 1898,
andenlærer paa Fejø til 1905, kaldet til L. Brøndum
1
/9 05.
G. m. Constance Nielsen, f. 3 /a 78 (d. af partikulier G. N.).

TILFØJELSER OG RETTELSER TIL BÆLUM
SOGNS HISTORIE.
(Romertallene betegner aargangene fra 1930 til
1933, arabertallene siden.)
I, 14. Sønder-Tvedskov se rettelse III, 19. - Tilføj: l'orgaards Plantage, anlagt 1882.
I, 27. Kongetienden tilhørte 1664 velb. Ulrik
Seefeld, og Evert Laursen havde den i fæste.
II, 170. I tingsvidnet af 13 /u 1390 nævnes endidel'e fø lgend e mænd af Bælum: Olaus Michelsen,
La lll'e nliu Gøøkk Ka nutus Thoolsøn og Petrus Saab.
Il, l 8. IOoslergaard ejedes og . beboerles 1664
af Eli ·ab •tit R,ods leen .
Il, 204. Ifølge opl •unger frem kalf de af ogn eraad ~formand Rasm u Letb i midic vnr den gnm·d,
d r røT uds kiftn ingen Ina sluaas overfo r glehøjgaard ,
ikke Korsgaard men den gaard , d r blev ud11 y lle l
som Hanskovgaard. Oe u pau laas forhe n at h ave
været kaldt Bundgaard, fordi den laa lavest i byen.
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Korsgaard laa derimod lige overfor Uglehøjgaat:d
(kroen), hvor der paa kortet s. 181 (fra ca. 1810?)
findes en stor ubebygget plads.
Il, 210. Vinduer, læs skorstene.
II, 219. En Anders Pedersen nævnes i kirkebogen som kromand i Bælum 1770. Han har maaske været forpagter af kroen.
III, 514. Michel Pedersen købte ca. 1840 gaarden fri fra fæste under Viffertsholm.
· l U, 534:. · Peder Laursens øde gaard. Jørgen J ørgen en i Smidie var 1670 fæster og fuldmægtig for
>>hæderlig og højlærd mand« dr. Niel Bt1ndsen ('J:
Benlzon) i Aalborg, bvi · enke jo var Mett> 1 iel dalter. Her er da formodentlig Lale om denne gaa.rd.
III, 535. B~aagarns læs blaargarns.
III, 552. Jacob Terkelsen var 1824 forpagter af
Bælum mølle. Han var gift med Ane Rosine Hache.
III, 561. Skovdal menes at være den gaard, som
før udflytningen har ligget sydligst i Skovhuse.
III, 563. flimmersyssets læs Himmersyssels.
IV, 44. Brogaard skal tidligere have ligget
Bælum by umiddelbart nord for Uglehøjgaard.

SULSTED KIRKE
AF SOGNEPRÆST L. VESTEN, SULSTED

(DEN HELLIGE KILDE.)
EN Gang, da Kjær Herred løftede sit Hoved ud
af den lsdyne, hvorunder det i umaalte Tidsrum havde slumret, viste det sig i en sært sønderflænget Skikkelse. - Sulsted Sogn, som det nu findes, vilde vanskeligt kende sig seJ v igen, hvis Forholdene pludselig blev ført tilbage til det, de var i
hine fjerne Tider. Dog kan et vagtsomt Øje endnu
nogenlunde nøjagtigt drage Omridsene op.
Mod Syd, hvor Vestbjerg ligger, løb en høj Aas
mod Vest ud fra det faste Hammerland, der som et
uhyre Hvalroshoved skuede ud over den nyskable
Verden ved dets Sider. Syd for Vestbjerg laa etlhelt
Hav, der skilte Hammerlandet fra Sundholmen, hvor
nu Hvorup og Sundby klumper sig sammen uden
om det gamle Færgeleje Nørre Sundby. Dette Hav
skyllede øst for Sundholmen fra Limfjorden ind over
Vestbjerg Kjær og Enge og over Hvorup Mose, altsaa
hele det lavtliggende Areal, der nu afvandes af Lerbækken og den kunstigt dannede Helledigrob. Uden
om Vestbjergodden sneg Havet sig og listede nord for
Hostrup ind i den Lavning, hvor Køkkengrøften nu
afvander Horsehaven, Stoksigen og Sulsted Englodder; paa disse Englodder ligger nu Aaensgaardene og
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den sydlige Del af Husmandskolonien Elkjærby.
Videre gled Havet mod Nordvest og kastede sig til
Vildmoseoceanets brede Bryst.
Sulsted og Vestbjerg med Mejlsted er udprægede
Terrænbebyggelser - eller Rækkebyer, som den yngste Arkæologi ynder at kalde dem. Da Mennesker
kom og fandt sig tilrette i Landskabets mange Kringelkroge, slog de sig ned paa det sydlige Affald af
Vestbjergaasen og paa Sydsiden af Sulstedforhøjningen. Ud mod det fiskerige Vand byggede de i Rækkefølge deres simple Hytter, og der ligger den Dag i
Dag Byernes gamle Gaardtofter. Det daglige Brød
hentede de fra den gavmilde Sø, og først efterhaanden, som Søbunden hævede sig og blev til Sump og
Mose, vendte de sig til den Jord, der laa bag ved
deres Hytter. Selvopholdelsesdrifteri lærte dem at
dyrke Agre; og Hornkvæget græssede paa de Enge,
hvor »striden Strøm førre var van at rinde«.
Ind i Bakkelandets mange Slugter trængte de og
fæstede Bo ved de smaa Indfjorde som Langelunddalen eller ved de srriaa Indsøer som Møgelmosen.
Og truedes Stammen af uvenlige Naboer, fandt de
altid Skjul eller Værn i Bakkelandets mange ' lønlige
Kroge omsluttede af skærmende Skov. Inde mellem
Bakkerne holdt de deres Ting, og der holdtes deres
religiøse Fester ved den hellige Kilde i den viede
Lund. Der var Tyngdepunktet for Stammens fælles
Kultur, og den personlige Bærer deraf var Høvdingen, der tillige var Helligdommens Offergode eller
Præst.
Den Dag, da Kristendommen holdt sit Indtog i
det lille Samfund, var det derfor givet, at Midtpunktet for det ny religiøse Livsrøre ogsaa maatte anbringes deroppe; af den Grund blev den første lille
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kristne Trækirke bygget paa Højen nord for den hellige Kilde, Hammer Kirke var bleven til.
Vanskeligere kan det synes at forklare Sulsted
Kirkes ejendommelige Beliggenhed. Hvorfor er den
i sin Tid ogsaa bleven opført deroppe paa Bakkehældet, hvor der nu kun bor ganske faa Mennesker?
Det er en Gaade, som de Sulsted Folk og Vestbjergboerne hver Søndag grunder over, naar de i stille
Vejr hører Kirkens Klokker kalde til Gudstjeneste
langt, langt borte fra i det fjerne.
De to Bakkekirker adskilles kun af den snævre
Lugt, der fører ind W. den r.ramle Gaard Dal, og aa
af den Lav11ing, der fra al kjær myger sig lang
Sogneskellet ind Lil d n hellige Kild bag ved den
Hyg, hvorpaa Ny 'lapri ensoml ligger. Hver af de
to Kirker ligger i sin Udkant af Sognet, hvortil den
hører, tæt op mod Sogneskellet, der stryger lige op
ad Hammer Kirkegaardsdige saaledes, at den hellige
Kilde akkurat naar at komme paa Sulstedsiden af
Skellet. Og slaar man oppe 1 aa »Baalhøjcc t. l s •d
ror ulsted Kirke, kan man med en Radiu paa 5- 6
Kilomeler trække en h·kellinje omkring Sognet mod
Vest og Syd: fra Svanek ~ 1·sgrøflen
dløb i Lindholmsaa syd over forbi de yestligste Statshuse i
Elkjærby, der sammen med Aaensgaardene fortoner
sig i Disen ud
ed Nørhalne Bro; , ,idere bag om
Vang kove forbi » liels minde« med de lo hosllggend
latshu e, udenom »Julianeholm« lil Bjørum
H u e ved H vorupgaard Stalion: derfra mod Øs l langs
H Herligrørten forbi »KjæragergaardC<, Lil man luller
af ved ))Mari paa Bakken<C nede mod Syd i Skjul af
»Klitgaards Plantage<C. - Hvorfor ligger Sulsted Kirke
der i Sognets yderste nordøstlige Hjørne med nogle
faa Beboelser som Livvagt?

222

L. VES 'rEN:

Sognets Form og formentlige Bebyggelse kan ikke
have været afgørende for Kirkens Opførelse; Kirken
maa have været der, før Sognet blev til. - Historikerne er vistnok enige i den Betragtning, at Sognedannelserne her i Landet har taget deres Begyndelse
i Knud den stores Tid og i det væsentligste afsluttedes i Svend Estridsens og hans Sønners Tid indtil
Knud den hellige.
Hvis da de to Bakkekirker Hammer og Sulsted
laa deroppe, maatte det Sogn, der henlagdes til Sulsted Kirke, ganske naturnødvendigt faa det Omrids,
som det har nu. Mod Syd skilte en stor ubeboet og
., an keligl o ersligelig Flade Sogn el fra und holmen.
Mod Sydve l gik denne Flade over i d n S11mp. som
·alle Grænse mod del Folk, der boede »a Vadum«,
u.de paa Vaderne vest for Sundbolmen. Mod est
laa Lindholmsaaen Lavning og spærrede for Byaræ' tath, Biersted Bakkelmude med it nordø tlige Atl"ald
Nørhaldne. Mod r ord kilte Hammer øLens FOl·tsættel e, Svanekjær fordybningen, fra Ajstru1 Sogn.
Kun mod Ø l maatte der skabes en kun tig
Grænse mod Hammer Sogn; fra Bakkelandets højeste
Punkt afsatte man en Skellinje stik mod Syd som
draget efter en Lineal.
prindelig har Fm·hold et , ,, r L saalede , at som
del gamle Vi omkring Kilden i d n hellige Lunu var
det 1·eligiøse Sam tingssled for del hedenske Bakkefolk blev Trækirken ved Siden af Kilden i L1·eligiøse
Midtpunkt for den amlede kristne M nighed paa
Hammerlandet, d el vil ig Bakkeknuden med dens
Hældninger Lil alle Sider: ud mod Limfjorden, mod
Sulsl dsumpene, ildmoseødet og Ørummorad et; mod
Ø t faldt Højdern o"er Ugerhaldne (den ydre Hældning) ned mod den Sænknin<~ fra G raadalen til Øster
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Laden, der skiller Horsenæsset fra Hassinglandets
Højflade. - Men paa et senere Tidspunkt er der opstaaet to andre Helligdomme, en ude paa Horsenæsset mod Øst og en der, hvor nu Sulsted Kirke ligger.
Disse to Trækapeller er anlagt som Høgendekirker,
det vil sige Bekvemmelighedskirker eller Gaardkapeller. Ude paa Horsenæsset ligger en gammel Storgaard »Langholt«, der næppe alle Dage har ligget
ude i Gerandalens Lavning. Paa Dalskrænten tæt
ved Sulsted Kirke har ligget en anden Storgaard
»Langelund«. - Der i »den lange Skov« og i »den
lange Lund« har der rejst sig to nye Helligdomme,
hvor Storgaardenes Mænd og Kvinder har hørt Messe
og knælet i Bøn.
Langelund findes ikke mere; men dens Gaardtomt ligger nogle faa Hundrede Meter øst for Sulsted
Kirkegaards Dige; endnu i Mands Minde har der
ligget en almindelig Bondegaard; nu er kun nogle af
Havens gamle forpiskede Træer tilbage; de ruger i
deres Ensomhed over gamle Minder. - Men Ejerlavet Langelund viser endnu, hvor Gaardens Omraade strakte sig i dens Velmagts Tid. Fra Sogneskellet mod Øst mellem Ørndalshus til Nørrebakken
strækker Ejerlavet sig med sine faa Matrikelsnumre
mod Nordvest i en uregelmæssig Firkant, hvis nordøstlige Længdeside følger Sogneskellet til SulstedGrindstedvejen, og hvis sydvestlige Længdeside følger
den gamle Israndslinje, over Tinghøj og nord om
Baalhøj, tæt syd forbi Sulsted Kirke for at afsluttes
mod Nord vest af Staprisparcellerne.
Kirkens og Gaardens gamle Samhørighed kendes
endnu paa selve det gældende Matrikelskort Gaardens Jorder har Matr. Nr. Langelund l a, og Kirken
med Kirkegaarden har Matr. Nr. Langelund l b. Saa
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tæt omklamrer Nr. 1 a Kirkegaardsdiget, at der efter
Kortet at dømme ikke er en Kvadratcentimeter Jord
udenfor Diget, som Kirken kan kalde sin; end ikke
Grønningen mod Vest med Opgangen til Kirken hører til Kirkens Matrikelnummer. Hvis der en Gang
i Fremtiden kommer en Ejer til Matr. Nr. l a, som
vil hævde sin Ret efter Skøde og Matrikelskort, vil
Kirkens eneste Vaaben vistnok være Aarhundredernes Hævdsret.
Dette snævre Tilhørsforhold mellem Gaard og
Kirke, der endnu afspejler sig i et Matrikelskort, kan
kun forklares ved, at Sulsted Kirke oprindelig har
været Gaardkapel til Langelund. Da siden Sogneudskillelsens Dage oprandt, laa der altsaa allerede en
indviet Trækirke rede til at danne det ny Sogns Helligdom. Man behøver blot at udsondre en indviet
Plads omkring Kirken, hvor de døde paa kristen Vis
kunde stedes til Hvile; og saa skulde der efter gældende Kirkeret overlades Kirken et Bol til Ophold og
Underhold for den Sognepræst, der afløste Gaardkapellanen. Noget saadant var jo ikke noget for Sulsted Kirke særegent; paa den Maade er en stor
Mængde af Danmarks Sognekirker bleven til. - Da
senere Stavkirken forfaldt, og Stenkirken skulde bygges, var det efter Middelalderens Tankegang umuligt
at bygge den noget andet Sted, hverken paa Sulstedholmen, hvor Præsten boede, og hvor Sognets største
Ejerlav sad, eller paa Vestbjergbakken, hvor Oldtidens gamle Tingvej fra Herredets vestlige Egne førte
forbi de stolte Kløvhøje paa ,Bakkens Top. Det vilde
være Helligbrøde at forlade en en Gang indviet Kirkegaard og overlade den til verdslig Brug. Ingen
vilde vove at styre en Plov eller lade Høstseglen gaa
over det Sted, hvor Fædrene hvilede i helliget Jord.
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Derfor vedblev Sognets Folk trofast at drage til
den afsides liggende Kirke; derom vidnede indtil for
et Par Aar siden de talrige, dybe Vejspor, der lyngtilgroede og vifteformet løb ud i en Spids mod Kirkens Grønning. Nu har Ringer-Jens slidsomt brudt
Lyngdækket, og over Vejenes udslettede Spor høster
han Grøntfoder til sin Ko.
- Med den stejle Brink ved sin Fod ud mod
den snævre Dalslugt, der borer sig ind i Bakkerne
mod den gamle Gaard »Dal«, som nu er Bolig for
Opsynsmanden i Plantagen, laa ))Langelund« i Læ af
Skoven, der kransede Dalføret, og hvis sidste forkrøblede Rester kan spores inde i Ørnedalen tæt syd
for ))Eneboeren«s Hustomt. En Storbondes Gaard
fra den ældste Middelalder var imidlertid kun et
Bondebrug, større og anseligere ganske vist end de
andre omkringliggende Bønderbrug, der efter Dronning Bengærds Mening kun behøvede ))Flagredør og
Vændreled«; men større var det ikke, end at det
kunde drives ved Hjælp af nogle Husmænd, de saakaldte Gaardsæder, medens de fleste omboende Mænd
var Storbondens Lejlændinger eller ))Landboer«, der
ydede ham Landgilde og Redsier og til Gengæld stod
under hans Vær n.
Men en Storbonde forblev ikke altid boende
mellem Bakker og paa luftige Højder.
Hensyn til Mode og Velfærd har alle Dage været drivende Kræfter i Udviklingens Tjeneste. Og
der kom en Tid, da disse Hensyn fremkaldte en fuldstændig Omvæltning for Middelalderens Storgaarde.
De allerfleste af vore middelalderlige Herresæder har
skiftet Byggeplads, nogle endda tlere Gange.
Vore Oldeforældre oplevede jo for øvrigt det
samme for Bøndergaardenes Vedkommende, da Ud16
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skiftningen afløste den gamte Fællesdrift. Da flyttede de fra de gamle Gaardtofter omkring Gadekærets
Andemad ud paa den samlede Gaards Jord for ret
at kunne slaa ud med Armene, der nu ikke længer
snæredes af Fællesskabets mangetraadede Baand.
Stødet til den Forandring, der skete med Middelalderens Storgaarde, kom fra de driftige Munke.
Klostrene og deres Beboere har gjort en Kæmpeindsats i Kulturens Udvikling. En Side af denne Indsats gjaldt Landbruget.
Fra den Dag i Aaret 529, da Benedict af N ursia
omdannede det hedenske Apollotempel paa Casinobjerget til et kristent Bedehus og anlagde det første
Benediktinerkloster der, blev det en fastsiaaet Regel,
at alle Klostre skulde ligge paa høje, vanskeligt tilgænglige Steder, for at Beboerne kunde leve mest afsondret fra Verden og være skærmede mod røveriske
Overfald i lovløse Tider. Og Ridderborgene fulgte
Eksemplet; til sidst hængte de som Ørnereder paa
alle Bjergtinder. - Men fra den Dag i Aaret 1115,
da den hellige Bernhard drog ud fra Klosteret i
Citeaux og grundlagde sit eget Kloster i Lysdaleu,
Clairv'a ux, blev det en lige saa fastsiaaet Regel, at
alle Klostre skulde lægges paa lave Steder, nær en
fiskerig Sø eller ved en munter Aa, der kunde drive
en travl Mølle. - Derom er der gjort et gammelt
latinsk Vers, hvori det hedder:
»Bernardus valles, colles Benedietus amabat.«
Det kan oversættes saaledes paa dansk:
»Bernhard holdt af Dale, men Benedict yndede
Bjerge.«
Og saa begyndte Tidens Stormænd at flytte bort
fra deres Bakker og Bjerge for at bygge deres nye
Hjem i lave sumpede Kjær, hvor Grunden maatte
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»piloteres«; man rammede lange Mastetræer ned i
den bundløse Sump, det ene Træ ved Siden af det
andet, for at Bygningen ikke skulde »gaa i Hæl«,
synke ned i den bløde Grund. - Mon ikke de folkelige Sagn om Borge, der sank i Jorden som Straf for
Borgherrens onde Færd, hviler paa Minder om virkelige Begivenheder af den Art, der skyldtes en skødesløs og mangelfuld Fastlæggelse af en solid Grund?
Der var maaske lidt af en Modesag i delte Byggeri; men der var meget af en Velfærdssag deri. Der
var et Forsvarshensyn at tage; thi efterhaanden som
Angtebsvaabncne udvikletie si Lil tørre og tørre
[· uldkom men hed, maalle F m· var •L indrette ig tl erner. Derfor 1· jsl sig de faste Dorge bag høje i\'! ur
og bred , vandfyldte rave, der l l lod ig indrette
ude paa de lave ig træ kninger.
Ogsaa eL andet Hensyn gjorde sig gc·ldende, Hen·y net til Kapp es tre bet med l loslreue. Delle Kapløb
fremkaldte n 111\ llning i Agerbruget af saa omfatL nde Al'l, at Re ultatel har kunnet holde }u bell
ned til rytiden .
lordrij"l:en voksede fr·em.
Alle Vegne, hvor der oprettedes .Klostre - særlig da Cistercienserklostre -, saa man deres store
Avlsgaarde -- Grangier kaldtes de - rejse sig paa de
Jorder, som Klosterstifterne skænkede dem. Fæsterne, der bo de paa J orden, ble Y !'aget i Klosleret • Tjene le enten som Lægbrødre eller ·om Tyende. Al
Jorden blev la 'l ind under Avlsgam·den Lil '< Ile drift. Hel Landsbyer for vandl, ja, der kendes i
hverl Fald ~l • k empcl paa, al el helt ogn blev
slugl al' Klosterels Grangia, og ognekirk n IJle\' gj 1'L
Lil vl gaard n Kapel.
Storbønderne blev tvungne af Selvopholdelsestrangen til at slaa ind paa samme Driftsmaade.15•
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Men mellem Bjerge og Bakker som dem, vi kender
fra Hammerlandet, kunde en saadan Stordrift ikke
virkeliggøres; ude paa den lave og flade Jordbund
med vidtstrakte Enge og jævnt Agerland kunde derimod Klosterets Eksempel efterlignes. - Der kom da
ogsaa den Dag, da Storbonden i Langelund vandrede
ud og byggede sig Borg og Fæste i Ellekjæret vest
for Sulstedholmen.
Derfor glemte han ikke sin Kirke inde i Bakkerne. Da den Tid kom, hvor den gamle Stavkirke
maatte erstattes af en Stenkirke, rejste han den anselige 1\irkebygning, som den Dag i Dag ligger paa
Bakkelandets nordvestlige Affald. Det har ikke været
nogen arm Adelsmand, der har mægtet at føre et saa
stort anlagt Byggeforetagende igennem. Man kunde
vel have ønsket at vide, hvem den Mand var, eller
af hvad Æt, han var runden; men det er først halvandet Hundrede Aar efter Stenkirkens Rejsning, at et
historisk Navn lyser op i det Mørke, der ellers ruger
over det gamle Sulæstaths Skæbne. Det er ingen
ringere end Erik Menveds mægtige Drost Niels Olufsen Bild, hvis eneste kendte Ejendom her i Landet
var Elkjær i Sulsted; men ved sine mange Forleninger og i Kraft af sin Stilling som Drost var han den
mægtigste Mand i Riget næst efter Kongen. Hans
ældre Broder var den tidlig afdøde Biskop Johannes
i Odense. Som Ejer af Elkjær var Niels Olufsen
Sulsted Kirkes Patron.
Han var Kongens tro Mand; men i Aaret 1318
vakte han Kongens Vrede ved overfor Kongens troløse Broder Christoffer at optræde mere medgørlig,
end Kongen syntes om. Han maatte nedlægge sit
Drostembede, og ved Opgøret mellem Kongen og hans
tidligere Drost viste det sig, at Kongen var i en bund-
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løs Gæld til Niels Olufsen. Han fik derfor store
Pantelen i Kongens Besiddelser syd for Østersøen.
Elkjær har vel da tabt sin Betydning for ham, saa
at han har brugt Gaarden som Skillemønt i Handelen med Kongen. I hvert Fald gav han Kongen
Skøde paa Elkjær. Omtrent 1325 døde Niels Olufsen i Schievelbein i Pommern.
Aaret efter, at Niels Olufsen havde afstaaet Elkjær, døde Kong Erik, og Danmark kom ind under
opløste og løsslupne Forhold, hvor enhver tog for
sig, som han ønskede, medens den sølle Kong Christoffer var en Kastebold for de holstenske Grever.
Niels Olufsens Arvinger brød sig lidet om Overenskomsten med Kongen, og Elkjær blev overtaget af en
Mand ved Navn Jens Aagesen, der imidlertid døde
snart efter. Og nu var der tre Mænd, der gjorde
Kr a v paa Besiddelsen af Elkjær; de har altsaa paa
en eller anden Maade været arveberettigede; men kun
for den enes Vedkommende ved vi, h vad han støttede sit Krav paa. Det var Ridderen Jens Palnesen
Munk af Vinranke-Ætten; han ''ar gift med Jens
Aagesens Søster Gunner. - De to andre Arvkrævere
var en Niels Palk af ukendt Slægt og saa selve Lensmanden paa Aalborghus Erik Nielsen Banner, der
senere blev Valdemar Atterdags Marsk og faldt 1346
i en Kamp mod de holstenske Grever.
Lensmanden blev den stærkeste. Efter hans Død
overtog Sønnen Brune Erik Banner Gaarden. Det er
denne ))brune Hr. Erik«, der besynges i en gammel
Folkevise, fordi han ved Lyby Kirke i Salling udkæmpede en Tvekamp med Hr. Bugge Nielsen til
Hovedgaarden Hegnet i Tøndering Sogn. Da Kampen var forbi, laa begge Ridderne døde paa Valen.
- Sammen med Elkjær overtog Bannerslægten
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Patronatet for Sulsted Kirke, og dette Forhold bestod
derefter til 1664, altsaa i over 300 Aar; de to sidste
Aarhundreder var Kirken dog ikke knyttet til Elkjær,
men til Hovedgaarden Vang.
I Aaret 1355 skete der noget, som for en Tid
har berøvet Bannerslægten Ejendomsretten til Elkjær.
Kong Valdemar lod nedsætte en flyvende Kommissionsdomstol, der skulde undersøge alle de Forhold,
hvor Adelen i de forløbne lovløse Tider havde tilegnet sig Kronens Ejendomme. Denne Kommissionsdomstol bestod af Drosten Claus Limbek, Marsken
Palne Jensen Munk, Ridder Niels Bugge til Hald og
endvidere Kongens to Retsforvaltere Peder Lauritsen
og Niels Jensen Munk til »Keldebec« og »Lavestrup« 1 ).
Blandt disse Dommere er der tre, som interesserer os
i denne Sammenhæng: Niels Bugge var Søn af den
Bugge Nielsen, der stødte saa drabeligt sammen med
Brune Erik ovre ved Ly by Kirke; og Brødr'ene Palne
og Niels Munk var Sønner af den Jens Palnesen
Munk, der i sin Tid havde rejst ArYekrav paa
Elkjær.
Sagen om Overenskomsten mellem Erik Menved
og Drost Niels Olufsen angaaende Elkjær blev ogsaa
taget op til Afgørelse, og Kommissionsdommen tilkendte Kongen Gaa1·den, hvorefter Kong Valdemar
den 28. April 1355 udstedte et Laasebrev, der forbød
al fremtidig Strid og R.etstrætte om Elkjær. Gaarden
var hans.
Ved den Lejlighed faar vi at vide, hvilket Godsomraade der laa under Elkjær. Det · var Gaarden
') Personalhistorikerne og Topograferne synes at have
opgivet at finde ud. af, hvor disse to forlængst fuldstændig forsvundne Hovedgaarde var beliggende. De
laa ovre i Skernegnen i Vestjylland.
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Byrholt, Gaardene i Sulsted, 3 Gaarde
Vangstorp
og Peder Genaafs Gaard i Vestbjerg.
Til Trods for Kongens Laasebrev kalder Brune
Eriks Søn Erik Brune sig i den kommende Tid stadig »til Elkjær«, og hans Søn igen Brune Erik Eriksen boede paa og ejede Gaarden; hans Hustru Karen
Høeg fik Navnet '»illde Fru Karen i Elkjær«.
Bannerslægten har altsaa faaet Gaarden tilbage,
og dette hænger maaske sammen med Kapitel 13 i
den unge Kong Olufs Haandfæstning; deri blev det
bestemt, at den, der med Urette havde tabt sit Gods
til Kronen, skulde have det tilbage, og hvis der blev
Uenighed derom, skulde Spørgsmaalet afgøres af en
særlig Domstol bestaaende af Stiftets Biskop og 12
Mænd. I Aaret 1376 finder vi en saadan Domstol i
Virksomhed i Vendsyssel; den bestod af Biskop Svend
Moltke, 3 Riddere, 6 Væbnere og 3 Bønder.· Skulde
Elkjær ved den Lejlighed være bleven dømt tilbage
til Bannerslægten? Man kan ogsaa formode, at der
er handlet om Gaarden senere. 1406 skøder Erik
Brunes Enke Susanne sammen med sine Sønner Aastrup ved Hjørring til Dronning Margrethe. Var det
maaske den Gang, Dronningen slap Elltjær ud af sin
Haand?
Brune Erik Eriksen havde med »illde Fru Karen«
kun et Barn, Datteren Helvig, der blev gift med Hr.
Erik Timmesen Rosenkrantz til Engelsholm ved Vejle.
Fru Helvig døde barnløs, og da Erik Rosenkrantz
indgik nyt Ægteskab, blev der Travlhed blandt hans
første Hustrus Arvinger i Anledning af Skiftet.
Det var Fru Helvigs Søskendebørn, der kunde
komme i Betragtning. Der var Gyldenstjerner fra
Timgaard og Munker fra Nørgaard i Salling, og end-
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videre hendes tre Fættere fra Skarregaard paa Mors,
Sønner af hendes Farbroder Niels Eriksen.
Saaledes kom Fru Helvigs Fædrearv Elkjær paa
mange Hænder. En af Sønnerne fra Skarregaard,
Ridder Eskild Nielsen forsøgte at samle Gaarden paa
sin Haand, og han urlkøbte ogsaa alle Arvingerne
undtagen Gyldenstjernerne, der var jordgerrige, som
alle Datidens Jorddrotter var det. Gyldenstjernerne
beholdt en Fjerdedel af Godset, det angives i Præsteindberetninger som to Gaarde, hvoraf selve Gaarden
Elkjær Yar den ene.
Eskild Nielsen samlede sin Del af Godset, der
var betydeligt nok til at danne Grundlaget for en ny
Hovedgaard, som i Slutningen i 1400'erne rejste sig
ude ved Vadestedet, hvor den gamle Herredstingvej
skærer Lindholmsaa. Det blev Herregaarden Vang,
der slugte den største Del af den lille Landsby Vangstorp, af hvis Ga ard e de tre blev nedrevet og J orden
lagt ind under Hovedgaardens Drift. Vestergaard i
Mejlsted er vist Resten af Vangstorps Jorder.
Og Eskild Nielsen tog Patronatet over Sulsted
Kirke med sig til Vang.
Hr. Eskild har næppe selv nogen Sinde boet paa
Vang til Stadighed. Han ejede foruden den ny Erhvervelse Hovedgaarden Viltrup paa Mors og Lyngholm i Thy, ligesom han var fælles med sine Brødre
om Eskjær i Salling. Men da han døde 1494, tog
Sønnen Jakob Bolig paa Vang, som derefter indtil
1752 gik i Arv fra Fader til Søn. - Gyldenstjernerne
boede derimod ikke paa Elkjær, hvorfor Vang blev
Midtpunktet for Udviklingen indenfor Sulsted Sogn.
I Aaret 1625 solgte Fru Hilleborg Gyldenstjerne til
Sæbygaard Elkjær til Jomfru Sophie Høeg fra Vang.
Slægten paa Vang kaldte sig nemlig ikke Banner,
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skønt dens Vaabenskjold bestandig vedblev at være
Bannervaabenet: et skraadelt Skjold i rødt og hvidt
og paa Hjelmen 13 røde Palissader, hvorfra der rejser sig 13 Faner afvekslende røde og h vide. Niels
Eriksen til Skarregaard var nemlig gift med Sophie
Pedersdatter Høeg af »gamle Bo Høegs Slægt«, der
førte et Vildbasse~oved i Vaabenskjoldet. Da denne
Slægt uddøde paa Mandssiden, optog Niels Eriksens
Sønner Navnet Høeg og kaldes derfor >)de ny Høeger«.
Slægten Banner sad altsaa paa Vang under Navnet
Høeg. Og dette Navn er uløselig knyttet til Sulsted
Kirke, saa at denne n u staar som et Æreminde over
Slægtens Vilje til at tage sig af Sognets Tempel »Gud
til Ære og Kirken til Beprydelse«.
Her skal ikke berettes om Høegslægtens Saga i
dens Stigen og Dalen. Det er blot Sulsted Kirke og
dens videre økonomiske og administrative Forhold,
der skal gøres Rede for.
Allerede tidligere paa et eller andet ukendt Tidspunkt havde Kirken modtaget som Gave Gaarden
Langelund, der efter Udvandringen fra Bakkerne ikke
mere havde saa stor en Betydning for dens Ejermand.
Indtægterne af denne Gaard blev derefter henlagt til
Lønning for Kirkens Degn, og Gaardens Skæbne vil
vi nu følge et Stykke Tid. Kirken besad sine Rettigheder til Gaarden til henimod Reformationstiden.
Men saa skete det, at Børglumbispen Niels Stygge i
Aaret 1518 købte de to Trediedele af Vorgaard i det
nuværende Dronninglund Herred og lagde Godset ind
under Bispestolen. Aaret etter blev hans Søstersøn
Stygge Krumpen hans Medbiskop, og han begyndte
straks en ivrig Jagt efter Jordegods, der kunde lægges ind under den nye Bispegaard; hertil egnede sig
ypperligt alt det Kirkeeje, han kunde lægge sin Haand
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paa. D l va r nemlig den kalolsl·e Bis pel<irkes Lær ætning, al all del God , der skænk edes til l ll·ker,
i egentlig F orstand ble\· givel lil hele Kirken som
In stiln ti n og a t Bi koppen om Kirken Bærer derfor havd H rligh ed retlen dero er og !· und forvalle
det til hele Stiftets Tarv. Derfor blev en hel Række
af Annekspræstegaarde i Østvendsyssel lagt ind under
Vorgaard, og sammen med denne Gaa~·d gled de derefter ved Reformationen ind i Kronens. Gods. Skønt
alle 4 Sogne paa Hammerlandet vistnok i 1518 allerede var annekterede sammen under Sognepræsten i
Hammer, undgik dog Annekspræstegaardene i Horsens, Sulsted og Ajstrup Udslettelsens Dom. Det kan
antages, at Stygge Krumpen ikke har vovet at røre
ved dem, da han i saa Fald maatte forhandle med
selve Kongen. De tre Præstegaarde betalte nemlig en
særskilt Gæsteriafgift til Præsten i Hammer, fordi
denne havde Pligt til at huse Kongen og hans Følge,
naar det hændte sig, at Hans Naade var paa Gæsterirejse i ØstvendsysseL - Derimod slog Bispen ned
paa Langelund, der jo ogsaa var Kirkeeje.
Om Kirkens Patron har gjort Ophævelser over
Kirkeranet, vides ikke.
Siden 1494 havde Jacob Eskildsen Høeg siddet
som Herre paa Vang. Han var gift med Biskop
Stygge Krumpens Søster Johanne, og det har vel ikke
været vanskeligt for Biskoppen at faa den jævne
Adelsmand til at se paa Sagerne paa samme Maade
som han selv. Langelund kom i h vert Fald ind under Vorgaard, og af Eftertidens Præsteindberetninger
ses det, hvorledes Langelund efterhaanden glider helt
ud af Forholdet til Kirke og Degn. I Aaret 1555
siger Sognepræst Christen Mørk kort og godt: )) Langelund er degenboel og liger til Vordgord«. Men
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allerede 1571 skriver han: ))Dignenn baffuir ingenn
dignehoill, menn er aff Olhoriig skolle.« Der er altsaa kommen en Løhedegn, og han løber ogsaa til
Ajstmp. Længst ned synes Degnen at være kommen
i 1690; han er ganske vist Sædedegn, men har intet
at sidde paa, og han maa oven i Købet betale for at
faa Lov til at være der. Han hed Anders Thomsen
og skrev i Sognepræsten Magister Henrik Stampes
Indberetning med jævn og stilfærdig Resignation saaledes: )) Degnehol har jeg ingen, nyder og intet efter
Loven i saa Maader, men har sted og fæst 1/s Bolig
i Ajstrup By af velh. Fru Kirstine Beck paa Vraa og
nyder [den] for Landgilde, Ægt og Arbejde. Penserer
til Aalborg Skole 9 Sletdaler og 2 Mark.« - Langelund var ikke en Gang en Skygge mere for Kirke og
Degn! - Aa, jo dog! en Skygge var der. Naar Præsten kom kørende til Kirken for at holde Gudstjeneste eller foretage andre kirkelige Forretninger, skulde
der være Staldplads paa Gaarden til hans 2 Heste.
For en Snes Aar siden, da en Kreds af Sognefolk ønskede at faa hyggel ·en Kirkestald, gav Etatsraad Harald Brauth til Elkjær, der havde købt Langelund, et større Bidrag til Staldens Rejsning mod, at
den gamle Bestemmelse om Staldplads til Præstens
Heste blev slettet i Panteprotokollen.
Da brast den sidste Traad.
- Kirkens Forhindelse med Vang varede til Aaret 1664. Gregers Ulfstand Høeg, der fandt paa at
stave Navnet Høegh, havde overtaget Gaarden Vang
efter Faderen Ridder Jens Høeg, der døde sidst paa
Aaret 1648. Under Svenskekrigen blev Gregers Høegh
stærkt forarmet, og da hans unge Hustru Lisbeth
Sophie Urne døde 1664, begyndte han at sælge ud af
det, der kunde sælges. Noget af det første, han af-
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hændede, var Sulsted Kirke, der erhvervedes af Eiler
Baron Holck, som 1660 havde købt Elkjær, og en
kort Tid var Patronatet over Sulsted Kirke atter forenet med denne ·Gaard. Baron Holck beholdt dog
ikke længe Elkiær, som han solgte til Admiral og
Amtmand Marqvard Rodsteen, hvis Hustru Berete
Reedtz var Datter af den Sophie Høeg fra Vang, der
1625 købte Elkjær af Fru Hilleborg Gyldenstjerne.
Admiral Rodsteen var Niels Juels Kampfælle i Køge
Bugt 1677 og ved Rygens Erobring Aaret efter. Da
han døde 1681, kun 56 Aar gammel, overtog Sønnen
Peder Gaarden Elkjær; men hans Hofstilling og Embedsvirksomhed i Kancelliet gav ham liden Tid til at
varetage Elkjærs Interesser, og han solgte derfor 1689
Gaarden til sin Fætters Enke Fru Kirstine Beck til
Vraa i Ajstrup Sogn. Dermed indlededes det sidste
Afsnit af Kirkens Historie, inden den i Aaret l 925
blev en selvejende Institution under Menighedsraadets
Styre. Saa længe 1\.irken laa under Vraa og senere
under Grevinde Holcks Legat, har den Historie sammen med Ajstrup Kirke, hvorom der tidligere er meddelt noget i disse- Aarbøger for l 930.
H vorledes den første Kirke, Trækirken, har set
ud, kan vi ikke gøre os nogen fyldestgørende Forestilling om. Derimod kan vi danne os et nøjagtigt
Billede af Stenkirkens Yd re, saaledes som den rejstes
i sidste Halvdel af 1100'erne. Vi behøver blot at
tænke os Taarnet og Vaabenhuset fjernet, saa staar
Kirken endnu, som den stod for halvottende Hundrede Aar siden. Et Blik paa Kirkens nordre Facade
viser os den anselige Bygning, som den saa ud, da
den stod færdig og nybygget. Vinduerne er noget
større end de oprindelige Vinduer; i Korets Nordvæg
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findes endnu et af de gamle Vinduer bevaret, saa der
kan foretages Sammenligning.
Selve Kirkens Mure er l Meter tykke. Kirkens
indvendige Maal bortset fra Taarnet er saaledes: Skibets Længde er 17 Meter, Bredden 7 Meter. Koret
er 5 1/2 Meter i Kvadrat. Apsidens Radius er 2 Meter.
Triumbuens Radius er ligeledes 2 Meter. Den oprindelige Kirkes samlede ind vendige Længde udgør 26 Meter, idet Buen mellem Kor og Apsis optager 1/2 Meter.

Grundplan af Sulsted Kirke.

Tungt og solidt hæver den høje Underkirke sine
glathuggede Stenmasser op fra deres Kvaderstenssokkel og kranses foroven af en kraftig profileret Gesims
med Hulk hl og Uundstu.v ; Gesimsen løber langs
baade Højltil'l< , Kor og Apsis. Begge de oprindelige
Døre er bevaret: den øndl'e Dør danner endnu inde
i Vaabenhuset Adgangen til Kirken, den nordre er
tilmuret med Kvadersten. Sokkelstenen, der bærer
Skibets sydøstlige Hjørne, er forsynet med en Hulkehl og nogle udfræsede Profillinjer i Modsætning til
de øvrige Sokkelstens kraftige og stejle Skraakant.
Denne »Hovedhjørnesten« blev særlig omhyggelig undersøgt af de Arbejdere, der var beskæftigede med
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Kirkens Istandsættelse i 1880'erne; en gammel .Mand,
der var med som Haandlanger, har fortalt om deres
Skuffelse, - da der ikke fandtes nogen gammel Offerskat skjult under Kæmpestenen. - Apsidens Halvcylinder bæres af en Dobbeltsokkel, den nederste
med Skraakant, den øverste med KlokkeprofiL
Med denne ydre Skikkelse stod Kirken i halvtredje Hundrede Aar. Da rejste sig det hvide Taarn
ved Kirkeskibets VestgavL Dennes Kvaderstene blev
huggede ud til den Bredde, som Taar·net skulde have,
og de udhuggede Kvadre ligger nu som de nederste
Skifter i Taarnets nordre og vestre Mur; ovenpaa
dem er der muret med store, gule Munkesten. Øverst
oppe afsluttes Taarnet med Sadeltag, og paa hver af
Gavlene mod vest og øst findes 3 rundbuede Højblændinger. Glamhullerne er profilerede med retvinklede Halvstave. Mod Taarnets Vestside er der
opbygget to Stræbepiller; i den nordre af disse, der
er dobbelt saa bred som den søndre, er indmuret den
snævre Opgang til Taarnet. Adgangen er nu gennem en Dør ud mod Kirkegaarden, men oprindelig
har Trappen mundet ud indvendig i Taarnrummet,
hvis indvendige Maal er 5 1/2X3 3 /4 Meter. Hele Kirkens indvendige Længde er saaledes 32 1/2 .Meter.
Tiden fra Slutningen af det 14. til Slutningen af
det 15. Aax·hundrede var Taarnbygningens Tid for
de danske Landsbykirker. Fra Købstædernes knejsende Kirketaarne udgik en smittende Efterlignelsestrang, og det ene hvide Kirketaarn efter det andet
skinnede frem over de danske Agre. Derfor er dette
Tidsrum bleven kaldt den anden store Kirkebygningstid. Ved Kirketienden, der var bleven endelig fastlagt omtrent samtidig med, at Stenkirkerne afløste
Stavkirkerne, var Kirkerne bleven saa økonomisk
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uafhængige, at de selv kunde udrede d~ ikke ubetydelige Omkostninger, en saadan ·Taarnbygning udkrævede. - Dertil kom, at en ny Mode i Bygningsvæsenet gik sin Gang gennem Landene; en ny Byggestil, den gotiske, afløste lidt efter lidt den gamle
tunge og solide romanske Stil, h vis Særkende er den
·rolige, regelmæssigt svungne Bue, medens den høje,
slanke, mere eller mindre spidst opskaarne Bue er
den gotiske Stils Kendetegn. I Modsætning til Rundbuens Jævnhed, der stod godt fast paa Jorden med
begge Ben, gjorde Gotikken Akrobatkunster, svang
sig fra Bueslag til Bueslag op i det blaa og stolede
mere paa Konstruktionens Sindrighed end paa Materialets Masse. Landsbyernes Kirketaarne og de mange indbyggede Hvælvinger i de gamle romanske Kirkebygninger stammer fra denne Tid. Det skulde altsammen hjælpe til at løfte den fattige Bondes Øje
opad og faa hans Sjæl til at fare af By over alle
Stjerner.
En Patronalskirke som den i Sulsted ejede ikke
nogen Selvstændighed, men var helt afhængig af den
Mand, der var i Besiddelse af Patronatet; derfor maa
det være en enkelt Mand, der har bygget Kirkens
Tam·n. Der findes her saa lidt som andre Steder
nogen skriftlig Meddelelse om, hvem den Mand var.
Alligevel kan man med en Sandsynlighed, der grænser til Vished, sige, at Brune Erik Eriksen til Elkjær
er Taamets Bygheri"e. Som ung Mand er han draget ind i Gaarden som dens Ejer, og han døde i Tiden omkring 1450. Før hans Tid har Forholdene i
Elkjærs Historie ikke noget Holdepunkt for Tanken
om en saadan Byggevirksomhed, og efter hans Tid
laa Patronatet for Kirken i Hænderne paa Folk, der
boede langt af Led og næppe kan tænkes at have
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omfattet Sulsted Kirke med anden Interesse end den
økonomiske Fordels Interesse. Den Tid fra 1400 til
1450, da BruJle Erik Erik en ad paa EJkjreT, betegoer Taarnbygg riel
tigende Bølge, Tiden derefter er
den synkende Bølge Tid. Derlil l· on1mer al vi ved
om Manden, at han havde kirkelig Sans efter Tiden.
Vilkaar; det sidste, vi hører om ham, er det, at han
1443 skænkede Gaver til Johanniternes Kloster i Viborg af d l Gods, der laa til hao ande n ·jendom,
H degaard i Gl borg ogn. Og saa havd han
ingen Søn der kunde bære ban
avn og irke ind
i Fremtiden. Hans euest Barn, Dulleren Hehig, sad
langt borte som Borgfrue paa Engelsholm ved Vejle.
I sin Ensomhed derude paa Elkjær fostrede da den
gamle Mand sin Tankes Søn, Taarnet ved Sulsted
Kirke, Gud til Ære og Kirken til Beprydelse, men
ogsaa ham selv til Amindelse.
Brune Erik Eriksen var forøvrigt en af Landets
mere ansete Mænd. I en Aarrække .var han Lensmund paa Aalborghu , det· 1·egnedes blandt Landel
vigligsle lotte, som lu. vede n paulidelig og dygtig
B falingsmand; fra 1420 sad ban i Rigels Raad, hvor
han var Erik af Pommerns forl::r lige Raadgiver· han
fulgte som en lae1s Udemigsmini l r 1 ongen paa den
Rejse til Kej er igismnnd, der lagde Grundvolden
til den for Dunmark gun lige Dom som Kejseren
1424 afsagde i det sønderjydske Spørgsmaal. - Hans
Navn findes ikke blandt dem, der sendte Opsigelsesbrev til Kong Erik.
Et halvt Aartusende er forløbet, siden Sulsted
Kirketaarn blev bygget. Men Bygherrens Navn er
forlængst glemt. Intet Menneske i Sulsted ved noget
om, at der en Gang paa Sønder Elkjær har boet en
Mand, der gjorde et dygtigt og værdifuldt Arbejde for
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vort Fædreland i en vanskelig og forvirret Tid, og at
denne samme Mand har sat sig et varigt Mindesmærke i det hvide Kirketaarn, der ses vidt ud over
Egnen mod Vest og Nord paa Baggrund af de mørke
Bakker. Ej heller hører man nogen Sinde nogen
nævne hans Navn: Brune Erik Eriksen Banner.
Den sidste Tilføjelse til Kirkens ydre Omrids
skete, da Vaabenhuset l;>lev opført. Hvornaar det er
sket, kan ikke siges, men Stenmaterialet, hvoraf det
er bygget, tyder paa en ret sen Opførelsestid. Taget
er Skifer og ikke Bly som paa den egentlige Kirke.
I Vaabenhuset lukkes Indgangen til Kirken af en
udskaaret Egetræsdør, der dog næppe gaar længere
tilbage end til 1700'erne. Maaske er den samtidig
med det Pulpitur, der nu er anbragt i Taarnrummet,
og som bærer Holekernes og Billernes Vaaben ; den
en skaaret af en ikke altfor dygtig Aalborgmester
med rebsnoede Rammeornamenter.
Og saa træder vi ind i selve Kirkerummet.
Alle gamle Stenkirker fra Rundbuestilens Tid har
fra første Færd af haft Bjælkeloft; men i Spidsbuernes Tid blev dette Bjælkeloft i en meget stor Del af
vore Landsbykirker er~tattet med indbyggede Hvælvinger; og saaledes er det ogsaa gaaet med Sulsted
Kirke. Ofte er disse Hvælvinger alt andet end en
Pryd for Kirkerne. H vor en Kirke har en forholdsvis lav Underbygning, vil Hvælvingerne flade sig ud
og komme til at virke trykkende i Stedet for opløftende; uvilkaarlig vil man, naar man træder ind i
en saadan Kirke, bøje Hovedet, som naar man bukker sig ind under gamle lave Kælderhvælvinger. Sulsted Kirkes høje Underbygning har givet Plads til
ret højt svungne Buer, der ikke bibringer Kælderfornemmelser.
16
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Disse Hvælvinger Jean være indbyggede samtidig
med, at Taarnet rejstes, altsaa omkring Aaret 1440.
Men de Jean ogsaa være opsat saa sent som ved

Sulsted Kirkes Indre.

Reformationstiden. Hvælvingsbyggeriet var nemlig
meget konservativt i sin Stil og i sin Teknik. Ud
fra saglige haandværksmæssige Overvejelser vil det
sikkert være meget vanskeligt at fastslaa noget Tidspunkt for HvælYingernes Tilblivelse i Sulsted Kirke.
Naar der her fremsættes den Antagelse, at de er ind-
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hygget samtidig med, at Taarnet blev rejst, er Grunden den, at det vil falde vanskeligt at finde nogen
anden end Taarnets Bygherre, som kan have ladet
Arbejdet udføre. I Tiden fra 1450 til 1494 kan det
ikke tænkes sket, og Jacob Eskildsen Høeg, der det
sidstnævnte Aar flyttede ind paa Vang og overtog
Kirkens Patronat, havde sine Tanker og sine Kræfter
anspændt med at lægge Grundlaget for sin Slægts Tilværelse paa den ny Hovedgaard.
I Kirkeskibet er der indbygget 3 Hvælvingsfag,
hvoraf det vestligste er snævrere end de to andre.
Koret er overhvælvet med en enkelt Hvælving; men
i Apsis ligger endnu det gamle Bjælkeloft med en
Luge, ad hvilken der er Adgang til Tagrummet over
Hvælvingskuplerne. Ogsaa Taarnrummet er overhv~lvet.
Koret og Skibets to østre Fag har hver 8
Kapper, medens Skibets vestlige Fag kun har 6. Alle
Hvælvingskapper er fyldte med bibelske Billeder, og
alle Mellemrum og Buer og Ribber er overlæssede
med Udsmykninger af slyngede Arabesker og Blomstermotiver.
Buen mellem Skib og Kor, Triumfbuen, som den
kaldes, er foret med glathuggede Kvadre. Hvor Bueslaget begynder, er der paa hver Side indsat en Kragsten eller Konsol.
Der findes i Skibets Hvælvinger 22 eller rettere
24 Gruppebill •d •r, id et der i del ' 'esllig Fag l' malel Lo SilJeder i den sydlige og no rdlig Kapp . r\1.1
Billedern e g ngiYcr .Begi\' nhcder ·11' J esu Liv, og alle
· E vange li ~ ret n in g r cil r s. Del v •s llig le Il v, ' 1v in gsfa g forlt>ller om ,fcs u Bamd m, de lo a ndr ' Pag
b retler om de lo Dag ' Sk P dOt" dag og Lan crfredag.
Der •r all. aa ing n H igenbilleder ocr Grund en r d n,
at Billederne er malet 1548, altsaa efter Reformationen.
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Billederne i vore gamle Kirker er bleven kaldt
»Menigmands Bibel«, og Udtrykket er vist helt rigtigt. Menigmand kunde ikke læse; men han kunde,
som alle Børn, forstaa Billeder. Derfor aftegnede
man paa Kirkernes Loft og Vægge det, som man talte
om til den kirkesøgende Menighed. I den katolske
Tid fortalte Præsten Helgenlegender, derfor vrimler
det med Helgenbilleder fra den Tid. Efter Reformationen prædikedes Evangeliet, og derfor er Evangeliet
afbildet paa Hvælvingerne i Sulsted Kirke og staar
der som en Indsigelse mod den Beskyldning, der er
rejst mod Reformationstiden, at den var en billedfjendsk Tid. - Javel, den udryddede og overkalkede
alle »Skarns Tavler« og Billeder, der kun fremstillede
Gengivelser af Legendesagn. Men Niels Hemmingsen
kunde dog sige saaledes: »Efterdi Sædvanen er mægtig, da giver jeg det Raad, at Guds Ords Tjenere maa
lide historisk Malning og Lignelser ..... og tilsteder,
at man maler en Tavle, Christi Naades Historie, hans
Fodtvætning eller hans Pines Historie.« Og Bergensbispen Jens Skjelderup vedgik, at han lastede ikke
»sanddru Historier, som males til en Ihukommelse«.
Men da disse to gode Mænd fremkom med saadanne
Udtalelser, havde Sulsted Kirke i en Aarrække staaet
prydet med Billeder af »sanddru Historier«.
Billedernes Tilblivelseshistorie er denne:
Under et Billede i Skibets Midthvælving - det
forestiller Fodtvætningen Skærtorsdag Aften - staar
der saaledes:
anno domini MDXL VIII, da lovd erlighe velbiurdigh mand Jost høg tiil vangx gaard thenne kirkij
for malle
hans maller
ij randersz.
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Den, der har ladet Kirken smykke, er altsaa dens
Patron Just Høeg til Vang, og den, der var Mester
for Billederne, var Hans Maler fra Randers.
Just Høeg var Søn af Jacob Eskildsen Høeg og
Johanne Krumpen og overtog efter Faderens Død
Hovedgaardc n
ang. Han har ikke vær l purung,
da han begav ig paa Frierfærd Lil Skaane og bejlede
Ul Mette Mogensdaller Gjøe paa Doll rup, n øn nedalter a f de11 fra n e form alio n Liden kendte rige og
godsmægtige l\Iogen E kild e n Gjøe. Bt ,lluppet s lod
1544, m n all.er de 154 7 d øde Fru M lte og efterl od
sig l
maa Piger. Aar t fL r he nled .Jus t. Høe ~ sin
unelen H n l.ru og. a a fra kaane; det 'ar Sidsel Ia u d a ll r Bille, h vi Fad r ar d >n fabelagt.igl rige Clau
lee n e n Bille Iil L ng gaard og Vandans. .Jomfru
idsel l lev l'ød l d n 25. Nove mber 152 paa den
nor l e Fæs tning Baahus, h vo r Faderen den Jang var
Befalingsmand.
Ved di
to rige Æg t lt a b er h ar J u t l:iøeg opn a a t at ka b
ig n sikker ø"i·onomi l< run h' old,
hYormed hans l3Øl·n og
rlig ' ønnesønnerne nnd rb ggede d re fremn end
lilliuger indenfor den
gamle danske Adel.
For nu a l fejre Fru id l Ankomsl til Vang
fnn<Ll .ru l Høeg pn a ·tl ud m kk den Kid e, hvorlU han og han. l:'ruc r ed Uer nged , naar ø nd g klokkerne l<a ldt Lil Kirkefærd. Tank n om eu uadan Kirkepry.e var ikke ukendt indenfor Høegslægten; den . Is Høeg, der smykkede Skive gamle
Kirke med dens Kalkmalerier, var en Fætter til .Just
Høegs Fader.
Som Billederne nu viser sig, blev de malet paa
Hvælvingerne i Aa ret 1548; men saaledes har de ikke
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altid taget sig ud. Under Nadverbilledet paa Kappen
ved Siden af Billedet med Fodtvætningen staar der:
ANNO 1599 LODT ERLIGE OG VELBØRDIGE MAND
STIVGE HØG TIL VANGSGAARD FØRBEDRE DE~NE
KIRKE MED FORMALNING.

Forbedringen gik for sig paa den Maade, at Figurerne bLev iført nye Klæder efter Datidens Mode.
Bøddelen f. Eks. blev omstøbt til en Slags .Ridefoged,
og det kunde maaske være sindrigt nok.
l den Skikkelse, som Stygge Høeg havde givet
dem, stod saa Billederne i 3 Hundrede Aar, fra 1599
til 1885. l Am·ene 1882- 85 blev Sulsted Kirke underkastet en gennemgribende Istandsættelse under
Ledelse af kongelig Bygningsinspektør Walther. Ved
den Lejlighed fandt man saaledes hele to Modejournaler, den ene fra 1599 udenpaa den anden fra 1548,
og Billederne førtes da tilbage til deres oprindelige Udseende saaledes, som Hans Maler fra Randers havde
udstafferet dem. Derom fortæller en Indskrift over
Buen mellem Taarnet og Skibet paa den Side, der
vender indad mod Taarnrummet:
))I Aarene 1882-85 blev paa Foranledning af
Provst Bekker i Sulsted paa Statens Bekostning Hvælvingernes Malning restaureret tildels ved Fjernelse af
Overmalningen fra Am·et 1599 af Maler V. N. Sørensen fra Roskilde.«
Lad os da se, hvad Billederne fortæller.
Ved den sydvestlige HvælvinglllltPpe i Skibets
vestre Fag begynder vi og bevægelfl>s rundt med
Solen. Og der ser vi da ))hvorledisz engelen gabriel
hilser mariam. Luc. l.« - Maria sidder udenfor et
Hus, og Gabriel knæler foran hende; han bærer en
Krans om Panden prydet med et Kors, i Haanden
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holder han en Stav eller et Scepter. Paa et Skrifthaand læses: ave maria gratia plena.
I Kappen ved Siden af læses: »her kommer
maria ock hilser elisabeth. Luc. 1.« - Elisabeth træder ud af sit Hns for at modtage Maria, der skrider
frem over et bakket Landskab.
I den nordre Kappe er et DobbeltbjJlede; til venstre læses: »her er bud af engelen til hiorderne. Luc.
II.« og til højre: ))her er vor herisz føssel ij betlehiem. Luc. Il.« Billederne gaar ligesom i et, Engelen og Hyrderne lidt tilbagetrukket, Marie og Josef i
Forgrunden til højre med Jesusbarnet i Krybben
imellem sig. Josef staar med noget i Haanden, der
kan ligne en katolsk Rosenkrans; over dem ses Stalden med to Gavle, og i Stalden staar en Okse og
et Æsel.
I den nordøstre Kappe staar: »her lader jhesum
seg om skiere. Luc. Il.<< - Præsten, der skal foretage Omskærelsen, sidder med en mægtig Forskærerkniv i Haanden; Marie bærer Barnet, og bag hende
staar en Kvinde med et omfangsrigt Hovedsæt af Aargang 1548.
Ved Siden af læser vi: »~om dij visse m end
ofTere. mat Il.« -- De hellige tre Konger træder frem
for Maria og Barnet; den ene knæler ned og rækker
sine Gaver frem; de to andre staar bag ved ham.
Den søndre Kappe har ligesom Nordkappen et
Dobbeltbillede. Til venstre ser vi, at »her rider herodesz ud af jerusalem. mat. II.«, og til højre bliver
vi Vidne til, at »her lader herodesz ihiel sla børnene
i betlehiem ock omegn. mat. Il.<< - M an ser Herodes ride ud af Borgen i Jerusalem sammen med sine
Landsknægte. I Betlehem er Bødlerne i Kamp med
Kvinderne om Børnene, Udenfor et Hus staar en
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Kvinde, der søger at værge et Barn mod en Landsknægt med opløftet Sværd; en anden Kvinde staar
fortvivlet og ser paa, at en Voldsmand løfter hendes
Barn i Vejret paa det Spyd, der har gennemboret det
lille Legeme; en tredie Kvinde værger sit Barn ved
at slaa efter Angriberen med en eller anden Genstand.
- ))Omegnen« er angivet ved nogle spredte Landsknægte i Baggrunden hver med et dræbt Barn.
l den midterste Hvælving begynder vi med de
to østligste Kapper. Til venstre Fodtvætningen, hvorunder Just Høeg fortæller, at det er ham, der har
ladet Billederne male. - Jesus knæler ned og tor
Fødderne paa Peter, medens denne peger paa sit
Hovede, som han ogsaa vil have vadsket. Rundt om
staar de andre Disciple.
Ved Siden deraf ser vi Nadverbilledet, hvorunder
Stygge Høeg forkynder sin Forbedring af Billederne.
- Jesus rækker Brødstykket til Judas, der som sædvanlig holder Pengepungen bag Ryggen. De andre
Disciple ser rædselsslagne og med aaben Mund paa
Fon·æderen.
Derefter følger to Getsemanebilleder. Paa det
første ser man den knælende Jesus, der beder »fader
er te t m ueligt, da tag denne døss~ns kalk fra m eg
men vorde din vilge ock ick min. mathei XXVI.1< Foran Jesus ses i Taagefortoning en Alterkalk. Disciplene sover, og gennem Havens Indgang trænger
Judas ind i Spidsen for de udsendte Skarer.
Det næste Billede forklares saaledes: ))judasz
sagde til jøderne griber ock holder den som jeg kjøsser. mat. XXVI.« -- Judas kysser Jesus, og en af
Svendene griber denne om Armen. Jesus rækker det
afhuggede Øre ned mod Malkus, der ligger blødende
ved Siden af sin væltede Lygte. Peter er i Færd med
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at stikke sit Sværd i Skeden. Rundt om truer Stridsknægte med Spyd og Hellebarder.
Dernæst ser vi Jesus for Dommeren: »der jhesus
stod for dommeren da spurgte han hannum ath ock
sagde est du jøde konge. mat. XXVI.« - Jesus staar
bunden foran dommeren, der sidder paa Dommersæder. To Svende holder ham fast, og den ene synes
at dunke ham i den højre Skulder med en Knippel.
Foran Jesus knæler en Figur i Narredragt og rækker
Tunge ad ham.
Saa hudstryges Jesus: »pilatus lod hustriige jhe- ,
sum ock antvordet jøderne hannum aht korsfestisz.
mare. XV.(( - Jesus ses bunden til en Kag, og to
Mænd arbejder vældigt med Knut og Svøbe, saa Blodet rinder ned over det mishandlede Legeme fra utallige Saar. En tredje Mand i store Jydetræsko svinger en Ferle, og en fjerde knæler ned og binder sin
Ferle sammen; Baandet, der holder den, bar løsnet
sig under Arbejdet, og Ferlens Ris er falden fra hinanden. Bag ved Pilatus nogle Landsknægte.
I den følgende Kappe læser vi: >>pilati s vene
sette en torne krune paa jhesu christi hoffvit. Johannisz XIX.« Tre Svende - den ene svinger en
Kølle - har sat en Krans af Torne ned over Jesu
Hoved, og ved Hjælp af tre Stænger drejer de Tomene
rundt paa Hovedet. En fjerde knæler ned, blotter sit
Hoved med et flot Armsving og hilser spottende den
kronede.
Del sid s L Bill de i denne H væl vin g er l • c ·e
homo, se, h,·ilkel l\lenncsk : >da ·agd pilulusz Lil
jød rn e eer delle menni s ke d
vat·edc ta <t borle lug
borte cl< kor feste bannum. Joh. XIX.« - .T su·
føres frem af to Svende. Pilatus, der er omgivet af
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bevæbnede Mænd, slaar ud med Haanden. En Gade-.
dreng rækker Tunge ad Jesus.
Billederne i den sidste af Skibets Hvælvinger begynder paa de to vestligste Kapper. Til venstre:
pilatusz tode siine hender ock sagde jeg er wskildig
i denne retvise mands blod. Johan. XIX.« - Pilatus sidder paa Dommersædet og vadsker sine Hænder i et Fad, som en Tjener holder. Jesus holdes
fast af to Drabanter, i Baggrunden bevæbnede Folk.
Billedet til højre viser os via dolorosa, Smerternes Vej: »De toge ock ledde jhesnm ud af jerusalem
ock han bar korsset po siin axel. Johannis XIX.«
- Jesus bærer det mægtige Kors. Forrest s~rider
Bøddelen med en vældig Knebelsbart; efter ham følger en Rakkerknægt med røde Bukser, han slæber
Jesus af Sted ved et Reb. I Baggrunden Stridsmænd
i Jernrustninger fra 1548. Ud af Byporten kommer
Maria støttet af Johannes.
Saa følger en Række Golgatabilleder: der di
komme til hoffvit pande sted da rwcte di hansz kiortel af hannum. mat. XXVII.« En Mand river
Kjortelen af Jesus, saa man ser hans hudflettede Krop.
Til højre en fornem Mand og Soldater, til venstre
Maria og Jesu Venner.
»da skenclde di hannum ædick som vor blandet
med galle ath dricke. mathei XXVII.« - Jesus sidder ned. Bøddelen synes at ruske ham i Haaret. Bag
ham Maria og Johannes. En Mand rækker Jesus
Bægeret. En ung Mand arbejder paa Korset med en
Naver. I Baggrunden til højre Befalingsmænd og
Soldater.
>>di lade jhesum saa nøgen ned po korsset ock
sloge hansz hender ock føder ijgemel. mat. XXVII.«
Bøddelen og hans Knægte nagler Jesus til det lig-
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gende Kors. Ved den ene Side af Korset ligger Jesu
Kjortel og Soldaternes Tærninger; yed den anden
Side det Brædt, hvorpaa Pilatus havde ladet skrive
»Jesus Nasaræer Jødernes Konge.« .Jøder haaner
Jesus.
»fader jeg befaler min siel i dine hender ock
døde strax. Luc. XXIIII.« - Jesus hænger paa Korset og Røverne ved Siden af ham. Jøder. Maria og
Johannes.
Derefter kommer Afslutningen: »her tager thi
jhesu legum neder af korssit. mathei XXVII.« Op mod Korset er rejst en Stige, ad hvilken Nikodemus er steget op og har Laget Nagterne ud, og nu
lader han det døde L-egeme glide ned til Disciplene
og Kvinderne, der staar omkring Korset.
»her læger thi jhesu legume neder ij graffuen.
mare. XV. Johannis XIX.« - De samme Personer
er samlet om Graven, i lwilken Jesus varsomt lægges ned.
- Har Billederne i Kirkeskibets Hvælvinger været mangfoldige og livligt afvekslende, falder der ophøjet Ro over Korhvælvingens Enkeltbilleder. I de
to østre Hvælvingskapper ses til højre Gud Fader
holdende den korsfæstede Frelser. Til venstre ses
Himmeldronningen med Bnrnel; hun slaar pua n
Maan
gl og >r om ni,· t af olgi clen, og omkring
d •l bel l.lagrer Engle l,; ild,; l ·e r. og s vi J)get· m d Røgclsckni·. - De ø rige () F apJPr ud!' Id e ur uc 12
po l Lskil k Iser, h v r m d sil l( nding tegn. \ ed
Il\' r nkclt af dem !t • e paa 1 SI riflbauntl l Led
af Trosbekendelsen. Der var nemlig en gammel Overlevering om, at Trosbekendelsen fremkom derved, at
alle Apostlene føjede hver sit Led til. I Ræl.:kefølge
fra Syd over Vest til Nord staar der saaledes:
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Petnzsz: credo in deum patrem omnipotentem
creatorem celi et terre.
Andreas: et in jhesum christum filium eius unicum dominum nostrum.
Jacobus maior: qui conceptus est de spiritu
saneta natusz ex maria virgine.
Johannis: passus sub pontio pilato crucifixus
mortuus et sepultus.
Thomas: descendit ad inferna tertia die resurrexit
a mortuis.
Jacobus mino1·: ascendit ad celosz sedet ad dexteram dei patris omnipotentis.
· Phillippus: inde venturus est iudicare vivos et
mortuos.
Bartholomæus: credo in spiritu m sanctum.
Mattheus: sanetam eclesiam catholicam sanetorum communionem.
Simon: remissianem peccatorum.
Judas tatheus: carnis resurrex"iooem.
Mathias: et vi tam eternam.
AMEN.
- Just Høeg døde 1557, og da var Sønnen
Stygge Høeg kun en 6-7 Aars Dreng. Hans Moder
Fru Sidsel Bille styrede derfor Godset for ham, til
han blev værgagtig. Hun døde i Aalborg den 29.
September 1587. Da Stygge Høeg blev. gift med Anna
Gregersdatter Ulfstand, er vel hans Moder flyttet til
deres Ejendom i Aalborg.
Faderen havde smykket Sulsted Kirke, og Sønnen gik i Faderens Fodspor. Han begyndte med i
1599 at »forbedre« Faderens Værk; denne Fm·bed-
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ring har, som vi saa, en senere Tid fjernet. Men
det, han har ofret paa Kirkens Inventar, skylder alle
senere Tider ham Tak for.
Alt Træinventar i Kirken: Stolestader, Prædikestol Døb fonl og lterla,•l r forfærdiget pan t •gge
Høeg · B k ·lning, og ncdkerlwcl1Aa1borg har al
sine Mærker puu dol all ammen. 13aade d ejendommelige Dukalornam ute1· og de brede Rebsnoninger
genfindes, o~ i
l k ri ngens Enkcllhecl l' kende Lavets Særegenheder. Det er opsat først i 1600'erne.
I den gamle Degnestol, der nu er et almindeligt Stolestade, er indskaaret adskillige Aarstal, det ældste er
1616. De to Herskabsstole er særlig prydede med
stafferede Dukatbaand, og Topstykkerne indrammes
af Hermer.
Det smukkeste Stykke er vel nok Altertavlen.
Efter at den store Altertavle i Frue Kirke i Aalborg
er bleven ødelagt af Ilden 1902, maa ''i anse Sulstedtavl n for Aalborg kol n , bedste Ari.> jde paa Kirkeinventns-el
mraad . D •n r ældre end Aalborgtavlen, der 1.>1 ' sal op 1621; meu d n er byggel op
ganske paa samm ~laade ·om den ødelagte Tavle.
Paa Tn anl rnensa lel •r ud kaarel tre Bue: lag
med rebsnoet I ndfatniug · de li«ne1· fttldkom m e o l d
Bueslag, der findes i den gamle Panelstue fra 1602 i
Aalborg Museum. Alterets Predella er delt i to lave
Etager, der løber ud i Volutter, som genkendes paa
Billeder af Aalborgtavlen. Nederste Etage er kassetteret med et Mønster, der gaar igen paa den udskaarne Trædøbefont, hvor ogsaa et Rosen-Blomstermotiv, som et enkelt Sted forekommer paa Tavlen,
breder sig altbeherskende. I P1edellaens øverste Etage
er udskaaret et Nadverbillede. Over Predellaen staar
Tavlens smalle Fodstykke flankeret af to Søjler, og
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paa selve Fodstykket læses: Kommer hid til mig alle,
som arbeide og ere besværede, og jeg vil give eder
Hvile. Math. 11,28. - Over dette Understel hæver
sig saa det brede Midterpa1·ti formet som et Slags
Tempelbygning og holdt oppe af fire Søjler med Gesims. Øverst oppe afsluttes Bygningen af et Topstykke i to Etager. - Hovedfeltet i Midten er optaget af et stort Korsfæstelsesbillede; hvert af Sidefelterne er delt i to Etager; i Feltet til venstre ses
Bebudelsen og Jesu FodseJ; i det til højre ses Omskærelsen og Jesu Daab. Paa Gesimsens Mellemslag
læses et Ord af den hellige Bernhard: O Herre, din
Pine oc Død er mine sidste Tilflucht, mine heste
Legedom oc mine høyeste Visdom. - Tavlens Topstyld(e bæres oppe af Hermer; i dets nederste Felt
ses Opstandelsen og øverst oppe Himmelfarten. Paa
en smal Gesims, der skiller de to Felter, læses: Passio domini est fundamentum salutis nostri (Herrens
Lidelse er Grundvolden for vor Frelse). - Paa Altertavlen i Ajstrup Kirke ses grove Kopier af Fødselsscenen og Korsfæstelsen, og man vil i enkelte af de
udskal;lrne Figurer, f. Eks. i Maria ved Korset og i
Gabrielskikkeisen let genkende Aalborgskolens Forkærlighed for Figurernes Slank hed ; det ser næsten
ud som en direkte Arv fra de middelalderlige Billeder med langbenede Pager og slanke .Jomfruer.
Til Tavlens Sider er der heftet store Kartouchevinger, hvor en frodig Fantasi har strøet om sig med
Klynger af Frugter og Blomster, der omslynger Stygge
HØegs og Anna Ulfstands Navne; øverst oppe ses
Bannernes Vaabenskjold og Ulfstandvaabenets hvasse
Ulvetænder.
Til venstre i Koret staar en ejendommelig Døbefont udskaaret i Træ med sin Himmel eller Fonte-
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lukkelse, som det hed i gamle Dage. Den har Form
som et stort Bæger og hviler paa en bred Fod, hvorfra der hæver sig en slank Søjle afstivet af 8 Hern1 r. De1·, hv r Kummen h\ælver sig ud lht øjleu,
om gi ve: d n a r 8 Løvehoveder m d m lle mligg n d
Kasseller; paa H rmern og l as elle m gen fi.ndcr vi
det Hos nmotiv, som vagt kom til '• n paa All rtavl u, og øverst oppe uneler l ummen ud kytl nd
Nhtndjog veh: l r d t samme Blom l rmotiv med vingede Englehoveder rundt om hele Fonten. Døbeh· kkene t er af Messing, og lang d ts Rand slyna r
ig in ranker; p·la Bunden af F adel er en G ·ngive ls af Jo va lo Spejd re, der bærer d n mægtige
Drueida ·e m llem sig- ved Siden ar ciem løber en
Jagthund. - Fontelukkelsen, der i formindsket Maalestok har selve Fontens Form, har paa sin underste
Flade en stor Rose omgivet af Bægerblade; omkring
den slanke Hals, hvori den løber ud, sidder 8 Løvemuler.
Prædikestolen er som Træskærerarbejde maaske
noget svagere end det, der findes i Koret. Den hviler paa en omvendt Baldakin og forneden løber en
Kassettedekoration rundt om Stolen. Ovenover ses
ud imod Kirke n el ~Ol' r slelse hillede og \'Cd Sidern
de samm to 'aab nskjoltlc om paa Altertavlen.
Paa de lilbag bøjede Sider se Ul ven tre H rrdernes
Tilllcdelse og LiJ højre Lo naive Gengive! er af Opstande] n
Himmelfarleu. Langs den øver t' Rand
staar det sædvanlige: Salige ere de, som høre Guds
Ord og bevare det.
Indtil Kirkens Istandsættelse i 1880'erne var der
en Lydhimmel over Prædikestolen; den blev ikke sat
op igen for ikke at skjule HYrelvingens Malerier, og
nu ligger den opmagasineret paa Vaabenhusets Loft.
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Det er det andet og tredje Slægtled af Høegerne
paa Vang, der har Æren af den væsentligste Udsmykning af Sulsted Kirkes Indre; men det fjerde Slægtled har ogsaa efterladt sig varige Minder i Kirken.
Da Stygge Høeg døde 1629, overtog Sønnen Jens
Gaarden og Kirken. Han var den tredje af de fire
Sønner, der fødtes i Stygge Høegs Ægteskab, og han
blev opdraget, som velstaaende Adelsmænds Børn den
Gang blev opdraget. Fjorten Aar gammel blev han
Edelknahe hos Kongen og gjorde Krigstjeneste baade
hjemme og udenlands. U n der Christian den fjerdes
mislykkede Indgreb i Trediveaarskrigen var han Løjtnant ved Hoffanen. 1625 blev han gift med Margrethe Holck fra Bustrup i Salling, og 1627 blev han
Lensmand paa Gulland. 1648 blev han siaaet til
Ridder, men døde den 4. December samme Aar, 57
Aar gammel.
l Kirken hænger en Lysekrone, der er skænket
af Jens Høeg og Margrethe Holet~. og den mægtige
Alterstage, der kræver en Mands hele Kraft for at
blive løftet, maa vistnok ogsaa tilskrives ham.
Oppe i Taarnet hænger to Klokker, en mindre og en
større. Den lille Klokke er 50 Centimeter høj, og
Slagringens Diameter er 65 Centimeter; den bærer
øverst oppe følgende Indskrift:
ANNO 1631 LODT VELBORDIG MA~D lENS HH)G THIL
WANG OCC LÅNS HERE AFFVER GVLLAND ST0BE
L>ENE CLOKE VDI STOKHOLM.

Langs Klokkens nedre Rand læses:
GLORIA IN EXCELSIS DEO. MEDARDVS GESVS IN
STOCKHOLM GOSS MICH.

Foroven er en Krans omkring Klokken af vin-
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Just Høegs Gravsten i Sulsted Kirke.

gede Englehoveder, og den nederste Linje udfyldes af
de samme Væsener.
Den store Klokke melder kort og knapt:
STØBT AF H. GAMST OG H. C. LUND KlØBENHAVN 1853.

Over· denne Indskrift snor sig en Guirlande omkring Klokken, der er 62 Centimeter høj med en
Diameter i Slagringen af 82 Centimeter.
- I Taa.·net findes en Gravsten over Just Høeg
og hans to Hustruer; de er alle tre udhuggede i
Stenen i Legemsstørrelse. Forneden læses følgende
Gravskrift:
17

258

t.. VESTEN:

WNDER DENE STIEN HVILER ERLIG OC WELBIVRDlG
FRV IAHAN KROMPEN SALIG IACOB ESKELSEN HØEGS
EFTERLADENDIS HØSTRV AF WANG SAA OC BEGGE
OERIS SALIGE SØN ERLIG OC WELBTVRDIGE MAND
JOES HØEG AF WANG MED TVINDE HANS KIERRE
HØSTRVER SALIG FRV METTE GIØE WELBIVROIG HER
MOGEN GIØES DATTER AF BOLLRVP VDI SIWN SAA
OC BR.LIG OC WELBIVRDIG FRV SIDTSELE BILDE
SALIG HER CLAVS BrLDIS DATTER AF WANOAA SOM
DØDE VDI OLBORIG PAA SANCTE MICHAELIS DAG
ANNO 1587. GVD GIFVE BAADE HINDER OC DE FORSCREFNE SAMPTLIG EN GLEDELlG OC EREFVLD OPSTANDELSE PAA DEN ' DERSTE DOMMEDAG OC BLEF
DENNE STEN FERDIGGJORT OC LAGT PAA DERIS
GRAF ANNO 1626.

Oppe i Ko1·et taar Resterne af et Gravminde over
l rgge Høeg og Anna
lfstand og Forfædrene paa
Vang. Minde ·mærket forfalder mere og mere, foJ:d.i
det J em kelet, der fastbolder det, ved TemperatuTforandringer sprænger Sandstenen i Stykker. Paa
Vaabenhusets Loft henligger Figurer og Brudstykker,
som Tid efter anden har maattes fjernes; en Restavrering vil sikkert blive meget vanskelig og bekostelig.
N eden under læser man :
Anno 1627 haffuer Erlig och Welbyrdig Mand
Styge Høeg Thill W an g Ladet Dette Epitaphium forferdige och opsette Otfuer sin Salige Welbyrdige Foreldre huis Naffne herunder paa Grafsteænen 1) findes
antegnet saa vel som OITuer in Salig afgangen Erlig
og Welb rdig HustTu Frue Anne lf ltaud om Død
den 7. July samme Aar o ·b Bletf her udi kircken
begraffuet o h neder set den 21. July och døde Hand.
elff den . . . . . . . . Aar 16 . . och BleJJ ij Lige maade
her nædset udi kircken den . . . . . . Gud giffue han1

)

Altsaa den, der nu staar i Taarnet.
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nom o ·h dennom all e SampUig en Gl æ deli" och · refuld ops ta nd e! e paa den yde r te Dommedag.
om d t e , har Stygge H øeg Arvi nger forgle mt al udfy lde Datoern e for h a n · D ød og Begravelse. Han døde 1629.
I Apsis paa Murpillen bag ved Alteret hænger
et Billede, der har hørt til et nu forsvundet Epitafium
i Kirken. Billedet forestiller Magister Bent Hansen.
Han var Sognepræst for de fire Sogne Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup fra 1658 til 1672, da han
døde kun 47 Aar gammel. Hans Hustrn staar ved
i den af ham paa Billedet; hun hed Mal"' l' •Ute Ax l ·datter And og blev senere gift med Bi kop Ma thias
Foss i Aalbm·g. - Magister Benl blev for øVTlgt begravet i l• rue Kirke i Aalborg.
I Kirkens Midtergang ligger en stor Gravsten udstyret paa sædvanlig Ma ad e med Apostelsymboler i
Hjørnerne. Den er lagt over Else Pedersdatter Kjærulf til Agdrup og hendes Mand Steffen Thomsen.
Hun døde 1697, han 1682. - I Vaabenhusets Ydervæg sidder en stor Gravsten indmuret; den har ligget over Forpagter paa Sønder Elkjær Frederik Christian Klitgaard, der døde 1767. I Kirkegaardens østlige Del staar en Mindesten over den landskendte
Etatsraad Harald Blicher Brauth til Sønder Elkjær;
han døde 1915.
I Stykket syd for Koret staar et Mindesmærke,
der vækker Vemod i Sindet. Stenen er rejst af den
nylig afdøde Købmand Georg Bentzen i Aalborg, og
der staar paa den :
'»Malvina Steensdatter Blicher, f. i Randlev 5 /u
1818, d. 2 3/12 1874, gift med Rasmus Schade Berg, f.
paa Demstrup 2 s/to 1808, d. 26/s 1878.((
I Armod og Forsumpethed døde Steen Blichers
17•
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Præstegaarden i Sulsted.

kæreste Datter i en ussel Rønne indenfor Sulsted
Sogns Grænser ved de saakaldte Bjørum Huse.
Hun fik af sin Digterfader det Ossianske Navn
Malvina. Til hende testamenterede han sin Harpe:
Kom Malvina! søde Datter du!
Ræk din gamle Fader Harpen nu!
Længe hang den urørt, ej forglemt i
sidste Gang den til hans Barm bli'r klemt.
Kys mig, Engel! - o, din Kind er vaad.
Til de mørke Timer spar din Graad!
Let om Hjertet maa du lytte til
Svanesangen, jeg dig sjunge vil.
Tag, Malvina! Harpen, Gud mig gav i
rør den, Datter, paa din Faders Grav.
Tag i Arv min bedste Glæde her i
bedre venter den forløste der.

Stakkels Malvina!
Den gamle Kirkes M ure har lyttet til mange Aarhundreders Sang og Suk, til Menneskers Graad og
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Glæde. Og bestandig kalder dens Klokkers Lyd, kalder paa gammel og paa ung, mest dog paa Sjælen
træt og tung, syg for den evige Hvile.
Til Kirken hører Præstegaarden, »Kirkens Gave
og rette Ejendom«, som del bedder i ga ml e Brev .
I Middelalderen h a r der boet k a lotske Sogncpræsler
pua det Sted ves t for Aalborg- Hj ørring Landevejen,
hvor den endnu find es. Vi ){ender dog kun ' a vnet
paa en af disse Præster; han var Præst i Sulsted
1467 og bed Eskell Mogenszen. Dn ul led og Ajtrup 1760 blev skilt ud fra Hamm er og Horsen ·
kom der a tter Lil at bo Pr ter i ulsted , og 1795
byggede Pro st Gandrup d n Bindingsværk s Præst bolig, der efter Hestavreringeri i Aaret 1926 slaar om
et smukt Eksempel paa Datidens Byggemaade.

Kilder: Repertorium diplomaticum mediævale. - Danmarks Adels Aarbøger. - Biografisk Leksikon. - Erslev:
•Dronning Margrethe• og •Erik af Pommern•. - Mackeprang : • Vore Landsbykirker•. - Villt. Lorenzen : • Dansk
Hen ·egaardsar·kitektur•. - Chr. Axel Jensen : • Danmarks
Snedkere og Oilledsnidere i Tiden 1536 - 1660•. - Sammes
Arlilder om Aalborgkun st i •Jydske Samlinger•, 3., III. Magnus Pedersen : Kalkmalerier i Danmarks Ki•·ker. Dette
Værk ha r· dog en Del Misforstaaelse•· med He nsyn til Sttlsted ({iJ·ke. - Hedi n : • Ha mm er Ba l< ker•.
Billedet af Kirkens Indre er fra Traps •Danmark• .

DET UNDERJORDISKE AALBORG
AF BANKDIREKTØR CHR. IØRGENSEN

Bys Topografi læses ikke alene ud af skrevne
og trykte Værker; Studiet i Marken spiller en
meget stor Rolle, og det træder stærkest frem, naar
Studiet i tidligere offentliggjorte Værker er tilende,
naar alt er fortalt og gengivet, Arkiverne udtømte og
tidligere offentliggjorte Ting er omtalt saa ofte, at
det bliver til lutter Gentagelser.
De fleste Købstæders Oprindelse taber sig i Mørket, og det gælder ikke mindst Aalborg; intet er os
berettet om, naar Byen blev grundlagt, den er rimeligvis vokset langsomt op fra Bondeby, Flække. Muligvis har de Forskere Ret, der mener, at det er to
Landsbyer, en omkring Vor Frue Kirke og en omkring Set. Peders Kirke lidt længere mod Vest, der
allerede i en tidlig Tid er smeltede sammen.
Vi faar det aldrig a1 vide, vi kan ikke fejre Aalborgs 1000, 1100, 1200, 1300 Aars Dag, eller maaske
mere endnu, medmindre der en Dag paa en eller anden Maade lukkes et Vindue op til en hidtil ukendt
Verden, gøres et nyt Arkivfund, eller dersom der ved
Jordfund findes noget, der rækker lidt længere tilbage end hidtil kendt.
Det er netop Jordfundene, der nu, da Arkivstudierne siger: hertil og ikke længere, bliver de for-
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tælleude og uddybende for os, og paa de følgende
Sider skal der fortælles lidt om, hvad der er fremkommen i den sidste Snes Aar, idet det er forsøgt
knyttet sammen med de Oplysninger, der har kunnet skaffes om tidligere Fund.
Oldsagsfund fra selve Aalborg By er hidtil ikke
konstaterede, det meste af Terrænet har været moradsigt og ubeboeligt. Derimod er Køkkenmøddingen
paa Signalbakken Beviset for, at vore Stenaldersfolk
har færdedes her paa Højdedragene.
Ligeledes er der igennem mange Aar fundet Stenalders-Redskaber i Haverne i Hasseris, i Reglen temmelig raat tilhugne; det maa antages, da de som
oftest findes paa de lavere Skraaninger, at de med
Vandet er førte fra de højere liggende Bakkepartier.
I Vesterkæret - desværre uden nøjere Beskrivelse af Fundforholdene - er der i 1877 fremdraget
et smukt Stenalders-Fund, 15 Spydspidser af mørkegraa Flint, utvivlsomt et Votivfund, og i Efteraaret
l 927 blev der under Nødhjælpsarbejderne paa ))Bejsebakken« gjort et ganske lignende Fund.
En gammel Arbejdsmand saa under Arbejdet med
at køre Grus bort, at der stak nogle Flintstykker op
af Gruset, lige i Overgangen mellem det tynde Lag
Muldjord og Gruset. Da han var bange for, at de
andre Arbejdere skulde ødelægge Genstandene, kastede han nogle Skovlfulde over dem, og efter Arbejdstid gik han alene op og tog Fundet op.
Havde han blot taget sagkyndig Mand med! Nu
maa vi nøjes med hans, for Resten udmærkede, Beskrivelse.
De 15 Flint-Spydspidser - mærkeligt nok, at
der der ogsaa var 15, man kommer uvilkaarlig til at
tænke paa de primitive Folks Tællemaade, 15 = 2
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Hænder og l Fod - sad stukne ned halvt i Muldjorden og halvt i Gruset, alle vendende med Fladerne mod hinanden og ordnede efter Størrelsen.
Det er saaledes utvivlsomt et Votivfund, saa
meget mere, som et Par af Spydspidserne var saa
krumme, at de var ubrugelige til Vaaben; Guderne
er blevue lidt narrede, som det saa ofte tidligere er
konstateret ved Votivfund.
Paa samme Egn er der flere Steder fundet itusiaaede Urner og et enkelt Fund af Jernalders-Urner
viser, at Pladsen ogsaa har været beboet i Jernalderen.
Om Fundet af de to Sølvarmringe fra Gugvej
skal nævnes under Afsnittet Aalborgs Hoved, Aalborgs ældste Havn.
Udgravninger i 1934 paa Bispegaardens Grund.

Aalborgs Placering i Terrænet er vel kendt. Byen
ligger i Aadalen, oprindeligt anbragt paa den Højderyg, der som Bredegade-Algade nu strækker sig ØstVest, tværs over Aaerne Vesteraa og Østeraa, og hvorpaa de ældste Bygninger, Kirkerne, Torvet (Gammeltorv) med det senere Raadhus og Klostrene, var anbragte.
Pladsen omkring Budolfi Kirke er den gamle
Bydels højeste Punkt, nu 8,2 M. over daglig Vande
maalt udfor Museet, ca. 60 Meter vest for Budolfi
Kirke; den nordre Del af Bispegaardens Gaardsplads
ligger dog ca. 0,35 M. højere.
Gravninger omkring Kirken viser, at der er sket
en ikke ringe Opfyldning, den gamle Bakke har ligget ikke saa lidt lavere, Gravninger i 1934 siger 1-2
Meter, idet Opfyldningen er omtrent af denne Tyk·
kelse.
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Der frembød sig i Sommeren 1934 enenestaaende
Lejlighed til at kigge Aalborgs Indre nærmere efter,
idet der tværs over den gamle Bispegaards Grunds
Østside, syd for Budolfi Kirke, skulde føres en underjordisk Gang fra Nord til Syd i en Længde af 94
Meter, under Bispegaardens Forbygning og Haven,
og under Skolegade til Ejendommene Nr. 11 og 13
der, Ma tr. Nr. 4 72 og 4 71. Disse Ejendomme blev
nedrevne og Grunden udgravet til en Dybde af 4,s
Meter, ned til Kote (Meter over dagl. Vande) 0,9.
Der blev over Bispegaardens østlige Grund gravet en Rende, ca. 3 Meter bred og 4,so Meter dyb, og
det viste sig, at alt, hvad der bortgravedes, var Opfyldning, sket gennem Aarhundreder, og først ca. 2
Meter nede, i Kote 6,6 i nordligste Ende 1), i Kote l i
sydligste Ende, 4,so Meter nede, naaedes den faste, oprindelige Overflade. Fast var den ikke, det var tydeligvis blød Engbund; Engen har strakt sig fra Højderne omkring Budolfi mod Syd ned mod Aaen,
Vesteraa, der, før den, blev lavet om til Kloak, løb
umiddelbart syd for Grundene i Skolegade, inden den
tog Retning mod Nord, mellem ))Svingelen« og den
nuværende · Teaterbygning i Jernbanegade, hvor den
fik Tilløb af den i Aarene omkring 1600 forlagte Hasseris-Aa, som daværende Lensmand Mandrup Parsbjerg fik forlagt for at skaffe mere Vand til Voldgraven vest for Byen.
Engbunden syd for Budolfi frembød adskilligt
af Interesse. Paa den og umiddelbart over den fandtes en stor Mængde tildannede Hjortetakker, ca. 40
Stk., flere af dem øjensynligt tilspidsede til Merlespir
og Merleprene til Brug ved Forarbejdelsen af Tovværk
1

)

Hvor Terrænets Overflade laa i Kote 8,...
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og Net, og da der ogsaa samme Sted blev funde
en Holder til Garnslaaning, Fiskerne kalder den »en
Spidsk«, ledes Tanken uvilkaarligt hen paa Fiskeriet,
paa Silden, der kom til at spille saa stor en Rolle i
Aalborg i tidlig Middelalder, allerede Saxo nævner
det. Da de forarbejdede Hjortetakker fandtes over
hele den udgravede Del, maa man formode, at Byens

Merleprene og •Spidsk«, -

Fol. H. Tønnies.

Fiskerbefolkning har holdt til paa Terrænet syd for
Budolfi, ned mod Aaen.
Men der blev gjort en lang Række Fund foruden de ovennævnte.
I en Afstand af 15 Meter fra Gadelinien (Algade)
fandtes i en Dybde af ca. 2 Meter en større Samling
Knogler af Kalve, og som det synles af Raadyr og
Kronhjo1-t, mæl'keligl nol· saa al si"e udelukkende
af Bagkøllerne. Der var gravet en a. 2 'f eter dyb
rube, hvoci de laa; Re ten af Indboldel ' 'ar Gødning.
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PJad en har Li lligere baarel en af Aalborgs ældre
Bygninger, el Bindings,7ærkshus j 2 Elager pførl af
Biskop Ma lbias Fo , d t' jed Gaard n og om ~var
Biskop i Aalborg f1·a 1672- 83; dett' Hus bleY delvis ødelagt ved en Ildebrand ~ /2 1926, og Resterne
af det blev nedbrudt; saa vidt vides findes der hverken Opmaaling eller Billeder af Huset. Der findes
2

Skaft til Barberknh·. Naale. Strikkepind. Firkantede Redskaber af
Hjortetakker. I l>1idten: de tre !{amme og Nakkekam.
Fot. H. Tønnies.

en kort Omtale af det i Arvingernes Aflevering af 2fs
1685, da Ejendommen solgtes til Bispegaard, trykt i
J. P. Stenholms »Bidrag til Aalborg Bispedømmes
Historie«. Tillæg. Side 27.
De bedste Fund blev gjort i det Lag af Opfyldning, der laa umiddelbart over den gamle bløde Engbund. Her fandtes en Række Genstande, der viser
hen til en meget gammel Tid.
Der blev fundet flere Benprene, en flad Naal
med Øje, ligeledes af Ben, 10,4 cm lang, en lang Naal
af Ben (Strikkepind?), 20 cm lang, trind, tilspidset i
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begge Ender; disse Genstande kunde lige saa godt
være fra Oldtiden, som fra tidlig Middelalder. Endvidere fandtes Skaftet til en Barberkniv, 15,5 cm langt,
forfærdiget af Horn, fem Kamme, en »Nakkekam«,
Naal af Ben, 13,s cm lang, en Tættekam af Horn,
8,2 cm lang 3 cm bred, med finere Tænder paa den
ene Side og grovere paa den anden, tre Kamme af
Horn, en med Streg-Ornamenter, en lignende men
forsynet med 15 indsiaaede smaa Cirkler med Punkt,
ganske lignende et Jernalders-Ornament, Størrelsen er
henholdsvis 15,7 og 13,s cm, Bredden har været ca.
4,s for den største Kams Vedkommende - den mindre har mistet alle Tænderne. (Se Billedet foran.)
Det bedste Stykke er dog en Horn-Kam, 19,7 cm
lang, 5,7 cm bred, med smukke Streg-Ornamenter,
lavet ligesom de to foregaaende af tre Stykker, en
Plade med Tænderne, og paa begge Sider er fastnittet Hornplader, hvorved Kammen faar en ret anselig Tykkelse. Disse paanittede Plader er gennembrudt af 6 udsavede Ornamenter, nærmest et Hammertegn, anbragte skiftevis med >>Skaftet« nedad
og opad.
Imellem de tre Plader er anbragt to ganske tynde

Den store Hornkam med Indlæ g af Guldplader.
Fol. H. Tønnies.
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Guldplader, saaledes at Guldet ses gennem Udskæringerne.
Om alle de tre store Kamme gælder, at Udsavningen af Tænderne er sket efter Sammennitningen,
saaledes at Savsporene tydeligt ses paa de paanittede
Horn-Plader.
De to lange Kamme og Tættekammen adskiller
sig ikke fra tidligere Fund fra Middelalderen, men
Kammen med Guldindlægget er i Form og Udstyr
sikkert betydelig ældre, og man tager vistnok ikke
meget fejl i at sætte dens Alder til Vikingetiden m ulig endda noget længere tilbage.
Der blev endvidere fundet 2 Kværnsten, en meget slidt med tre Huller til Stokken, 40,6 cm i Diameter, og det halve af en større, ca. 60 cm Diam.,
en lille Glas-Pistil, Støder som Apotekerne bruger
dem, flere smaa mejsellignende Benredskaber og Ender af Hjortetakker, tildannede til smaa firkantede
Redskaber, Brugen af dem er ukendt.
Overalt i Opfyldningen fandtes Hjortetakker baade
af Krondyr og Raadyr med Spor af Bearbejdning og
afsavede Rosenstokke af helydelig Størrelse, ialt ca.
40 Stk. Om alle disse Hjortetakker, ogsaa om de
tidligere nævnte Merleprene, gælder, at de ikke er fra
Oldtiden, idet de er afsavede med en Jernsav, det
viser Snittene.
I en Afstand af ca. 42 M. fra Gadelinien (Algade)
optoges i en Dybde af 1,so Meter et Murstensgulv,
lagt af røde uglacerede Fliser 19,to - 19,s - 5,s cm,
og i den lavere Fyld en lille gulglaceret Flise 11,511,5 - 2,2 cm af betydelig Ælde. En Møddingskule,
45 Meter fra Gadelinien, l,5o Meter under Overfladen,
sat af dobbelte Rækker af Planker med ca. 30-40
cm Mellemrum, viste sig kun at indeholde Gødning.
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Overalt i Opfyldningen fandtes der forskellige
Genstande; i et af de øverste Lag laa en II Skilling
1648, længere nede en Tensten eller Væglsten til et
gammeldags Drilbor, en stor Smedetang, et Jern-Bidsel, flere Hvæssesten af Sandsten og et stort Stykke
fast Talkum, over 2 kg Vægt; det og Glas-Pistilen er
vel kasseret af en Apoteker i Nærheden, maaske Genboen, Daniel Calow.
Alt i alt maa man sige, at Udgravningen gav et
godt Ud bytte, men det er jo ogsaa ret sjældent, at
man er saa heldig at naa saa langt ned i en Bys
ældre Lag.
Et nyt Fund, der fortæller om Aalborgs
ældre Befæstning.

Ved Studie af de ældste Bykort over Aalborg
, kan man saa nogenlunde tænke sig, hvorledes Byens
gamle Befæstning h ar et ud.
Begy nder vi ved det n01·d vesh·e Hjøm e a f den
Trek a nl 13 en, del ældste befæs tede Aa lborg, i ndlog,
har vi ud ad mod Fjorden Gaden Katt~s undet, et Navn,
som tidligere den nuværende Korsgade bar, og Vandet udfor denne Bydel hed Kattesundskæret.
I det modsatte Hjørne har vi Navnet Kattevad,
Gaden fra Set. Hansgade til Fjordgade.
Nu maa man ikke mene, at disse to Lokaliteter
har noget med Huskatte at gøre, - Kattevad er maaske Vadestedet ved Katten, og Kattesundet Sundet
udfor Katten, for i ældre Tid var en Kat = ))højt
Værk, anbragt i en Bastion eller midt paa en Kurtine, ragende op over Ildlinien og tjenende til Opstilling af Skyts« 1 ).
') Ordbog over det danske Sprog, X., S. 203.
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Da Katte nndet ligger i no1·dlig Forlænget e af
Graven gade, Byen gamle Ve ·t rgra '• og Kallevad i
ærheden af Ø ter-Gravensgade, ligg r det n r al
kon truere By n ældre Befæstning saalede ·, regnet
fra NC)rclve l, mod Syd W Nordø l:
Først »Katlen« ud mod Kaltesnndskæret, derefter Gra\len med oldeh bag ed, strækkende sig mod
yd til Aalborgs gamle Vesterpo1·t, h i underjordiske
Re ler endnu ligger i Algade . yd for Mu eet, og som
v d Regulering af Gaden blev fremdraget, maall og
undersøgt i Foraaret 1907 1).
dfor Portens nonløstre Hjørne fremdroges Fundamenter, mulig til Bymuren.
At der herfra i syd lig H.etning langs Aaen
(Vesteraa) og senere følg nde dennes Krumning ben
mod det gamle Aalborg Slot har liggel en Række
PaUssacler er vel giv t, og noget lignende bar vel
været Tilfældet paa Strækningen fra Slottet mod Nordø t, idet der flere Steder nævne »B ren Planker«.
Disse 'h'< kninger behøvede ikke megen Befæ tning,
idet TeJTrenel sydefter var Engbund, vanskelig at befærde for en Angriber, men man undre. dog noget
over, at der ikl<e nagetsleds er m 'n l noget om en
solidere For tærkning af Fo1·svaret paa de sydve tlige og sydøstlige Fronter; S pørgsnu\alel k ulde fa a
. in Lø ning i Sommeren 1934.
Det lykkedes ogsaa ved Gravningen af den tidligere nævnte dybe Rende over Bispegaardens Grund,
at finde lidt, der kunde se ud som Byens Palissader.
I Gravens sydligste Ende, umiddelbart ud mod
Skolegade, fandtes en Pælerække, nedrammet til ca.
1
)

Se: Chr. Axel Jensens Artikel i •Architekten<, IX, 1909.
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Kote l, og sat med c~:~. 50 Centimeters Afstand. Pælene var af Eg, ca. 15-18 cm i Diameter og tilspidsede til Nedramning. Den iagttagne Række var paa
8, mulig 9 Stykker, og i ethvert Fald 3 af dem var
forbundne med en Rem. Spor af Not i Pælene
saas ikke.
Det er muligt, at disse Pæle er en Del af en
Palissaderække, og Fundstedet er ikke mere end 30
Meter fra den gamle Aas nuværende Bred, med hvilken Pælerækken er parallel; lignende Pæle er tidligere fundne tæt ved Aaløbet udfor Palæteatrets Bagside, Boule,•arden Nr. 18, Matr. Nr. 480 a.
Men Befæstningen blev endnu tydeligere markeret.
Ved Gravning af Brønde i Gaarden til Ejendommen Nr. 13 i Skolegade, Matr. Nr. 471, ramtes der
Murværk, der var saa solidt, at Gravningen maatte
ophøre og fortsættes andetsteds. Grunden af denne
Ejendom og af Naboejendommen, Nr. 11 (Matr. Nr.
472), skulde anvendes af Aalborg Ko.mmune, der nu
har opført en Ensretterstation for det elektriske Anlæg, hvorfor Fundamenteringen, der maatte være meget solid, blev ført ned til en Dybde af ca. 5 Meter
til Kote 0,7o.
Jordbundsforholdene var i og for sig meget interessante. l,2~ Meter var Opfyldning og her fandtes
tydelige Spor af ældre Brolægning. Under denne
fandtes i et Lag af 3,lo Meter et stenfrit Lerlag, der
viste sig at være afsat i Saltvand, idet der fandtes
Skaller af Østers, smaa Strandmuslinger, Strandsnegle
og Blaamuslinger. Laget laa vandret og var uforstyrret; Limfjorden har altsaa en Gang gaaet højt op
i Aadalen, bagved Byens nuværende højeste Punkt,
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og Landhævningen har bragt Lerlaget op
Dagen.
Under Lerlaget fandtes rent Sand.
Fylden bragte kun lidet for Dagen; der fandtes
enkelte Hjortetakker og en lille Kværnsten, 18 cm
Diameter.
dgra min uen i Skolegad 11 og 13 a fd æ kkede
derim ocJ et firka nlet Mur L n Laarn , hvi s østlige og
vestlige IJjørn t' laa henhold vis 7 Meter og 7,M> Mel •r
l'ra gl. Gadelini e (4 Meter l'ra En reller tatio n ' U n •e
Facade), og bvi
øudr ' id e laa 7,r.o Nl elcr fra ubredden. Aaen er dog n u lagt i Kloak, men har
tydeligvis i ældre Dage været af større Bredde.
Imellem Taarnet og Aaen har der ligget en Vold
af Jord, ikke af Affald, som Opfyldningen paa Bisvegaardens Terræn, men den syntes kun at have været
af ringe Højde - efter Bredden at regne ca. 2 Meter.
T am·n el var opmurel af rød e Munke L u , SLørrel e 28 - 13,6 - 8,z cm i mege t Inaflig Kalkm ø rteL
Som Fundament var lag t to Ræ kker Kampesten,
40- 50 m, og ud e nfor de fire La ng id >r, altsaa parallell med Aa en og Gade n, laa fir
Lore Kampe len,
80- 90 cm lor og i Højde m ed Murvæ rkets nd erkant; antagelig har der været paatænkt fire Støttepiller, der er opgivne inden Taarnet opmuredes, fordi
Grunden, det solide Lerlag, var fast nok.
Taarnets Fundamenter laa ca. 3,ao Meter under
nuværende Gadelinie, i Kote ca. 2,4o.
Der stod endn u god l e n Me l rs ~Jurh øjd e, i a.
10- 11 ' lti fter, og inde i Taa rn r nmmei fand tes Spor
af Brolægning, ligesom der n rd for Taarnel i en
Højde af l 26 Meter under Gadelinien saa Brolægning, i Kole ca. 4,•16.
Nord for Taarnet, omtrent udfor nord vestre Hjørne, var en, vistnok betydelig yngre, Brønd; Siderne
18
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Taarnet i Skolegade.
Opmaaling 1934 af Ingeni ør A. Henriksen.

var sat omkring fire Hjørnestolper, med dobbelt Beklædning, indvendig Maal ca. 0,9o Meter; dens Bund
naaede omtrent til Kote 3,5o.
Taarnets ,Dimensioner var: Langsiderne c a. 7,.to
Meter, Bredsiderne ca. 6,9o, hvilket med en Murtyk-
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kels af 3 Sten, ca. O,os Meter giver om indvendig
Maa.l 6,1 ~ M ter og 6,26 Meler. - Ta~n·nel vor sanled s kun en Ubetydelig! ed tørre end Tam·n et i lgade den gamle V sterport, der maalle 7 M Ler i Firkant ud v n dig, men kun 4,6X4,a 1eler ind' eudig.
M ur ær ket var regelmæssigt M unkeskifle. p r
af Vinduer eller af Døraabning fandte ikke.
Ligheden med den gamle Vesterport er umiskendelig, og da denne er skønnet opført i Middelalderens senere Del, i 1400' rne 1), er kolegaden. Taarn
sikkert fra amme Tid. Al •sl q orl var opført af
gule Munkesten og kolegade- Taarnct af røde, b h øver ikke al spille nog n Rolle, Opføre! en kan Yær
overdrag l forskellige Bygme tre. Der fandtes i Fylden ingen keletlet·.
1 el senere Afsnit skal fortælles om d •n Ro li ,
del nyfu11dne Taan1 kan antage at have pillcl for
400 Aar siden, da kipJ er lUemen bl v laaet og
Aalborg indtaget.
Ser man videre paa Aalborgs gamle Bef.. Lning
- der nævne første Gang 1481, senere i 1505 og
1513, alle ' teder som Grave og Volde - naar vi efter
kolegade-Taarnet og Volden syd derfor mellem T a arnet og Aaen og efter Aaens Krumning mod Syd til
Terrænet omkring det gamle Slot.
Aaen, Vesleraa, enet·e Bleggaard ' aaen og Ø teraa
paa den anden Side, uen østlige af del gamle l(>l,
er ildærl de Gra e, der n ævnes som » ø nd rgt·av n« ,
i etb ve r l Til f, l de, hvor der fter de gamle Kort, Reens og andre, er vi t en 01·hindel ·e m lle m de m,
nord for Slollet. Denne Forbind lse og L"avene om 1

)

Chr. Axel Jensens fornævnte Artikel.
18•
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kring Slottet er paa det efterfølgende Kort tegnede
ind efter Resens Kort.
Slottet nævnes første Gang i 1340 i et Forlig
mellem Grev Geerts Arvinger og Hertug Valdemar V,
de1·, ammen med andre Slotte, ild e indløse >Hiet
Hus l Aalborg« til .Valde mar Allerdag. D et har < ret godt beliggend e, med ump ede Eng trælwinger 'Lil
Nabo mod Sy d. D el blev som beke ndt ød elagt, efter
at Johan Rantzau d en 18. December r 34 bavde iudtaget den af Skipper Klemen og hans Fæller forsvarede By.
Da Danmarksgades Skole opførtes i 1879 fandtes betydelige Rester af Palissadeværk og af Gravene,
der efter Sigende var fyldte med Skeletter i flere Lag,
men der blev desværre intet opmaalt eller optegnet
om Fundene.
erimod fremkom der i Febr uar 1916 ved dgravning af Grund en Lil den n •e Politis la lion (nu væ rende Bygniug for ocialvæ enet) i Ra u tzausgade
Lydelige Spor af P æl · rk og af lre oldgrave '), m en
om delle F orsv arsv~m:k ar det gamle Slo ts Sydø L·
hjørne, som »Trap« siger 2), eller nordvestlige Hjørne,
som J. P. Stenholm siger 3 ), er usikkert - Stenholms
Antagelse er rimeligvis de n rigtige.
At »B en ' Plank •r« er fortsat fra Slotlet · T ern'en og mod Nord øs t er siklrert ri gtigt, og der er i
1877, d a Ranlzans go.de blev a nlagt, og il re Gange
senere h er fLuHlel nedra mm ede Egeprole. Byen
Grænse · dannedes paa denne Strækning af Klokkestøberaaen eller Østergravensaa, der tæt ved Sønder1

2

)

)

3
)

Se J. P. Stenholm: Skipper Klemen og Aalborg Slot,
Aalb. hist. Sarilf. Aarbog 1918, med Grundplan.
Bind V, S. 499.
Anf. Sted, S. 146.
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gade dannede et Sving nordefter, ganske paa samme
Maade som Vesteraa syd for Skolegade.
Der burde nord for Aaen, omtrent udfor Set.
Mortensgade-Frederiksgade have ligget et Forsvarstaarn, svarende til Skolegadetaarnet, saa vilde de vest-
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lige og østlige Sider af Forsvarsanlægene have svaret til hinanden. Der fandtes intet ved Udgravning
af Grunden til Haand værkerforeningens nye Stiftelse
i Kayerødsgade Nr. 18-22, men maaske kommer det
en Gang senere!
Med Østergraven udfor nuværende Øster-Gra-

Det gamle Slots Have. - Maleri fra 1857 af F. Ode.
(Ejes af afdøde Direktør E. Schneiders Arvinger, Hasseris.)

vensgade og den formodede »KatC< i Nærheden af
Kattevad er Forsvarslinierne komplette Byen rundt.
Med Hensyn til de tidligere Fund af Rester af
Slottet henvises til J. P. Stenholms Artikel 1). Her
skal blot gengives et morsomt Billede af den sidste,
sydlige, Rest af Slotshaven, et Maleri fra 1857 af F.
Ode. Det er set fra nuværende Boulevarden udfor
Danmarksgade mod Øst og viser den sidste Rest af
r·•

') Anf. Sted, S. 141-146.
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»Langdammen« 1) og de sidste Træer, det ene kun en
stor Stub, af Slotshaven.
Her gik, efter gamle Folks Fortællinger, Kærestefolk hen og saa Solen gaa ned, - eller staa op der var jo frit Ud syn til baade Vest og Øst!
Naar der næste Gang skal foretages Gravninger
i større Dybde i Egnen omkring Socialkontorets Bygning, maa man være opmærksom; det kunde jo være,
at der atter kunde komme noget frem, der kunde
fortælle os lidt om det gamle, befæstede Slot, »Det
H u s i Aalborg« !

Det store Gennembnzd ved Anlæget af det nye
Vesterbro 1930-31.
Man kunde have ventet, at Nedrivningen af de
ca. 100 Ejendomme paa Vesterbro, i Vestergade, over
Spritfabrikkens store Grund i Urbansgade, over Korsgade og Borgergade til den nye Limfjordsbro vilde
have bragt flere nye Fund frem til bedre Forstaaelse
af Aalborgs Topografi og Historie i ældre Dage, men
det gav ikke store Resultater.
Der blev paa Spritfabrikkens Grund fundet en
ikke lille Samling Pæleværk, men de stammer sikkert fra Fundamenter til 'ældre Bygninger. Navnet
Urbansgade ka n stamm e fra Br g.rer rban Jørgens 11 , cter 1650 b •ggede Ejendomm en Hjørnet af Bispen gades
dlige ide og G rave n~;gad e, og Urba nsga de r form en Hig anlagl i Aat·eoe o ml ring 1650'crn e
- dersom det da ikke er Urban Staffensen, der er
opkaldt; han ejede 1625 en Ejendom i Aalborgs vestlige Del.
Et af de bedste Fund blev gjort i den nedrevne
1

)

Anf. Sted, Side 145.
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Ejendom, der laa i Lille Vestergade ned mod Vestergade (gl. Matr. Nr. 99), et lille lavt 2 Etages Hus,
opført af Bindingsværk. Det viste sig, at underste
Etages Vægge var lerklinede paa Tjørnegrene; disse
Grene var anbragte i Huller, borede i de underste og
øverste Bjælker. Det lykkedes at faa et Fag ud helt,
og det opbevares paa Aalborg historiske Museum.
Huset med sin mægtige, flere Alen brede aabne
Skorsten var sandsynligvis opført omkring Aar 17001750, men store Dele af Tømmeret, særlig i Bindingsværkets underste Del, var af meget ældre Dato og
oprindelig benyttet i en endnu ældre Bindingsværksbygning. Denne var muligvis fra Tiden lige før
Svenskekrigene, hvor de faa Bygninger udenfor det
gamle Aalborg blev nedrevne og delvis ødelagte.
Det bedste Fund paa Vesterbro blev gjort i den
ud til den gamle Vestergade stødende Gade, Tiendeladen, og i de østlige Grunde til Vesterbro, Ejendommene op til Tiendeladen.
Da Bygningerne i Vestergades østlige Side og
flere Bygninger i Tiendeladen skulde nedrives i Foraaret 1930, var der et lille Haab om at genfinde
Resterne af Set. Peders Kirke, der har ligget i Firkanten Algade, Tiendeladen (Gaden i Nord-Syd), Tiendeladen (Gaden i Øst-Vest) og Vestergade. Af Kirken
var der for en Del Aar siden, i 1907, fundet Dele af
Fundamenterne, saa meget, at det kunde konstateres,
at den havde haft Taarn, og Rester af Koret i den
sydlige Del af Ejendommen Algade Nr. 65, Matr. Nr.
372, og selv ,om Kirken kun har været lille, var der
dog maaske nu Mulighed for at faa fastlagt, hvor d~n
havde ligget, og faa den maalt og undersøgt.
Set. Pedet·s Kirke kan godt have været Kirke for
en lille By med Befolkning af Fiskere, Pladsen laa
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den Gang nær ved Limfjorden, ved Kattesundskæret,
og da vi ved, at Set. Peder var Værnehelgen for de
søfarende, særlig for Fiskerne, ligger det nær at antage, at Kirken var deres.
Men, hvornaar blev den ødelagt? I 1542 berettes d el om den, a l den v, r >)ød og afl rudt«. Ved
dgravniogerne i 1930 til d lTe Ejepdomme, der da
blev b. ggeL at" l'l.alermester lljørn S 'hæhel , Eotrepreuør N. C. Olsen og Tømrerme le •· Carl J ensen (nu
Vesterbro 1 a·. 48 og O O" Vingaardsgade Nr. 12, n '
Malr. 1 r. '68 , 370 a og 383 c) bekræ ftede del, al
Kirkegaarden har liggel omkring og
rlig yd foa·
Kirk en; der saa en Mængde Kisler med Skeletre ter,
Oere Leder l eller mulig lre l{i l r O\•er hin~nden.
Kisterne var, saa vidt det kunde ses, med næsten lodrette Sider, svagt tilspidsede mod Fodenden og med
flade Kistelaag. Prydelser fandtes ikke.
Imidlertid var det ikke disse Kister, der tog Interessen fangen, men en betydelig Del Skeletter, der
fandtes liggende i en Fællesgrav hulter til bulter, som
om de blot var kastede ned uden Orden. Flere Steaer laa Skeletterne krumbøjede, som om de var bukkede sammen, og mange Steder laa der flere Skeletter over hinanden, som om Ligene var kastede ned
i Bundter. Fællesgraven laa i Kote ca. 4, 2,5 Meter
under nuværende Gadelinie.
Man tager vistnok ikke meget fejl, naar man anLag> r, a l dis e keleller er af Skippea· Kl emen F o lk ;
' Lo r m n den 18. D eeem u r 1534 m aa hov d agelig
være sa t ind h r, h v~td d r er saa m ge l ri melige re
al anlagc, ·om L-lovcd -AdgangsYcj n sydrra n to p \'ar
ad 1111 '• r Lulc Ves te rbro og tlav:o r ode V s le rg·HI .
6t af l·el Lt m e nw iklæcll •u La!dcrvams og
del lykl<edes al b vare et lille SLyk.ke ar de n; maaslt
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er det af en af Skipper Clements Folks »Udrustning«,
det opbevares paa Aalborg Museum; det blev fundet
i Grunden under nuværende Vesterbro Nr. 48 (Matr.
Nr. 368 c), den Gang tilhørende Malermester Bjørn
Schæbel, der overlod Stykket til Museet.
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Udgravningen 1930 paa Vesterbro, Hjørnet af Tiendeladen.
Opmaaling 1930 af Arkitekt C. Odgård.

Ved Udgravningen af Grunden paa det sydlige
Hjørne af Tiendeladen, nuværende Vingaardsgade, og
Vesterbro, Conditor Bøgh Andersens Ejendom, Vinguardsgade 9, Matr. Nr. 364 a, fandtes der ligeledes
en Mængde Grave, baade Kistegrave og Begravelser
uden Kiste og, arnhent midt for Ejendommens nuværende Facade mod Vingaardsgade, en større Fællesgrav med mange Skeletter. Paa Grundplanen er
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kun angivet enkelte Kister og Grave for at vise Dybden, hvori de fandtes. Deres Antal var stærkt op
imod 100. Gravene ligger antagelig under hele Gaden.
Interessen ved Udgravningen paa denne Plads
samler sig imidlertid om Resterne af en gammel Bygning, der laa i en Afstand af ca. 5 Meter fra nuværende Gadelinie og med Gavlen ud mod Tiendeladen.
Der fremdroges stærke Kampestensfundamenter
- Underkant i Kote 3,9o, eller 2,ao Meter under Ovexfladen - af Bygningen, der har haft en Bredde indvendig ca. 5,so Meter, og den har mindst haft en
Længde af 8,7o Meter. I den østlige Side og i Gavlens nordøstre Hjørne var der flere Skifter Munkestens-Murværk, 6-8, muret i Munkestens-Skifte, og
dette Murværk var baade fuget og hvidkalket; det
var tydeligt, at der i M uren var afsat to Aabninger
mod Øst, om det har været en Dør og et Vindue, er
noget usikkert. Der var benyttet meget stærk, >>slaaet«
Kalk til l\t urværket.
Ca. 2 Meter fra Bygningens nordøstre Hjørne
løb, parallelt med nuværende Gadelinie og i en Afstand fra denne af ca. 7 Meter, et Kampestensdige,
der fremdroges i en Længde af 14,5 Meter. Det saa
ud til at fortsætte længere mod Øst, hvilket vil kunne
nærmere konstateres, naar der i en nær Fremtid graves ud til Nybygning paa Grunden.
At dette Kampestensdige har dannet den sydlige
Grænse for Set. Peders Kirkegaard, er utvivlsomt; det
gaar i Retning Øst-Vest, altsaa parallelt med de tidligere fremdragne Fundamenter af Kirken, og de
fundne Grave ligger alle mellem Diget og Kirken.
Hvad derimod den fundne Bygning har været
brugt til, er usikkert. Den var tydeligt nok bygget
sammen med Kampestensdiget, men den ene Grav
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laa under Bygningens Fundament, og Huset er altsaa
yngre end Graven. Det kan have været Kirkens
Tiendelade, der jo sikkert maa søges i Nærheden af
Kirken, selv om ogsaa Adgangen til Tiendeladen var
ubekvem, og selv om ogsaa det nuværende Gadena,•n, Tiendeladen, viser en østligere Beliggenhed for
Ladebygningen.
Gadens nordgaaende Del, op til Algade, er utvivlsomt den ældste, og først i en meget senere Tid,
efter at Kirken var »øde og afbrudt«, er den øst-vest
gaaende Gade Tiendeiaden anlagt, idet den jo er ført
over den gamle Kirkegaard.
Et enkelt Moment tyder paa, at Bygningen har
været til Beboelse, idet der i en Afstand af ca. 3 1/2
Meter mod Vest fandtes en større Samling større og
mindre Kampesten, ca. 30 Stkr.; mulig har det været en Sivebrønd beregnet til Vandafløb.
De fundne Grave og Fællesgraven laa ca. 2,5
Meter under nuværende Gadelinie, i Kote ca. 4, men
den østligst fundne Kiste laa ca. 1,5 Meter højere.
Ved Fodenden af denne Kiste, hvor Terrænlagene viste forskellige Stadier for Tiendeladens Brolægning og anden Belægning, fandtes en lille gul Lerdunk med Øre og Tud. Den kan være fra Tiden
omkring Aarene 1500, men er mulig ogsaa noget
yngre. - Man fristes til at antage, at den døde (en
Kvinde) har faaet Vand med i Graven til at vaske
sit ufødte Barn i; - Skikken er kendt rundtomkring fra.
Ser man paa Terrænet syd for det fundne Kampestensdige, faar man ogsaa Forklaringen paa, hvorfor Mandrup Parsbjerg omkring Aar 1600 lod Hasseris Aa foretage den lille Svingning, før Aaen forenedes med Vesteraa. Syd for Diget har det oprindelige
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Terræn haft en stærkt fremtrædende Sænkning, et
Fald paa næsten 3 Meter, og Lensmanden har ved
Aaforlægningen benyttet sig af denne Lavning og ført
Hasseris Aa igennem der; der var paa dette Sted betydeligt mindre J ordarbejde at udføre.
Kommende Udgravninger i og omkring Tiendeladen bør følges med Opmærksomhed, maaske kan
de fortælle os lidt mere om Set. Peders Kirke og dens
Kirkegaard. - Det kunde jo ogsaa tænkes, at man
endnu kunde finde Fundamenterne til Set. Peders
Lade til Tiendekorn, den stod endnu til 1661, men
nu har vi kun Navnet paa Gaden, Tiendeladen, tilbage.
Hvor laa Aalborg Graabrødrelcloster ?
Medens vi med Lethed kan stedfæste Aalborgs
Helligaandskloster, der den Dag idag indtager saa at
. sige det samme Areal, som det gjorde i Middelalderen, og saa nogenlunde kan stedfæste Vor Frue Kloster, kniber det mere, naar vi skal slaa Graabrødreklostrets Bygningsforhold fast, da staar vi omtrent
paa bar Bund; ingen Grundplaner eller skriftlige Angivelser af Beliggenheden er bevarede, og man maa
støtte sig til det lidt, der findes i Arkiverne og paa
de jordfundne Bygningsrester, derved kan man omtrentlig vise Pladsen.
Klostrets Bygninger har - i alt Fald for største
Delen - ligget syd for Algade, det viser alle de senere Aars Fund, og ikke, som man efter Gadenavulme Brødregyde og Graabrødretorv skulde antage,
nord for Algade, - dog mere herom senere.
Da Bouleva1·den blev anlagt HH0-11 og Skomagergade forsvandt, blev der fundet betydelige Murrester i Ejendommen Hjørnet af Algade og Skoma-
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gergade (nu Algade 31, Matr. Nr. 727 a, tilhørende
Fru Gerda Lund). Fundene beskrives saaledes 1) :
»Bygningen, som nu falder, er ikke særlig gammel,
men den er opført paa et Fundament, der er lagt før
Reformationstiden. Murene i Grunden er tykke og
murede i Munkesten. Gavlen har ligget lige ud til
Østeraa, og der har været dobbelt Kælder under den
Del af Bygningen, som endnu staar. Den øverste er
endnu i Brug, den underste, hvortil førte en Vindeltrappe i Munkesten, er tillukket for et halvt Hundrede Aar siden (ca. 1860) af Købmand August W orm,
men Kælderen er ikke opfyldt, som Tandlæge Stenholm angiver i sin »Aalborg Klosterhistorie«. Her
lever endnu (1910-11) Folk, som har været nede i
den gamle Kælder. Den har Bjælkeloft og havde ud
til Aaen en høj Luge.«
Disse Kældere har givet Anledning til det Sagn,
at der har gaaet en LØngang fra Klosteret til Nonneklosteret, Vor Frue Kloster, men denne Antagelse
savner selvfølgelig ethvert Grundlag.
Gadelinien blev ved Boulevardens Gennembrud
i 1910-11 rykket ca. 14 Meter mod Øst og Kældrene
- om de endnu findes - ligger nu under Gadens
vestre Side, maaske lykkes det en Gang at faa Bygningsresterne nøjere undersøgt.
Til Rigsarkivet indkom i 1867 et paa Latin affattet Pergamentsbrev med Aalborg Bysegl vedhængt
i grønt Voks 2). • Dette Pergamentsbrev lyder i Oversættelse ved Overlærer D. H. Wulff saaledes:
»Alle, som ser nærværende Skrivelse, hilser vi
Raadmænd og Borgere i Aalborg evindeligen med Gud.
Vide maa alle, nærværende eller tilkommende, at
1
) Se >Aalborg Stiftstidende•, Nr. 75, 1910.
') Citeret i •Aalborg Stiftstidendees foran nævnte Artikel.
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i Aa1·et efter Guds Byrd 1367 var paa vort Bytbing i
Aalborg næst efter Paaskefesten personlig stillet for
os og mange andre troværdige Mænd Ole Mikkelsen
og har til Foreviseren heraf, Jens Pedersen, vor Medborger, solgt og frit tilskødet til evindelig Ejendom
sin Gaard, beliggende ved den østre Side langs med
Aaen i Vor Frue Sogn, som samme Jens selv beboer,
med Gmnd og al amme aards Tillicrgen.de, og forpligter fornæ nte Ole Mikk l en ligelede i<• og sine
An•ingcr Lil al fri og for enhver Paalalc hj emle forkr vne Jens og han Arvinger forn. \'lll e am·d .
Til Vitterlighed har vi hængt vor Bys Segl for
nærværende Skrivelse.
Aar og Dag som oven for.«
Den heri nævnte Ejendom mente Overlærer Wulff
var netop Købmand Aug. Worms, nu Fru Lunds,
men Pe1·gamentsbrevet rokker unægtelig ikke saa lidt
ved Teorien om, at Ejendommen senere kom ind under Graabrødreklostret, dersom det da ikke vedrører
en helt anden Ejendom!
I 1367 maa Graabrødreklostret have været i fuldt
Flor; d r boltiLe l apitel i d t baade 1337 og 1372,
og har Ejendomm n derfor i 1367 været i privat Eje,
beskærer Pergamcntsbre' el Klo trets formodede Grund
i betydelig Grad, og man har jo ellers ment, at dette
Punkt, det gamle Hjørne af Algade og Skomagergade,
var det eneste af Graabrødreklostret, der laa nogenlunde fast.
Der blev ved Grundudgravningen i l 910-11 funden et Par Hvælvings-Ribbesten af Korsform, ganske
som den nedenfor afbildede (Type III), de kan
stamme fra Klostret.
Fru Lund er Ejer af et gammelt Skøde paa Per-
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garnene), dateret 27. Februar 1654, der var opbevaret i Ejendommens Arkiv, men desværre nævner
det ikke noget om, at det er noget af Klostrets gamle
Grund, der er handlet om, men tværtimod, at Ejendommen er ))Liggendisz i St. Boodellsz Sogn«.
Klosterkirken er snart det eneste af Graabrødre-·
klostret, der blot nogenlunde kan slaas fast; vi kender omtrentlig Klosterkirkegaarden, efter de fund n e
Skeletter maa den have ligget ud mod Algade og
Roldgyde, antagelig Nord og Øst for Kirken. Denne
kan antydningsvis stedfæstes efter et Livsbrev af l.
Februar 1540 2), den har ligget Øst-Vest med Vaabenhus paa nordre Side.
Men, skal Klostrets Terræn have strakt sig mod
Øst til Møllegade, kommer Roldgyde os i Vejen!
Denne lille smalle Gade, der fra Algade, næsten i
Nord-Syd fører ned mod det gamle Slots Grund, maa,
i Tilfælde af, at Møllegade er Klostrets Østgrænse,
have delt Klostergrunden i to Dele, dersom den er
ældre end Klostret; det vilde unægtelig være rart at
faa siaaet fast, hvor gammel Roldgyden er, hvornaar
den første Gang nævnes 3 ). Har Roldgyden allerede
før Klostrets Blomstringstid ført ned til Roldbroen
over Østeraa, er der maaske ikke noget i Vejen for
at antage, at Klostret har indtaget den vestlige, skæve
Firkant, der før Gadereguleringen i 1910-11 maalte
ca. 2130 m 2 , i og for sig tilstrækkelig Plads til selve
') Delvis gengivet i •Aalborg Stiftstidende•s foran nævnte
nævnte Artikel.
2
) Se Vilh. Lorenzen: De danske FranziskaDerklostres Bygningshistorie, S. 44-45.
.
8
) Roldgyden nævnes f. Eks. ikke i de Kongebreve, der
ellers anfører flere Grænser for solgt eller skænket
Jord fra Klostret (se Stenholm Aalborgs Klosterhistorie,
s. 106 ff.
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Klosterbygningerne, og da vi skal have Plads til Klostrets Kaalgaard og Abildgaard, som vi ved har ligget ud mod Algade'), er der intet, der hindrer os i
at lægge dem paa Terrænet øst · for Roldgyde, paa
Strækningen til Møllegade, der er ca. 4100 m 2 • Paa
den sydligste Del 'af denne Plads stod for en Del Aar
siden et flere H undrede Aar gamm,elt Træ, Traditionen vilde vide, at det var den sidste Rest af Franziskanemes Have 2 ).
Møllegade vilde baade i Retning og Bredde være
en, særdeles antagelig Hovedvej til det gamle Slot,
maaske over den paa ældre Kort viste lille Ø, omtrent nordøst for de fundne Volde og Grave. Roldgyde, der ikke er mere end ca. 3 Meter bred, har i
ethvert Tilfælde ikke været det. Antagelsen bestyrke.s deri, at der baade paa det østlige og vestlige
Hjørne af Møllegade har været meget gamle Bygninger og at Møllegade, som nævnt nedenfor, har været
bredere end nu.
Den paa det østlige Hjørne staaende Ejendom,
Algade 15, Matr. Nr. 763 og 764 b, der i nederste
Etage var opført af Mursten af middelalderlig Størrelse8), hvilede paa særdeles gamle Hvælvinger, der
endnu i forrige Ejers, Købmand A. Blichfelds Tid
var tilgængelige. Ejendommen blev ombygget i 1926,
men uagtet det viste sig, at Fundamenterne under
Stueetagen var meget gammelt middelalderligt Murværk, lod en rigtig Undersøgelse af dette og af de
underliggende vistnok jordfyldte Hvælvinger sig desværre ikke udføre, af Hensyn til den korte Frist, der
var sat for Ombygningen.
') J. P. Stenholm: Aalborgs Klosterhistorie, Side 106 ff.
2
3

)
)

Meddelt J. P. Stenholm af flere gamle Aalborg-Folk.
Villi. Lorenzen, anf. Sted, S. 44.
19
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Ikke saa lidt bedre er det gaaet med Undersøgelsen af det middelalderlige Murværk under den
vestlige Genboejendom, Algade 17, Matr. Nr. 740 a,
tilhørende Kaffehandler N. Chr. Nielsen. Denne Ejendom blev ombygget i 1912-13 og der fandtes ca.
30 cm under Gadelinien middelalderligt Murværk;
efterhaanden som Udgravningerne fortsattes, fremkom
der Fundamenter "og Murrester af en meget gammel
Bygning, et firkantet Rum, godt 7 Meter langt og
noget over 5 Meter bredt - Rummet var skævt - ,
og det var tydeligt, at der var anvendt stor Omhu
ved Bygningen af Taarnet, - dersom det var et
Taarn, og ikke en Udløber af det gamle Graabrødrekloster. I Ydermuren ud mod Algade sad en stor,
tilhugget Granitsten, 1,so M. lang og 30X30 cm.
Fundamenterne var store Granitsten, lagt i en
Dybde af ca. 2,4o Meter under Gadelinien, i Kote 4,2o,
og Murværket var meget stærkt, 75 cm Qredt, og i ca.
10 Skifters Højde; de to Hjørner, mod Sydvest og
Nordvest, var afbrudte, saaledes at Rummet derved
blev sekskantet.
Bygningen fulgte ikke .Linien Møllegade, men var
trukket noget tilbage, ca. 1 Meter ved Algade-Hjørnet
og ca. 2 Meter ved det sydøstre Hjørne, saaledes at
Gavlen mod Møllegade næsten var vinkelret paa nuværende Algade.
Til Rummet førte to Døre, en omtrent midt i
Rummets Sydside, hvor en mægtig Granitsten dannede Dørtrinet; i den østre Dørside sad endnu den
Jernstabel, der en Gang i fordums Tid har baaret
Døren. Den anden Dør havde siddet i nordvestre.
Hjørne, hvor d'er ligeledes var Granit-Dørtrin, og ogsaa her fandtes en Jernstabel til Døren. Muren og
Fundamentet her i Hjørnet var over 2 Meter bredt.
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Kældergulvet var belagt med store Kampesten,
og under Kældergulvet fandtes i østre Side to meget
gamle Grave, den nordre laa i Retning Øst- Vest, den
søndre derimod i Nord-Syd. Deres Maal var ca.
2Xl,to Meter og ca. l,soXl,to Meter; Bunden af Gravene laa 75 cm under Kældergulvet, ca. 2,a5 Meter
under nuværende Gadelinie eller i Kote 4,25. Der
fandtes Stenbro ca. l Meter under Gadelinien, gammel Brolægning.
Den nordre Gavl fulgte ikke Gadelinien, den
naaede i nordvestre Hjørne over 1 Meter længere
mod Nord - men Murværket var afbrudt her to Mure med ca. 1,2~ Meters Mellemrum viste mod
Nord - den Bygning, som den nordvestre Dør har
ført ind til, har strakt sig ind paa rtu'irærende Algade, og det er derfor muligt, at Algade en Gang i
tidlig Middelalder har gaaet ikke saa lidt nordligere
- .eller, Klostret har indtaget en betydelig større
Grund, end den antagne, den skæve Firkant Møllegade-Algade-Østeraa og Gaden syd derfor.
Udenfor Taarnet var en Art Gulv af store Kampesten, og tværs over Grunden, i Retning NordvestSydøst, laa et endog meget kraftigt Fundament af
store Kampesten og Ral, op til 2 Meter bredt. Dette
Fundament maa altsaa en Gang have baaret en stor
Bygning, og denne maa have strakt sig længere mod
Nord, ellers var der ikke megen Mening i at lægge
et saa stærkt Fundament paa saa kort et Stykke,
kun ca. 8 Meter.
Mod Syd, hvor dette Fundament naaede ind til
Taarnet, laa en Rundkreds af store Sten, ca. 2,5o
Meter indvendig Maal; Stensætningen var fyldt med
Muldjord, og det fundne var rimeligvis en Brønd.
Taarnet var ganske opfyldt af Skeletter; de var
19•
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ligefrem proppede ned i Kælderen, nogle med Hovedet opad, nogle med Hovedet ned.
Man tager sikkert ikke fejl i at antage, at disse
Skeletter, der fandtes i et Antal af mellem to og tre
Hundrede, er af Skipper Klemens Folk (hvorom merl(

DET UNDERJORDISKE AALBORG

. !.

l

l

"'
l '
1-.J:J

~

293

i

nedenfor), og da de to fundne Grave laa under Kældergulvet, og altsaa under alle Skeletterne, er Gravene i ethvert Tilfælde ældre end Stormen paa Aalborg d. 18. December 1534. Gravene stammer utvivlsomt fra Klostrets Tid, men da de blev fremdragne
i November 1912, blev deres mulige Indhold ikke saaledes undersøgt, at der nu kan fortælles noget derom.
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Ved kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt Packness'
Velvilje er det lykkedes nu at trerudrage Tegningerne
over Udgravningerne; de er gengivne foran.
I Gaarden til Ejendommen ligger efter Opgivelse
af Ejeren nedgravet en rund Granitsøjle, ca. 2 Meter
lang, sikkert stammende fra Klostret; den har mulig
baaret en Hvælving, og den burde vel ved Lejlighed
fremdrages. I Forhusets Bagmur er indsat to i Grunden fundne Hvælvingssten, ganske Mage til de to
senere nævnte, i Bredegade l A fundne.
Fundene i November 1912 fortæller os flere Ting;
for det første, at Møllegade i tidlig Middelalder, paa
Klostrets Tid, har været op til 2 Meter bredere end
nu, og dernæst, at Klosterbygningerne har strakt sig
længere mod N ord end den tidligere antagne Linie,
Algades Sydside, de er gaaet ind paa Algaden.
Der kan være den Mulighed, at Algade, i alt
Fald paa Stykkel nord for Klo terkirken, ikke er aa
gammel som del oprindelige Graabrødrel<loster, og Tanken gaar da tivilkaarlig hen paa den gamle, nu fj:. rnede Torvegade der fra Gammeltorvs østlige Side
førte mod Øst, netop forbi Graabrødretorv - den
kan have været Fortsættelsen af nuværende Adelgade,
der fr~ gamle Vesterport førte til Torvets Nordside.

Imidlertid er der flere Steder i Nærheden af Klostergrundene fundet Bygningsrester, der fortæller om
middelalderlig Bebyggelse.
Ved Udgravning for Kloak i Gaarden til Store
Nygade l, Hjørnet af Brødregyde, Matt·. Nr. 555, fremdroges i 1925 et umaadelig vært Fundament til en
ældre Bygning; store Kampesten, af h ilke en, der
var firkanthugget i Størrelse. ca. 60-80 cm og næsten
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en Meter lang, maaske et Hjørnefundament, ledte Tanken hen paa en meget gammel Bebyggel e.
Ligelede er der i Ejendommen Algade 26, Malt-.
r. 6~8 altsaa paa nordre Side omtrent overf01· Møllegade, flet·e Gange, ved Byggeforetagender i l $.>13 og
1919, fundet meget
ære Bygningsfundamenler. I
1913 udg1·avede der Lil Baghu el, og der fandte , foruden en meget stor Mødding med mang Læ He tegødning, være Fundamenler af gamle Bygninger ud
mod Hr. 0-:res Gyde sal paa tore nedrammede Pæle.
I 1919 udgravedes Grunden mod Vest, op til Løve
Apoteket, her laa hele Rækker af store Granitsten.
Traditionen vil vide, at Ejendommen har hørt
under Graabrødreklostret og at den har været beboet
af del Prior 1), helt umuligt er det jo ikke, at KloslTel
kan have haft Bygninger paa begge Sider af aden.
I April-Maj 1934 blev der ved
dgra ning af
Gnmden til Bredegade l a, Matr. Nr. 582, Hjørnet af
Lille Nygade Lilhørende igm·grosserer J. P. Jørgen en, ikke mere end 80- 100 Meter ii·a Graabrødreklostrets Grund,· fundet betydelige Fundamenter af
en ældre Bygning.
I ell Dybde af ca. 2,20 •Iete1·, i Kote ca. 4,4o
Gadehjørnet ligger i Kote 6,oo - fandtes paraUell
med Gaderne Rækker af svære Granit ten, hvorpaa
del· endnu sad stærktbindend Kalk men intel Murværk; inderste Række stødte op til den nu tildækdækkede Peder Barkes Aa, og de Sten, der sad ud
mod Aaen, var glat tilhuggede og af betydelig Størrelse, op imod l Meter lange, ligesom de var huggede
næsten i Firkant. En Række Granitsten delte Grunden i to Rum, 4X4,so Meter og 5X4,6o M. i Firkant.
1

)

Meddelt af Ejeren, Bogbinderm. Frederik Christensen.
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I Rummet ud mod Hjørnet fandtes, omtrent i
Midten, en stor Sten, ca. 60-80 cm og ca. 60 cm
høj; den var omhyggeligt kilet fast. i Grunden med
fem mindre Kampesten, og da den havde en let, vistnok naturlig Fordybning foroven, ligger det nær at
formode, at den har baaret en Søjle til en Hvælving
eller Overdækning.
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Hvælvings-Ribbeslen fra Bredegade l n.

Ud mod Nygade, og ind under denne, }aa et ca.
20 cm tykt Lag af Tagstensbrokker, af rød~, næsten
ganske flade, Tagsten, og i Fylden fandtes enkelte
lange Tagsten, Munkesten.
I Gadelinien laa, 1,so Meter under Gaden, Rester
af et Gulv af røde Munkesten i StørreL>e 27-13-7
cm, og lidt nærmere mod Hjørnet en, vistnok yngre
Kalkkule, i Dybde 1,20 Meter under Gadelinien. I
Fylden fandtes Formsten til Hvætvingsribber, fire hele
og et Bundstykke, de to ganske Mage til de i Algade 17 fundne og de tre med rundt Fremspring,
disse er af særegen Form.
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Det er muligt, at en Række Granitsten af Fundamenterne er fjærnede langs de to Gadelinier, idet
Jorden, senere Opfyldning, der var stærkt forstyrret
ved Nedlægning af Ledninger.
Hvad Bygningen har været anvendt til, kan der
ikke vides noget om.
Endnu er Spørgsmaalet om Graabrødreklostret
ikke helt klarlagt; der kan være Rimelighed for, at
det har ligget paa Algades sydlige Side, men intet
forhindrer os i at holde næsten lige saa meget paa
den foran nævnte Antagelse, at det kan have ligget
ogsaa paa nordre Side af Algade. Navnene: Brødregyde og Graabrødretorv kommer dog ikke ganske af
sig selv, og der er fundet meget betydelige Bygningsfundamenter og gamle Kældere ogsaa paa Terrænet
mellem Brødregyde _og den nuværende Gade Østeraa.
I den i 1857 byggede Ejendom paa Østeraa, tilhørende P. Weile & Søn, laa meget gamle Kældere,
der nu efter Gadereguleringen 1910, hvor Facaden
maatte rykkes mod Øst, er forsvundne - eller ligger de endnu under' Stenbroen? - - J. P. Stenholms
Kort i anf. værk, Side 111, der er tegnet efter et ikke
helt korrekt Kort i Pontoppidans »Danske Atlas«, er
ikke rigtigt, for Østeraa Nr. 2 er Hjørnet af Algade,
ved Ladebroen, (Matr. Nr. 625 a) og P. Weiles &
Søns Ejendom er Nr. 4, (Matr. Nr. 627 a).
Da der ingen Steder er næv nt noge t o m, a t
Graabrød rekloslrel lm n ~wv dc Bygninger og J o rd paa
søndl"e Side af lgade, kan d t godt være tænkeligt,
al der ogsaa .Laa B •gnin ger h ø1·eude under I{(osl rel,
paa nordre Side, selv om de egentlige Klosterbygninger, i alt Fald Kirken og med den Kirkegaarden, har
ligget paa søndre Side, - eller at Klostrets Grund
har haft noget af Algade med, hvad de paa Mølle-
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gade-Hjørnet fundne Bygningsrester kunde tyde stærkt
paa, og at de stammer fra Graabrødreklostret "\riser
de foran nævnte to Begravelser paa dette Hjørne.

Aalborgs Befæstning og Skipper Klemens Nederlag.

Naar vi efter de senere Aars Fund af Befæstnings-Anlægene i Aalborg, sammenholdt med de tidligere gjorte Fund, vil se paa Johan Rantzaus Angreb paa den af Skipper Klemen forsvarede By, er vi
nær ved at kunne stedfæste Angrebet, og forklare,
hvorfor det netop satte ind paa de angivne Steder,
og hvor Nedhugningen af Skipperens Folk skete.
Johan Rantzau kom den 17. December 1534 ind
mod Aalborg med sine Tropper og slog Lejr en halv
Mil sydfor Byen - vel sagtens paa Skalborg Bakkerne eller paa Hasseris-Højderne. Den gamle Hærvej gik gennem Hasseris By, over ))Vester Skalborggaard« og til Slugten vest for Svendstrup Kirke, hvorfra den har fortsat, indtil den tæt nord for Hjedsbæk
har ramt den nuværende Viborg-Landevej.
Ad Hærvejen er Johan Rantzau rykket frem, og
da han fik Aalborg i Sigte og slog Lejr om J\ftenen
den 17. December, var det første, han gjorde, at udsende Speidere, ligesom han selv tog Forholdene i
Øjesyn. Det kunde høres, at der arbejdedes haardt
paa Fæstningsværkerne, og Rantzau bestemte sig for
et hurtigt Angreb. Ved Daggry, altsaa vel ved 8-Tiden, satte Angrebet ind.
Selv om Byen var godt befæstet, kunde Skipper
Klemen og hans 8-900 Mand, som Rantzau mente
der var, Bønder, Borgere og Landsknægte, ikke staa
sig mod Rantzaus 5000 Mand, 1000 Ryttere og 4000
Mand Fodfolk. Det er dog rimeligt at antage, at
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Klemens 8-900 Mand har være l Be ælningen paa
det gamle Aalbo·rg Slot, og at den samlede Besætning
i Byen b ar været den dobbelte, f01· Bertel Kj, rulf i
Aslund fortalte, at over 200 Men ne ker blev huggel
ned i Husene og i Gademe').
om næv nt i et tidligere Afsnit maa vi gaa ud
fra, at Hovedangrebet kete i og omkring Byen Hovedadgang sydfra, da del var ad H o ed vejen sydfra,
a l R:mlzan 1·ykl ede frem.
Vi er ud fra de fra Tid til anden gjorte Fund,
n vnte foran, nu i tand til at paavise, ikke alene
hvor Angrebet satte ind, men tildels ,og aa hele Gangen i det og Forløbet af Byen Indlaget
o·g lUemens Mænds Nederlag.
Klemen hat· ikke villet nøjes med B •e n egen llige Befæstning mod Ve t, Voldene, Gra ·ene og Vesterport, han har villet have el Udenværk, lagt udenfor
den gamle Vesterporl, og det har han fnndcl i Terrænet omkring den gamle Set. Peders Kirke. Her
var Terrænet særdeles passende til, at Besætningen
kunde modtage Angrebet, og vi tager vistnok ikke
fejl, naar vi anta·ger, at Kirken har været Centrum i
Urietnærket. Der har vel været opkastet Volde om kring Kirken, maaske har dens Bygning dele maaUel
med til Voldb ggeriet, ellers k u n de den k u n ol te Aa1·
el'ler, i 1542, vel ikke ha e æret »øde og al'brud.t«.
dem·~ rkets Besæluing er hurlig !Jleven overmandet og huggel ned, derfra den store Mængde SkeJ tter i hel Egnen yd for Kirken, men om del var
her, at Johan Rantzau faldt ned fra Volden og nær
havde sat Livet til, eller om det har været paa det
næste Voldafsnit, ved gamle Vesterport, ved vi ikke.
1

)

C. Klitgaard: •Skipper Klemen•, Aalb. Amtst. "l• 34.
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Byen var hurtig indtaget, halvanden Time varede
det hele, og vi kan tænke os Skipperen og hans lille
Rest af Mænd paa ilsom Flugt ad Algade for at naa
Slottet og maaske holde det. ·
I Algade, ved Møllegade, maa der have staaet en
haard Kamp i og omkring den tidligere nævnte Ejendom paa Hjørnet af Møllegade, men Forsvarerne er
hugget ned, og Ranlzaus ~"lænd har faret haardl frem.
Ligene af Klemen Mæn l ble,, proppede ned i Kælderen til Møllegade-Ejeodommen, nogle med Renene
nedad, nogle med Hovedet nedad, for saadan blev de
fundne næsten 400 Aar efter, og de blev fundne i
meget stort Antal, op imod 300, som Byens Aviser
for 18. November 1912 beretter. Kranierne var med
velbevarede stærke Tænder, det var unge, raske Folk,
der her var hugget ned.
Hurtigt er Slottet erobret og dets Forsvarere
trængt ned mod dets sydligste Afsnit, derom fortæller Fundet i 1879 af de mange Skeletter ''ed Danmarksgades Skole, hvor de laa i tore O uge•··
Der blev ingen omhel · t Skeletter fundet i eller
omkring kolegade-Taarnel.
ngreb L er aitsaa ikke
ral<l saa langt hen, og det beslyrl{er Antagelsen, al
Johan Ranlzau og han Mænd over Forværk t ved
Set. Peders Kirke er stormet ad Algade til Møllegade
og herfra til Slottet.
Men, maaske kan senere Tiders Gravninger i
Aalborgs Grund en Gang fortælle os lidt mere om
dette vigtige Afsnit i Aalborgs Historie.
Aalborgs ældste Havn, Byens "Hoved".
Ser man paa de ældste Kort oYer Aalborg og
tager man Hensyn til de Opfyldninger, der Aarhundreder igennem, lige ned til vore Dage, har fundet
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Sted ud mod Limfjorden, ses det tydeligt, at Pladsen
udfor Østeraas gamle Udløb danner et fremspringende Punkt; det var Byens »Hoved«, som Stedet er
blevet kaldet Aarhundreder igennem.
Aalborgs Handel skylder Aaerne, Vesteraa og
Østeraa, sin Oprindelse; Datidens smaa Fartøjer
kunde bekvemt lægges ind i Aamundingerne, naar
de skulde losse og lade, og som ofte benyttedes
Aaerne til Vinterleje, dog kun af Byfolkenes Fartøjer,
idet de fremmede Skuder var henvist til »Vesterkæret«, senere »Paghs Havn« og »Kattesundskæret«, der
tilsammen dannede en naturlig Bugt, hvor Fartøjerne
tildels kunde ligge i Ly for Vestenstorme.
Aaerne er nu alle forandrede til Kloaker, men
i ældste Tid og i tidlig Middelalder var de Byens
Livsnerver, her opstod antagelig de~ første Handel.
I Aarene 1900 og 1912 blev der paa Gugvejen
fundet to Sølv-Armringe 1), den første omtrent udfor
Vandværket, den anden ca. 700 Meter længere mod
Syd. De findes nu i Nationalmuseet, Afstøbninger i
Aalborg historiske Museum. Vi har Lov til at tænke
os, at en Mand fra Aalborg-Dalens østre Side har
været ved Aabredden for at handle, drive Byttehandel. En fremmed Skipper er maaske søgt ind i en af
Aaerne for der at tiltuske sig Aalborg-Varer, Skind
eller Rav, og han har solgt de to Armringe for Varer.
Men, Himmerboen har maaske under Byttehandelen kigget for dybt i Sælgerens Vindunk, saa han
har tabt Armringene paa Hjemvejen.
Det kan være et af de første Tilfælde af Handel
Aalborg, vi kender.
Armringene er snarest af nordisk Arbejde, for
1
)

Se Beskrivelsen i P. C. Knudsen: •Aalborg Bys Historie• I, S. 13.
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Ornamenterne paa dem ligner meget Sølvarbejdet paa
et Sværdfæste, fundet for faa Aar siden i det gamle
Hedeby. De er sikkert ikke Offergaver til Guderne,
saa var de ikke fundne med ca. 700 Meters Afstand.
Allerede omkring Aar 1070 kalder Adam af Bremen Aalborg et berømt Søsted og Havn, og fra Aalborg drog Pilgrimsfarerne sydpaa ad Hærvejen; de
kom fra Norge og Island, landede i Aalborg, lagde
vel ind i Aaerne, ·og begyndte Færden over Land
derfra.
Den bredeste af Aaerne var Østeraa, og vel derfor den mest farbare og benyttede. I 1556 slaas der
Bolværk paa dens Bredder, og saa langt ned i Tiden
som til 1661 var der Overfart til Vendsyssel baade
fra Østeraa og Vesteraa.
Ved Østeraa lagde ogsaa Guds Legems Laug sin
Bygning, paa Hjørnet af Bispensgade, og ud mod
Aaen laa en lang Række Boder, de nævnes ogsaa i
Laugets Protokol, ligesom Navnene paa to anselige
Bindingsværkshuse, »Lybækkergaarden« og »Hamborgergaarden« giver os Bekræftelse paa Laugets Betegnelser ved Optagelserne: »to tyske«, »en tysk« osv.
Da Landmandsbanken i Foraaret 1918 begyndte
Nedrivningen af »Lybækkergaarden« 1) og Hjørnet af
Ejendommen mod Syd, maatte man kunne vente at
gøre interessante Fund. Selve »Lybækkergaarden«
var i og for sig et Studium værd, og den blev da
ogsaa under Nedrivningen grundigt undersøgt af Nationalmuseet. Paa en Bjælke stod indhugget 1607 og
det var iøvrigt tydeligt, at Bygningen var fra Begyndelsen af 1600-Tallet ligesom hele Rækken af Bygninger fra· »Lybækkergaarden« og nordpaa. Nabo1

)

Gade Nr. 21, Matr. Nr. 208.
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ejendommen er fra samme Tid, og de to 3 Etages
Bindingsværkshuse var ret imponerende. Den næste
Ejendom, Borgmester Jørgen Olufsens Gavlhus er fra
samme Tid - Jørgen Olufsen var Borgmester 161825 -, og de tre følgende Bindingsværkshuse, der
maatte give Plads for Haandværkerforeningens Byg-

Fotografi af Østeraa, ca. 1865, set fra Maren Brandts Bro.
Fot. H . Tonnies.

niu g, var si kkert og aa fra de samm e Aa r, idet
Haa nd værl<erforen ing ns Pa nelslue l Aalb org Muse um ,
der r fra de l ne Hus, vel bæ rer Aars lallet 1620,
men del er · udret, der h1n opri ndelig taael 1602.
Bla nd l Bygningern e paa ø lre Side a f Gaden er
»Boston«s Ejendom, Nr. 14, Matr. Nr. 505, Rester af
en Renæssance-Stenbygning. I Kælderen var en kendt
Beværtning, til hvilken man kunde komme sejlende
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ad Aaen. Under Højvande maatte Gæsterne op paa
Stole og Borde - undertiden paa en Stol ovenpaa
Bordene, fordi Vandet trængte ind i Lokalerne. Det
nordligste Hus, Gade Nr. 20, Matr. Nr. 508, tidligere
Sejlmager Jepmonds, var før Ombygningen et godt
Renæssance-Bindingsværkshus.
Som det sidste Minde om den Handel, der tidligere har fundet Sted i Ø teraa-Ejendommene, hænger endnu i Porten til >>Hamborg rgaarden«, Nr. 23,
den svære Jernstang, der bar den Lore Bismer, hvorpaa Varerne blev vejede. Denne Bygning har oprindelig haft Spidsgavl mod Gaden, ligesom Jørgen
Olufsens Hus.
Nedrivningen af Lybækkergaarden skete ikke
uden adskillige Protester; det blev hævdet, at Bygningen kunde have staaet i mange Aar endnu, men
Autoriteterne forlangte den overhængende Fronton,
der ganske vist ogsaa var ikke saa lidt udover den
lodrette Linie, og Bindingsværksgavlen mod Nord
revet ned, og da det først var sket, var Stadsen af
den gamle Bygning, saaledes at ingen mere havde
nogel imod Nedrivningen.
Bygningen va1· •·et tateJig, i 3 Etagc1· med Karnap, bam·et ved Porlaabning n af Lo Søjler af Træ ;
den vru.· 20 Fag lang og dens Nordgavl bar Vindskeder, hvis Ender var udskaarne som Dyrehoveder.
Det var rigtig nok, hvad der sagdes, at Knægtene
paa Gavlen var vredet løse, det mentes at være sket
under Jordskælvet i l 904 - men solidt var Bindingsværket alligevel. Bag Frontonen over den fremspringende Karnap sad endnu den gamle RenæssanceSpidsgavL Denne og Prøver af Bindingsværket kom
paa Aalborg Museum.
J øverste Etage fandtes under Pudsen gamle, paa
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Træ malede naive Jagtscener fra Begyndelsen af 18.
Aarhundrede, og i et Gavlværelse ud mod »den mørke
Gang« sad under et flere Tommer tykt Pudslag et
fortrinligt Tapet, lavet ved Paamaling over Skabelon,
malet med Lim og paastrøget Tøjfnug. I andre Væ-

Maleri p a a Træ fra Lybækkergaarden.
Tegn e t efter Fol. af H. Minuth.

relser fandtes flere gode, ældre Tapeter, og det lykkedes ved største Taalmodighed at faa blødt saa
mange Smaastumper af, at de kunde samles til et
Mønster. Disse Tapeter kom ligeledes paa Museet.
(Se Billedet omstaaende.)
Bygningens Indre var ombygget flere Gange,
senest i Slutningen af 18. Aarhundrede, hvad flere
20
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godt tegnede og udførte Døre viste. I Loftsetagen:
fandtes paa en Bræddevæg i et lille Kammer et Træsnit, et af Billederne fra Durers »Dødedansen«; en

Tapet, funden ved Lybæ kkergaardens Nedrivninl':.
Fol. Mag. Hugo Malthiessen.

altfor nævenyttig tilfældig Besøgende forsøgte at pille
Billedet af. men opriaaede kun at ødelægge det.
Da Bygningen var nede til Syldstenene, maatte
Opmærksomheden henledes paa, hvad Grunden mulig
kunde fortælle, og Forventningerne blev ikke skuffede.
Umiddelbart under »Lybækkergaarden«s Funda-
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menter fandtes paa skraa over Pladsen, i Retning
Sydvest til Nordøst en tydelig Gade, 12,5 Meter bred,
med tydelige Rendestene, mod Syd et Fortov, 2,5 Meter bredt, Gaden i 8 Meters Bredde, og mod Nord et
noget smallere Fortov, 2 Meter bredt. Gaden havde
en Længde af mindst l 7 Meter og ud mod den laa
i dens sydlige Side Rester af Bindingsværkshuse, hvis
Planker paa tre Steder naaede netop til Gadelinien,
medens de paa fire Steder, lidt længere mod Øst var
forsynede med Render til at anbringe Støtterne i til
lerklinede Vægge (»Vændrevæg«). Disse Planker laa
ikke paa nogen Understøtning, men umiddelbart paa
.Jorden.
U d mod Østeraa fandtes en Række smaa Boder
antagelig seks, næsten parallelt med »Lybækkergaarden«s Facade, men ca. l Meter længere inde paa
Grunden. Da »Lybækkergaarden« byggedes, tog man
al den Grund med, man kunde faa, der regnedes jo
med, at Jorden indenfor Ejendommens Tagdryp var
Ejerens! (Se Planen omstaaende.)
Disse Boder var ligeledes lavede af Bindingsværk,
»Vændrevæg«, bygget op paa korte Stolper, ca. 30X30
cm og ca. 50 cm lange, disse hvilede igen paa en
Rem, og de var indtappede baade i denne og i den
noget smallere Planke foroven. Langs denne Planke
var sat smalle Brædder paa Højkant, saaledes at de
ragede lidt ovenfor Planken, og deres Overkant var
afrundet.
Konstruktionen vil fremgaa af Tegningen, der
viser et Tværsnit af Grunden. (Se Billedet omst.)
I det ene Rum fandtes en lille Rest af et Mnrstensgulv, lagt af Munkesten, ca. 27 - 13 - 8 cm,
og udenfor Bodernes Række, ud mod den nordlige
Grænse, la a ligeledes et lille Stykke Murstensgul v.
20•
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•

•

Hvad Boderne har været benyttede til, er der
ingen Tvivl 'om; J orden i Gulvhøjden lugtede endog
meget stærkt af Sildelage, og i Rummet med Resterne
af Murstensgulvet saas Sildeskæl i Mængde. Det har
været Boder, benyttede til Sildesalteri.
Langs Bodernes vestlige Væg var lagt en enkelt
Række mindre Sten.
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Snit af Fundene i Lybækkerga arden.

Et Stykke af Vændrevæggen i Rummet med Murstensgulvet blev optaget i nogenlunde hel Stand; det
er opbevaret i Aalborg Museum.
Saavel Gaden, de smaa Boder syd for den og
Boderne langs Østeraa laa ca. l Meter under nuvæ-
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rende Gadelinie, der midt paa Facaden af Landmandsbankens Bygning ligger i Kote 2,s - altsaa i
Kote 1,so, men Terrænet skraanede ind mod Gaardspladsen, der laa ca. 1/2 Meter højere end Gadelinien,
og den fundne Gade havde samme Stigning.
Da der ved Bygningen af Naboejendommen, Bispensgade 4, Matr. Nr. 210, ca. 1890 blev fundet et
ganske lignende Stykke Gade 1 ), der gik i samme Retning som det over ))Lybækkergaarden«s Grund fund-

Bispensgade rettet ud, med de fundne Gadestykker (tegnet ind paa
Kort fra før 1876, hvor Østeran lan der endnu) .

ne, ligger del meget nc r at antage, at Bispen gades
østli <te Del oprindelig ikke bar haft den HJie Svingning mod Sydøst begynd ntl.e lige ve l for Maren
Tuds Gade, som den bar nu men er gaael ligeud.
De fundne Gadestykker passer nøjagtig til en Retning: Bispensgade ført ud til ))Aalborgs Hoved«.
Ved denne Antagelse bliver der ogsaa mere Mening i Beretningen i Guds Legems Langs Regnskab
om Udleje af Kramboder nord for Gildehuset 2), men
1

)

2
)

Meddelelse af afdøde Tømrermester Ferd. Færch.
Jul. Bendtzen: •Guds Legems Lav•, S. 32.
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i saa Fald er Hjørnestedet Bispensgade-Østeraa først.
bygget efter 1640 og Baghusene til »Lybækkergaarden(( ligeledes - hvad de godt kunde se ud til.
Men, Udgravningerne i »Lybækkergaarden<<s Grund
skulde fortælle os endnu mere om det gamle Aalborgs
Havn i Østeraa, da Gravningerne kom længere ned,
under den fundne Gade-Brolægnings Kote.
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Der fandtes over Grunden flere Rækker nedrammede Pæle, der øjensynlig har ført ud mod Østeraa,
Toppen af dem omtrent i Kote O,s. De to Rækker
førte ud til en lille Banke, der var af gult, rent Sand.
Egentlig var der to Banker, en sydligere, mindre, og
henover den en større, der var ført ud længere nordpaa. Det ''ar ganske tydeligt, at man i meget gammel Tid har forsf!gt at faa fast Bund under Fødderne her, ud mod Østeraa, hvor Grunden, kun ca.
1/2 Meter over dagligt Vande, ·har været ganske
ufarbar.
Man kunde af den udgravede Fyld se, at Byen
i en lang Aarrække har kørt sit Affald og Gødning
ud paa den lave sumpede Strand, og endnu saa sent
som i 1592 findes i Kæmnerregnskaberne en Post
»Givet Vognkarlen for 10 Læs Skarn, som kom af
det Taarn over Pumpen, at føre til Hovedet 10 Skill.«
I Chr. Axel Jensens tidligere citerede Artikel om den
gamle Vesterport, »Pumpen«, anføres, at der samme
Aar, 1592, arbejdedes paa en Bro ved ))Byens Hoved«,
men da Rækken af Bindingsværkshuse langs Østeraa
er fra 1600 Tallet eller umiddelbart derefter, maa antagelig ))Byens Hoved« allerede da være ført ud længere nordpaa.
I Grundens nordre Del fandtes paa begge Sider
af fire store Pæle endnu to Rækker nedrammede mindre Pæle, staaende ganske tæt ved hinanden, hver
Række forsynet med en stærk Vidiefletning, tydeligt
sat for at holde paa den udkastede Fyld, og ganske
tæt ved denne Pælerække sad der nede i Mudderet
en gammel spidssnudet Lædersko, utvivlsomt tidlig
middelalderlig. Overlæderet og Siderne er skaaret af
et Stykke Læder, ombukket foran, og med et lille
firkantet Stykke Læder paasyet paa indvendig Side
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for at samle Overlæderet. Dette er paasyet en Læderstrimmel, og denne er derefter tilsyet Saalen (»omvendt Sko«). Skoen har sikkert i Bagkanten været
paasyet en Pyntestrimmel, Skind eller Klæde, idet der
er Syhuller hele Kanten rundt. Der er to Snørehuller paa hver Side.
Det morsomste ved Skoen er, at man kan se, at
Bæreren har haft en højst generende Ligtorn eller

Den gamle Sko fra Lybækkergaarden.

Knyst, og han har forsøgt at mildne Smerterne ved
at skære et Kryds i Overlæderet, saa Ondet fik lidt
mere Plads.
Ud mod det nævnte Stykke Bolværk førte atter
en Pælerække, vist paa Grundplanen; Bolværket og
Pælerækken maa være af meget gammel Oprindelse,
og de viser os, at Aalborgs Hoved, da de blev sat,
ikke har gaaet længere nordpaa.
I Grunden fandtes endvidere en med særlig Omhu
sat Brønd, yngre end Gade-Brolægningen, gennem
hvilken den var sat, og ældre end det over den staaende Bindingsværks-Baghus til Bispensgade 2, Matr.
Nr. 209, Herskinds Gaard (tidligere Raadmand Johan
Pedersen Brandts Gaard, han var Raadmand 163941, efter hans Datter var Maren Brandts Bro over
Østeraa udfor Bispensgade opkaldt).
Denne Bmnd var sat af svære Planker, øgede
paa Midten, saaledes at nederste Planke var sat inden-
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.for den øverste, · og· Mellemrummet var tættet med
svære Blyplader, hele .K ransen i et Stykke, der gik
paa begge Sider af de ·ø,·erste og paa Indersiden af de
·nederste Planker. Selve Brønden var rund, og udenom den var sat en firkantet Plankebrønd; Mellemrummet var Ler. Brønden var ført ned til ca. 1/2
Meter under daglig Vande. Den blev nøje undersøgt
i Bunden, men den indeholdt kun Fyld og Gødning.
Midt i den nordgaaende Pælerække laa en firkanlet Mødding, omsat med store Kampesten. Det
var vanskeligt at afgøre, om den gik igennem Gade-.
Brolægningen, men den er fra Tiden kort efter 1600
Tallet efter dens Indhold at dømme. Der fandtes i
den Bunden af et fortrinligt Renæssance-Glaskrus,
mælkehvidt med rhombeformede Slibninger og Stjerne
i Bunden, en Renæssance-Kakkel, flere Stykker af
Kakler og en Tallerken med brun Glasur. I det øvre
Lag laa et lille Træ-Blækhus, fra Tiden omkring 1700;
der yar endnu Blæk i det, da det blev skyllet af.
Samtlige Fund fra Lyhækkergaarden blev af
Landmandsbanken bekostet samlede og istandsatte
og skænket til Aalborg Museum.
I Gaarden til Bispensgade-Ejendommen sad i Jorden en Sildetønde, der lugtede stærkt af Sildelage;
den var desværre saa medtaget og raadden, at den
ikke kunde bevares.
Det ældste Fund paa hele Bygningsfirkanten blev
gjort i Grunden ind mod Bispensgade Nr. 2. Her
fandtes tydelige Rester af et Bulhus, 5-6 Planker,
der la a paa Fladen, som om Væggen var væltet, og
da Enderne af Plankevæggen var sværtede, og de tre
korte, endnu staaende Pæle, hvorpaa Huset mulig har
staaet, var stærkt forbrændte i øverste Ende, ligger
det meget nær at antage, at H uset er gaaet til i en
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Ildebrand. Desværre var Fundamentet til Forhusets
Tilbygning i sin Tid lagt hen over Bulhusets Rester,
saaledes at Væggen ikke kunde optages. Men det
ligger der, og er afmærket paa Kortet over Grunden,
og skal Bispensgade Nr. 2 en Gang i Fremtiden bygges om, bør Bulhus-Resterne undersøges. De ligger
i Kote 1,oo.
Udfor Bulhuset laa en Kalkkule af siaaet Kalk,
og der kunde optages saa meget af den meget fine
Kalk, at denne kunde benyttes ved Grundstens-Nedlægningen ved Bankens Nybygning i November 1918.
Grundstens-Dokumentet blev nedlagt i en Blyæske,
lavet af Blyet fra Brønden, nævnt foran.
En Prøve af denne Blybeklædning var bestemt
for Museet, men forsvandt desværre under Byggearbejdet; Bly var jo i en meget høj Pris dengang!
Denne Beretning om Udgravningen af den i Aalborgs ældre Historie saa betydningsfulde Plads, ))Byens
Hoved«, Kaasen, skal ikke sluttes, uden at der udtrykkes en Glæde over, at det ved et godt Samarbejde
mellem Haand,•ærksmestrene, Arbejderne og Bygherren
var muligt at faa alting med. Fandtes der noget af
Interesse, blev Arbejdet paa det Sted straks afbrudt,
saaledes at det fundne kunde blive undersøgt, opmaalt og indtegnet paa Kortet over Grunden.
Eksemplet: ))Lybækkergaarden«s nøje Undersøgelse er en Spore for Bygherrer, Arkitekter, Haandværkere og Arbejdere, naar det gælder fremtidige Udgravninger paa Aalborgs gamle Grund.
For velvillig Hjælp ved de forskellige Undersøgelser
bringes en Tak til Ejerne af de nævnte Ejendomme, til Aalborg Stadsingeniørkontor og dets Personale og til kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt Packness og Arkitekt C. Odgård.
Chr. Jørgensen.
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HÅLS-STENEN ELLER DEN STORE
GUNDERUP-STEN
(Gunderup sogn, Fieskum herred, Ålborg amt).
ORE gamle indskrifter er bortset fra arkæologisk Stof - de eneste hjemlige kilder, der kan
give os kundskab om de ældste tider i vort lands
historie. Men selv dm de kun giver små glimt fra
fortidens liv og virke, bidrager de dog til at kaste
lys over vore forfædres ældste kultur og sprog.
Rune-indskrifterne omfatter folkevandringstiden
til slutningen af middelalderen, eller tusindåret ca.
300 til 1300. Tallet på kendte rune-indskrifter fra
oldtidens og middelalderens Danmark er nu omkring
500. Heri er medregnet indskrifterne på genstande
fra folkevandringstidens mosefund såvel som på tryllepinde fra 12.-13. århundrede og andre.
Studiet af disse levn fra fortiden har været omfattet med stigende interesse de sidste 3-4 århundreder, og hele fire store rune-værker og nogle mindre
arbejder er blevet resultatet af forskningerne. Allerede
1043 udgav den danske old-forsknings grundlægger
Ole ~'orm sit berømte værk Momzmenta Danica (i sex
afdelinger). De andre er fra sidste halvdel af 19.
århundrede. Der er først P. G. Thorsens runeværk
omfattende Nørrejyllands og Sles,~igs indskrifter og
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enkelte af øernes og George Stephens om runemonumenter i Skandinavien og England. Sidst Ludvig F.
A. Wimmers fire store folianter: De danske Runemindesmærker, der udkom ved århundredskiftet, og
som prydes af Magnus Petersens fint udførte tegninger.
Inden for filologisk og historisk forskning er der
imidlertid i den sidste menneskealder sket så store
reale og metodiske fremskridt, at det har været nødvendigt at foretage en gennemgribende undersøgelse
og ny-tolkning af indskrifterne. Det blev den energiske og dygtige filolog, dr. phil. Lis Jacobsen, der
tog initiativet til planlæggelse og udgivelse af et nyt
rune-værk. Sammen med runologen cand. mag. Erik
Moltke påbegyndte Lis Jacobsen for nogle år siden
det store arbejde, der vil omfatte alle kendte danske
rune-indskrifter; et pragtværk, som vil udkomme i
nær fremtid.
Af alle rune-indskrifter er det vel nok indskrifterne på sten rejst som minder, der har affødt den
største interesse. Det er da også dem, der først påkalder opmærksomheden og går over i litteraturen.
Foruden Saxes omtale i 7. og 9. bog af nogle indskrifter på klipper (som forøvrigt ikke har noget
med runer at gøre), nævnes en runesten (Ulstrupstenen, Viborg amt) for første gang i litteraturen 1560
i Daniæ nostræ llfaro af Rasmus Glob, den danske
Vergilius, som Worm kalder ham. - I alt kendes
nu henved 200 helt eller delvis bevarede danske
runesten.
Gunderup-stenens plads.
Mellem de bevarede runeminder er den store
runesten i Gunderup kirke en af de smukkeste. Den
er sikkert den ældste helt bevarede runesten i Jylland. Dette sammen med dens monumentale stør-
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relse og den store indskrift, der er af betydelig kulturhistorisk værdi, gør den til et af vore ærværdigste
minder fra fortiden.
Stenens oprindelige plads er på eller ved en høj
i skellet mellem Håls og Fjellerad marker omtrent
midt mellem byerne og ca. 20 m vest for vejen mellem disse. Højen er forlængst ødelagt og jævnet;
men en forhøjning i jordsmonnet viser dog ret tydelig, hvor den har Yæret. - I Worms Monumenta
Danica er stenen udførligt omtalti). Worm opgiver,
at egnens beboere kaldte den både »Runesteen« og
»Baldersteen<<. Det sidste navn skyldes åbenbart
en fejltydning af indskriftens første ord, måske da
tegningen til værket blev udført, idet det blev tydet
som b a lp u r, den mand, som rejste stenen. Ogsaa
E. Pontoppidan omtaler den i sin beskrivelse af Kongeriget og Slesvig 2) som »den midt på højen stående
sten<<, hvilket han dog sandsynligvis har optaget fra
Worm. Men i hans senere berømte værk Danske
Atlas 8 ) hedder det: »Imellem Fielierad og Hals vises
den Høi, hvorpaa den navnkundige store »Runesteen«
eller »Balder-Steen« har staaet, som nu ligger omfalden ved 3. Alne derfra.« Stenen må altså være
falden helt om omkring midten af århundredet, eller
for snart 200 år siden.
I kilden 3) til V\Torms gengivelse og redegørelse
hedder det imidlertid, at stenen fandtes (omkr. 1627)
»paa Fialrø marck wdi Gunderup sogn och .... kaldiss Runesteen, och aff nogle Balderss steen som
gamle folck beretter<. Her nævnes altså ikke noget
om, at stenen har stået på højen. Og dr. Lis Jacobl) M. D. 317 f.
2) Theatrum Daniæ; 317, 1730.
S) A. M. 367 fol. bl. 14.
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sen, som velvilligst har tilstillet mig de nyeste undersøgelser angående dette forhold, mener herigennem at
kunne fastslå, at stenen ikke har stået på højen, men
v e d højen. Idet Lis Jacobsen hen viser til ordlyden
i Danske Atlas om stenens plads, fastslår hun, at det
nøje stemmer med datidens tankegang, at en runesten, der lå ved foden af en høj, absolut måtte være
falden ned af denne høj. Hvad der ved så mange
andre runesten kun var en formodning, er i dette
tilfælde hos W orm blevet en kendsgerning: han har
ganske simpelt anbragt »Gunderup-stenen« på toppen
af højen, fordi indskriften taler om »denne høj«.
Andre af nutidens forskere, f. ex. den svenske
prof. Sune Lindquist har samme opfattelse som Lis
Jacobsen. Deres erfaring fortæller dem, at rune- og
bautastenes pladser hyppigst var ved foden af en høj,
sjældnere på toppen. Samme resultat er Erik Moltke
kommet til, bl. a. ved en undersøgelse af Gyllingstenen (Århus amt) 1).
Arkivtegneren S. Abildgaard (1718-91), som efter
opfordring undersøgte de jyske runeminder, har omkring 1770 to gange undersøgt Gunderup-stenen, dog
uden nye resultater. På tegningen fra disse 1·ejser i
nationalmuseets arkiv har han bemærket: »Denne
Runesteen ligger på vild Mark en halv Miils Vej fra
Lindenborg imellem Byerne Fielierad og Hals. Mere
af Skriften, end Tegningen viser, kunde ieg ikke see
eller kiende, uagtet ieg giorde 2de Reiser til den, men
begge gange indtraf regnagtig og mørk eller taaget
Vejr. Desuden var den side med de 2de Linneder,
som vendte Norden, begroet med Mos, som ieg ikke
kunde få afsluabet.«
l) Århus stifts årbøger 1930, 172 f.
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Runologen P. G. T·horsen 1) anfører i sit foran
nævnte værk fra sin rejse 1838, at han har fundet
den på samme sted, og maleren fra Fur, R. H. Kl'use,
der havde levende interesse for vore oldsager, tegnede den i 1841 til sit håndskrift: »Nørrejyllands
Mærkværdigheder« 2). Forståelsen af indskriften bragtes et skridt videre, idel han i stedet for Worms
b a l p u r tydede det første ord rigtigt som t u k i =
Toke.
Allerede 1509 var det sjældne minde på foranledning af kommissionen for oldsagers opbevaring
blevet fredet; ·men det blev liggende ubeskyttet på
stedet. I en opbevaret notebog 8) har arkæologen .T.
1Vorsaae på en antikvarisk rejse i Jylland 1850 opnoteret, at han fandt stenen ))liggende tæt til højre
for vejen mellem Fjællerad og Hals«. Efter tilskyndelse af Worsaae blev det så besluttet at opbevare
stenen i Gunderup kirkes våbenhus. Ved stort opbud af arbejdskraft fik man den ført de 3 km til
Gunderup og ind på kirkegården lidt til højre for
indgangen. Men der blev den liggende, da man
mente, det var umuligt at få den op ad den ret stejle
gang over kirkegården og ind i våbenhuset. Med
indskriften opad lå den så der til 1895, da den på
initiativ af direktionen for de antikvariske mindesmærkers bevaring fik sin nuværende plads i våbenhuset til venstre for kirkens hovedportaL
Afdøde gårdejer og direktør Clans .Tohannsen, Vårst
(1841-1931), der har meddelt mig en del nærmere enkeltheder om besværlighederne ved stenens flytning fra
Båls mark, har ligeledes nærmere betegnet den væl1)

(1811-83) Universitets-bibliotekar, historiker.

2) Nationalmuseets antikvarisk-topografiske arkiv.
3) Smst.
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tede runestens plads på den sydlige skråning af den
nu kun lidt synlige bøjning på marken. Han har,
fortalte han mig, som dreng mange gange stået. på
stenen, når hans vej faldt forbi.

Gunderup-stenen set fra venstre og højreEfler Magnus Petersens tegning i 'VImmer: D. d. R

Skellet mellem Båls og Fjellerad bymat·ker, der
nu består af en tjørnehæk, går i retning øst-vest over
den nordlige skråning af den tidligere høj. Dette
markskel bestod tidligere af e~ jorddige; men med
dette diges sløjfning gik et interessant stednavn i
glemme. Det kaldtes nemlig »Runediget«, et navn,
som kun erindres af enkelte gamle mennesker, men
som forhåbentlig nu bliver bevaret.
2J
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Stenens fol'm og indskriftens ol'dning.
Runestenen, som består af lysegrå granit, er af
meget anselig størrelse, ca. 2 m 50 cm høj og ca. 54
cm bred. Formen er slank med en tilspidsning mod
toppen. Forsiden består af to plane flader, dannende
en stump vinkel med hinanden, hvorved der fremkommer en på langs løbende rygning. Stenen har
utvivlsomt bevaret sin oprindelige, naturlige form og
tilsyneladende aldrig været udsat for særlig overlast.
Dog mangler et lille stykke af toppen på venstre side,
en beskadigelse, som sikkert stammer fra stenens fald
ved højen for et par hundrede år siden. Bruddet har
ikke medført nogen særlig l)eskadigelse af indskriften,
selv om nogle små fliser, der muligvis er slået af samtidig, har gjort enkelte runer utydelige og borttaget
en smule af deres øverste del. Men af rammestregen,
der sædvanlig omgiver hver skrift-linie, mangler den
øverste del helt på dette sted.
Den måde, indskriften er anbragt på, gør stenen
til et af vore ejendommeligste runeminder. De fire
indskrift-linier er ordnede således, at der er to linier
på hver side af den regelmæssige ryg. Kun ganske
enkelte runeindskriftllr har en lignende anbringelse.
Nærmest kommer Læborg-stenen (Ribe amt), der bærer sine to indskrift-linier på hver sin side af en rygning. Indskriften optager kun de øverste tre Fjerdedele af stenen, medens den nederste fjerdedel er tom.
Det er altså tydeligt, at den ved rejsningen har været
bestemt til at stå nedgravet i jorden.
De fire skriftlinier løber bustrofed o n 1 ), det vil
sige skiftevis op og ned. Den første linie fra venstre
på stenens venstre side er begyndelseslinien og læses
l) Græsk

= •som plovøksnene vendes.<
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fra neden opad, hvorefter der fortsættes fra oven nedad
i anden linie. Herfra vender man så over i første linie
nærmest ryggen på højre side, fortsætter opad og
drejer over i fjerde og sidste linie, der altså læses
nedad.
f< ruden beg) n delsen af før t Ott a nd n linie C l"
fjerde linie meget ulyd lig og afslidt. Delte sk Id
m& ke \"' ·enlllg del skiftende v •jr indn rtle] gennem de mange bundrede å r.
iden 'i\ orm lid er der
dog sikkert ikke sket synderlige ændringer i indskriftens Tilstand.
Borts l l"ra det manglend slykl<e af toppen ha r
tenen alts· ·il\1\erl haft. in m1v rende form, da runerisleren for o er '1000 , r siden indhuggede ·Ln·Hten.
Del m derfor være stenen nalul'lige Ul pid de form,
der har metlførl den iøjnefaldende gradvise fOI·mindskel e af runerne
tørrelse opefte1·, hvilket og ~ er
e n >jendom meligh d ' 'ed dette rnindesm, rk
Rzznemes form og lyd.
Den æ l d r e r u n e r æ k k e, som i det væsentlige
er fælles for alle oldgermanske runemindesmærker,
bestod oprindelig af 24 tegn. Af disse udviklede der
sig efterhånden en særlig nordisk række med 16 tegn,
en udvikling, der når en foreløbig afslutning engang
i 9. århundrede. På mindesmærker fra denne tid
og til omkring 1100erne er alene anvendt 16-tegnsrækken, den yngre runerække.
Det føltes
imidlertid ret hurtigt, at de 16 tegn var utilstrækkelige til at udtrykke adskillige lyde i talesproget,
og man fandt da på at tilføje nogle enkelte runer
punkter, som gav dem en særlig betydning. På de
egentlige runesten er det kun tre runer, der ved en
punkt-tilføjelse får en anden betydning, nemlig k,
21•
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og u, som ved tilføjelsen betegner g, e og !J· Efter
10.-11. århundrede spaltes efterhånden andre runer,
en spaltning, som synes fuldbyrdet i 13. århundrede,
og som omfatt~r 27 tegn, den y n g s t e r u n e r æ k k e.
Gunderup-stenens runetegn hører til de ældste af
den yngre runerække: Antagelig er da indhugningen
af skriften og rejsningen af stenen sket i tiden omkring 900 til 1000.
Skriftsprogenes udviklingshistorie har fulgt den
linie, at de kommer bag efter talesprogenes udvikling.
Således også med runerne. En runeindskrift, som
t. ex. Gunderup-stenens, gengiver derfor heller ikke
tidens talesprog. Forskellen bliver så meget større
her, som der jo - som foran nævnt - i tiden forud
var sket det, at runetegnenes antal indskrænkedes til
to trediedele af det oprindelige og altså endnu mere
mangelfuldt kunde gengive tidens tale. Runeforskningen er imidlertid nået så vidt, at man i de fleste
tilfælde med nogenlunde sikkerhed kan gengive indskriften, som den vilde have lydt, hvis runeriMeren havde rådet over et fyldigt skriftsystem. 'Vimmer har derfor i sit runeværk vedføjet en omskrivning af indskrifterne til det skrifttegns-system, der kunde give
det fyldigste udtryk. for tidens talesprog, nemlig et af
lovsproget præget old-dansk . . Således også Gunderupstenen.

Indskriftens tydning. - En lægmands indsats.
Ole Worms Monurnenia Danica betyder en epoke
i rune-forskningen. Værket bragte hud fra en kulturverden, som man den gang ikke kendte meget til.
Men W orm manglede de vigtigste nødvendige sproglige forudsætninger til fuld forstaaelse af Indskrifterne,
hvorfor hans tolkninger er ufuldkomne.
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Omtrent ti år efter blev de jyske runesten i
\Vm·ms værk gjort til genstand for en undersøgelse
af Johs. Meier; en behandling, der skulde gøre værket
mere fuldkomment. I dette arbejde 1), som forøvrigt
aldrig blev trykt, optager Gunderup-stenen to blade med
tre sider, medens ingen af de andre sten optager mere
end et blad. Forøvrigt er det meste afskrivning efter
W orm.
Om de øvrige forskere indtil \Vimmer må det
siges, at deres undersøgelser ikke har givet synderligt
udbytte, navnlig fordi de alle mangler sproglige forudsætninger. Nogle enkelte resultater skal dog kort omtales.
Som nævnt læste Kmse rigtigt det første ord af
indskriften som t u k i i stedet ·for W orms b a l p u r.
Ellers gengiver han \Vorms tydning og med de samme
fejl. Ligesom Worm affærdiger han den utydelige
fjerde linie med, at den »er lige så ulæselig, som den
var i \\Torms tid, og kun enkelte runer kan kendes.«
Thorsen, som i 1838 foretog en runologisk rejse
i Jylland, bliver trods sine 40 års erfaring sat ret
kraftigt til vægs af Wimmer for sine tolkninger af
nogle af indskriftens ord.
Det blev Gunderup-læreren Claus Johannsen 2 ), altså
en lægmand, der fik æren af den første sammenhængende tydning, idet han løste størstedelen af de vansl<eligheder, der var forbundet med tolkning af den
meget utydelige fjerde rune-linie. Den ydre anledning var følgende:
Kort efter, at stenen var henlagt på kirkegården,
foretog oldforskeren C. C. Rafn (1795-1864) en under1)
2)

Liber Monumentorum Danicorum.
Lærer i Gunderup 1834-84,
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søgeise af indskriften til brug for sine gengivelser af
jyske rune-indskrifter. Rafn har indlagt sig fortjeneste
ved, at han ved samtale med folk på stedet skaffede
sig omhyggelige oplysninger om stenenes indskrifter.
Det gav tidt smukke resultater, særlig i Gunderup.
Efter Rafns opfordring underkastede lærer Johannsen
i et vinter-halvaar indskriften en meget indgaaende
undersøgelse. Efter at han omhyggeligt havde renset
stenen for mos-rester og snavs, betragtede han indskriften under forskellige lysforhold og optegnede omhyggeligt sine resultater. Lærer Johannsens brodersøn, afdøde direktør Ciau's Johannsen, Vårst, har meddelt mig, at undersøgelsen havde givet særligt godt udbytte, når stenen var belagt med rim-frost. Johannsen
havde da ladet sine varme fingre følge skriftens fordybninger, hvorved runetegnene kom til at stå skarpe
i den hvide flade og derfor let kunde aftegnes. Det
endelige resultat har Rafn optegnet i sine »Antiquites
de l'Orient«, 1856, s. 221 ff.
I »De danske Runemindesmærker« har V.Timmer
givet le r r ,Johann en under øgel. er følgende meget
smigrende omtale: »- del er ·ild·erl før le gang, at
del er ly k kede · en lægmand, som fra før l af var
hell ukendt med runer og all, hvad dertil hører, at
bringe så meget ud af en højst utydelig indskrift og
med så stor sikkerhed at skelne mellem det, han
virkelig var i tand Ul at e, og det, der var hum
ulæseligt. Delle fremh æver je • her udtrykk lig, fordi
jeg kom til G1Lnd •rnp (187 ) med stor mislillid Lil
Rafns gengive! e af ind ktiflen og med ringe b b
om selv at få noget pålideligt ud af den Linje, som
allerede i Worms dage var anset for fuldstændig
ulæselig. Det første blik på stenen lovede heller ikke
stort, da den var så overgrat med mos o. s. v., al
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det var vanskeligt at se runer i de tre tidligere læste
linjer og aldeles umuligt at skimte den fjærde linje.
Efter at stenen var omhyggelig renset, trådte dog ikke
blot de tre linjer forholdsvis klart frem, men også i
den fjærde var enkelte runer hist og her aldeles
utvivlsomme, og da jeg efter to dages undersøgelse,
under hvilken jeg blandt andet også tog et dobbelt
sæt aftryk af hele indskriften, forlod Gunderup, var
det med den overbevisning, at det virkelig var lykkedes mig med fuldkommen sikkerhed at tyde indskriften, også på enkelte steder, som J oh annsen tidligere
havde måttet opgive som ulæselige. Da jeg første
gang var i Gunderup, var hr. Johannsen bortrejst;
men da jeg to dage senere atter tog dertil for at fuldende undersøgelsen, traf jeg ham, efter at jeg var
kommen til klarhed med hensyn til hele indskriften.
I min glæde over, ·at jeg på så mange punkter kunde
bekræfte rigtigheden af hans iagttagelser, udtalte jeg
for ham min beundring over hans omhyggelige og
ædruelige undersøgelse, som jeg lovede ham at fremhæve i mit runeværk. Den intelligente mand huskede
endnu uagtet de mange års forløb, at Rafn på flere
steder gærne havde villet have ham til at læse runer,
som han ikke kunde se, og han påviste mig endogså disse steder, som det glædede ham, at jeg nu
havde været i stand til at finde ud af. En særlig
tilfredsstillelse var det ham at erfare, at der på et
enkelt sted, hvor Rafn havde villet finde to runer,
men hvor Johannsen intet havde kunnet se, i virkeligheden heller ikke stod eller havde staaet nogen rune«.
Det er den svage og afslidte fjerde linie, der har
givet anledning til de fleste fejl-læsninger. Dette gælder såvel Worms som de følgende forskeres tolkninger. Dog maa Rafn nævnes som den, der ved lærer
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Cl. Johannsens hjælp først af alle har tydet så mange
ord rigtigt, at liniens indhold kan fastslås .
. Wimmer gør i .sit runeværk indgående rede for
værdien af de forskellige tolkninger og fremfører nye,
efter at han i et par august-dage i 1878 har gjort
stenen til genstand for en grundig undersøgelse. Han
er nu i stand til at opstille en sammenhængende
læsning af· indskriften, og efter at han har gen gi vet
denne i runesprog og old-dansk, oversætter han således
til nu tidssprog:
»Toke rejste denne sten og gjorde dette mindesmærke efter Abe sin måg (stedfader), en god thegn
(brav mand), og Tove sin moder. De ligger hægge
(begravede) i denne høj. Abe overdrog (testamenterede) Toke sit gods efter sig.<<
De nyeste undersøgelser, der med stor videnskabelig dygtighed er foretaget af cand. mag. Erik Moltke,
viser, at Wimmers læsning på enkelte punkter er rene
fejl-læsninger, ja, at hans tydning på andre punkter
betyder tilbagegang fra tidligere tolkninger.
Forfatterne gør opmærksom på, at man ved
Gunderup-stenen, som så ofte ellers, står over for en
runemesters famlende forsøg på ved hjælp af de 16
runetegn at udtrykke sprogets lyde, og at man samtidig må være indstillet på, at runeristeren såvel som
enhver anden skriver er udsat for at gøre fejl og begå uregelmæssigheder.
Ved ny-læsningen er det de første ord, der særlig ændrer Wimmers tydning, da der i virkeligheden
står: Toke rejste disse stene. Indskriftens s"tini
må være en ristefejl for s ti n a, og forklaringen er da
den, at det minde, Toke rejste over sin stedfader Abe
og over sin moder Toye, må have bestået af en høj

Gunderup·steneu

~'ot. E~ik

Moltke.
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i forbindelse med en runesten og flere andre sten.
Disse kan have dannet en rundkreds om højen eller
have stået i en lige række, som for exempel Bækkemonumentet (Ribe amt). Wimmers p a n s i ( = denne) skal altså være p a i s i (
disse), h vor a i begge
læseformer er nasaleret. s i n a ( = sin) har ligeledes
nasal-a. I samme linie skal \Vimmers p a i m læses
p a u m (= denne).
Gunderup-stenens fire indskrift-linier må da læses:

=

tuki : raispi : stini : paisi : auk : karpi :
kub[l :]
pausi: aft aha: mak: sin : paikn :
kupan: auk:
tufu: mupur: sina: pau: lika: bapi:
i: (pa)um : (h)auki
abi : uni : tuka: fiaR : sins : aft: sik :
Toke rejste disse stene og gjorde dette kummel
efter sin måg (stedfadeJ) Abe, en velbyrdig thegn
(kgl. hirdmand) og sin moder Tove. De ligger begge
i denne høj. Abe nndte (testamenterede} Toke sit
gods efter sig.

Indskriften indeholder adskillige interessante enkeltheder, ikke mindst om tidens kultus.
Den almindelige regel, at en indskrift indledes
med navnet på den mand, der rejser mindet, er også
fulgt her. Og indskriften fortæller os, at Toke har
haft god grund til at vise sin taknemmelighed.
Ifølge sammenhængen må m a k (m å g) ganske
sikkert betyde stedfader. Tokes moder Tove må så
have været gift mindst to gange, og alt tyder på, at
hun er blevet højlagt samtidig med sin anden mand.
Gemmer der sig en tragedie eller en ulykke bag ind-
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skriftens lakoniske ord? Eller er stenen først blevet
rejst, da den sidste af ægtefællerne døde? H er er
stof for en digterfantasi til en roman! Stedfaderen Abe, hvis navn utvivlsomt dækker mandsnavnet A p i, er jo ikke nogen almindelig mand, hvilket ordene p a i k n : k u p a n siger os. Det første ord
angiver hans høje stilling blandt kougens mænd, altså
den ))Velbyrdige kongelige hirdmand«; det andet er
en hædersbetegnelse for den fribaarne mand, adelsbonden. Den ualmindelig store og smukke sten vidner også om, at Api har været en høvding for egnen,
fornem og anset.
Man kan vel også gå ud fra, at Toke har haft
mindst lige så god grund til at hædre sin moder
Tove, der må have været smuk og ejet ædle personlige egenskaber, siden hun anden gang bliver gift
med så højtstående en mand.
Endelig er der det højst interessante forhold,
som er udtrykt i sidste linie, at Api ))undte« stedsønnen Toke sit gods eller fæ efter sig. Det e1· af
virkelig kulturhistorisk interesse, at en gård for omkring 1000 år siden kunde overgå til en stedsøn som
arv. - Altså, Toke har haft skellig grund til at rejse
dette stolte minde.
Det, al indskriften udtrykkelig siger, at både
mand og hustru hviler i den høj, som runestenen er
rejst ved, er af stor arkæologisk interesse, enestående
som det i virkeligheden er kulturhistorisk set, da ingen anden dansk sten indeholder en lignende oplysning.
Da det af tekniske grunde har været umuligt at
anvende runeskrift og nødvendig lydsluift i denne
afhandling, må jeg undlade en mere indgående sproglig gennemgang af indskriften.
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Højen og dens navn.
V\Timmer har gjort meget ud af de overleveringer,
der vedrører gravhøjen og dens navn. Og med rette.
- Som nævnt skal navnet Abe sikkert udtales Api,
og ved en enestaaende overlevering kan dette bekræftes.
Pa d L h øjes te pnni·L pu d en tidlig re pr< ' Le<tfmlsmnrk nordøst for Gunderup ldrl har d er li gere t n
forte ng, t sløjfet gra\"høj som i umind · l.i n tid er har
h,ir t d l af gam le m n o l· r net nu rlndr •d n, vn
Aplløj eller Abhøj. Til den mindre Gunderups t e n 1), som nu også er opstillet i ·kirkens våbenhus,
knytter der sig den overlevering, at den i sin tid har
stået på denne høj. Dette er dog højst usikkert, da
stenen var indmuret i kirkens kornlade for ca. 300
år siden. Her fandt V\T orm den nemlig på sin undersøgelses-rejse; men han meddeler ikke noget om dens
tidligere plads. Da navnet Api på den store Gunderup-sten først blev kendt ved Rafns og lærer Johanusens læsning, og navnet Aphøj er meget ældre, kan
dette navn selvsagt ikke være dannet i nyere tid efter
mandsnavnet Api i in l k rifLen da d nne jo i V\ orms
lid g l· nge før var a u l •d Jia, al t •dning m. u
O[Wive . D L li(1 g r da orur at antag ·, al navnet Aphøj Apah uan) prindelig har '' ret kn ll •L til bøj n
p} Båls mark hvor Api r ara lagt, og ut højens
navn ved en misforståelse, som det så ofte kan ske,
· er blevet overført på højen på Gunderup mark.
1)

Runestenen er måske af svensk oprindelse, idet runetegnene snarest viser hen til Ostergotland. Wimmer an·
ser det for sandsynligt, at runeristeren har været svensk.
Selve stenen kan også være ført hertil. · Den en-liniede
indskrift lyder: •Østen satte denne sten efter sin fader
Asulv.•
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Hele dette forhold er imidlertid et enestående
interessant og, som det synes, overbevisende sikkert
exempel på, at et stednavn har kunnet leve og bevares fra oldtiden til vore dage.
Aphøj. -

Håls-stenen. -

De sidste undersøgelser.

Siden runestenen for en menneskealder siden blev
opstillet i våbenhuset, og interessen for dens indskrift
derfor vakte mere opmærksomhed, er der sket det
ejendommelige, men såre naturlige, at Aphøj-navnet
er vendt tilbage til sin oprindelige plads på Håls
mark. Den stigende interesse for lokalhistorie er i
færd med at skabe en genfødelse for Aphøj og dens
tilhørende runesten. Denne interesse kunde måske
medføre det resultat, at stenen igen blev opstillet
på den plads, hvor den naturlig hører hjemme. Og
da den er af en god granit-kvalitet, vil vejrliget få
meget ringe indflydelse på indskriften.
Wimmer anfører i sit værk som under-titel: Den
større Gunderup-sten eller Fjellerad-stenen, hvilket
sidste navn også er sluppet med i fonige udgave afTraps
Danmarks-beskrivelse, men dog slettet igen i sidste.
Navnet er en fuldkommen misforstaaelse, da Fjellerad
overhovedet ikke eksisterede, da runemindet blev rejst.
Med denne landsby forholder det sig sikkert således:
1-2 km vest for Fjellerad har der ligget en landsby,
som hed Armdrup eller Arndrup. I den sorte døds
tid omkring 1350 har den sikkert delt skæbne med
sa mange andre landsbyer: den er uddød. Byen blev
nok senere til dels bygget op igen; men man er uden
tvivl samtidig begyndt at bygge ved den nye østlige vej
mod Ålborg (den nuværende amtsvej), der, efter at Næs
(Lindenborg) i 1300erne opførtes, efterhånden blev en
mere befærdet vej end den gamle adelvej over Hålsbro
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Håls derimod, hvis navn hører til vore ældste stednavne (1450 Hadells), er en oldtids-boplads, hvad
bl. a. talrige stentids-fund vidner om. Der er derfor
heller ingen tvivl om, at runestenen har tilknytning
til Håls, og at den kongelige hirdmand Api har haft
sin høvding-gård her. Rimeligvis er det på hans egen
mark, at mindehøjen er bleven opkastet.
Udsynet fra Aphøj er smukt. I Apis tid må der
herfra have været et enestående og storslået udsyn
over bopladsen med de kraftige bakkepartier mod syd
på den anden side Lindenborg-å-dalen, der dengang
var en sejlbar fjord-arm fra Kattegat eller Limfjorden.
Runestenen bør altså hedde Håls-stenen. Gunderup-navnet i forbindelse med stenen er fremkommet
ved, at nationalmuseet sædvanlig giver runestenene
navn efter sognet, de er fundet i.
De1· knytter sig, som nævnt, den særlige interesse
til Aphøj, at runestenens indskrift angiver, at både
mand og hustru hviler i højen. Da oplysningen
er af stor arkæologisk interesse, nærede '\Timmer
særlig interesse for højen efter hans undersøgelse
af runestenen i 1878. Han vilde gerne have iværksat en sagkyndig undersøgelse, selv om han efter al have set stedet nærede tvivl om noget positivt resultat. Højen var nemlig ødelagt i 1841, da
Kruse tegnede runestenen, hvilket fremgår af hans
bemærkning om den: ))I højen, der nu er åbnet til
en kartoffelkule, findes ingen stensætning og ingen
ben, men derimod findes midt i højen et jordlag af
omtrent 1/2 alens tykkelse, der sandsynligvis er et
askelag og giver formodning om, at ligene af de afdøde er brændte.« l tiden derefter blev højen næsten
helt sløjfet og var helt overpløjet, da '\\Timmer besøgte stedet.
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I efteråret 1897 erfarede direktør Claus Johannsen, Vårs t, gennem et avis-referat, at V\Timmer i en
forelæsning havde beklaget sig over, at højens plads
måske ikke mere med fuld sikkerhed lod sig påvise.
Kort efter (9. december) oplyser Claus Johannsen
ham~ at han med bestemthed kan påpege, hvor runestenen lå, og samtidig tilbyder han at være behjælpelig ved en undersøgelse af højen. 'Vimmer henvendte
sig så til direktøren for nationalmuseets l. afdeling,
dr. Sophus Miiller, om at iværksætte en undersøgelse
den følgende sommer. Der var jo nemlig den mulighed, at gravene var anlagt i den naturlige markjord
under højens bund, sådan som det undertiden er
tilfældet.
Der blev så i august 1898 foretaget en grundig
undersøgelse under ledelse af museumsinspektør C.
Neergård. Der kunde endnu den gang spores en svag
bøjning, hvor runestenen · havde ligget; men gamle
folk fortalte ham, at de kunde mindes, at der tidligere, da runestenen lå der, havde været en del mere
tilbage af højen, dog .ikke mere, end at man pløjede
over den. Man gravede så såvidt muligt i højens
midte, og i den naturlige undergrund, som bestod af
gult lersand, fandt man et aflangt firl{antet hul, som
var fyldt med jord af samme slags som den, højen
havde bestået af. Hullets størrelse kunde godt minde
om en grav fra vikingetiden; men i den påfyldte jord
tæt ved hullets bund fandt man et par moderne mursten og ellers intet, der kunde tyde på ben eller lignende. Tæt ved fandtes en lignende fordybning, også
med mursten, og der var nu næppe nogen tvivl om, at
hullerne havde tjent som kartotielkuler, hvilket stemmer med Kruses iagttagelser. Der fandtes ikke noget
spor af askelag.
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Som resultat af undersøgelsen kan fastslås, at
Api og Tove har hvilet i en grav i selve højen; men
graven må være bleven ødelagt ved højens sløjfning.
Så sent som sidste sommer (1934) er der på
højens plads fremdraget et minde om Abes og Toves
gravplads, iGet markens ejer Marinus Justesen, Håls,
har opgravet en smukt formet .langagtig sten af ca.
3
/4 meters længde. Stenen bliver nu bevaret for eftertiden; den er opstillet i haven ved H åls skole.

Billedet af runestenen i v; ben huset, so m er optaget af
cand. mag. Er ik MolUte lil brug for del nye I'Uncværk ~ Dan 
mnrks runeindskrifle1·• ved Lis Jacobsen og Erik MolUte har
dt·. Lis .Jncobsen ndl: nt mig ti l bt·ug for nærværeode afha ndling: For dette og for bere(l\•illig adgang til de nye
I'Unefot·skninget·s resultater bringer jeg fru Li Jacobsen
og hr. Erik Mollke min ' 'armeste Tnk.
fl. M.
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AF AARESTRUP SOGNS HISTORIE
AF TH. JOHANSEN

Bynavn og Stednavne.

AARESTRUP SOGN danner Midten af Himmerland og
l"\. det sydøstlige Hjørne af Hornum Herred. Det
omgives af Gravlev, Suldrup, Sønderup, Haverslev,
Ramkilde og Rold Sogne.
Forstavelsen Aare er maaske oprindelig et Personnavn. Et stedligt Sagn meddeler ogsaa, at han
skal have heddet Ørve. Endelsen strup Yidner om
ryddet Skov, og iagttager man de endnu Vest for Byen
flertallige Lunde eller Trægrupper, tænker man uvilkaarligt, at det er Rester af Skovene der. Samme
Sprog taler opgravede Træstammer fra Tønegravene.
Efter Forespørgsel hos Stednavneudvalget om Bynavnets Oprindelse svaredes, at der ikke i Udvalgets
Samlinger fandtes ældre Former begyndende med Ø,
medens N a v nets Ud vikling gennem dets hi storis k e
Tid iøvrigt syntes at være følgende:
1487, 1493, 1513 Ordestrup. 1498, 1519 Oristrup.
1493 Ordestrup. 1490 Orestrup. 1610, 1664 Orrestrup. 1664 An·estrup. 1688, 1844 Aardestrup.
Det kan jo være sandsynligt, at Forleddet er et
Personnavn, men et saadant, der vel i Oldsproget
maa have lydt Aroir, kendes hverken fra dansk, norsk,
islandsk eller svensk Overlevering. Forstavelsen Ore
tyder ogsaa paa, at Byen er anlagt paa OverdreY.
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Endvidere skal fremføres, at i Kirkens Lysestagers Inskription fra 1564 ses Navnet Ordestrup, medens der paa Kirkeklokken fra 1582 stod Aarestrup.
I Hospitalsfundatsen af 1637 skrives baade Aarestrup
og Aardestrup. I Sognets Skelfortegnelse af 1683
skrins Aarestrup, hvilket ogsaa er Tilfældet paa Udskiftningskortet af 1798. I Sognets Kirkebøger er i
de første ca. 150 Aar fra 1733 næsten udelukkende
brugt Navnet Aarestrup, hvilket ogsaa læses paa Priors
Atlas. Generalstabskortene benytter Navnet Ordestrup,
medens Postvæsenet og Forretningsfolk for det meste
kalder Byen Aardestrup, der dog ligger i Aarestrup
Kommune.
Fra første Færd har Mennesker sikkert bosat sig
her, hvor .Jorden er temmelig rig paa Kildevæld, hvorfor Bydammen og Sigen i Byens Sydøstside maa antages at være af høj Alder. Midt i Byen findes en
naturlig Forhøjning i Jordsmonnet, hvorpaa Kirken
i sin Tid byggedes og for største Delen indtoges til
Kirkegaard. Rundt om denne Forhøjning byggedes
Gaardene og Husene, dog adskilt fra Højdedraget mod
Syd af en ca. 50 Al. bred fugtig Eng, der strækker
sig Vest om Kirken, og om til Dammen mod Nord.
Byen har, som den endnu er, altid været en Ringby.
Tager man Beregning efter det ældste Kort, som findes, Udskiftningskortet, ses Bopladsens Størrelse at
være ca. 600 Al. fra Øst til Vest og ca. 400 Al. fra
Syd til N ord eller 240,000 D Al. = 17 - 18 T d r.
Land. Tager man et frit Skøn over Pladsen mellem
Gaardene eller som den med et gammeldags Navn
kaldes ))Forta'en« med dens Gadejord samt Kirkeplads og Kirkegaard vil den have udgjort ca. 7 Tdr.
Land. Her har, før Kirken byggedes, været en udmærket Samlingsplads for Folk og Kvæg. I Jyske
22':'
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Lov hedder det, at Forta, det er Gaden, skal altid
være ca. 400 AL lang og 300 Al. bred, hvilket Maal
temmelig godt svarer til Fortaens Areal. Her maatte
ingen bygge; thi ))forta er alle menz« (Mænds). Over
Gaden fandtes i hine fjerne Tider Veje og Stier fra
de nordlige til de sydlige Gaarde. Da man i 1920
rensede Byens Dam, fandtes en Række mindre Kampesten i lige Linie i Retning Nord-Syd i Bunden af
Dammen. M,uligvis har de her i Sumpen dannet en
Vejkant. Denne Stenkant laa lidt vestiigere end den
ældgamle Vej, som kaldtes Præstevejen, ad hvilken
Præsterne fra Juelstrup i over tre Hundrede Aar kørte
op til Kirken. Dette sidste Stykke af Præstevejen
nedlagdes for ca. 40 Aar siden.
Mange af efterfølgende Stednavne er optegnet efter Meddelelse fra den mangeaarige Kirkeværge og
Ringer i Aarestrup, Niels Krogh, der var født i Kildegaard d. 29. Marts 1848, just som hans Fader, Gaardfæster Jens Nielsen Krogh, skulde rejse hjemmefra
som indkaldt Soldat i Treaarskrigen. Niels Krogh,
der var særdeles fortrolig med Sognet og dets Minder, huskede ogsaa en Mængde Stednavne og kunde
stedfæste dem med Nøjagtighed paa et Maalebordsblad. Han døde paa Aalborg Stiftshospital ved Juletid 1926 og begravedes paa Kirkegaarden her ved Siden af sine Forældre.
I selve Byen er kun faa Stednavne. Syd for
Kirkens Taarn ligger de to Hyllegaarde, der ogsaa
staves Hyldgaarde. Der fortælles, at her skal der i
den hedenske Tid have været Offersted og Præstegaard (hylle = Helligdom, men kan ogsaa betyde et
Hul). Desuden har de to' vestligste 'Gaarde i Byen
fra ældgammel Tid Navnet ))Bierregaarde«, hvilket
Navns Tydning ikke volder nogen Vanskelighed, da
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deres Jorder i sin Tid omfattede hele Højdedraget
Harbjerg.
Vest for I irl·en llgg r i L< ngd med r<ampesl n dig l eu lille Tofl, men kun ca. 12 m lang, kald •L
, norkaalgaarden.
Paa dennes Nordend
b •ggede
Trausformalm·taarn L i Hl25. J 'lift bogen af 1()90
meddeles følg nde om Tofl u: >1Ved Kirken titrger en
Kirt-e-Lade ød plads, hvi ken.delige fundam nler
:taar Y d
ester nden af Kirkerraard n 12 Faufn
lan•1 og ~ FH ufo h red; item ved ønder Ilde n a f
am m e Plads r et stykk Jord mon, om gaar lig
ar Kirkegaardsm men ti l den øndre Side og er i
Længden 4 Faufn orr i Bredden 3 Faufne Ug m d
l< irk Laden plad
Dette er , aaled • rl termin 1·et

udi Sognepræstens Hr. Jens Ruus'es underretning af
dato 16. December 1678, men ellers findes her om
gand k indlet i l{irkebogen ell r Matrikel n, aa . om
Kirk n kkc . . . . nogen indkomst haYeL· n •d l. « Paa
D •kol'l'l af 1708
>t Hu al haY liggel paa '" rdnden af norkaalgaardcn m e n dell n dbrødes Yi l
i 1850em '. I Fod n af Kirl<egaarden. Vestdige ligg r
lige nd for Kirkedøren nd n u den æld.r~unle kamp st•n alle D gnc- og Rirkebrønd. O gn n
klag de
ofte over al hente der
Dril<k vand saa Lrcl v d
(.Travene; men de gamle Præsl r tog om 'øndag n n
l{and · med
..,. efter Pr, diken fyldte de den m d
Vand, men Degnen aa derpua, ig nde: »D •l er
saadanl d jligl Vand til The!(( og naar l r~ slCI\ kund
cldl· l, a f Brønden kund e Degne n og aa. I B:- e ll r
' ko l dam m n ,·ar d er l870erne edder, som B r ns
Karl forsøgt at . k •de med saa stor I\' 1, al d e r
il'ølgP.
gneraadets Forhandling prolol·ol nedlagrl
trenat Forbud imod denn' .Jagl midt i B •en. Vandel løber fra Dammen gennem den e ·t for Kh·k n
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beliggende Eng Karpedam, ogsaa kaldet Hyldgaardsdam. Ingen nulevende husker Engen som Dam, men
paa Bykortet er den dog anført med blaa Farve.
Dammen er sandsynligvis en Aflægger af Karpegravene
ved Torstedlund, hvor der endnu er mange Karper.
Karpedam var under Reparation, da man d. 25 /6 1748
udviste en tør Eg til 4 Stk. Træer, hvert 5 Al. lang,
til Vandflodgyden fra Dammen. Endnu staar Egepæl
i denne i Dæmningen mod Vest. Mellem Kirkegaarden og Karpedam, hvis Østende afgrænses ved et
halvvejs i Jorden nedsunket Kampestensdige, ses endnu en gammel Byvej fra ))Nuersi te Sønnesi<<. Vejen
gik over et idyllisk Vadested, hvori Trinstenene for
gaaende ligger endnu. Vejen benyttedes af kørende
helt op til l 920.
Skraaningen Vest for Enggaard ned mod Bækken
kaldes Kolden (;): kold Jord) og i 1798 ogsaa Ma'en.
Nordvest for Byen flyder ud fra en granbevokset
Skraaning Kilden Korsvie (3: Kors vidde), der leverer
Vand til østre Bjerregaard. Lavningen fra Kilden
kaldes Kraven. Endnu højere oppe paa Højdedraget
over Esdal laa den for mange Aar siden sløjfede
Kæmpehøj Korshøj, som har givet Navn til Korshøjgaanl, der 1843 udskiftedes fra Bjerregaard. Højdedraget Vest for Byen er det 240 Fod høje Harbjcrg,
der begrænses mod Nord af fornævnte Esdal..,_ der
indeslutle1· Sigen Svinehullet i sig. Højst paa Harbjerg laa forhen to Kæmpehøje, Stenshøj og Stensknold. Førstnævnte kørtes i l 911-12 ned i V.ejen
til Veslre Bjerregaard. Nord for Suldrupvejen laa de
258 Fod højt hævede tvende Mathias Knolde. Knolde
er smaa Kæmpehøje. Her skal efter Sigende en Hyrde
ved samme Navn være død, hvad dog ikke historisk
kan bevises. Lavningen herfra mod Byen kaldes
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Kirkeslejet Paa Harbjerghøjdedraget har ligget ialt
13 Kæmpehøje, hvoraf den \•estlige hedder Svejhøj
('J: Svedenhøj). Højdedraget sinaaner mod Vest ned
mod Ulvkjær, hvortil Herremanden fra Rodstedgaard
havde fri Græsning i 1555, og her laa F æ llesmosen,
hvorefter Mosegaarden fik sit Navn, da rlen kort efter
1800 oprettedes. Overkørselen ved Suldrupvejen kaldtes 1555 Vibevaddet, der forlængst er afløst af en
Dæmning, og Engen Nord for har det ejendommelige
Navn Rammersdam (1683). Længere mod Nord ved
Sogneskellet Hvingelhatsdam med Dæmning og Turbineanlæg. Her fra har Torsted Bæk sit Udspring.
Et Stykke Øst for ligger Porsmosen, hvor der i Vinteren 1916 druknede to Børn. Tværdal og Tyvdal danner ogsaa SogneskeL I sidstnævnte laa i 1500erne
et H u s tilhørende Henegaarden Albæk, og her ses et
typisk cirkelrundt Ringdige, ca. l m højt og 61 m
i Omkreds. Ingen husker dog nu, at denne Kreaturfold har været benyttet, og er derfor sikkert fra Fællesskabets Tid. I Dalen gravedes i 1870 Kridt til Mergling. Selvfølgelig har Tyve gemt Sølvtøj i Dalen langt
tilbage i Tiden. Et Bakkedrag med 3 ødelagte, tæt
sammenliggende, men smaa Kæmpehøje kaldes Kjemtbakken og Nord for denne to tragtformede Huller i
Lyngen, Skæppen og Fjerdingkarret. I en Kæmpehøj
tæt ved udgravedes i 1932 5 Gravkamre med kvarterhøje Urner og Benrester, ligesom et Eroncesværd for
ca. 50 Aar siden er fundet. l en Høj paa Skellet til
Gravlev Sogn staar endnu en Skelsten, der omtales i
Skelfortegnrisen af 1683. Østligere hævet 314 Fod
over Havet Møgelhøj (møgle = meget).
Syd for
denne ligge'r Gyldendal med et Husmandssted af
samme Navn. I dettes kampestenssatte Brønd sidder
en Gruttesten fra Oldtiden, af hvilke der er adskillige

344

TH. JOHAi'\SEN:

paa Egnen 1). Agrene mellem de to PræsteYeje kaldtes i 1798 Vester Tviddis Agre (tved = aaben Plads
i Skov, men ogsaa et opdyrket Stykke Jord, der har
uopdyrket Land paa Siderne). Paa denne Ager laa
de to Tvedehøje, hvoraf den ene er kørt bort til Fyld.
Mellem dem gik forhen en hovedløs Hest i Klemme,
fordi de laa saa tæt mod hinanden.

Landskab fra Sognets Nordside: Trehøj e med Skat·høj .

Paa hver sin Side af den sydlige PræsteYej er LaYninger i Markerne kaldet Karlesengen og Pigesengen,
hvoraf den ene er fyldt op af Højen. Som Tvedehøj
er de 600 m vestlig beliggende Trehøje fredet, hvilke
sidste dog bestaar af 4 Høje, men den mindste kan
ikke ses paa Afstand. 500 m Syd herfor ses Skarhøj
l) En meterhøj Gruttesten staar som Gravsten paa Kirke-

gaarden. Samme laa til Aar 1920 henkastet paa den
inddigede Fædrift Øst ud af Byen. Et Par ved Torsbjerggaard og flere ved et Hus, atter een i Bydammens
Sydside, een i østre Kirkegaardsdige o. s. v.
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og Skarhøjgaard, der oprettedes 1846. Imellem sidstnæYnte ses Skoleplantagen paa Skolens Hede, hvori
flndes 2 ødelagte Høje. I Heden Nord for denne
endnu en fredet flad l 1/2 Al. høj Høj, der formenes
at væ re den ældste af alle Sognets 115 Kæmpehøje,
hvoraf mange er udjævnet.
En km Nordøst for Byen ses fra alle Sider den
store Ba mhøj eller Ørnshøj tydeligt. Her skal efter
Sagnet Kong Ørve ligge begravet, og efter ham skal
Byen fordum have heddet Ørvestrnp. I Fællesskabets
Tid pløjede en Mand, Jens Christensen Ræbild i Damgaard, i Lyngjorden paa den 3die Ager Syd for Højen,
og Ploven stødte da paa en Sten, som han lod sin
Karl grave rundt om; thi han vilde have den slæht
hjem, da den kunde lukke et godt Stykke paa Kringgaardsdigel. Han spændte fire Heste for den, men
de kunde ikke trække den, saa stor var den. Saa
lod han Karl n !trave el tort I:lul i del d jlig , h\'itl >
Sand . Paa ten e n var · d er mange opll øj de Bog ta ver, d e va.r ikk buggel ned i d n, men vm· lige om
k il lr •d , paa. » D l var nok en Hune len , der h·~ r
staaet paa Bavnehøj i gammel Tid«, saaledes slutter
J ens Christensen Ersteds Beretning. Der har senere
Y<l' r l l dl foroæy s efter d e nn e Run e ten. l Il øj e n
boed e rorh en en Bj rgmand s l· on e. lO: n D ag kom hun
spring nde ud Li l e n pløj nd e Bonde med e n ilugaa l
S kaad e« i in e dejede Hæ nd er. 1anden g jord den
i St:H1d for hende med cl ø m fra Plovaasen. Oa
hu n vo r færdig me(l a t bage, ko m h un ud og g:w
ham e l St • ld~e Skalkage med Ø l Lil. Han slog Kor
og J, le Herren bøu, men llj rgkon en sagct , nl del
behøved e ba n ikk ; Uti Brødel Yar lave t af d •l sam me som · hans. Naar de unge red Sommer i By i
Aarestrup og Ersted, blev der lavet Mad til dem paa
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Bavnhøj, men engang blev Bjergkonen fornærmet herover. Da blev Kedlerne væltet og hvirvlede ned ad
Højen sammen med Kokkekonerne. Siden den Tid
vilde de ikke lave Mad der. Lidt Sydvest for laa Lille
Bavnhøj og ved Siden af den Lille Ørns Knold, der
begge er kørt i en Sig ved Navn Drøvtruget. Nord-

D en gumle Fredrift i Sydsiden a f Byen. I Forgrunden en Gruttesten .
D e sidste Kampesten brødes ud af Dige rne Iil Opførelse af Torsbjerggaard.

øst for Ørnsbøjene ligger Ørnsmosen og Nordøst herfor igen Peders Høj og Knold, hvori Bjergfolk ogsaa
holdt til. Kold .Jens i Ersted, der for snart hundrede
Aar siden ejede den, advarede sine Eftermænd, at de
ikke maatte grave i disse Høje, thi da vilde det gaa
dem galt. Alligevel er Højene nu sløjfet. Ved de
saakaldte Ørns Blokker, d. e. firkantede Stykker Jord,
ligger Ørnsgaard. Ørnsvangen strækker sig ned mod
Byen til Lilkæret Øst for den 200 Fod høje Lilvang,
go Markvejen herover fører over Nørrevad ud til
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Markerne Kokhovedet og Lammeryggen, hvor der i
1860erne fandtes en Bronceskaal og en Broncearmring.
. Op mod Byens Sydside strækker sig Baatoft og
H y ldgaardstoft op mod den i 1908 anlagte og af
Provst J. E. Sommer, Gudum, indviede ny Kirkegaard.
Dalen dannes af Alterbæk, hvis Sydskrænt er stejl
og lav og kan minde om et Alter. I denne Engs
Østende findes et lille Højdedrag med sivbevokset
Engdrag, som kaldes Kirketang, og Vest for dette
Katvad, hvorover den gamle Vej Syd paa førte før
ca. 1782 op over Krogvang, der tilhører den i 1884
byggede Præstegaard, og bag dennes Have i Skovparcellen ligger Knaghøj, hvor der ved Udgravning i
1928 fandtes et Par smaa Urner. Vestervad laa ca.
500 m Vest for Katvad, .og herover førte forhen Vej
fra Hyldgaard til Skalborgskoven, hvori de fleste Bøge
nedhuggedes under Verdenskrigen begrundet paa den
høje Pt·is paa Træ. Alterbæk fortsættes i Skidenengene og Kastetengene, der grænser ind til det opkastede Dige om Fruensskov. Fra Aarestrup By gaar
et ca. 2 Al. højt og n Al. bredt Dige op til Skoven,
Elkjers Dige, der er 900 m langt. Ifølge en Fortælling skulde en Mand i Torsbjerggaard for ca. 90 Aar
siden ha ve ladet de øvrige Mænd i Byen hjælpe sig
at lave Diget mod at gøre et godt Gilde, men Diget
er vist ældgammelt. Ca. 200 m Vest for Diget ligger
Graasten, hvorom der i 1932 er gravet en 3 Al. dyb
Rende, saa man kunde faa at vide, at den er 27 Al.
i Rundkreds. Den er vist Himmerlands største Sten
og danner samme Landsdels Centrum. Dens Vægt
anslaas til over 300.000 Pd. Sagnet fortæller, at en
Trold stod ved Skoven paa Torsbjerg og vilde slaa
Aarestrup Kirke ned, men ramte ikke. Andre Visioner lader ham staa paa Rebild Sønderkold eller i
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Sønderup. Troldens Fingres Tryk er naturligvis at
se i Stenen endnu. For adskillige Aar siden blev en
Mand budt 100 Kr. for at skyde den. Han naaede
at faa boret 10 Borehuller i den, men fik kun skudt
et Par Skjalder paa et Par Tusind Pund af den, hvilke

Graaslcn.

endnu ligger ved dens Side. Forfatteren Th. Gravlund mener i sit Skrift Skelsten, at den skulde have
dannet Herredsgrænse; dette kan næppe have været
Tilfældet, da der er omtrent en halv Mil til denne.
Ved Stubberupvejen ligger Kor, en Sig med stillestaaende Vand, hvori en Husmand med Hustru døbtes for ca. 75 Aar siden, og ca. 500 m længere Øst
paa Boelsigmose, tilhørende Gaarden Bøgelund i Skovkanten, hvis vestlige Marks højere Del hedder Esbjerg.
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Hjorthuset og Skovly er to smaa Huse under SkoYen.
~ · i [o l' Bønelunl.l h<rger
dllyltergaarden E pelund i
•n l rog ind i
k ven.
led l b d i ndlti c;a. 17SO
Sna,· krog paa Grund al' den magr Mark og sl<w
16 '3 Sjeg Kro<~.
· n Famili li k f r '<l. 150
ar
iden
avuet Krog h rCra.
Op over i\lad;em
. d for B , n ført ifølg Hospita l rundal en uf 163 Iler \ j , f arupY j n , Lill grad vejen, Ska·n·upvejen, Tor ·bj t·gycjen, HoldYej •n
og en and n Jjden V j.
Paa Er l d Bys Marker huske · ikke aa mange
~Lednav n e.
Høj d drag l mod :-.lordvc ·t kalde H Ymark m d Hovmarl· kjeld. Midt i By n lua forhen
lre tø rre Gadekær h\·or m B r ns Gam·d og Huse
laa i Hundkred . 1 1orcl for 13 n nnføTes paa dtykning korlet ~li hels Sig med 1ich l · H!okl•cr g
t fo t· d is ·e ~'la !'l;. Blokker !'iaml Ø l for Ø ter aanl
øudrc Blokker.
L for B en er Øster H ul en dyb
Tragt d r optager Vand fra Ersted Jord r. Naar
Hu.ll et, der er ca. 15 J. d bt, løber fnldl af \and ,
kan dette staa en Lwrl Tid Cor plud Ug at l'm· vind .
M.an iger, al d -L ko mm r ud ig n el Par km h naerc
mod Øst n de ved Røde ~Jølle l'or derfra at løbe i
Linlie n borg Aa. Enga ng svømmede en Husmand
Ænder i Httll l da Vandet ank i J rden, og Ænd 1'11
ol v hvinrl l med alle 5 og forsvandt i D rb t. Heldigvis aa han hYor de blev ar. Han ilede da ned Iil
Røde Mølle, hvor d ogsaa kom l Yende ud fra Kilden i Baklt n. Da han kom hjem Lil Konen, fortalle
han, at Ænderne var gaaelnedenom og hjem. l Nørr mariten finde el lignende slorL Hul kaldet Nørrehul
U r Svinehullet
Paa Kirkebakkens Fald mod Vest ses det lyngklædte Kringelbjerg, hvor Kringelbjergmanden endnu

350

TH. JOHANSEN:

boede i 1830erne. Hulvejen op til Erstedgaard kaldes
ogsaa Skovhulen. Ved Byen nævnes 1683 Røfver Sig
og mod Nord Jerk Høj. Fra den sydvestlige Gaard,
nu Hæsumhuset, udgik gennem Dalen Syd om Grusbakken den ældgamle Ersted Hovvej, som Bønderne
færdedes ad til Torstedlund. Den fortsatte ned over
Villumvad paa Skellet af Erstedgaards og Aarestrup
Marker Vest om Boelshøj og løb ind i Aarestrup gamle
Kirkevej omtrent paa det Sted, hvor nu Præstegaarden ligger. Vejen nedlagdes i 1850erne af Chresten
Eriksen, der da havde oprettet Erstedgaard. Ved Hovvejens Begyndelse laa ogsaa 1798 Anders's Sig. I Ersted Kær findes Moshal~n og Humlekrogen.
Skouens Stednavne
er forholdsvis mange i Tal. Ved Indgangen ad Aarestrup ny Kirkevej ligger det gamle og ny Hjortespring,
af hvilke det første i 1782 ogsaa kaldtes Skjelhuset,
da det anlagdes i Skellet mellem Byens og Hovedgaardens Enemærker eller i det en halv Mil lange
Kampestensdige langs Skoven. En halv km inde i
Skoven gaar Vejen o~ver en Stenkiste, der er anlagt
over det gamle Søn·ad, hvor en Præst fra Nibe manede Birkedommer Broholm ned i det sumpede Morads.
Ved den lille Vej, som fører Vest paa og Nord om
Torstedlunds Voldgrav, er det Røde eller Blaa Led,
der tidtigere husede saa meget Spøgeri og Overtro,
at Folk ofte ved N attetide søgte tilbage til Hjortespring og fik de gamle Skovfogeder til at ledsage sig
forbi. I 1934 opsatte Godsejer G. A. Horneman
atter Ledet, men ved modsat Side af Vejen. Paa
den smukke blaa Port staar i gule Bogstaver: Det
blaa Led. Vejen er her inddiget og 16 Al. bred~
men en Aften ved ca. Aar 1800, da Jens Gammelholm
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fra Torsted skulde til Byen, saa han, at den tykke
Lindorm tra Ersted Væller laa tværs over Vejen med
Hovedet paa det ene Dige og Halen paa det andet.
Den turde han ikke skræve over, men løb sporenstregs til Torstedlund, og selve Birkedommer Knud
Theil nedlod sig til med ladt Bøsse at ledsage Bonden, han plejede ellers ikke at ville følges med en
Bonde saa langt, ud til Sørvad. Desværre var Ormen
forsvundet ind i Skoven, da de naaede det faretruende
Sted. I Vestsiden af Fruens Skov Jigger Thekilden,
hvori Kommandør E. Rluhme, Nørlund, holdt Gedder,
derfor ogsaa kaldet Geddedammen, hvor en Stødhævert er anbragt til Vandforsyning i Hjorhispring. Syd
for Torstedlunds Lindealle staar det Runde Træ, hvor
Ungdommen for et Par Menneskealdre siden gik til
Dans i Sommeraftener, men Kronens Runding er forlrengst afbrudt ved alfaldne og visne Grene. Den
lave Fold Øst for Henegaardens Lade hed Manet,
fordi en Præst skal have manet en Mand ned her.
Det 1800 m lange Dyrehavedige, anlagt 1782, begynder ved Skovfogedboligen og slutter ved Trindemose
lidt Øst for Charlottenlund og danner det længste Dige
om Dyrehaven, der ogsaa gav det i 1850 opbyggede
Dyrehavehus Navn. Ved de 80aarige slanke Fyrretræer ved Store- og Lille Lillegradssig· dele1· Vejen sig
i Ersted Hovvej, Langt'!mosevej, Espemosevej og Bromosevej, der løber ud til Moserne af samme Navn.
Over Vestenden af samme Mose danner den træbevoksede Langemosedæmning en ældgammel Overkørsel med Hulveje ned til fra begge Sider. De fortsætter op over Fladningerne. Det 1500 Favnes Dige
løber parallelt med det længste Dyrehavedige. Det
tager sin Begyndelse lidt Øst for Elkjærs Dige, og
lægger man disse to Digers Længde sammen, naas
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omtrent dets N avnemaal. Det slutter ved Mastemose
dybt inde i Skoven. Over 2 km Øst for Hjortespring
adskiller endnu et Dige, hvori der tidligere var Kampesten, Torstedlund Skov fra Ersted Skov. Tæt ved Skovens Norddige ligger Sortebækskilde, hvorfra SkoYfogederne i Espelund i en lang Aarrække hentede
Vand. Her findes ogsaa Brandmose (nævnes 1754)
og Guiismose og Guiiskær (1754). Flere Smaabække
fører Vandet fra de fugtige Skovskraaninger ned gennem de bløde og sumpede Enge til den stærkt bugtede Lindenborgaa, saaledes store Skidenbæk med
Store Skidenbækshale og Lille Skidenbæk med sin
Hale. Her i Engene minder Ersted Væller med Gaardskoven (1752 og 56), Kobløderne og Rørkær baade
om Fædrift og Sumpe. Vældermosen og Doktorkringlen ligger overfor hinanden. Bryggermose siges at
ha ve Navn efter en Mand ligesom Chr. Jensens Mos~.
hvilket ogsaa kan antages om Brinkelsmose og Brinkels Sig. I Store og Lille Mastemose er maaske fældet Træer til Master. Andre Moser er Bugtmose,
Kløftmose, Gammelmose samt Lille og Store Sortemose, hvori Savværket er anbragt, men som i 1753
kaldes »Blaked Moserne«. Syd for Torstedlund - Konradsmindevejen ligger Karuplund (1683) eller Lunden
(1748) eller Hestehaven (1787) med Smørmose, Trindemose, Lundemose, Løkken og Raadam, der dannedes
ved Hjælp af et Dige for at skaffe Drikkevand til
Storvildt. Der har dog ikke været opstemmet Vand
i Raadam i de sidste hundrede Aar.
Af Holme ved Lindenborgaaen nævnes Koblødholm, Skidenbæksholm og den ejendommelige Vaseholm med Eg, Bøg, El, Ask, Birk, Poppel og Enebærbevoksning, som laa helt uberørt til for faa Aar siden, da det er vanskeligt at køre til den. Ældgamle
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Træer laa hel- og halvraadne paa Jorden, andre
knækkede eller hængende paa halve, afbarkede og
flænsede Stammer, hvis splintrede Ved foroven strittend i \ ejrel tydeli<1 v idnede om velels omme Ly nned lag ell er om tor mens Ødelæggelser . Her ses ogsaa
umidd •lbm·l tød end e op til Aae n, m en i Rold Sogn,
Ln b beruphu 's Grund v~ld , hvortil en D} mning fra
Ø L fører.
Sognets Sydgrænse dannes for en Del af Dalen
Vintønden. Et Sted i denne har vel Vinhuset, der
nævnes 1724 og 1727, ligget. Syd for Skoven minder
Studekærene stærkt om den Tid fra 1798-1816, da
Niels Poulsen som Forpagter af Torstedlund og Nørlund havde en Besætning bl. a. af 300- 400 Stude.
Navn e om Slæefalcl e t (1752) Lundbødet (1753)
lrud holm (1754) , rredbakl·ern e (17 55) og Rævebakkern (1777) i Carnplund a ml ToT tcd kovvcj
(1 777), Boved (1780), Ka ihaven (1778) og Birkes tien
(1 778) kan næ ppe sledfæ. tes og er gl ml.
Tors ledlund Mark r hat· al,q rig b a fl r av ne meddeler Opm aal em e til 1'atrikulcn af 16,
akke n
y d for G a~trdcn kald es Junk r Steens Ba k k , uden
al de nn e P erson Navn e r l n ,lte l Lil Gaarden s Hi s tor ie. · ra d nn e Ba k lt
Top løb er en
j it'ld ge nn elll Karuplund, kaldet Ka mm rll e rrevejen e n er Iver
Ro enkra nz Le, ,elza u, og Prin rej en, ad hvilken F red rik d. 7. s ka l have . kørt fra d en ene H rregaard Lil
den a nd n. Fra fornævn te Bakke forl. · ller Landevejen ned over To lvad Bro (Tordld Bro 168:~) og
ved Gaard n Krag lund ov r kæres Sognesk ilet, b\•Or
rol'hen Randershuset laa i Heden. V jen her er garnm l Ade lvej og ka ld 1590 Ha nde rsYcj n. D vels lrupngen mi nder o m den c udn n i det lod Aa 1·b un dred e
beslaae nd e Gaard ~ l' sa mm e Na •n og gr · nser op Lil

a.
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et Stykke Jord kaldet Hedelig og Faarebroen (1683).
Paa Kragelund Mark, der er Afbyggergaard fra 1863
af Torstedlund, laa i 1683 Gaarden Monstrup, hvis
Grund endnu kunde paavises af en gammel Mand
fra Torsted, mens han som Dreng passede Faar.
Over disse Marker gaar Risranden. Fra denne over
et Wratte (Jord med tværgaaende Plovfurer) satte
Herredsfoged Søren Ged for Aars Herred samt 4 andre Mænd i 1590 6-7 Skelsten. Et Kær til Torsledlund kaldes dog Bredkæret Stenkæret nævnes l 795,
og her er endnu mange Sten. Møllekæret strækker
sig ud til de nedlagte Kragelunds gamle og ny Mølle.
hvor oven for ses Sognets største Kæmpehøj Mølhøj.
Torsted Vestermark kaldes Skalden, og til Byen hører søndre og nordre Kauskær med Rævsig. 1801
udflyttedes Kausgaard og 1921 byggedes Kauskjærgaard Vest for Kaushøj, Volhøj og Poulshøj. Mellem
Herr.egaarden og Torsted flyder livligt Thekilden ud
i Torsted Bæk. 1900 Al. Nord for Torsted laa den i
1778 oprettede Udflyttergaard Ingershøj, der nedbrødes
1843. Paa denne Gaards Mark laa flere Kæmpehøje.
f. Eks. Rævhøj og Hyphøj. Paa Skellet mellem Torsted og Sønderup Mark ses endnu den oYerpløjede
Galgehøj, hvor Stephen Pedersen i 1723 blev hængt.
Paa Torsted Hede er siden 1885 opstaaet en hel By
paa ca. 15 Husmandslodder, kaldet Møllebyen efter
den Vindmølle, der da byggede_s paa St01·høj, men
som brændte 27. Marts 1913. Paa Skellet til Foldager Jorder vises endnu Stedet Pigens Grav, som
~mtales 1683. I Skelhøj dannes Treskellet mellem
Aarestrup, Sønderup og Suldrup Sogne. Kæmpehøjen
ligger i en Husmands Have, og paa den er anbragt
Flagstang.
Paa Stubberupgaards Mark nævnes Kjæmtbakken
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samt Hørsig Nord for Granskoven. Stubheropvejen
gaar over Lindenborgaa ved Ørvad (ør = stenet
Grund) og fortsætter op gennem det skovdækkede
Al dal.

Aarestrup By.
Det tidlig te Tidspunkt Byen næv nes er i T orsledlund Hi torle Aar 1455, da Jon Vifl"e1·tsen , ·j· 1495
optog Vidne paa Hornum Herreds Ting i tre Tin g
paa sil Gods, ln•orlil ogsaa hørte 2 Gaarde i Ordetrup. 7 Aar fter bød han lovlig Lavhæ vd i tre
samfulde Ting pa a sin Gaard Torsl dlnnd, og Fogden
og Menigheden fandl ham Lil sin L aghævd, tilligemed
Riddermænd og Jordej et·e, saaledes at ingen havd
Del eller F . llig m ed ham i od t undtagen Ordesb·up Kirke, »men haver hun nog n Del m ed han nem, da vil han gøre hende Lige derfor.«
I 1487 tog Hr. Palle Thomisen, Sognepræst i
Gunderup Laghæft paa en Gaard i Ordestrup.
I 1490 fik Væbner Simon Lauridsen Skødebrev
paa en Gaard i Orestrup i Hornum Herred, og 1493
fik Jon VifTertsen Skødebrev paa en Gaard i Ordestrop til Ordestrup Kirke paa alt Skyld og Landgilde.
Fra 1498 findes et Pantebrev, som Simon Laul'idsen g jor de Biskop Glob paa en Gaard i Oristrup.
Ifølg
l øde a f 29. August 1544 fik Gabriel Gyldens tj erne lil Res tru p af Kongen 3 Gaard> og l Boel
i Rebild samt Ln Gaard i Oreslru p. Si s ln. vnte bel ocdes af øll'ren Kieldzean o· La Søfi'rensz nn,
hvoraf varede i Landgilde l Ørte Rng l Ørle Byg,
l Ørte Havre og l Pund mø1·.
1533 1 ) 8. Septbr. tog Biskop Jørgen Friis Lovl

Diplomatorum Vibergense, S. 189, 199.
23•
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hævd paa Kirkens og Bispedømmets Gods i Hornum
Herred, heraf 4 Gaarde i Aarestrup med deres Rettighed i Skov og Mark.
I den sidste Del af den katolske Tid boede Christiern Knutsen og Mogens Andersen i en a~ Bispens
Gaarde.
I 1567-69 købte Niels Jonsen til Torstedlund 5
Gaarde i Aarestrup af Bjørn Kaa_s til Staarupgaard
imod at afstaa andet Gods i Fjends og Nørvang
Herreder.
1620 fik Niels Krabbe til Torstedlund af Axel
Urne til Aarsmarke Skøde paa 3 Gaarde
Aarestrup By.
I den nærmest følgende Tid er alle Byens Gaarde og Huse bleven købt aJ Herregaarden. Saaledes
kunde den bondevenlige Gregers Krabbe oprette Aarestrup Hospital af 7 af Byens Gaardes Landgilde,
nemlig:
l) Lauritz Skomagers Gaards Landgilde:
l Ørte Rug, l Ørte Byg, 2 Ørter Havre, l
Pund Smør.
2) Miekel Skiøttes Gaard:
l Ørte Rug, l Ørte Byg, 2 Ørter Havre, l
Pund Smør og l Svin med fornævnte tvende
Gaardes Skovparter, som er ald Krog-Skoven fra
Kiæren til Karup-Veyen.
3) Bieregaard, Mads Knudsen:
l Ørte Rug, 2 Ørter l Skp. Byg, 3 Ørter
Havre, 3 Pund Smør, l Svin, 1 Fødenød, l Lam,
l Gaas, 2 Høns med sin Skovpart, som er fra
Krog-Skoven og til en liden Vey, som ligger Østen
til Lillegrads Veyen.
4) Hyldgaard, Niels Nielsen i bor, skylder aarlig:
l Ørte Rug, l Ørte Byg, 3 Ørter Havre, 3
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Pund Smør, l Lam, l Gaas. 2 Høns, 2 Svin, 1
Fødenød, l H.dr. Gæsteri med in lw,•parl, soru
liggor Østen for Lilllegradsv yen og Skaarup eyen.
r..) Luuril~ Simonsen kn ders Gaard s k lder:
l Ørle Hug, 1 Ørle Byg, l Ørl Havre, l
Pund mør, l Lam l Gaa ·, 2 Høns 1 vin, l
Fødenød, 1 Rdr. G< leri med sin kovparl om
ligger Østen for kaarup Ve •en og Ul Torsberg
Ve-yen.
6) Lauritz J ensens Ga ard skylder:
l Ørte Rug, l Ørte Byg, 2 Ørter Havre, 2
Pund Smør, l Svin, l Fødenød, l Lam, l Gaas
og 2 Høns.
7) Laurid Søren ens Gaard skylder ·om fornævnte
Gaard med Lvende Ga~u·des Skovparter, som ligger
Ø l n fra Tor bierg Ve •en og til Rold Veyen.
1658 udgik fra Regeringen Ordre til Ad len om
al indgive en Fortegne! e over dens Bøndergods med
Landgilde Angivelse. Fru Do1te Daa paa Tor tedlund ind endte saaledes og·aa en Jordebog. Ifølge
denne ses del, at der pna d n Tid bor lo Mænd i
de fle te af are trupgaardene. Landgildet va r om
for H o ·pitalsgaardeoe.
l) Niels Knudsen l Gaard.
2) Jen Lauridsen Biergaard l Gam·d.
3) Michel Sølirensen og Mi kel Skiølt l Gaa1·d.
4) Laurid
ørensen og
l Gaard.
5) bristen Ladefoged og Mad Søffi·ensen l Gaard.
6) Ell Chl'ist nsdutter og Jens Laurid n 1 Gaard.
7) Christ n Jensen og Chrislen Knudsen l Ganrd.
I Jordebogen anføre ogsaa de 7 Gaarde med
deres Landgilde til Hospitalet, hvorom der siges: )>I
dette haver især arme Menne k r ticres Underholdning, og af laar nogen ved deres Død, bliver et an-
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det arm Menneske i det Stedforordrit derind.« Mæn. d ene i Hospitalsgaardene var 1658: Peder Justesen,
Niels Moustsen, Michel Dreye, Jens Bøcker, Christen
Skomager, Niels Østergaard, Laurids Johansen og
Knud Hiulmand.
I Byen var ogsaa en Del Mænd, om hvem det
siges, at de havde »nogen Rugavling«, samt en Del
Gadehus mænd.

Efterskrevne Navnetræk fra Aarestrup Sogn .
Nr. 1 er Sognepræ t Jens Jacobsen Ruus's oderskrift fra
Aar 1683. Ban var Præst fot· Aarestrup-Buderup og
Gravlev fra 1666-1687 og lillige Prov l ror ll OI'Il Uffi
liet-red fra 1676 og boede i Juelstrup Præslegaard.
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Nr. 2 fra 1719, Major Albert Christoffer Due, Ejer af Torstediund t"ra 1699-1724.
» 3 fra 1749, Forvalter og Ridefoged paa Torstedlund,
senere Birkedommer.
~
4 fra 1778 Ridefoged og Birkedommer Knud Theil,
Torsted lund.
• 5 fra ca. 1748, Birkedommer J. Kier, Torstedlund.
• 6 fra 1778, Skovrider J. Ibsen, Torstedlund.
> 7 fra 1749, Ladefoged Morten Pedersen Smed, Torstedld.
• 8 fra 1749, Skovfoged Anders Jørgensen, Espelund.
• 9 fra 1724, Skytte og Birkeskriver Jacob Jensen,
Kragelund.
• 10 fra 1741, Christen Nørholm, Degn i Aarestrup.
~ 11 fra 1749, Peder Christensen, en Mand fra Aarestrup,
der fældede Træer i Skoven.
• 12 fra 1788, L. Kiær, var Skytte paa Torstedlund.
• 13 fra 1789, Stie Nielsen, var Skovfoged i Espelund.
" 14 fra 1749, Gaardmand i Aarestrup og Udvisningsmand
af Træer i Skoven.
• 15 fra 1725, Roleam Pedersen, Glarmester i Aarestrup.
~ 16 fra 1829, Gaardmand Villads Pedersen fra Ersted.
Skriveren paa Godskontoret har meget oplysende
skrevet nedenunder Haandskriften •der skal staa
Villads Pedersen •.
• 17 fra ca. 1730. Glarmester i Aarestrup Peder Roleamsen, Søn af fornævnte.
> 18
fra 1690, Søren Pedersen, Degn i Aarestrup.

I Aarestrup Bys fyldige Markbog fra 1683 faar
man et Billede af de fælles Bymarker, der da blev
opmaalt af ~ Landmaalere, nemlig Løjtnant Clausen,
Kønigsberg og Eniecelius.
De samlede Bymarker 1) bestod da af 9 Aars
Giøder, hvoraf »hver af de 5 bruges og 4 hviler«.
Der saaedes l Kierf Byg, 2 Kierf Rug og 2 Kierf Havre.
l. Fedtdals Giøde, besaaet med Rug, 123 Agre i
øst-vest.
l) Fra Aar 1735 meddeles, at Aarestrup Sogns Marker lig-

ger paa sorterød Sandgrund og har graasandet Muld.
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2. Harberg Overgøde, besaaet med Rug, 113 Agre.
3. Skarhøys Gi~de, besaaet med Byg, 100 Agre.
4. Ørensblok Giøde, besaaet med Havre, 41 Agre
samt 32 Tviddisagre og 40 Vester Lillevangsagre.
5. Ørens Vangs Giøde, besaaet med Havre, 34 Agre
samt 22 Luidisagre.
6. Oven Ersted Vejs Giøde, »i Aar fælled<c, med 90
Lillekjærsagre og 15 Gøstvedagre.
7. Neden Ersted Vejs Giøde, »i Aar Fælled<C, 86 Agre
med Østerlille Skifte, 24 Agre.
·
8. Bolshøys Giøde, »i Aar fælled«, 116 Agre.
9. Krog Skovs Giøde, 94 Agre samt 10 Høeagre.
Foruden disse Vange var en Del Tofter ind mod
Byen samt Heder og Overdrev udenfor Vangene. I
Byen nævnes 26 Mænd, der boede i 13 Gaarde og 4
Boel. Desuden var der 15 Gadehusmænd samt Sognedegnen Søfren Pedersen, ·der var uden Avling.
I Matrikulen af 1688 ses Gaardene at være ansa,t
til følgende Hartkorn (se Tabellen næste Side):
At stedfæste Mændene til de forskellige Gaarde
vil næppe lade sig gøre. Endskønt Landgildet er omtrent ens og Levevilkaarene ligeledes, var det dog ikke
alle, der bukkede under i den kommende Tid, der
plagede Bonden med store Skatter. Disse såmmen
med Efterslet fra Krigene og de lave Landbrugspriser
tvang dog alle i Landsbyen til at synke dybere og
dybere i Fattigdom og Trældom.
Sognets Kop- og Mandtalsliste samt Ildstedsliste
fra 1680 til 1700 giver et godt Billede af Elendigheden i hele Sognet, og ikke heller de fattige, som ingen Skat kunde betale, bliver forglemt i Navnelisten,
muligvis for at vise Regeringen, hvor megen Armod
der kunde være at afhjælpe hjemme i Sognet. I 1692
aa saaledes i Aarestrup Søren Larsens og Anders
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I den gamle Matrikul fra 1664 nævnes bag efter de
jordbrugende Beboere Degnen Clemen Søfrensen, der intet
gav i Afgift af Oegneboligen.

Sørensens Gaarde øde, og Michel Matzen var fra
Gaarden. Just Nielsen, Husmand, havde hverken Av-
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ling eller Haandværk. Jens Jensen, fordum Hyrde,
var en ældgammel Mand, der med sin Hustru gik
om og betlede. Søren Pudder var 80 Aar gammel
og levede af Almisser. I Torsted havde Christen
Knudsen forladt Stillingen, men sad dog i Huset. I
Ersted sad Husmænd i øde Gaarde, hvis Huse laa i
den største Elendighed, og de havde hverken vaadt
eller tørt ej heller Haandværk. Thøger Sørensen
havde Kone og 4 smaa Børn uforsørget. Christen
Justsen gik om og betlede, og den gamle og vanføre
Christen Justsen levede af Almisser. Var Stillingen
saaledes elendig i 1680, var den ikke bedre ved Aar
1700 og derefter.
Paa Sognets Skatteliste for 1699-1700 nævnes
ca. 137 Personer, der skulde svare Skat, hvilken de
fleste havde meget ondt ved at betale. I Tallet er
medregnet de fattige og de, som bestandig gik fra
Gaardene:
»Thøger Pedersen og Hustru, Christen Nielsen
og Hustru, Peder Larsen og Hustru, Søren Nielsen
og Hustru, gl. Søren Pudder, Anders Søfrensens Enke,
Niels Christensens Enke, disse haver i disse haarde
Tider kvitteret deres Gaarde, de, som ikke allerede
haver taget Betlerstaven fat, lide større Trang end
nogen kan tro, og jeg [d. e. Sognepræsten Peder Dideriksen Echhoff, der blev Præst i Juelstrup 1687] kan
i ald Sandhed vidne, at mange, som endnu vel sidder i deres Gaarde, ikke eje en Skæppe Ædekorn,
langt mindre noget til Sæden i Fremtiden, saa det
ser jammerligt ud for de fleste her i Sognet - og i
Oplev i Særdeleshed.«
Af andre arme fremføres: Jens Sønderups Enke,
Christen Michelsen Krobbe, Niels Michelsen Dav, gl.
Else Christensdatter, Helvig i Hyldgaard, Maren Sel-
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gere, Ane Fransdatter, Cristen Mohn (?), Christen Jacobsen og Hustru, Ingeborg Christensdatter, Lars Jensens H u stru, Børge Nielsen med 5 smaa Børn og Else
Jensdatter.
Grandebogen 1 ).
I Aaret 1719 vedtog alle Aarestrup Bymænd »i Jesu Navn og Gud til Lov og Pris og Ære og paa
det, at hans goede laen, gafver og velsignelser ikke
uskickeligen skulde misbruges og fordærves« - med
deres gunstige Husbonds, Hr. Major Christopher Dues
til Torstedlund, Halckier og Albech, Villie de for
Byen gældende Landsbylove, som uvægerligt skulde
holdes af hver bosiddende Mand i Byen. Først nævnes alle Gaardmændene, nemlig: Jens Jensen Haseris,
Jens Christensen, Niels Christensen Foldager, Peder
Søn·ensen Degen, Niels Lauritzen Bieregaard, Niels
Jensen, Morten Christensen Ryter, Christen Degen,
Christen Justsen, Jacob Dal, Søren Mortensen, Laus
Lauritzen, Anders Brems, Anders Sørensen, Michel
Madsen, Christen Vendelboe, Søren Nielsen Skovfoget,
Jens Jensen Smed, Niels Bøcher, Olle Jensen, Jens
Haseris, Peder Smed, Mads Andersen og Christen
Bojer, der saa nær som Degnen Christen Nørholm
har beboet Gaardene. Derefter følger N avnen e paa
17 Gadehusmænd. Der var saaledes paa den Tid 41
Mænd i Byen 2).
Bylavene omhandler mange, ogsaa smaa Ting, og
er inddelt i 21 Kapitler, h''oraf det største omfatter
13 Punkter.
Trykt : P. Bjerge og T. J. Søgaard : Danske Vider og Vedtægter III, S. 278-296. - Originalen er i Kvart paa 19
Blade og findes i Provinsarkivet i Viborg.
l) Iflg. Torstedlunds J ordebog af 1724 var der 17 Gaarde
og 13 Huse i Byen.

l
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Det første Kapitel handler om Sabatens Helligholdelse. Mødte man ikke i Kirken, maatte der bødes 6 Sk. Arbejde under Prædikenen kunde endog
straffes »af Herskabet paa Kroppen«. Den pietistiske
Tænkemaade kan læses mellem Linierne, og ingen
maatte heller forlade Kirken, før Velsignelsen var afsagt. Denne Skik er med stor Tydelighed Yedligeboldt af Sognets Beboere indtil Dato.
Oldermanden valgtes af samtlige Beboere og skulde >>forskaffe enhver lige og ret efter grandbogen«.
Over ham kunde kun klages til Herskabet paa Torstedlund. Han havde Horn og Tromme og skulde
hver Søndag Kl. 2 samle Folk paa en bestemt Plads
midt i Byen for at raadslaa om Ugens Arbejde, og
han havde Grandbogen og »Tallerne«. Han havde
Forsæde i alle Selskaber og Forsamlinger af Bymænd,
»omendskiøndt at de kunde være ældre end som
band«. For sin store Besværing for Byen skulde
han i Løn have en Kærv Rug af hver Gaard, og hver
Hel- og Halvgaard skulde levere ham et forsvarligt
Læs Tørv. Hver Hus- eller Boelsmand eller Kvinde
gav ham 4 Skilling aarlig.
Om Marktofter og Enge skulde være »Løckelse«,
som skulde gøres i Orden efter l. Søndag i April;
thi Voldborgdag, d. e. l. Maj, gik Oldermanden og
Bymæ~d om og saa efter, om alle havde tillukket.
Husmændene, klages der over, vilde sætte deres Kaalog Kringgaards Gærder ud i Vejene, og alt saadant
forbødes med Bøder paa op til 3 Mark. Ligeledes
lystes alle Marker og Enge i Hegn d. l. Maj, og ingen Kreaturer maatte gaa løse eller tøjres i Nærheden
af Vangene, indtil Hø, Korn og Rivelse var bragt fra
disse om Efteraaret, og ingen maatte ødelægge eller
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selv brænde Hegn eller nedrive Diger uden at bøde.
Af disse Bøder fik Markmanden sin Løn.
Ingen Husmand maatte have mere end l Ko og
8 Faar paa Græsning, men den, som ingen Ko havde,
maatte have 10 Faar.
Naar de fleste Mænd bestemte den Dag, Foraarspløjningen skulde begynde, da »skulde alle vedtage
paa en gang, og ingen fordriste sig til de1·imod at
giøre uden at bøde l mark for hver gang.« Ligeledes skulde de alle begynde at høste paa en Vang,
der skulde være ryddelig, inden der toges fat paa den
næste. Derefter bestemtes den Dag, Tiendetageren
skulde komme og udtage Tiendeneg, hvorefter enhver
kunde indage sit Korn, hvad dog ikke maatte ske,
»naar det er mørkt.«
Husmænd og Gaardmænd gravede Tørv i Byens
Moser, hvor ingen fremmed maatte bjerge llding; og
Husmænd maatte ikke grave for at sælge, og det forbødes dem at tage Lyngtørv i Gaardmændenes Hede.
Gæs, Ænder og Høns maatte ikke gaa frit uden
Hyrde, og enhver maatte slaa dem ihjel, hvis de saas
i Kornet. Dog maatte de ikke tages med hjem; »thi
saa kand han vorde tyf derfore, men skal lade dennem lige paa stedet, saa. er band angerløs.«
Alle Byens Svin skulde have Ring i Næsen, naar
Rugen saaedes.
Oldermanden skulde have Opsigt med Ild og Lys,
og enhver skulde sørge for, at de eller deres Tjenestefolk ikke gik med »Tobakspiber, hvor der let. kunde
fænge, som endel skarnagtig mennisker baade understaa sig i at lige med pibe udi senge, saa ogsaa at
gaae dermed udi udehusene.((
2 Gange om Aaret, Søndag efter Paaske og Michelsdag, skulde Oldermanden med Granderne syne
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Bagerovne. De, der var revnede eller brøstfældige,
skulde gøres i Stand, inden han kom igen 8 Dage
efter. Var Skaden saa ikke udbedret, skulde han lade
Ovnen slaa ned.
Naar en Mand i Byen blev syg i Høsten, skulde

Sl<ilse af Bondeunderskrifter i Graodebogen, der viser den
uøvede Haand. Navnene er : Niels Christensen (Birkeslrriver), Jens Nielsen Hasseris, Pede1· Sørensen Bjerregaard, J.
Jensen Hasseris, Povel Latusscn, ' . M. S., Laurids Jensen
Skreder og Olle O. P. S. Pedersen. - Den originale Grandebog findes mellem en Pakke Dokumenter og diverse Papirer fra Torstedlund i Tiden fra 1559 til 1777, Den er skreven paa 19 Blade i Kvart o~ e•· uden Bind. Paa Forsiden
ses et Stempel med Frederik d. <l.s Navnetræk og Aarslallet
1713. Paa forreste Blad er et afiangt Hul og en Rift forneden. Den er helt sort i L\anten og ellers kaiJebruo , især
paa de to første løse Blade og paa sidste Blads øverste
Halvdel, der synes at have været vaadt. Skriften er t~•delig mørk og læselig.

de andre bjerge hans Korn eller slaa hans Enge, før
de tog fat paa deres eget, »for at Guds Velsignelse
ikke skulde blive fordærvet.«
Ingen Husmaud eller Gaardmand maatte holde
1
Kro ) uden Herskabets Tilladelse.
l) I Torstedlunds Jordebog for 1724 ses dog, at Laurits

Jensen Skreder af Aarestrup gav 10 Rdr. i Afgift af
• Kroeriet•.
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Naar en ny Mand bosattes i Byen, skulde han
anvises Skelsten og Marker og egne Agre og give 4
Mark til Granderetten.
Blev noget stjaalet, meldtes det til Oldermanden,
der forhørte Bymændene angaaende den mistænkte. Ethvert Hus maatte ransages og den, som satte sig derimod, skulde anses som Tyv og straffes af Herskabet.
En Mængde Mulktbeløb nævnes i Grandeboge n.
De samledes i Sparebøssen, som Oldermanden havde
Nøglen til.
.
Endvidere var der i Byen en Grandfoged valgt
fra Nabo til N ab o for et Aar paa Tiden.

Om Hjorden og Hyrden.
Byens Oldermand og Bymændene skulde gøre
deres Flid for at holde en Hyrde, som aarlig skulde
have en bestemt Løn. Fæet, Faarene og Svinene
skulde gaa ud af Byen under Hyrden. Dersom en
saadan ikke kunde faaes, skulde samtlige Bymænd
saavel Husmænd som Gaardmænd selv vogte Hjorden, efter som de havde Kreaturer til, nemlig en Dag
af l Ko, l ung Nød, en Faaresti a 5 Faar, l Svin
og 2 Grise. Naar Hjorden optoges, skulde der begyndes »først paa Byen«, soin skulde have et Horn,
der til alle Tider om Aftenen forud skulde afleveres
af den, som sidst vogtede, til den, der skulde antage
Hjorden igen om Morgenen. For Forsømmelse derimod skulde bødes 8 Skilling. Den, der kom for
sent om Morgenen for at tage imod Hjorden, skulde
bøde 24 Skilling, og tillige skulde han passe Hjorden
Dagen efter igen.
Kom nogen for sent med deres Kreaturer, efter
at Hyrden havde søgt at samle dem og blæst >>udi
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dette hannem leverede Horn,« skulde de selv drive
dem ud paa Marken til Flokken.
Hyrden maatte ikke understaa sig i at slaa Kvæget med Kæp eller Sten under Straf af l Skilling.
Hvis et Kreatur tog Skade ved Mishandling, skulde
Oldermanden og 4 Bymænd taksere denne, og h-vis
Mishåndlingen var sket af Had til Ejermanden, skulde
Forseelsen endog anmeldes til Herskabet paa Torstedlund.
Naar Havren va~ saaet, skulde Svinene optages
i Hjorden og forblive der til endt Høst.
Dersom Hyrden viste sig »skarnagtig« ved at
omdrive for længe med Hjorden eller være slem og
uforskammet i Munden mod Folk, saa skulde han
paa Stævne af Granderne dømmes til 2, 4, 6, 8 eller
10 Skillings Mulkt, og iligemaade maatte ingen udskælde Hyrden uden samme Straf.
Markmanden skulde dømme, hvis Kreaturerne
gjorde Skade paa Marken, og have samme Ret og
-være undergiven samme Straf som Hyrden, der selv
skulde bøde Skaden til den forurettede. Ingen maatte
holde Særhjord, og Kreaturerne maatte kun blive
hjemme, naar de var syge. I dette Tilfælde skulde
de dog beses af Oldermanden og 4 af Granderne.
Af Hyrder i Sognet kan fremføres:
I 1738 var Jens Jensen Hyrde i Aarestrup, og
da han begravedes d. 19. Januar 1749 54 Aar gl.,
kaldes han ogsaa Hyrde. Den 28. Januar 1750 viedes Laurids Sørensen og Anne Pedersdatter, Hyrdefolk af Aarestrup.
Den 17, Oktober 1784 viedes Jens Jense·n Hyrde
og Elisabeth Pedersdatter af Aarestrup.
1745 var Anders Christensen og Else Laurids-
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datter Hyrdefolk i Ersted. I 1780 og 90erne var Peder Clausen Hyrde der.
1738 døde Jens Hald, Hyrde af Torsted, 53 Aar
gl. I 1798 døde Morten Christen, Hyrde af Aarestrup,
53 Aar gl.
Fra denne sidste Hyrdes Tid haves en morsom
ortælling 1) :
•
»Byhjodden i Aarestrup hed Baajj 2 ) Maaten,(( og
han tudede og !'.amlede Byens Kvæg. En Dag var
der en Kone, som kom for sent med hendes Kreaturer, og saa maatte hun drive efter, og det var en
stor Skam. Da hun var kommen gennem Byleddet,
fandt hun en Stump Reb. Den tog hun og drev
paa Kvæget med. Da hun havde naaet ud til Hjorden, vendte hun tilbage, da hun skulde hjem og kærne Smør. Idet hun- tog Kærnen, sprang et af de Pilebaand, der var om den. Saa tog hun det Stykke
Reb, som hun havde drevet Køerne med, og bandt
det om Kærnen i Stedet for. Da dette var sket, blev
der saa »mange Fløde« i denne, at hun atter og atter
maatte øse af, og Kærnen var endda lige fuld. Hun
blev helt forskrækket og løb hen og sagde til Nabokonen, at hun skulde komme og se det Syn, der ''ar
paa Fløde. Da var det en Heks, der havde lagt det
Reb, for at alle Byens Høveder skulde gaa over det,
og saa vilde hun komme og tage det og binde om
sin egen Kærne. Men nu var den Kone 3 ) bleven bag
1) Evald Tang l{ ristensen : Danske Sagn, I 43.
2) Bojer kaldtes den Mand, der gik med Bud om Hoveri.
3) Hun hed Zidsel Sørensdatter, var gift med Christen Pe-

dersen Fløe og boede i Gaard Nr. 7, der ligger nærmest
ved Lillkjær. Gaarden kan man endnu høre benævnt
Fløegaarden efter de tre Mænd med dette Kendingsnavn. Fløde udtales paa jydsk Fløe, men muligt er det,
at Mændene stammer fra Fløe i Gravlev Sogn.
24
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Skiise af Copiekort over Aarestrup By og Mark, opmaalt 1798 af I. Skov, Landmaaler,
delt af a. Ole Munch, Copieret af H. Gerner 1809.

AF AARESTRUP SOGNS HISTOf\IE

371

efter med hendes Høveder den Dag og havde fundet
Rebet, og saa fik hun Fløden i Stedet for.
Hele Byens Hjord i 1700erne kan med Henblik
paa Skifterne anslaas til ca. 100 Kreaturer, 200-250
Faar og 30-40 Svin.
Den Skik, at der i Gaardene i 1600erne havde
boet flere Familier, sædvanligvis 2, men ogsaa 3 og
4 kunde træffes, om det vel end var sjældent, ses
dog at være stærkt paa Retur fra Aar l 700. Der synes saaledes ikke at have været 2 Mænd i nogen af
Aarestrupgaardene efter c. 1730. I 1719 har der efter Grandebogens Antal af Gaardmænd været 2 Mænd
i de 8 af Byens 15 Gaarde. Alle var underkastet de
samme Love, og Gaardenes Landgilde og Hartkorn
regnedes i Praksis for ens i 1700erne.
Torstedlund Fæsteprotokol 1 ) af 1722 i Nørlund
Godsarkiv, hvilken velvilligst er overladt mig af Hr.
Grosserer A. S. Blom, tilligemed Torstedlund Skifteprotokol af 1719 i Viborg Provinsarkiv samt Sognets
Kirkebøger har været de vigtigste Kildeskrifter, h vorefter det følgende er fremført. Desuden har den 83aarige Husmand i Aarestrup Chistian Nielsens, kaldet Døgind, Fortællen og gode Hukommelse været
af stor Betydning for at faa Oplysning om, i hvilke
af Gaardene de forskellige Mænd har boet, hvilket
de gamle Protokoller intet meddeler om ligesaa lidt
som Kirkebøgerne. Uden Matrikelarkivets Udskiftningsprotokol og Bykort af 1798 vilde det sandsynligvis have været umuligt at opstille Gaardmandsrækken i hver Gaard for sig.
Ifølge Fæsteprotokollen ses det, at Hartkornet for
Ager og Eng for hver Gaard var ansat til 6 Tdr. l
l) Findes nu i Landsarkivet i Viborg.
24*
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Skp. 2 Fdkr. og 14 /5 Album, og Landgildet efter Jordebogen var: Rug: l Td. 4 Skp., Byg: l Td. 4 Skp.,
Havre: l Td., l Lam og l Gaas, hvilket sædvanligvis
skulde svares aarlig og erlægges med Halvdelen hver
Voldborg og Mortensdag eller i Marts og paa Mickeisdag. Disse Størrelser for Hartkorn og Landgilde var
i Praksis 1) konstante indtil Udstykningen af Byen, da
Hartkornet sattes til 6 Tdr., og den aarlige Fæsteafgift ændredes til: Rug: l Td. 3 S kp., Byg: l Td. 3
Skp., Havre: 7 S kp. 2 Fkr., l Lam og l Gaas. Lammet og Gaasen kunde ogsaa betales med Penge efter
Arealskat-Kommissionens Ansættelse af 10 /t 1698, 4.
Cap. I 1880erne og 40erne ansattes de henholdsvis
til l Rdr. Sølv og 3 Mark Sølv. løvrigt skulde enhver Fæster svare Skatter og andre faste Udgifter,
gøre hel Hoveri til Torstedlund samt holde Gaardens
Bygninger og Besætning vedlige. Da Gaardene ligger
i Nærheden af Torstedlund Skov, indskærpes i en
Del af de gamle Fæstebreve, at Fæsteren nøje maa
overholde Skovforordningen af 26 /t 1733, hvori det
forbydes at drive Kvæg og Svin i Skoven, ligesom
det forbydes at hugge eller ødelægge Diger elter Beplantning paa disse af nogen Slags.
For at faa et Indtryk af Fæsterens Forhold til
Ejeren og Herskabet indsættes herved et af Fæsteprotokollens mange Breve .i hele sin Ordlyd:
»Fæstebrev til Anders Søn·ensen Foldager af
Aarestrup paa afgangne Peder Pedersen Biergaards
Gaard ibid.
Jeg Iver Rosenkrantz Levetzau til Stamhuset Reslrup,
Torstedlund, Albæck, Aastrup og Overklit, Deres Kong!.
l) I en af Torstedlunds mange J ordebøger oplyses dog en
lille Forskel i Hartkornet paa et Par af Gaardene; men

det tilføjes samtidigt, at de regnes alle for ens.
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Mayests Sekreter. Kammerherre og Assessor i Højste Rætt
Giør Vitterligt at have Stred og Fæst, som ieg og herved
Stæder og Fæster til nu værende Land Soldat Anders Sørrensen Foldager af Aarestrup den •Gaard i benævnte Aarestrup, som Afgangne Peder Pedersen Biergaard sidst beboede, der staar for Hartkorn Ager og Eng = 6 Td. 1 Skp.
2 fr. 14/s alb., hvilken Gaard med ald dens Rette Tilliggende
baade i Mark og Bye fornævnte Anders Sørrensen Foldager sin Livs Tiid maa nyde, bruge og i Fæste beholde saaIænge band deraf aarlig og i rætte Tiider svarer alle Kong!.
Skatter og Contributioner, som nu eller herefter Allernaadigst paabuden vorder; Saa og Aa r lig Landgilde eftet J ordebogen. Rug = 1 Td. 4 skp., Byg = 1 Td. 4 skp., Havre =
1 Td.; Lam = 1, Gaas = 1; Forrætter sædvanlig Hoveri af
Gaar.den med Flid og Troskab i følge de derom Allernaadigste udgaaede Forordninger; Bolde1· Slædels Bygninger
i forsvarlig Stand og Besætningen ved Gaarden snaledes,
at den for fuldkommen kand ansees. Anliugen forsvarlig
Dyrker. og Driver indlet deraf Lil Upligt bruger, bortlevct·
eller med nogen haver til Halvs. Hand ægter afg. Peder
Pedersen Bie1·gaards Daller og giver Enken fomøden op·
hold af Gaardcn ifølge den derom sluttede slu-ifllige Foren ing. løvrigl r:etter hand sig efter Bands Koogl. Majests
Allemandigst udgangne Lov og Foro1·dninger og som en
Fæster, er mig som sit Herskab og min beskikkede Fuldmægtig hørig og lydig; Alt under dette Fæstes Fortabels.e
og anden lovlig Straf. - Den accorderede Indfæstning er
betalt med 13 rd. 2 mk., og er befriet for sin Formands
Restantze.
Torstedlund, dend 17. Juni 1776.
I. Rosenkrantz Levetzau.
Ligelydende Original Fæste Brev haver ieg imodtaget
og forpligter mig herved samme i alle sine Ord og Meninger underdanigst at efterleve.
Torstedlund ut supra.
Anders A. S. S. Sørensen Foldager.c
(Fortsættes i næste Aargang.)

LUD V. N. HEDELUND
OG J. RASMUSSEN TIL llJINDE
Vort hisloriske samfimd har
i år lidt det store tab, at
formanden, lærer LUDV.
HEDELUND, Aalborg, og
medlem af sturelsen, lærer
.J. RASMUSSEN, Hauerslev,
med få dages mellemmm
er afgået ved døden i april
måned.
Ludv. Hedelund, som
bleu 79 år gammel, har beklædt formandsposten siden
tandlæge Stenholms død i
1928. Støt og rolig ledede
Lmlv. Hedelund.
han vort samfund, og særlig vil han mindes som leder af uore årlige sommermøder og ndflugter. Hans historiske indsats er særlig
kommen Åalborg museum til gode, hvis historiske afdeling han uw· inspektør for i omtrent 4.0 år. Han
har indlagt sig stor fortjeneste ved at omorganisere samlingen, og navnlig vil han huskes for ordningen af illborg-siuen.
Ludv. Hedelund havde et stort og uannt hjerte for
den søndeJjyske sag. Han var ved sin død æresmedlem
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af Ålborg-afdelingen af >>Sønderjysk Forening«, hvis
formand han var i en halv snes år. Han var tillige et
virksomt medlem af grænseforeningens hovedstyrelse.
Ved Jordefærden, som foregik 15. april fm hospitalskirken, var vort samfund repræsenteret ved bankdirektør
Chr. Iørgensen og lærer Henrik Møller.
J. Rasmussen, der døde 5. april, var et virksomt

styrelsesmedlem; han tog altid levende del i samfmidets
forskellige opgaver. Af hans historiske arbejder fortjener sætlig at nævnes ))Rasmus Kaagbygger og hans
Sønners Historie«, som er optaget i vor årbog for 1918.
Emnet er hentet fra hans barndomsegn i Sebber sogn.
Få har som han skaffet mange medlemmer til vort
samfund.
Ved jordefærden, som foregik 11 . april på Haverslev kirkegård, tolkede lærer Hl'.m·ik Møller samfmldets tak.
H. M.

SMAASTYKKER
Kirkesyn i Ulsted.
Af Kjær Herreds Tingbog, den 27. August 1650.
(Ved Kr. Værnfelt. )
.J e ns Es pe n ·e n i Ulsted (bel{end lgør).
Eftersc kreffne S iønsmcnd, 1 m bli g Anders lall igsen i
Mellh o ll, Sø ren laurid en i 'ko,•en Niels Mo•·tenseo i Wldsled og Ch r isten Sneel iker i Krabbi.sbrouff, h iem bled og
lw ndl'(ion.le elftcrsom af tinge haiTvc Vedd Liltagne All see
ch siønnc Wlds ted Kircke, hu01·lcdis den c1· ved Magt
h ol den, da hafl"ue1' fo rnæv nte Siø nsmend vc ri d udi fo m e
Kirel<e de n 18. Jun • s id st J'orl edcn.
Fø rst san vi <rulnd tollen fra Kirckedø ren og Op til
dlll oll"u cdsle, som e r 10 stuolle. Oa a siootes deonom a.tt
de skulle giørcs af 'ye, vVnd tagen fuodstøckid och Sæde
Bencken. ltem fra Ki rckedør o och Neden till ditl Ne-
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derste er 10 quindstolle, som er gandsche Sønder och
tienner lndid, men schall giøris af Nye. Saa vel! som ett
Lige Sted Støcke 16 All Lang Er rødden, och schall giørris
af Nye.
Karlestuollene i forne Rircl<e er Nogil i Sønder· och
en Pardt schall giøris af Nye. Paa Col"ill er och Nogen
stuollc, som scball giøris alf Nye. Nocb aa di Vå benhuslaftid och ved IOocl<en ergandske Røedeu och scha Il gi ø !'is
af Nye och icke kand giøl"is om forsuarligll kand være
Ringere end 32 Slell daller. Item 1/1 tønde Kalch Lill alt
giøre Kircken Murld inden i med. Den Sønder Puort er
forhavid (foa·siidl), kand icke istandsættes Wnder 4- Rigsdaler - ditl hiembled och alfsagde forne Mænd for· itt
fuld Siøu.
Anm. - Jens Esbensen boede i Malr. 37 i Ulsted By
(nu Søren Nørregaar•d Nielsen). Han mødte ofte paa Tingel som Fuldmægtig for Fru Ide Lindenov til Wr·aa.
Anders Løvesen, f. 1612 i Gandrup, Søn af Løve Nielsen. Gift ca. 1639 med Maren , D. af Niels Mikkelsen i Søndergaard, hvilken Gaard Anders havde i Fæsle 1639- 88.
Han er Stamfader· til Løwi-Slægten i Melholt.
Søren Laul'idsen var· fra o. 1630- 60 Fæster af Gaarden
Skoven (Øster Vasholl)· han var· født o. 1600 i lstedlund,
Søn af Lars Jensen i Tobiasgaardeo.
Niels Morlensen vat· Kirkeværge og boede i Gaard
Matr. 48 (Kræn Hovs Gaard) der laa Øst for Præslegaat·den.
Chrislen Snediker, Chrisleo Uren paa Krabbesbro var
oprindelig Snedkersvend. Han var i nogle Aar Ridefoged
Lil Gjettrup · og han flyttede til Lyngdrup, hvor ban ægtede
Enken Else Jensdatter i Mellergaard.
Ting~vidne

af Kjærs Herredsting, 31. Januar 1660.
•Saa fremkom Simon Laursen i Sulsted og Lars Niel·

sen i Sølgaard og vidnede med højeste • d og oprakte
Fingre, at de kan mindes 50 Aar tilbage, at b gge Stapriser,
baadc lille og store Slapris, haver været holdel for· een
Gaard og ikke videre ; og salig Jens Simonsen haver ha !'l
begge Stap1·iser fot· een Gaard og ikke han gav ' 'idere Betlighed deraf end af en anden Gaard.
Fr·a Christen Ibsen i Østbjerg forelaa en skrirtlig Meddelelse, al han mindedes 80 Aar (altsaa lilbage til 1580): da
havde S. Jens Simonsen begge Stapriser og gav kun een
Gaards Afgift.
Anders Andersen i Ajsti'Up mindedes 50 Aa r ; og J ens
Nielsen i Grindsted vidnede, al da han tjente i Vang for
Buddreng, da var Stapdserne holdt for een Gaard. Det
vidnede de ved Sjæl og Salighed. •
ForanJedningen Ul ovennævnte Tingvidne var denne,
al Lars Njelsen, som nogle Aar i Forvejen havde fæ·tet
store Slapris var· 1<o~:~1men i Strid nJ,ed sit Hersltal> paa
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Ellcj æ r, som forlan gte Helgaa rdsafgifter af ham, hvilket ha n
ikke vil de beta le og da og aa sla p fri for.
Sa mme Lads Nielsen va t· født o. 1615 i Toftegaa t·d i
Sulsled ; ban var Søn af . Byens mest ansete Ma nd, Niels
Laut·itsen (Vester N. L), og Dattersøn af Anders Mørch i
Hvornp 13 nndgaard.
Han var dygtig og meget anset, men noget stridbar,
hvorfor han undertiden ragede uklar med sine Naboer og
a ndre. Fra hnm og ba n Kon e, Inger I<j æ rulf fra Bundga ard i Vcs terhalne, nedslamroer en stor Slægt.
Blandt ha ns Søskende va r Niels Nielsen i Stegenborg
og imon Nielsen paa Øs ter Langtved i Ul sted.
Af fOI·anføt·te Ting vidner fremgaar, at Gaa rd en Lille
Slapris i Su lsted er opstaact kort efter 1600 som Afh yggergaard fra Store Stapris. Store Stapl'is blev kort erter 1700
dell i Øster og Vester Stapris.

SOMMERMØDET
af det herligste vejr foregik sommerens udflugt onsdag den 27. juni til Arestrup, Torstedlund og
Nørlund.
Som sædvanlig udgik færden fra Østerå ved Lq,ndmandsbanken; men mange deltagere sluttede til ved Arestrop kirke, hvis historie var det første emne af dagens
program.
I kirken, som då l'ligt knnde rumme de ma nge deltagere,
bød cl en fungerende formand , baukdirel<lør Chr. Iø t·g ens c n , velkommen og udialle nogle smukke mindeord over
de lo omtrent samtidig afd øde slyrel. esmedlemme r, nemligformanden, !æ re t· Ludv. fl edelund, l borg, og lærer J . Rasmussen , Haverslcv, og sluttede med et : Æ re være deres
minde !
SA skildrede lærer Th . J o h a o s c n , re l ru p, kirkens
his to r ie i s tore træ k. Den c1· byggel ca. 1170, og så la ngt
ti lbage so m til 1519 spores al Torstedlund h ar haft interesse for den. I den ka tolske Ud ejede deo en de l af de
næ rliggende sko,·e. 15131 gav Niels Jensen Vifi'crl de praglfu lde lysestager·, 1582 kirkeklokken. Omtrent sa mti dig tilbyligede ha n en syd fløj, hvo ri Torslcdlund s t'jere fik de re
fre mtidige gravka pel ; i all indsattes her 23 adelige li g i rigl
pryd ede l;:isler . All dette blev nedrevet 1853. Tå rnet ba r i
det sidste hundredår haft tre former: kuppelspir, fladt tag
med kors og nu pyramideformen. 1690 otntaler pnesten J.
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Ruus kirkeladens plads vest for tårnet, og ved norddil(et
ses kirkebrønden og degnebrønden, der vist stammer fra
den katolske tid (vievand). Biskop Lintrup nævner 1722, at
kirken var en af de skønneste i Viborg stift. Københavns
magistrat ejede kirken fra 1884 til 1925, da menigheden
overtog den.
Derefter spadseretur i den gamle skolehave, hvor lærer
Johansen har rejst en :smuk sten til minde om det gamle

l Nørlund park.

Formanden taler.

Fot. Henrik Møller.

skolehus og de gamle degne. Den omfattende, smukt udførte
indhugning har Johansen selv udført.
Nu kørtes til Torstedlund hovedgård, fra hvis høje stentrappe Johansen skildrede gårdens historie. Jonas Wiffert
havde den omkring 1400. Hans slægt i 6 led samlede bøndergods, hvorefter gaarden gik over til en gren af slægten,
nemlig Krabberne, der ejede den i tiqen 1594-1680. Af disse
var Gregers Krabbe den anseligste. Den var en tid i slægten Dues eje, og Fr. Chr. Lewetzau, Restrup, købte den
1724. Fra 1778 er den lagt sammen med Nørlund. Gården
havde over 50 hoveri·bønqer. En af de betydeligste af disse
var Jens Jensens Smed i Arestrup, der efter at have været
hov-bonde i 52 år blev byens første selvejer, idet han
købte sin fæstegård 1832. Siden er alt fæstegods bortsolgt.
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Til gården hører SIW\' n af samm· navn , ca. 1500 ldr. land .
Ca. 1780 anlagde baron Ivc1· Hosenlo·antz Levelzau lindea ll een og d lige veje ud Ih Torstedlund.
Efter at lærer Johansen havde fortall en af de mange
spøgelseshistol'ie1·, der k n •tter sig lit gården , hes, s rlenne
og de ga mle fiskepat·ker·.
Fra Torstedlund kørles til Nørlund, hvor banl<direldø1·
I ø l' g c n s e n i parken fornn hovedbygningen lalle om g rden, dens bygmester Lttd\•ig Munk og Munk'erne med de
Lre ros r i yl\.bnel, og om len romantik, de•· hnr vær l knyllet Lil del ældste Nørlunci . Sagnene siger, al del er • bygt
til et Røverskjul og ikke til et Uerresædr, og de•·for lod
Omoning Margrethe de.t ned rlregge.• Taleren nævnte skipper Klemens hærgen af herrebo 1·gene i Nordjylland og Nøl'lunds ødelæggelse og gik derefte!' ov l ' til heretningcn om
Ludvig Munks opførelse al' det skønne lille renæssanceslot.
Ban m1i lte genlage dementiet af Ellen Marsvin purt i gruncilæggelscn; hun v~t· l<un 9 :ir, da hendes :;enere ægtefælle
i 1581 l.Jegyndle opførelsen !
Efter en oversigt over slollets bygningshislol'ie og på·
\'isning af del nedrevne J.talleri inde i slotsguarden gav laleren en oversigt ovct· ejer-r. kl<en og brngte slnllelig en l~k
Lil den nuværende ejer <lirel<tør Hol'llemann , fo1·cli han nu
med nænsom h< n d • r: der f'o•· borgen c, og f o•· venl ig giY el
tilladelse til besøget.
Efter at have sunget hislol'iens sang • Som dybest
bmnd gi'r altid Jdarcsl vand• , l jrede de ·a. :300 dellagere
sig rundl i pal'l,en og tømte de medb1·agte madkurve. erener holdles den vedtægtsm æssige gcnerall'orsanlling, som
Cl' nærmere omlalt under :o Meddelclscrc.
På hjemvejen s~mlcdes en slot· del ~r dellagerne til
et fælt s lutilebord i Støvring kro lwo1· ' l Par Timer forløb i den festligste ·temning mccl taler og sa ng.

n. )1.

MEDDELELSER
FRA

STYRELSE OG REDAKTION
vore historiske samlinger • Fra Himmerland og Kjær
HCITed« udsender vi hermed 23. årbog, som udgør 2.
del af 8. bind.
Vi har den glæde al kunne melde om en god tilgang
af nye medlemmer. Efter fradrag af den uundgåelige årlige

A
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afgang udgør forøgelsen 46, så vi nu har 617. Alligevel er
tallet alt for lavt, sammenlignet f. ex. med Hjørring amt,
der har ca. 1300.
Fot·h bcnllig vi l 11)'-0I'I{a nisa tionen ar ·ogne-tillidsmænd, som ble vedlaget af generalforsam lingeD, betyde
den længe ventede store tilvækst.
Samfundets ordinære genera lforsamling holdtes i Nørlund park den 27. juni i forbind e! e merl sommenn ødet
Fonnanden, bankdirektør Chr. Jørgensen, beretlede om
virksombeden i de forløbne lo år siden idslc generall'ot·samling.
Til styrelsen geoval tes banl<direktør Cht'. Jørgensen
!borg, sognerådsformand R. elh , Smedi , pastor L. Vesten,
Sulsted, lærer Th. Johansen , Arestrup seminarieforstander
Chr. Høierup Ram m. Nyvalgt blev lær er cand. theol.
Ve lergård , ielsen r·s, l s tedet for Ludv. Hedelund og J.
Rasmussen , der e1· afg, et ved døden, valgles for lo , r lærer
Kr. Væl'Dfelt, Alborg, og cand. phat·m. ' . Iledin, øt·r sundby. Foruden disse beslå r lyrelsen a r regnskabschef
Bye Jørgensen , Hasseris !æret· N. Hald, Hot·sens og lærer
Henrik Møll~r. H Is. Revisorerne, hospitalsforstander K. K.
Nicolajsen !borg, og lærer Joh. Jensen, Gug, genvalgtes.
Regnskabet, som vi bl'inge1· en oversigt over atldet
sted, oplæstes af ltasserercn Bye Jørgensen. Del godkend·
les. Lærer ,Joh. Jensen bemærkede som revisor at han i
regnskabet savnede en udgiftspost. de1· hed løn til redak·
tøren; denne burde for sil arbejde bavc mindst lige saa
meget som de 150 let-., kassereren oppcbæt·e1·.
Efter forslag uf lærer Værnfelt vedtoges det at søge
oprettet tillidsmn n ds-poster rundt i sognene til varetagelse
af samfundets interesser.
Budolfi domkirke har i sommerens løb fået sit ejendommmel.ige spir l'ornvet Det gamle træspir der 1777-80
beko ledes opført 11f de to søskende madam Elisabeth Kyndc
og købmand Ja b Himmerig, var blevet sna medtaget at
rier var fare for ne styrtning. Det nye har jemlwostrul<tion og er opført a f !borg Sldbsværft. Samlielig r kirken
ved en storsUlet gave-indsamling sikret del berømte smithske klokkespil , be lanende ar 12 s løn·e og mindre k.loltker.
Oe bliver nu nnbragt i laarnel og vil til Julen for første
gang lade deres skønne toner lyde over byen.
Idet vi henviser til omtalen i sidste årbog af forfatteren Chr. Heilskovs gave til vort historiske samfund, vil
vi gerne meddele vore medlemmer, at den topografiske
billedsamling er blevet anbragt i et værelse på 1. sal i •Det
nordjyske Landsbibliotek•. Den er tilgængelig for interesserede ved henvendelse til bibliotekets ledelse. Samtidig
beder vi medlemmerne og andre være behjælpelige med at
oge samlingen med sjældne gamle billeder fra by og land.
Af litteratur, der af emne vedrører vort samfund, skal
fremhæves en afhandling om møntfund af museumsinspek-

:\IEDDELELSER FRA STYRELSE OG REDAKTION

381

tør Georg Galsler i • r·bøget· for Nordisk Oldltyndighed o:;t
lli s lore •. Arbar ulingen omhandler flere at de bel ·delige
mønl-fund fra 1 l borg og om egn: Mønt-funpet pA f lborg
almenkirkcg~ rd 1R37 og det slor·e fund Pl Al borg Idastermark 1698. E udelig fundene P• Bi e r· led hed e og fund e u
fr·a Øster Uttrup.
l 25, ret for s in b st en holdt • Dansk his torisk Fællesfoming• et godt besøgt ju bil æ ums møde i Kolding i dagen e
8- 10 juni. Sidst<'. dag va r h elliget n udnugl til Ribe og
Sidbelund krat. Alborg hisloriske mu seum var- rept·æsenterel ved vor formand, bankd irektør C hr. Iørgen s<'n, og rerlal\tøren , læ r·et· Hent'if\ Møller, var· udsendin g for vort
bi lo t:is ke sa mfund .
rbøgernc fra 1920 og opefter l<an med lem m e rne erhverve for 2 kt•. pr. s tk. De lidiigere er udsolgt.
Fot· J1al\' pris, 2,50 kr., kan Abonneres på • Fortid og
ullcl •. som ud gives ar • Dansk histor·isl< F æ llesfot· ning c.
Ugoledes kan andre samfnncls lirsskrifte r erholdes til nedsnt pris.
Et mcg t lill e restopla g nf afdød la ndlæge Stenholms
Bldr·ag Li l !borg Bispedømmes llistol'ie • (250 sider·) lwn
l'! for· 1 In:. pr. ·tk. ved hen\•e ndelse Lil redaktøren.
l foreningsan liggend er bedes man benvende sig til for~naoden, bankdirektør Chr. .Jør~en s n, Landmandsbaoken ,
Alborg, eller til kasse reren, regnskabschef Byc .Jørge nsen ,
Ho seris. l sager vedrørende å rbogen, bidrag m. m. henvender· man sig til redaktøre n, lære r· Henrik Møllet·, H; Is ,
Vårs t.
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AF AARESTHUP SOGNS HISTORIE
AF TH. JOHANSEN
(FORTSAT)

efterfølgende korte Redegørelse for hver af Byens
Gaarde er tilstræbt at fremføre Fæsternes og senere
Ejernes Navne, efter at Gaardene er bleven købt fra
Torstedlund Gods. Rækkefølgen, som findes paa Aarestrup Udstykningskort af 1798, er tildels fulgt; tillige
er anført det Navn, som først i de sidste Aar er bleven brugt paa Gaardene. Med Undtagelse af Hyldgaard og Bjerregaard er flere ny, medens andre er
taget fra et paa Kortet anført Stednavn.

I

Gaard Nr. 1.

Vestre Bjerregaard.

Navnet Bjerregaard er ældgammelt og stammer
sikkert fra Bakkenraget Harbjerg. I Læ af dette laa
Gaarden sammenbygget med østre Bjerregaard. Saa
langt tilbage, der kan spores, har disse to Gaarde
haft deres Beliggenhed i Byens nordvestligste Hjørne,
og deres Jorder laa umiddelbart Vest for og strakte
sig fra Suldrupvejen mod Øst til Ulvkjærsengene i
Vest. Gaardene havde i sin Tid fælles Stuehus.
Den første navnkendte Mand i »Beiægard er
Seurin Nilz«, der ifølge et Tingsvidne paa Hornum
25
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Herreds Ting af 6. Novbr. 1480, iboede denne Gaardp
som »Lass Wiffertz') indword med Lovhævd<(.
Derefter anføres i 1637 Mads Knudsen, Bieregaard, i 1656 og 64 Jeens Lauridsøn og i 1688 Thomas Laursen.
Peder Sørensen (Degn) var Fæster 1719. Da
han ofte benævnes Degn, er det muligt, at han var
Søn af Søwren Pedersen, som var Degn ved Kirken
fra ca. 1680. Han har underskrevet Bylavene med
Navnet Peder Sørensen Biergaard, der ligeledes ·er indført i Kirkebogen ved hans Begravelse den 18. Maj
1753. Han var Fæster til sin Død og blev 67 Aar
7 l\1aaneder gammel. Den 13. Juni s. A. opgjordes.
Dødsboet. I Skiftet ses, at han efterlod sig Enken
Else Jensdatter samt 6 Børn: l) Jens Pedersen, 4QAar, 2) Søren Pedersen, Ladefoged ved Albæk, 38 Aar.
3) Peder, 36 Aar, 4) Niels, 25 Aar. En Datter, Margrethe, var gift med Brændevinsmand Niels Rasmussen i København og en anden Datter var gift med
Peder Nielsen Foldager af Byen. Boets Indtægt var
l 02 Rdr. l Mark og 4 Skilling, og dets Besvær var
139 Rdr. l Mark, saa der var intet til Deling mellem
Arvingerne. Gaardens Besætning var 8 Heste, l Mærplag, 3 Køer, 5 Kviekøer, l graa Stud, 2 aarings Stud1
)

Samme L. Wilfertz til Repstrup indværgede samtillig
flere andre Gaarde i Ardestr.up, saaledes Hylgarth (Luss
Pcrz), 1 Gd. (Per Snilker?), 1 Gd. (Jess Perz), 1 Gd.
(Mates Terkelz), 1 Gd . (Per Olez), jeth Bol (Terkel Jwdæ),
jet h Bol (Seurin H uvælman), jet h Bol (Hans), jet h Bol
(Ingh), jeth Bol !Lass Skredher) og Fogden Jep Budis
og 8 Dannemænd mælte hans Lovhævd stadig i samfulde 3 Ting inden alle 4 Stokke. (Sml. Rep. DiJJl. R. D.,
2. R., III.) 21. April 1455 fik vclbaarne Svend Las Wiffert et TingsYidne paa 2 Gaarde i Aaritztorp, som Jes
Persz og Las Mikelz iboede. (R. D. R. D., 2. R, I, 151.)
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nød, 2 spæde Kalve, 3 aarings Svin, 13 gl. Faar og
8 Lam.
Hans Søn Peder Pedersens Fæstebrev er dateret ~ 8 /G 1753, hvorved han overtog Gaarden med Besætningen og giftede sig den 9/12 s. A. med Bodil
Christensdatter, med hvem han fik 3 Sønner og en
Datter Else. Hans Moder oplod Gaarden for ham
imod, at hun skulde have »Ophold ligesaa godt, som
han det selv nød«. Han fradøde Gaarden d. 9. Juli
1775, 59 Aar gl., og Bodil overlevede ham i 5 Aar.
Rolingshuset bestod paa den Tid af . 9 Fag, Laden, 15 Fag, var forfalden, Stalden, 9 Fag, og Fæhuset,
7 Fag. Til Reparation af disse udsaltes 62 Rdr.
Skiftet viser· et Underskud paa 120 Rdr. 3 Mk. 11 Sk.
Den næste Fæster var Landsoldat Anders Sørr.nsen Foldager (Fb. 17/s 1776). Han var født i Aarestrup 1745, Søn af Søren Nielsen Foldager og Kirsten Pedersdatter, forhen i Enggaard. Besætningen,
der da forefandtes, var takseret:
l
1
l
l
l
1
2
1

sort Hest 13 {\ar .. . .. .. . ........ .. ...... .
brun do.
12 • .. ... .... . ... . .... . . .. . . .
graa Hoppe 16
..... ... . ........ .. . . .. . .
sort do. 13 • .. . . .... .... .. ... . . . ... . .
graa do.
. ..... . . . .. . ...... .... .. .
brun do.
7 • ..... .. . ... .. .. . . .... . .. .
Føller ................... . . .... . ...... .. .. .
nød Koe 12 Aar .. . ..... .......... .. . ..... . .
1 sort tavlered Ko lO Aar . . .... ..... ..... ... .
do.
9 Aar . . ......... .. . ..... .
1
1 sort Kvie 3-4 Aar ....... ........ .... ... . . .
3 Kalve ............... . . . . ..... ... . .... ..... .
12 gamle Faar ............. ..... . .. .... .... . . . ·
2 aarings Svin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rdr.

Mark

5

2

6
2
4

8

8

4

2
3
3
3
3
2
6
2

2
4

2

I Fæstebrevet havde Anders Sørensen lovet at
ægte Formandens eneste Datter, den 16-aarige Else,
25°
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og at give Moderen Ophold. Dette Ægteskab kom dog
først i Stand efter Moderens Død den 30 /J 1780, og
Vielsen fandt Sted 8 /lo s. A. Efter Datoerne at dømme
kan det synes, at .Moderen har ment, at det var bedst
for Else at vente. I Ægteskabet fødtes 3 Børn, Peder,
Bodild og Søren. De to døde som smaa, og Else
fulgte dem i Graven kun 29 1/2 Aar gl., d. H/5 1790.
Anders Sørensen giftede sig straks efter med Kirsten
Andersdatter og fik endvidere med hende 2 Sønner
og H Døtre. I 1810 oplod han Gaarden paa Grund
af Skrøbelighed for en Søn, men levede som Aftægtsmand til d. 27/2 1831, 86 Aar gl.
Peder Andersen (Fb. dateret København 15/2 og
Torstedlund d. 2 /s 1810) af første Ægteskab havde
Gaarden i en lang Aarrække. Han købte Gaarden af
Proprietær Rasmus Conradsen, Nørlund, ifølge Skøde
af 5. Oktbr. 1832 for 800 Rdr. Han døde som Aftægtsmand d. 13 /4 1862, 80 1 /~ Aar gl.
Anders Eriksen var Selvejer og blev gift med
Therkild Christensens Datter Anne Margrethe, hvilket
Parti hendes Forældre havde faaet ·bragt i Orden.
Han døde barnløs 10/12 1889, 68 Aar gl.
Den næste Ejer var Søren Byrresen 1 ), der var
Sognerandsformand i en Aarrække. Efter at han
havde solgt Gaarden til Niels Pedersen fra Hobro,
fulgte en Række Handeler med denne, og Gaarden
skiftede hurtigt Ejer. Af disse nævnes Martin Bak
fra Han Herred, Anton Christensen fra Nørholm, R::~s
rnus Jensen, Hvorvarp, Christian Vandet fra Han
Herred. Et Par Aar før Verdenskrigens Udbrud
købte Søren Gundersen fra Mosebæk i Sønderup Sogn
den for 31,000 Kr.. Han solgte den atter til et Kon-

'J Der siges, at han gav kun 8000 Kr. for den samt Aftægt
til Formanden, der kun levede i

('t

Par Aar efter.
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sortium, idet han af samme tilbyttede sig sin Fødegaard. Den nuværende Ejer Albert Nørhave gav
70,000 Kr. for den i en Tid, da Krigen havde presset Priserne højt op.

Aarestrup Sogneraad ca. 1893

Formund Ganrdcjcr !>ctlrr Clarislenscn, Oue, med nogen , ved hnns hojrc
Sidt• Sm·cu Byrrcsen. lljerrcgatu·cl, og ved venst·re Boclsmo.ucl J ens P. S.
llodker. l mellemst(' R:'l)kk' fm v nsll·e · Proprictær Erik Christensen,
l':rslcclgonrd , Peter Frlslntt> og SlcO\'fogecl Ped ,. And ·rs 11 (Grcgrt·sen)
E pelund. Bag ved stnnr ,Jens I.;Jhjær. Torsbjet·ggz.lnt·cl, saml Ltcrlw C H.
Flygur, der u<l~n n t være Mecll m ur med , fordi mon sæd\'nnligvls rorltcn
holdt Mode i Skolen.

Siden Loven om Sognekommuner af 1867 nævnes
gneraad form ænd n e : l.
ieb Krabsen , tubberupgaard, 2. Erik hrlsle nsen, 3. ,Jen S. Rebild,
EnggaaJ·d, <!. Peder ue, 5. ør n B 'IT sen, 6. igvald Andersen Torstednyganrd, 7.
br. Knud en,
F ldage rgaard, 8. ~i l P. K rocrb, Bjenegaard . Niels
Morte n n, \ i·e rgaard, 10. Søren Ande t· n Bø<telund,
J l. Alherl Nøl'have, Hj rregmnd.
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Gaard Nr. 2. Østre Bjerregaard.
Jens Mortensen nævnes som Fæster i 1683 og 88.
Niels Lauritsen frakom den i 1726 til Christen
Pedersen, barnefødt i Ersted. I-lan var meget fattig
og fik til Sommerføde af Herskabet l Td. Rug, 1 Td.
Byg og l Td. Havre samt 6 Lam. Kun i tre Aar
blev han ved Gaarden og frakom den af Armod til
Søren Jensen af Stubberap (Fb. af 8i7 1929), der blev
fritaget for Hoveri og Landgilde i et Aar Yed Overtagelsen. Herskabet gav ham 20 Rdr. til 2 Bæster,
2 Læs Gavntræ fra Skoven til Hjul og Gaardsredskab,
og til Sommerføde: 4 Skp. Rug, 4 Skp. Byg samt 1
andet Aars Studnød. Han fragik ogsaa begrundet paa
Armod og efterfulgtes af den lige saa arme Peder
Christiansen Fausing (Fb. at 29/10 1742), der maatte
hjælpes med 4 Bæster, l Fæhøved, 2 Læs Gavntræ
og fritoges for Hoveri i et Aar og for Landgilde i 3
Aar. Han skulde efter Høsten tilbagegive Ridefogden
paa Torstedlund 4 Td. 5 3 /! Skp. Rug, som var udsaaet i Foraaret. Gaarden synes at være særlig udpint ved dette Fæsteskifte, idet de øvrige af Byens
Gaardmænd blev ordrede til at køre 100 Læs Gød~
ning paa Marken, h'•is saa meget kunde faas hos
Gade-Husmændene. Fausing holdt dog ud til d. 2 %
1758, da han fradøde Gaarden, 69 Aar gl.
Niels Pedersen, kaldet baade Degn og Bjerregaard,
(Fb. 27 /4 1758), var Peder Sørensens Søn fra Nabogaarden, hvor han var født i 1728. Han modtog af
Herskabet til Vaarsæd: 31/2 Td. Byg og 8 Td. Havre,
2 Læs Gavntræ og Fritagelse for Hoveri til Mikkelsdag. Han viedes d. 2/7 1758 til Anne Nielsdatter af
Aarestrup, med hvem han havde 2 Sønner og 6 Døtre
Han døde som Fæster 18 /n 1795, og Hustruen overlevede ham og døde d. 14/12 1806, 72 Aar gl.
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Peder Niel n Bjerregaard (Fb. ~ . h o 1796) flk
Gaarden opladt af l\loderen, der paa Gt:u nd af Alder
.og Skrøbelighed ikke kunde driv den. Han blev
gift med Anne Søren dalter fi-a Høde Mølle d. 21 /
J 796 og døde om Fæst r d. ~ 0 ta l 29, 68 Aar gl.
Efter den11 Fæster er and ynligvi en Lakune.
Flere N aYne er dog i d n efterfølgende Tid k nyllet
til Gam·den. Saaledes m vne
bristen iel ·en i l< 32
Søren Bravistrup og Sør n Ing,•ard en fra Bør1elund,
der visl havde ndel i Jorderne. l 185uerne indreltedc, siges der, den pensioner d
kaJelærer Lar
Peter Krabsen Bolig i et lykke f Laden, men t1 •ltcde efler karl Tids Forløb til Er ted.
Christen Nielsen Krogh ' 1ar elvejer og Broder
Ul Jen N. Krogh i Kildegaa1·d. Han var født i Tejlhus j Rold ogn d. 26/6 1829, lwilken nu forlc ng t
nedlagte Gaard havde 'ære l i K1·ogh 'erue Eje i flere
Slægtled. IVIan agde, a l der va r P nge og ølv i
Tejlllll . Chl'i len Krogh gjorde Fremgang og bleY
jævn l reJstilJet ved øsll'e Bjerregaard. Med sin H o tru
Kir ten Jensdatler fra V lsted havde ban kun n
eneste øn, Niel Peter Nielsen Krogh, der oYertog
Gaarc.len i 1893 og gav kun 3 00 Kr. for den aml
en Aftægt til Faderen, hvis Størrelse ansloges til l:'WO
Kr. for 5 Aar. Sammen opelskede de en smuk BeS< tning i Gaarden, der i 188
var bleven tilkendt en
l. Pl'æ mic paa 200 Kr. 1890 solgte de en Hing ·t
»Claus< for 3400 Kr. 189 forpagtede Niels P. Krogh
tillige Præstegaa1·den, som han drev i en Aanækk ,
~g Lil hvis Drifl han købte el Pa1· stærke Stude.
Fad.e1·en og Sønnen bavde meget for, som første ogsaa udtrykte sig: »Vi har altid saa fono,·eL travll!cc
Sønnen havde fra sin ngdom af mange Interesser,
om han fortsatte med i hele it Liv. En af Gam·-
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dens Hopper var i flere Aar anset for at være Jyllands bedste. Fra Barndommen af havde han en
særlig Forkærlighed for Dyr; han begyndte med
Kanariefugle, Stillidser, Turtelduer og sluttede udelukkende med præmierede Køer og Heste, hvorfoy
han ogsaa havde en Bu n ke a f Præ miedi]lom er pra ngende i Dagligstuen. Hver Dag fra ban var H) Aa r
og 'Lil sin D ødsd ag fø rle h an en Dagbog, in f olio, og
heri er bemærket en Mæ ngde Møder og daglige Begivenheder fra Byen saavelsom en daglig Vejrberetning. I det offentlige Li v tog han stærkt Del og var
saaledes en Tid Sogneraadsformand og Regnskabsfører i Sparekassen. Fra Ungdommen fortsatte han
langt op i Aarene med sin Spillemandsvirksomhed
og var kendt som en god Musiker ved Legestuer og
Fester fra Skat Skov i Syd til Svenstrup i Nord.
Han spillede saaledes baade Fløjte, Violin og forskellige Blæseinstrumenter. Som Spillemand i Aarestrup
tog han Magten fra den ældre Niels Christensen Rebild i Stubberup, der kun benyttede Violinen.
I 1888 giftede Niels P. Krogh sig med Ane Margrethe Christensen fra Østergaard, der døde l 901 ved
en eneste Barnefødsel. En Plejedatter, Marie Østergaard, fik Gaarden efter hans Død i 1912. Hun indgik Ægteskab med den nuværende Ejer Severin Larsen fra Nr. Tranders.
Udbygningerne er opført efter en Brand i 1898
af N. P. Krogh. Vestre Bjerregaard var da allerede
af Søren Byrresen flyttet ca. l 00 m længere mod
Nordvest efter Lynbranden i 1895 1).
1
)

Om Bjerregaardenes Brand fortælles: Den 23. August
1895 trak hen ved Midnatstid et frygteligt Tordenvejr op.
Konen i Enggaard vaagnede og fik Folkene op. En
-Karl blev sendt op paa Stuehusets Loft for at lukke
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Fra østre Bjerregaard oprettedes i 1843 den Gaard,
som ligger paa Bakken og kaldes Korshøjgaard. Her
Lemmen i Sydgav len. Han fik den lukket; men da
lynede det saa stærkt, at han for vild paa Loftet og
kun med stort Besvær fandt Trappen ned igen. Straks
efter fulgte et vældigt Rabalder, og Konen hørte, hvor
Lampens Blikskærm klirrede paa sit Leje. Det slog
ned, mente hun, og kommen udenfor kunde de lugte
en sveden Røg. Mændene løb op i Niels Kroghs Gaard.
men det var ikke der, men i Søren Byrreseos Lade, at
Lynet var siaaet ned. Folk fik travlt med at faa deres.
Kreaturer ud af Nabogaardene. Niels P. Krogh kom
løbende med sin store Præmietyr i et langt Reb og med
sin Plejedatler paa Armen. I Enggaarden leverede han
Barnet til Konen, der lagde hende i Seng til hendes
sovende smaa. Tyren bandt han til et Poppeltræ udenfor Stuehuset og jog hjemad igen, da hans Gaard jo
var sammenbygget med den antændte. Men han havde
givet Tyren for langt Reb, og foruroliget af Røgen, der
drev ned over den, vendte og drejede den sig brumleude og jog Hornene ind ad Sovekammerets Ruder.
hvor Børnene hylede op. Fra begge Bjerregaarde, Kilde·
gaard og Enggaard, for det ene Kreatur ud fra Gaardsleddene efter det andet, og Manden i Kildegaard gik
langs sin Vesterlænge og slog Ildflager ned fra Straataget. Inden Folk kom ind i den brændende Gaard,
havde Sønnen Jens Byrresen faaet alle Kreaturerne
drevet ud af det eneste smalle Gaardsled mellem Stuehuset og Vesterlængen. En Ko løb dog atter ind og
brændte tillige med en Del Svin og Hc.Jns. Vinden fra
Nordvest tændte snart Stuehuset, hvorfra man kun havde
faaet nogle Sengeklæder og lidt Bohave ud. Imidlertid
var alle Byens lndvaanere strømmet til, men da vestre
Bjerregaard ikke mere stod til at redde, tog man fat i
østre. Paa Vejen Øst for stod snart en lang Række Bohave. Man frygtede for, at nordre Side af Byen skulde
antændes. 2 Gange havde der været Ild i Enggaards
Tørvehus, men den slukkedes straks. Fra Dammen
hentedes Vand i febrilsk Hast af de mange Folk for at
dænge det paa den tilstødende Gaard. Sognepræsten
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par v~ret flere Ejere. Degnesønnen Peder Chr. Krabsen, J:ens Oustrup, Niels Stensager, Christian Secher,
Anders Rasmussen, Jens P. Jensen og nu Poul Poulsen.
Gaard Nr .•'1. Kildegaard. .
Denne Gaard har fra gammel Tid ligget omtrent
paa samme Plads; men ved senere Ombygninger er
var o~saa kommen til Stede og var under Bjergningen
fra Østergaardens Stuehus med flere naaet op paa Loftet. Her fandt han nogle ubundne Sække med Dun og
Fjer, som han skyndsomst halede ned ad Bryggerstrap,pen, hvor Folk i Snesetal uden at kunne se for det
spredte Indhold nedtrampede Sækkene i Stenpikningen.
Skønt Gaardenes fælles Midlerlænge nedbrændte fuldstændig, lykkedes det at redde største Delen af N. P.
Kroghs Lade og Østerhus, ligesom kun Vesterlemmen
i Stuehusets Gavl gik med i Løbet. Næste Morgen gik
alle fire Gaardes Heste og Kreaturer i smuk Forening
-efter den frygtelige Nat i Enggaardens Ærtestykke. Jeos Byrresen fik siden et smukt Lommeur af Brand.kassen som Paaskønnelse for sin resolute Redning af
Kreaturer.
Da Lynet atter tre Aar efter paa samme Dato om
Middagen slog ned i østre Bjerregaards Lade, brændte
mærkværdigt nok foruden alle Udbygninger kun den
·østre Gavllem i Stuehuset, der endnu staar alene tilbage af.det gamle dobbelte Gaardkompleks.
Især ved optrækkende Tordenvejr fra Sydvest synes
en Linie over Aarestrup By og østpaa langs Skovkanten at være stærkt tiltrækkende for Lynnedslag. For
langt over 100 Aar siden slog det ned i Kirkeskibet.
1843 brændte Taarnet ved Lynild. 1872 revnede det
.alter Skibets Mur. For en god Menneskealder siden
brændte ligeledes en lille .Mølle Øst for Byen. For
tredie Gang slog det ned for en halv Snes Aar siden i
Bjerregaards Lade uden at tænde, men det dræbte derimod en Kalv . . 1914 splintrede det en Snes Telefonmaster ad Vejen østpaa til Skoven. 1932 brændte i
samme Linie Gaarden Villumvad, ligesom det jævnligt
har dræbt 1\reaturer paa Byens Marker.

AF AARESTRUP SOGNS HISTORIE

395

den flyttet saa langt nordpaa, at den gamle Gaardsplads nu er Have.
Laurids Jensen var Fæster her 1637, Jens Laursen i 1664 og Just Nielsen i 1683.
Niels Justesen boede i den 1730, da han i en
Alder af 38 Aar oplod den for sin 4 Aar yngre Broder Jens, fordi han da overtog den Gaard i Stubberup, som ))Peder Mouritzen sidst havde i Fæste, men
af Armod frakom«.
Jens Justesen (Fb. af 20 /6 1730) var gift med
Marie Ollesdatter. I Skiftet af 90 /12 1758 efter hans
Død nævnes Sønnerne Just Jensen, ~6 Aar, Christen
Jensen, 7 Aar (døde allerede 1774), og Døtrene Birgitte Jensdatter, 24 Aar, gift med Niels Sørensen Skovfoged, og Boel Jensdatter, 18 Aar. Rollingen bestod
da af 8 Binding, Laden af 10 og Stald- og Fæhus af
11 Binding, hvilke skulde repareres af den ældste
Søn for 45 Rdr. Dødsboets Indtægt var 107 Rdr. 3
Mk. 5 Sk., medens dets Besvær var 131 Rdr. 4 Mk.
Marie Ollesdatter sad paa sin Mands Fæste i 21/2
Aar, da Sønnen Just Jensen, kaldet Smed (Fb. 2 %
1761), gift med Mette Sørensdatter, overtog Gaarden
<lg gav sin 51aarige Moder Husværelse. Hun døde
først 3 /4. 1785. Han gav i Indfæstning 20 Rdr. og
oplod Gaarden for Sønnen Jens, født 22 /3 1767, hvorefter han døde som Aftægtsmand den 28 /6 1789, 57
Aar gl.
Jens Justesen lovede i Fæstebrev af 13 /12 1787
f<lruden det sædvanlige Landgilde at skove og favnsætte l Favn Ved for Herskabet aarlig, samt at køre
det til Hobro eller en anden Ladeplads i Nærheden,
h vorfra det skulde sejles til København, h vor Herskabet opholdt sig. For hvert Læs skulde Fæsteren
have 2 Mark i Fragt for den 6 Mils Køretur. Gaar-
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dens Korn skulde han lade male paa en af Stamhusets ny Landgilde-Møller, Røde Mølle og Kragelunds Mølle, hvilken sidste faa Aar før var bleven
fornyet. Skulde han ikke kunne enes med Faderen
»om hans Nødtørft«, skulde Herskabet bestemme den.

Gamle Lervarer fra Kildeganrd. Grethe Østerganrds Tran lam pe og Æbleskivepande samt en •Jen mands donk• til 3 Pægle Øl, som toges med paa
Markarbejdei). (Tilhører Enk<lfru Marie Sn\omonsen, i\l~jlby).

Moderen ''ar vist død i 1774. Han gav i Indfæstning 20 Rdr. ligesom Faderen og viedes til Else Niels~
1
)

I 1860 var Gmd. Karl Christensen der da boede i Morlen Christensens (Kræmmer) Gaard i Nibe for at sælge
Havre. Han købte da en li11e Lampe som et Blækhus
men med en lille Jbe ovenud samt 1 Pægl Petroleum.
Det var for·brn·scnde som den kunde lyse op i Stuen.
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datter den 16/2 1787. I Ægteskabet var et Par Søn
ner og Døtre, og en af Sønnerne, Just Jensen, blev
gift 1817 og benævnes som Fæster af Slægtsgaarden
i 1823, men døde samme Aar. Den næste Fæster
lovede at tage hans efterladte Enke Margrethe Sørens·datter til Ægte med tre Børn.
Niels Pedersen Østergaard (Fb. af 26 /~ 1824) .fritoges for Indfæstning, idet han betalte de resterende
kgl. Skatter. Gaarden blev ved Forordning af 24.
Juni 1840, ny Matrikul Nr. 3, skyldsat for Gammelskal 41 Rdr. Hartkorn Ager og Eng 3 Td. 7 Skp. 2
Fdk. med Andel i 2 Fælleslodder. Jens Justesen var
Aftægtsmand til sin Død den 30 /1 1835. Hans Alder
var 68 Aar.
Jens Nielsen Krogh (1S47-1882) var født i RoldTejlhus 25 /7 1817 og blev gift med Mariane Kristensen fra Vaarst paa den Tid, da han fik Fæstebrev.
Hans Søn Niels blev født samme Dag, som han i
1848 blev indkaldt som Soldat. l Krigen gjorde han
Fremgang og hjempermitteredes efter endt Krigtstjeneste som Sergent. Hans Sabelkvaster gemmes endnu.
Han byggede en Hestestald til Vesterlængen, der ofte
benyttedes som Kirkestald. Niels Østergaard og Margrethe boede i Aftægtslejligheden i Østerlængen. Han
døde, 51 Aar gl., 5 /a 1850, medens hun overlevede
ham i mange Aar. Jens Krogh var Fæster til sin
Død, •len 30 /s 1905, og opnaaede den høje Alder af 87
Aar. Den eneste Søn, Niels Krogh, forblev ugift hele
sit Liv, og det var ham en stor Sorg, at han ikke
fik Fæstegaarden efter Faderen, skønt han i adskillige Aar havde drevet den for ham. Han var i mange
Aar en ualmindelig pligttro og dygtig Kirkeværge og
Klokker.
I en Tid var Bøttern Bestyrer paa Gaarden.
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Morten Sørensen Skovfoged, der i mange Aar var
Kusk for Kommandør Bluhme, Nørlund, købte som
Bestyrer Gaarden for 10,000 Kr., men solgte den til
.Jens P. Nielsen, nu Mosegaard, for 13,500 Kr., der
atter i 1909 afhændede den til den nuværende Ejer
:'lliels Cbr. Bisgaard af Haverslev for en Købesum af
23,000 Kr.
GaaJ·d Nr. 4. Lillvang.
Her var i 1656 og 1664 ikke mindre end 4 Fæstere
nemlig: Niels Skovfogit, Christen Michelsen, Søfren
Pedersen og unge Søfren Laursen.
I 1683 er Fæsternes Antal svundet til 3 nemlig:
Søren Pedersen, Christen Michelsen og Peder
Sørensen.
I 1719 nævnes Morten Christensen Rytter blandt
Gaardmændenes Navne. Han oplod Gaarden af Alderdom og Skrøbelighed for Sønnen imod, at han skulde
give Forældrene »Husværelse paa Livstid«. Han levede derefter i 19 Aar og døde 83 Aar gammel og
begravedes den 5 /s 1769. Han er Stamfader til en
Mængde Mennesker i og udenfor Sognet.
Christen Mortensen (Fb. 8 /ø 1750) fradøde Fæstet
den 201 1 1768, 50 Aar gl. Gaardens Bygninger var
da en Rolling paa 11 Binding, den søndre Lade 15,
den østre Lade 9 og Stald- og Faaresti 11 Binding.
Hans Hustru hed Maren Jensdatter.
Niels Sørensen af Ræbild og kaldet Ræbild (Fb.
!fu 1768) var 25 Aar, da han kom til Byen, og var
i mange Aar Udvisnings- og Takseringsmand, naar
der af Godset fældedes Træer i Skoven til 'Brænde
eller Gavn- og Bygningstømmer. Den n/s 1768 viedes
han til den forrige Fæsters 42-aarige Enke, som i
første Ægteskab havde 4 Sønner, Morten 15 Aar,
Peder 12 Aar, Jens 6 Aar og Niels 1 1/2 Aar. De fik

AF AARESTRUP SOGNS HISTORIE

399·

kun et Barn Dorthe Helvig, der døde. Han gik fra
Gaarden formedelst Uformuenhed og Skrøbelighed og
var ved sin Død den 13 /lo 1810 understøttet af Aarestrup Hospital. Maren blev 86 Aar gl.
Da Peder Sørensen Ræbild (Fb. 4/4 1799) overtog Gaarden, var dt'n lige udskiftet, og han fik til
Hjælp af Godset den Rug, som var udsaaet om Efteraaret samt til Vaarsæd 2 Tdr. Byg og 8 Tdr. Havre.
Fra Skoven fik han et Bøgegavningstræ samt i Bygningshjælp Under- og Overtømmet· til 8 Fag Hus; .
Han skulde yde Landgilde, som· foran anført efter ny
Ligning over Byens Afgifter samt huse det gamle
Fæstepar. Han viedes d. 2s/12 1800 til Maren Laustdatter af Byen. Deres Søn Søren Pedersen Ræbild
blev født den 5/4 1802. Efter Sigende skal Faderen
i 1832 have afstaaet Gaarden til denne Søn, men da
han kort Tid efter købte Enggaard, har Peder Ræbild
maaske fortsat Driften en Tid. Han døde som Af-tægtsmand 1 /4< 1852, 83 Aar gammel.
Søren Ræbild købte imidlertid Gaarden fra Nørlund 14. December 1832 og betalte den kontant med
950 Rdr. Sølv,' men laante til Handelen 600 Rdr. af
Husmand Peder Christensen Rebild i Rebild, hvorfra
hans Fader var kommen til Byen. Ifølge Skøde af
2
% 1843 solgte han Hovedparcellen til
Therkild Christensen fra Torsted for 900 Rdr.
Sølv, og en anden Parcel afhændede han om Foraaret samme Aar til Carl Christensen af Lyngsø for
500 Rdr., hvilket gav Anledning til to Gaardes- Oprettelse paa Bakken Nordvest for Byen, idet Carl Cluistensen først lejede yderligere det Nord for Ejendommen beliggende 30-40 Tdr. Land store Stykke Jord,
som hans Enke i 1880erne solgte med Bygninger paa
til Morten Christensen for 2800 Kr.
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'rherkild Christensen rev den gamle Bindingsværksrolling ned, men lod dog Taget staa paa Stolperne, indtil det atter kunde hvile paa de nuværende
Kampestensmure. Han døde som Aftægtsmand 19/9
1879, 73 Aar gl., efter at have overdraget Gaarden til
Sønnen,
Søren Chr. Therkildsen, der var Sognefoged i en
længere Aarrække. Hans Enke Vilhelmine afstod den
til Svigersønnen Andreas Nielsen, der 1919 solgte den
til den nuværende Ejer, Lars Peter Larsen fra Sørup,
for 36,000 Kr.

Gam·d Nr. 5. Damgaard.
Denne Gaard ligger Nord for Østenden af Bydammen.
Michel Skiøtte boede i den 1637, og i 1664 var
hans Medfæstere Jens Sørensen og Søfren Madsen.
I 1683 nævnes atter de to sidstanførte Fæstere.
Christen Justsen havde den i 1719, men døde i
November 1734 kun 42 Aar 3 Maaneder 8 Dage gammel, og Præsten gjorde ifølge Vedtegning i Kirkebogen Prædiken over ham.
And ~ rs quistensen (Fb. 5/2 1735) skulde ægte
Formandens Enke, Kirsten Laursdatter, som han ogsaa blev viet til d. t-/2 1736. De fik en Søn Christen
og en Datter Anna og besad Gaarden i mange. Aar,
indtil de af Skrøbelighed og høj Alder oplod den for
Niels Christensen af Tingbechs Mølle (Fb. 17/9
1778), der skulde yde Ophold til Anders Christensen
og hans over 80 Aar gamle Hustru, »og hvis de ej
kan dele Hus med ham, skal dem indrømmes særlig
Husværelse og aarlig svares 2 Td. Rug, 2 Td. Byg
<>g Ildebrændsel«. Denne usædvanlige Bemærkning
kan tyde paa, at de gamle har været Herskabet sær-
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lig d 'glig
g li'O Hu h ldere. Ni l Christense n gav
i lndf, slning 20 Rdr. Han afstod (!aard n ved D ·laralion i fieU n d. an;~ 1791 Lil d n 32-~la rige
.Jen .hri ll'nsen 1 >hild') (Fb. "'/7 1791), der Yist
var Christen Mortensens Søn fra fornævnte Gaard og
døbt d. 30 /9 1759. Ved Overtagelsen fritoges han for
Indfæstning og ægtede d. 19 /7 1789 Karen Nielsdatter
::~r Aarestrup, 11Wd hv m han fik 2 Sønner Od 5 Døtre.
Han d1~de ct. 6/u 1824, G4 Aar g l. Hun V}lJ' S gncfo ~cd .
Moderen h·u· fl r l·ad re ns
d icldct paa
ti nn es ·æste, indtil ønn n
Christen Jensen Rebild, (Fb. 1/7 1832) overtog den,
skønt det i Fæstebrevet siges, at han tik den efter
Faderen. I dette lover han at holde sig fra ulovligt
Krohold og Skovtynri og gav i Indfæstning 50 Rigsbankdaler Sedler. Han var gift 2 Gange. Ane Larsdall •r d ød 39 A<tr gl., hvorpail ban a!gl d Maren
Ni l (Jall r. I han s Tid var Ganrclens Ø lcl'l· · ug
Holling. PHa 13 •l>orl l ni' 179
es l Hu . beliggende
paa den 1111 ,.<•r ·n de L n l s ' c Lbjørn •, h vil k t vist
har været Beboelseshus dengang; thi ved Gravning
og Ombygning fandtes senere Ildsted der. Christen
Rebild døde som Aftægtsmand 9/12 1871, 78 Aar gl.
og hans Søn,
Lars Cluistensen Rebild, havde da overtaget
Fædrenegaarden. Han var gift med Søren P. Ræbilds Datter, Mariane, fra Enggaard. Det Stuehus,
som endnu staar, byggede han, medens det gamle
indrettedes til Stald. Han blev første Selvejer af
Gaarden, idet han itlg. Skøde af 26/s 1882 købte den
samt Ørnsgaard, der siges for 25,000 Kr. for begge
Gaarde. Sidstnævnte fik dog hans Svigersøn, Chri') Rebild slaves ligesaa ofte Ræbild.
26
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Den sidste Majbøg stod plan te t ved Lars Rebilds Østerlænge
ca . 1879.
Denne Bygning, opført Stykke for Stykk e i 3 Højder, er et godt Billede
paa Befolkningens nøjsomme Byggemaade i forrige Aarhundrede. Hos
Lars Rebild holdtes Legestuerne.

stian Jensen, der med Hustru og 4 Børn havde boet
hos dem. Ved Handelen delte de, sagde Lars Ræbild, baade Pengene, Børnene og Køerne. I Ørnsgaard var der ellers ikke meget; thi H u sene la a
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næsten paa Jorden, og den gamle Søren Smed der
havde tilsidst kun 2 Køer og et Par gamle h vide
Heste, som han kørte rundt med for en endnu ældre
smal Pindevogn. Lars Ræbild solgte Gaarden ifølge
Skøde af 28 /s 1890 til
Jens Jensen Trads, der gav 13,000 Kr. for den
foruden Aftægt til Sælgeren, der døde 15/s l 911, 84
Aar gammel.
Jens Jensen Randers fra Torsted købte Gaarden
iflg. Skøde af 17/12 1898 for 14,000 Kr. Arealet var da
30 Tdr. Land Mark, 7 Tdr. Land Eng og 24 Tdr.
Land i Hede. 1921 frasolgtes en Mose.

Gaa~·d

Nr. 6. Højvang.
Denne Gaard l!ia forhen umiddelbart Øst for
Damgaard.
Christen Ladefogit, Jens Mortensen og Søfren
Mortensen havde den i 1664, men i 1683 og 88 synes sidstnævnte at være eneste Fæster.
Peder Sørensen frakom den i 1735 af Armod.
And l'S J uslsen (FIJ. af 20/a 1736) fik af H l' kabe l ved Overtagelsen l Ko, Lil Føde 1 Td. Hug og
l Td. Byg, Lil o d t Td. Byg aml 2 L.
Gavn
Uøgc lræ . Han frudøde sit F: ·sle d. ~% 1755.
Jens Mikkelsen (Fb. ni' 21 /1 1757) af Aaresll·up
maalte cl e Fol'lnand ns Enke, Maren Poulsclaller,
phold. I Ind C· ' lnin g b ullte han lO Rdr. B gru ndet paa s in s lorc rn o l frad ømte. hun Gaarden.
Villads Ped r en (Fb. 91/ 12 1770) var øn af Pcder Chrislian •o Fausiug og Maren Chrislen dall r i
Bjer t·egaard og døbl d. 3. Mart 1739. Han overlog
Fæs let ifølge Contlilio ner af ~Gfn 1770, hvori han var
frilaget for Hove1·j til Mikkelsdag 177 J. l l 02 op26•
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lod han Gaarden af Alderdom og Skrøbelighed for
Sønnen, men døde først d. 20 /s 1812.
Peder Villadsen (Fb. 18 /t 1802) flyltede Aaret efter
til en anden af Godsets Gaarde beliggende i Bravelstrup. Hans Søster Anne var 1801 bleven gift med
Ungkarl Christen Andersen Overvad (Fb. af 24 /5 1803)
fra Skaarup, hvor de havde haft et Hus i Fæste.
Hans Hustru døde 3 Niaaneder før den gamle Villads Pedersen. Tre Niaaneder efter giftede han sig
atter, og efter hans Død i 1838 havde Sønnen,
Anders Christian Overvad, gift med Søren Rebilds Datter Maren fra Enggaard, Gaarden hele sin
Livstid til 1887, hvorefter Godset boldt Bestyrer paa
den, indtil
Niels Christian Bisgaard købte den som første
Selvejer i Am·et 1900 for en Købesum af 11,000 l{ r.
Den bestod da af 4 gamle faldefærdige Huse, hvoraf
et ble y fornyet. I midlertid flyttede han i 1902 Gaarden op paa Marken ca. 400 AL Øst · for Byen. Det
nyopbyggede Kohus paa den gamle Gaardsplads flyttedes op Am·et efter, hvilket kun kostede 100 Kr., og
det udgør nu Gaardens Vesterlænge. Han solgte i
1911 Ejendommen til den nuværende Ejer,
Andreas Jensen Søndergaard, for en Købesum af
19,000 Kr. Arealet er nu 23 Td. Land Ager og 6
Td. Land Eng. Paa Gaardspladsen i Byen blev bygget to Huse, Skomager Svenning Olesens og Posthuset.
Gaar·d Nr. '7.

Lilll~jær.

l 1664 nævnes Fæsterne: Laurs Sørensens Enke,
Christen Laursen og Laurs Laursen, der er alene i
1683 og 88.
I denne døde Giennan Jensen og begravedes d.
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n/12 1739, 48 Aar 4 Mdr. 3 Uger gammel, og Præsten
prædikede over ham.
Søren Jacobsen Dahl (Fb. 23 /!2 1739) fik net
Plovbæst, l Kvie og 2 Læs Gavningstræ til at reparere den ene Lade: 'm~d i den tilkommende Sommer«.
Alt tyder paa, at Gaarden i hans Tid er bleven særlig elendig drevet og udpint, og han er sandsynligvis
gaaet fra den af Armod, saa hans Eftermand,
Peder Jensen Fløe, (Fb. af 28/Jo 1744) maatte
have betydelig Hjælp for at komme i Gang. Foruden den Besætning, som Søren Dahl efterlod, gav
Herskabet ham 4 Bæster, 3 Fænød, 4 Faarhøvder, l
Trævogn, l Høle samt 2 Læs Byggegavntræ fra Skoven. Selv lod det Rollingen tække og fornyede Vinduer. Den vestre Lade blev repareret med Tømmer
og Tag. Peder Fløe friloges for Landgilde i 3 Aar
og for Hoveri i eet Aar. Desuden skulde hver hel
Gaardmand i Byen age 4 Læs Gøde paa Marken fra
Husmændene. Kone i Gaarden blev den 20-aarige
Maren Lauridsdatter, og en temmelig talrig Børneflok
voksede op. Hun blev 55 Aar. Peder Fløe frasagde
sig og oplod Gaarden for Sønnen af Alderdom og
Skrøbelighed og begravedes d. 1 ~/5 1788, 71 Aar.
Christen Pedersen Fløe (Fb. 21 /9 1780) skulde
»presenteres og enrolleres til Land Soldat, hvortil han
har været fremstillet, men formedelst Hindringer ej
blev antaget, og befindes han tjenstdygtig, forretter
han Soldattjeneste efter Forordning af 30 /6 1771, 10.
Post«. Han skulde endvidere holde sig Skovforordningen af 26 /1 1733 efterrettelig. Han var gift med
Zidsel Sørensdatter, og da han 70 Aar gl. døde ~ 4 /9
1824, havde han afstaaet Gaarden til sin Søn,
Søren Christensen Fløe, født l 791. Han blev
den første Sel vejer, idet han ifølge Skøde af 6. Decbr.
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1833 købte Gaarden af Krigsraad, Proprietær R. Conradsen. Med det kgl. Rentekammers Approbation af
u;u 1844 udstykkede han den, og en ny Gaard opførtes paa Vestermarken, som Niels Ove fik. Søren
Fløe døde 1/5 1847, 56 Aar gl., efter at Svigersønnen,

Anders Pedersen, der kunde Vejrprofetier og
Ordsprog til hver Dag i Aaret, og Hustru Ane
Kirstine, hvis Slægt havde Gaarden i 159 Aar.

Christen Pedersen Ræbild, ifølge Skøde af 2"/2
1846 havde købt den af ham for 750 Rdr., i hvilken
Sum dog var indbefattet Aftægt til Sælgeren med
Hustru og Datter kapitaliseret til 350 Rdr. Christen
Ræbild var Broder til Søren Pedersen Ræbild og
Søskendebarn til Lars Christensen Ræbild i Damgaard. Han solgte Gaarden til
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Anders Pedersen Bertelsen Aar 1876, der atter i
1903 solgte den til Christian Therkildsen fra Oplev.
Søren Poulsen Qvist af Torndal købte den 1910
for en Købesum af 18,800 Kr.
Den nuværende Ejer er Lauritz Q,;ist, der købte
Gaarden af Faderen Aar 1930. Han er gift med Kirstine
Jensen, en Dattersønsdatter af den gamle Lars Ræbild.

132-aarig Sydvæg af Gaard Nr_ 8, hvor nu Smed N. P. Nørgaard bor. I
1H70 indrettedes Byens første Købmandshandel i Længens Vestendc. Hvert

Aar vokser der kratlige Husløg paa Taget.

Gaard Nr. 8.
Laurs Simonsen var Fæster i 1637. I 1664 var
gl. Søren Laursøn hans Medfæster; men i 1683 og
88 er gamle Søren Lam·søn alene.
Efter at Christen Bertelsen i 1748 var »fragangen
denne Gaard af Alder og Fattigdom«, døde han 63
Aar gl. d. 15/lo 1752.
Jens Jensen; kaldet Smed, (Fb. af 17 /6 1748),
barnefødt i Aarestrup, fik om Foraaret 6 Td. Havre
fra Torstedlund, som han fritoges for at gengælde,
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l Bæst, 2 Skovlæs Bøgetræ til Vogn og Plovredskab
og fritoges for Landgilde og Hoveri i et Aar. Han
døde kun 38 Aar gl. d. 18/12 1760, hvorefter
Christen Laursen af Ersted (Fb. af 24 /12 1760)
gav 10 Rdr. i Indfæstning. Han døde d. 25 /a 1792,
66 Aar, og hans Enke frasagde sig Fæstet.
Anders Christensen (Fb. 15/s 1792) tiltraadte allerede i April og fik en Hest, en Del Føde- og Sædekorn og var fritaget for Indfæstning, men frasagde
sig Fæstet af Alder og Fattigdom.
Søren Nielsen Døgind (Fb. af 28 /u 1798) fik et
Øg, en Del Redskaber og Bygningshjælp til et Stuehus paa 10 Fag, der skulde bygges førstkommende
Aar, da Gaarden efter Udskiftningsplanen skulde blive
i Byen. Den var beliggende paa det Sted, hvor Smedien nu findes. Gaarden brændte imidlertid Aar 1800
tilligemed et nærliggende Gadehus. Søren Døgind
mistede Fæstet, men fik senere Hedegaard, hvor han
døde 25 /a 1841, 82 Aar gl. Af den gamle Gaard oprettedes tre Ejendomme, hver paa 2 Td. Hartkorn,
og hver af de tre Fæstere skulde yde 113 Landgilde.
Fra Godskontoret udstedles d. 9/t 1801 tre Fæstebreve til de ny Fæstere nemlig:
l) Søren Sørensen Bravlstrup, der som Gadehusmand i 1793 havde faaet det Hus i Fæste, der var
sammenbygget med Laurs Krabsens Enkes i Aarestrup. Han skulde bygge 3 Huse paa den tildelte
Jordlod, hvortil han fik til Hjælp: 12 Al. Dobbelt,
l Tyll og 10 lk. - 12 Al. • nkclt 2 T ·li lO Sllc
- Fyr Fj rel 6 Tylt, L gler 5 T •Il ægtsøm 200
og Loft øm 320 Stk. amt nd erlømm 1· af Eg, Bøg
og V< gge taur og de Rafler og Ris <l·r b ehøv d s Lil
at tæ kke paa. T Efteraaret 1790 g Foraaret 1800
var saaet: Rug 2 Td., Byg l Td. 5 1/2 kp. og Havre
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Tdr. 2%
kp . Endvidcr ' fik han 2 H sl , l ~o,
l I alv l Vogn, l Il ø l , l Gr b og l P lov. Den
Gam·d , der tla blev bygg l, er de l nuv rend e Bøg lund. D l g rnle Stuehus s taar •ncl11u , med en · d-

bygningerne blev fornyet for ca. 40 Aar siden. En
Søn af S. S. Bravistrup ved samme Navn fik Gaarden efter Faderen. Han var Sognefoged, men døde
som ung 1836, hvorefter hans Enke giftede sig med
den kendte Søren Ingversen fra Ersted. I l R67 byggede han et Aftægtshus. I dettes Vestgavl ses en
sjælden Sandsten, hvori er udhugget et Englebillede.
Denne Sten stammer fra Gregers Krabbes Epitafium
fra ca. 1655, som blev bortsolgt, da Kirkens Sydfløj
blev nedbrudt i 1853. Søren Ingversen flyttede over
i Aftægtshuset, hvor han døde 1888, medens Lars
Pedersen Abel, der var gift med Søren Bravlstrups
Datter Kirsten Marie, fik Gaarden,
som han beholdt, indtil den nuværende Ejer Sogneraadsformand, Sognefoged og Sparekassedirektør Søren Andersen i 1890erne fik den.
Til Gaarden hører 16 Tdr. Land
Skov. Søren Andersen afgik som
Sogneraadsformand for fa a Aar sisiden. Efter i mange Aar at have
haft Styret udgik han og efterlod Sognef. Søren Andersen
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Kommunen uden Gæld, men med en Kassebeholdning paa 12,000 Kr. kontant, som skulde anvendes
af det nye Sogneraad til en ny Andenlærerbolig. Han
døde i 1933, hvorefter Gaardcn deltes af to Sønner.
2) Poul Pedersen Damborg var Husmand og
skulde opføre Bygninger ved sit paaboede Sted, hvortil han fik Tømmer.
3) Anders Chrislensen Smed var ogsaa Husmand
og beholdt sin Jord foruden de 2 Tdr. Hartkorn, som
blev udskiftet, og fik Tømmer til at opføre 3 Huse
paa Brandtomten.
Gaw·d Nl'. 9.

TorsbJerggaard.

Thomas Poulsen nævne!! som Fæster 1656, 64,
83 og 88.
·,
Jens Foldager var vist Fæster her allerede 1724.
I et Fæstebrev ses det, at Jens Foldagers Enke
af Alder og Skrøbelighed frasagde sig Gaarden 1761.
Den 11. Decbr. 17 44 opgjorde Birkedommer Jens Kier
Boet efter Jens Nielsen Foldager, som i Kirkebogen
kaldes Jens Pedersen Foldager, da han døde i Novbr.
1744, 49 Aar gl. Enken hed Mette Sørensdatter og
de havde l Søn, Søren 1), 19 Aar, og 2 Døtre. Hun
døde 16/Io 1774, 71 Aar gl.
Laurs Pedersen (Fb. 6/to 1761) gav i Indfæstning
13 Rdr. 2 Mark. Han fradøde Gaarden, 44 Aar gl.,
d. 5 /to 1774.
Laurs Jensen (Fb. 27 /s 1775) fra Oplev fik ved
sin Fratræden den Bemærkning, at han havde forsiddet Gaarden.
Hans Nielsen (Fb. 19/9 1781) havde været Land') Søren Jensen Foldager fik Gaard i Fræer B:y 1761. Hans
Søn Jens Sørensen Foldager var Danmarks første Seminarist, og blev Lærer i Fræer, hvor han døde 1822.
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soldat i nogle Aar og fritoges for Indfæstning, da
Bygningerne var forfaldne og Jorderne i daarlig Drift.
Han fik Bygningshjælp til 8 Fag Stuehus, hvorefter
den gamle Rolling skulde bruges til at indlægge Kom
og Foder i, hvilket Gaarden manglede Husrum til.
Han fik endvidere en Del Redskaber, og efter Høst
skulde han have 2 Køer samt en Brøgkedel til 13
Rdr. Aaret efter havde han det ny Stuehus færdigt.
En halv Snes Aar efter kunde han dog ikke »besidde Gaarden uden Forringelse«, hvorfor han »godvillig har opladt den for«
Jens Sørensen fra Torsted (Fb. 10/to 1793), der
frasagde sig den i Foraaret 1804 til Fordel for Husmand af Aarestrup,
Niels Christensen Ræbild (Fb. 2 % 1804). Han
skulde have Bøgetræ til 10 Fag Stald og Fæhus, naar
han vilde bygge. »Det Magelæg, som i forrige Fæsters
Tid - Gaarden til Fordel - skete mellem ham og
Udflytterhusmand Niels Dahl, forbliver uforandret«.
Han fritoges for Indfæstning.
Jens Thygesen købte iflg. Skøde af ! 7/2 1837
Gaarden af Godsejer Rasmus Conradsen, Nørlund.
Han døde imidlertid 1 /12 1843, 38 Aar, og Enken
Karen Andersdatter, kaldet Smed, giftede sig med
Jens Christensen.
Søren Sørensen kaldet Foldager købte den ifølge
Skøde af 22/s 1864 for en Købesum af 1000 Rdr.
Han byggede det Stuehus, der sammen rp.ed Udbygningerne brændte 1922, og byttede Gaard med
Peder Christensen af Ravnkilde ifølge Skøde af
18
/7 18.74. Han var gift med Mette Marie Jensdatter,
og da deres Datler Ane Dorthea blev gift med Ungkarl af Aarestrup,
Jens Christian Christensen Elkjær, fik de Skøde
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paa Ejendo mm n d. 11 /1 18. l , h\' 0 1'\' Ctl d Lillige cr:w
v ig 1-for ldrcnc Afl· gt. Eft r J >ns J· lhj a:rs Død i
1919 overlog en Søn Anton Ell\j:.l! l' F, dr nc.ra ard n.
Gaa rde ns Byg ninger laa i 17~18 No rd for d e n saa kaldle Elkjærs Dam, m n r Oyll •t 2 Gan ge si l n,
h\' r Gang l.icll mod S d. D •n nuYæ re n<le firl, ng d e
Gm1rd O[ førte i 1923, fler al d · n gt11nl c, h\'O ntf
Vest •rhttsc t var fa ldefæ rdig t, 11 •dbr; •n d te fuld s tamd.iut
i den foregaaende November Maaned.

Gaard Nr. 10.

Ørnsgaard.

l l Tingsvidne af -~·
kthr. 1487 paa Horllttm
H n e Is Ting vidned Pogeden, Sø•: n 1iclsc n og R
Dann nH. ' nd, al de h avd e h ø rt a f d eres For~> ldr , at
den Ga<1rd i l'dhestntJ, om Per Smedh iboell • og
som skyldte l Ørte Korn, den havde Jon Wi.f fertseu
til Torstedlund hans »alfather, som hed og Joen
'" ifl'crl:r. og nød fom fnle
d og sa lle
Ile r eg• n
VilJj og I id< ns i forn. Skyld. ll ·m t' os Yillcrli l,
al J e n Vl., hans fad er og alJalh 1· har haft fom .
Gd a l d ri Tid ud og nu Joen ' ' . i 50 ar en r
<l e m ul!:æ rl og ei nogen Bis kopp r Iler roYste r l.ar
givel K r e paa føre nd Hr. Pall Id· red e paa d e l« 1).
Da F, sleren hed P r m ed, er h er maask e Tale
o 111
rn ga ard.
T 1650 og 1G64 havde Gaanl n e ndog 5 • · • ' ler ,
nemlig : And ,.. Chri sl nse n, .J e per Chrislen · n, .T ns
,J ns n ( metl), Mad · Cbri tens o. og Niels .J ensen .
l J G 3 og ,
n ævne J per Chris len ·'Il, J en:
J ensen (Smed), Mad Chri lensen og J e n Ni J en .
J ens J ensen Smed va r F sl et: 1719. Han otlod
Gaarden paa Grund af Alder og Skrøbelighed for
Sønnen og døde d. 27 /H 1771, 88 Aar gl.
1

)

R. D. R. D., 2. R., III.
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Christen Jensen Smed (Fb. 27 /9 1760) gav i Indfæstning 20 Rdr. I hans Tid som forhen laa Gaarden paa det Sted, hvor Skolen nu ligger, medens
denne indtil ca. 1841 laa i det nordre Kirkegaardsdige. Paa Udskiftningskortet ses 4 Huse frit liggende
nærmest i Korsform. Disse' blev nedbrudt ca. 1801,
men den gamle Chr. Smeds »skulde have Lov til at
beholde de af Husene til Afbetiening, som blev staaende i Byen, saa længe de lever og forlanger tilligemed den liden Toft, men derefter tilfalder den Gaarden«. Han oplod denne af Alder og Skrøbelighed til
sin Brodersøn og døde d. 21 /s 1808, 81 Aar gl.
Christen Sørensen Smed fra Ræbild (Fb. 14/9 1802)
havde hjulpet Farbroderen med at udflytte Gaarden
paa dens efter Udskiftningen Lildelte Mark Nord for
>>Ørns Blokker«, hvorfor han fritoges for Indfæstning.
Han viedes d. 2/4 1804 til Maren Christensdatter.
Søren Christensen Smed hr født i den ny Gaard
d. 2 n/s 1808. Hvornnar han fik denne efter Forældrene kan ikke siges. Han var gift med Ane Jensdatter1), men de hayde ingen Børn. Han plejede at
have en Flok Karle og Piger til at hjælpe med Hø1

)

Ane Smed, som hun hed i daglig Tale, var født i Hyldgaard 'ho 1814 og saaledes Søster til Lars Hyldgaard.
Hun var meget lidt proper, og HusholdningPn i Ørnsguard var so m tic fleste Steder mindre end tarvelig.
H endes Madh1vning bestod væsentlig i at koge et stort
fo:1t1 Hug111el grød , der blev sat paa Bordet. Morgen,
Middag og Arten sitødes det op paå Overenden af Bordel, hvor der vo1· dækk l Iil Manrten og ({arien. Ertcr
i\lnallidet sk~1d hun clel Iil 1 ederenden g log selv cl
Par Skefulde. Podels Indhold lwnde vnt·o haarlc 3 o~
4 l age. flun ov ri vedc Sør n Srnecl i 10 Anr og boede
i sin ·sidste Tid i Damgoard hos Lars Rebild. l sin Tro
var hun saare enfoldig. Naar de vilde vadske hende,
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bjerring og Hø l, og aa gjorde han et Gilde for dem
bag efter. Han Ya1· vel tillet. men drev ikke stæ rkt
paa Ejendommcn 1), hvor h ~ln døde d. 2"/o 1879, 71
Aar gl. J hans Tid bestod Gaarden af et Kroghus
med et Træ paa Gaardspladsen.
En Tid var der Bestyrer, indtil Lars Chr. Ræbild
efter Købet (se Damgaard) solgte den til sin Sviger~øn,
Jens Christian Jensen, der efter 1883 begyndte
at rive de gamle Bygninger ned og efterhaanden byggede den firelængede Gaard, som endnu ses.
Jørgen Aldahl købteGaarden 1912 for 32,500 Kr.
I Efteraaret 1935 overdroges Gaarden til den n es
Søn, Niels Aldahl.

Gaw·d Nr. 11. Stensgaard.
I 1656 og 64 var Christen Jensen, Michel Madsen og Anne Bertelsdatfer Fæstere.
I 1683 og 88 og i 1719 nævnes Michel Madsen.
Mads Michelsen frakom denne Gaard af Armod
1731, maaske var han Søn af Michel Madsen, der var
Gaardmand 1719. Mads blev dog 83 Aar og døde
først 9 /t 1772 i Aarestrup.
Peder Lassen (Fb. % 1731) var fritaget for Landgilde og Skat samt Hoveri i et Aar og fik 2 Læs
Gavntræ til Reparation. Han døde 26 /u 1775, 76 Aar
gl. Paa Grund af Alder og Skrøbelighed og mod
vilde hun ikke tiliade delte og sagde: •A vel et :vaskes
no, men nær A æ rlø, saa ka' I Yask mæ, for A vel sto
ræn faa Vorbæer !~
') Han kørte om i en gammcldag!! smal Pindevogn med
to gamle hvide Heste, som ban kaldte Klodden og Plagen. Han havde to Vogne uden Jembeslag, men den
ene kaldte han den beslaaede, fordi der var en Jernpig
siaaet i Stjerten til at holde Koblerne.
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Løfte om Ophold og Husværelse havde han kort
forinden afstaaet Gaarden til Sønnen,
Jens Pedersen (Fb. 4/4 1768), født i Aarestrup d.
% 1743, der betalte i Indfæstning 10 Rdr. Han opnaaede, ligesom Faderen, sammen med sin H u stru
at faa Aftægt hos Sønnen,
Peder Jensen (Fb. 12/to 1803), født i Aarestrup
27
d. /4 1774. Han fritoges for Indfæstning, men skulde
bygge et nyt Ladehus af det gamle Materiale, der
kunde bruges, samt dertil Træ fra Skoven til Væggestaver, Rafter til at tække paa og fornøden Undertømmer imod Daglønnens Betaling.
Poul Nielsen Røgter »drev Gaarden efter Fæstekonditioner af 7h 1821 «. Der findes intet F~stebrev
for ham. Han afstod Gaarden til
Jens Christensen fra Hjeds (Fb. 1/7 1832), der
døde d. 21 /Io 1861, 58 Aar gl.
Christen Danielsen efterfulgtes som Fæster af
Sønnen Henrik Danielsen.
Morten Sørensen Skovfoged fik efter Sigende
Fæste paa Gaarden i 1896 og købte den i Februar
1911 af Godset. Han solgte den imidlertid til
Uddeler Johannes Karl Johansen af Blenstrup
d. 4./4 1911 for en Købesum af 24,700 Kr. Han døde
28
./7 1919, hvorefter hans Enke
Margrethe Mark drev den, til hun i 1922 giftede
sig med den nuværende Ejer, Knud Marinus Knudsen fra Bradsted.

Gaard Nr. 12. Tvedehøjgaard.
Nord for Byen ligger Udflyttergaarden Tvedehøj
ved Nordvestenden af de Agre, der paa Udskiftningskortet kaldes »Vester Twiddis Agre«, efter hvilke
Gaarden har faaet Navn. Paa samme Agre ligger to
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Kæmpehøje; den ene er n u kørt bort for at opfylde
en lidt Øst for liggende Sig, kaldet Pigesengen. Gaarden laa til 1799 i Sydsiden af Aarestrup umiddelbart
Øst for østre Hyldgaard.
Niels Christensen og Christen Knudsen var begge
Fæstere i 1664 og 1688.
Søren Nielsen Skovfoged beboede den 1719 og
døde her d. , 0 /Io 1765, 83 Aar gl.
Niels Sørensen Skovfoged (Fb. af 27 /9 1756) overtog Gaarden efter Forældrene, som fik Ophold. Han

gav i Indfæstning 10 Rdr., døde som Fæster og begravedes d. 11 /s 1772, 50 Aar gl.
Jens Pedersen Fløe (Fb. af 5/4 1772) var Søn af
Peder Jensen Fløe i Lillkjær. Han døde imidlertid,
kun 29 Aar gl., d. 30 /10 1774. Hans Enke Birgete
Jensdatter var født 1732 i Kildegaard og Datter af
Jens Justesen.
Jens Lucasen (Fb. 27 /s 1775) blev gift med Enken. Han blev fradømt Gaarden i Efteraaret 1798,
da den skulde udflyttes. Af Birkedommer Krlud Theil
kaldes han »den fattige Jens Lucasen« i Skiftet af
28
/s 1802 efter hans Død. Hans Ejendele beløb sig
ogsaa kun til 12 Rdr. Degnen Peder Alting fik 2
Rdr. 2 Mark for at lave hans Ligkiste. Han begravedes d. 31 /1 1802, 56 Aar gl. Birgete kom i Hospitalet, hvor hun døde 1808, 76 Aar gl.
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Christen Sørensen (Fb. af 7/10 1799) var fra Bravelstrup og fik »til den for det meste af ny opbyggede Gd.« l sort Øg, 6 Aar, købt for 23 Rdr.; l brunt
Øg, 6 Aar, 21 Rdr.; l sortbrun Hest, 7 Aar, 30 Rdr.;
l beslagen Vogn, l Spade, l Greb, l Plovjern, l HøJe,
l Hakkelsekniv, 4 Sække, l Bøg og l Eg. Af Sædekorn 4 Td. 2 Skp. Rug, 3 Td. Byg og 12 Td. Havre
med løs Maal og fritoges for Indfæstning. Han var
gift med Maren Pedersdatter, der efter hans Død d.
8
/12 1815 drev Gaarden, indtil hun det følgende Foraar giftede sig med den 30-aarige Ungkarl
Christen Salomonsen (Fb. 2 % 1816) fra Haverslev, der gav i Indfæstning 40 Rdr. I første Ægteskab') havde hun en Datter Ane Cathrine, der blev
gift med den næste Fæster,
Niels Nielsen, kaldet Voxlev (Fb. 1h 1832) efter
sin Fødeby. Da han overtog den, laa Vaaningshuset
Nord i Gaarden og bestod af 10 Fag, bygget af Eg og
Bøg til Under- og Fyr til Overtømmer. Væggene var
klinede, og Taget af Straa og Lyng paa Rafter med
Loft over de 6 Fag. Lejligheden var i Vesterenden
af Huset og i Dagligstuen fandtes 3 Alkovesenge.
Husene takseredes for at være i »temmelig Bygningsstand«. Vesterhuset bestod af 9 Fag og var indrettet
til Lade og Stald, Østerhuset, 9 Fag, var af ene Egebindingsværk tækket med Lyng og indrettet til Fæhus, Faaresti og Vognhus. Besætningen bestod af 4
Heste, 2 Køer, 4 Kalve og 4 Faar, der sammen med
Redskaber og alt Indbo ansattes til Værdi af 139 Rdr.
2 Mk. 8 Sk.
') Chrish•n Salomonsen havde to Sønner. Der var saa
fatligt i Gaardcn i hans Tid, at Sønnerne voksede op
ved tørt Brød, dyppet i Brændevin, som de selv frem-

bragte.
27
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Henrik Mikkelsen (Fb. 14/s 1846) var født i Volsted 1813 ligesom hans Hustru Anne Kirstine Jensdatter. Det var gaaet tilbage for Niels Voxlev, og da
han afleverede, fandtes kun 2 Heste, l sortbroget Ko,
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Grundpla n af Tvedehøj .

1.
2.
3.
4.
5.

Grundplan af Tuedehøj, opført 1799.
Stuehuset laa mod Nord.
Storstuen med en Himmelseng mod Vestmuren, 2 1\læ·
dekister med buet Laag og et Skab.
Kælder, der toges fra Storstuen i 1840erne, med Pal.
Spisekammer.
Forstue.
Dagligstue merl Langbord og 2 brede, men løse Bænke.

•
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2 Alkover, den ene med Gardiner den anden nærmest
Køkk •odøren med SI; de,· øre. ·oran Sengene stod l'l
Chatol. Ved S·id en ~f I<amineo en Træ ·!ol. Henri!<
Mikkelsens Bænk for Enden af Langbordet vor fa . l.
Herover bang cl Spejl, hvorved han barberede sig,
saml et Billede: Den bedende Pige.
6. Sovekammer med en Kamin med Aarslallet 1772 ~med
Englebilleder paa Siden. a) Mandens og Konens Senf.(
med Bovedenden indad. tre•· hang en Sabel, som han
havde været bevæbnet med da maq samledes mori
nensborg ' lave1·. b) Børnenes Seng. Foran Sengene
et højt Stueur, der va1· lavet af en Unnager i Mjels.
Naar ban nnbefalcde sine Ure, sagde ban : •Jeg kan
lave el Ur, der kan gaa i hundred e Aar, ja kort sagt
et er til eudnu. Endvidere
san t, nge Verden staar. c
fandtes her en lille Slagseng, 3 Stole, en Rok, og i Muren ud Iil Køkkenet var indmuret el lille EgetræsslwU,
hvori der opbevarede. Ting, om Familiens 7 Bøm iltl<e
nw a lle faa i Hænde. Derfor lukkede de del ogsna op,
naa1· Forældr nc ikke va1· til Stede. Den mindste kunde
lige lul<kes inde der, og saa løb de andre ud i Køkkenet og bankede paa Skabets Bagldædning.
7. Køkl<eoet med Ildsted og Kilske saml en OstekedeL l
Muren mod Nord var et lille Vindue med blyiodfattede
Rude1·.
8. Bryggers uden Loft med Trappeopgang, Bagerovn og
Grube kedel.
Uden for Bryggersdøren var Brønden sat af Kam~
pesten med kon 3 Al. Iil Vand. Foran Stuehuset stod
4 Æbletræer og ved Østerbuset 7 Blommetræer. Uden1"01· disse var anlagt en .inddigel Kaal- og 01·tehave.
løvrigt var a nlagt høje Diger· ca. 20 AL uden for Bygningerne. Nogle Anr efter, al Henril< Miltkelsen Llavde
J"aaet Gaar<.lcn , forlængede han Laden og Udllusen<l, saa
at disse sammenlJyggcdes.

l Kvie, l Kalv samt 4 Faar, hvilke med Redskaber
og Indbo vurderedes til omtrent samme Sum, som da
han overtog den, nemlig 140 Rdr. 4 Mk. 8 Sk. Priserne var steget en Del siden 1832. Fæsteparret
0
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naaede at holde Guldbryllup i Gaarden og Kommandør Bluhme var da kommen til Stede for at gratulere. Henrik Mikkelsen gjorde ham da opmærksom
paa, at han til næste Aar kunde holde et Jubilæumsgilde til, thi saa havde han boet i Kommandørens
Ga ard i 50 Aar. Hertil svarede denne .begejstret:
})Hold det saa, Henrik Mikkelsen!« Fæsteren kom
til at opleve Dagen, men kom ikke med til Gildet;
thi han cl.øde om Formiddagen d. 10/s 1895. Anne
Kirstine beholdt Fæstet, til hun døde 90 Aar gl. 12 /7
1904, efter at hendes Søn Christian Henriksen siden
Faderens Død havde bestyret Gaarden. Han købte
derefter et Boelssted i Ersted.
1905 solgtes Gaarden fra Nørlund Gods. Køberen var Præstegaardsforpagter i Sønderholm Andreas
Andreasen, som gav 13,000 Kr. for den. Bygningerne
var da faldefærdige efter at have staaet i 106 Aar.
Lidt Øst for den gamle Plads opførtes en ny Gaard,
som fik Navnet Tvedehøjgaard.
Hyllegaardene.

I B •e ns

•c..IYesllig

Bjørne laa fra gamm el Tid
d Lo lylle- ell er Hyldga•trd e.
om d Lo Bjerregaard e hørle de . amm en, og paa Udst dwin g kort l
lign er d ogsaa en Gam·cl be. taaende af 4 lemmelig
lang Huse. V jen fra yd gik ig•nn e m Gaardene.
El · gammelt agn fort · •Il r, al h er kal i sin Tid
P ræsten have bo l. Del maa dog have v. ret meget
langt tilbage i den katolske Tid. Byens sidste katolske Præst Niels Pedersen boede i Buderup, hvortil
Aarestrup var Annex, til 1886. Om Navnet »Hylle«,
som Generalstaben bruger paa sine Kort, skal udlægges som Helligdom er muligt, og maaske har da
ht:;denske Præster boet paa Stedet, og Høvet har da
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ligget paa den naturlige Forhøjning, som netop findes ca. 100 Al. Nord for Gaardene, hvorpaa Kirken
senere blev bygget. Gaardenes Navn er gennem Tiden oftest skrevet Hyldgaard uden at betegne nogen
bestemt af de to Gaarde.
Den 6. Septbr. 1501, da Sewren Nielsz i Wolstrup vor Foged for Hornum Herred lod Malti Laurensz Wiffert i Ræbstrup læse et velbeseglet Sognevidne med 6 Indsegl udgivet paa Ordestrop Kirkegaard lydende, at 12 Dannemænd vidnede, at dem
vitterligt er, at den Jord, Ager og Eng, som ligger til
den Bol i Ordestrop, som Brøydh nu ibor, har ligget dertil af Arilds Tid og aldrig har ligget til Hyllegarth eller nogen anden Gaard andet end har været
brugt til forskrevne Bol. Item vidnede forskr. 12
Dannemænd, at dem vitterligt er, at der har aldrig
ligget andet Ager og Eng til Hyllegardth mere end
som nu ligger til, i nogen Mands Tid 1).
I 1637 var Niels Nielsen Fæster.
I 1664 er Niels Knudsen i Ølgaard sammen med
to andre, Hans Nielsen og Peder Pedersen, der ogsaa
boede her i 1688.
I et Skifte af 17 /6 l 672 efter Præsten Christen
Therkildsen i Borup Anneks Præstegaard ses det, at
Hans Nielsen, Hyldgaard, havde 80 Slettedaler med
8 Maaneders Rente efter Obligation til gode hos den
kort i Forvejen afdøde Præse).
I en Lis le over Aalborg Amts Kop- og lids led
Mandtal al" 10/2 1692 s s følgende 13em rlwin g: »Ni ls
1
i Isen, Tal" Led, s om uy ligcn haver anlaget Hyldgaard«. Gaarden gav g nn em Tidem Navn Ul en
Mængde Menn esker, idel de beholdt · denn e Navn
') R. D. R. D., 2. R., V, 389.
') Jysk Hist. og Top., 2. R., IV, 412.

422

TH. JOHANSEN:

som Efternavn.- I den ældste Kirkebog nævnes Hyldgaard, hvad enten det betegner Stedet eller Personer,
uendelig mange Gange.
I Grandebogen af 1719 har en Mand, J. Jensen
Haseris, underskrevet. I samme Bog kaldes han paa
Forsiden Jens Haseris. Han er maaske identisk med
Jens Jensen Hyldgaard, der ifølge Kirkebogen begravedes d. 24/4 1737, 51 Aar gl.
I Fæstebrev af 24/s 1725 fik Søren Nielsen Halvparten af det Boelsjord, som Jens Haseris tilforn
havde i Fæste, medens Niels Christensen i Fæstebrev
af samme Dato fik den anden Halvdel. Har de boet
i samme aard, er det ids te Gang ifølge f æsleprotokollen, at to Mænd dri er en af Aare trupgaard n e,
hvad tidligere eller havd værel ædvane. Den narlige Afgifl ·y nes mærkeligt nok at være an al til 4
Marie

Gaard Nr. 13.

Østre Hyldgaard.

J en Jen en Chri lensen Hylelgaard fire Navne
sammensættes paa forskellig Maade. Han frasagd
il Fæste af Alder og krøbelighcd mod Ophold ho
Sønnen Peder. Hans Fæstebrev synes ikke indførl i
Fæ lcprotokollen, men maaske har han o'·e rlaget
Gaarden, før Bogen førtes. Han døde 1 2/~ 1782, 92
Aar gl.
Peder Jen en Hyldgam·d ( · b. af '!.-1/o 1764) gav j
I udfæ tning 20 Rdr. , men døde t-J/ø 1772, 56 Aar.
Som el Ek empel paa et kifte fra den Tid, hvoraf
man nøje er, hvorledes en Gaardmand har boet,
indsælles det i sin fuld Ordlyd. i\lled Hensyn til
Ejendele var d r kun lidt For ·k l i de for kellige
Gaarde.
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Skifte af Handling efter afgangne Peder Jensen
Hyldgaard i Aarestrup.

Anno 1772 d. gde Oktober indfandt ieg mig underskrevne paa Høy grevelig Herskabets hendes høy
Grevlige Høy velbaarne samt Geheime Conference
Raadinde, Grevinde af Levetzaus til Torstedlund og
Albæck p. p. vegne, Knud Theil, fuldmægtig ved Torstedlund tillige med 2de Mænd Anders Christensen og

Hjemmelavet Musefælde og et Apparat til at sno Fjedre paa. Foran en
19 Tommer lang Madgaffel af Jern samt en ældgammel Dunk, der tager
lidt over 4 Potter, men hvorpaa der er indprikkel 1'/z.

Pcd l' Jen en Fløe begge af Aa restrup By udi afgangne P der .Jensen Hyldgaard i f· sl havle Ga:.n·d
i bemell Aarestrup for al registere og urdere den af
dødes efterlad nskaher saml vid re al befordre Skift
og Deling imellem hnns Eflerladt Arving r, nemlig:
Hnnds • nke, Aune Pedersdalter, og den i Ægte. l· ab
avlede Datter, Anne Pedersdatter, nngefæhr 2 aar
gammel, og var da ' 'idere næ r rende ved Forvaltningen Enken, bemtr· Anne Pedersdatter med Lavværge Laurs Pedersen samt Barnets Farfader og For-
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mynder Jens Christen alle her af Byen, blev saa
forefunden og forrette d som følger:
I Stuen :

Rdr. Mark Skil.

1 Fuhr Bord med Foed ..... . .... ... ..... . .. .

2 gl. Bencher .. . ........... , ..... .. . ........ .
1 gl. stoer Ege Kiste med laas . . . ........... .
1 lidet Eege Skriin med la as .. . .. ...... ..... .
l fuhr H engeskab med la as . . .... . . . .... .. .. .
1 gl. større dito uden laas . . .. .. . ... . .... . .. .
l gl. fuhr Kiste med laas . ... .... ........... .
l fuhr Skammel ... ... .... . . .... . .. . ... . . ... .
2 gl. træe stoele . . .. . . . ... . ... . .. . .... . ..... .
1 fuhr Sengested . .. . . .... . ... . .............. .

3

6
1
1
2
1
2

8
6

3
1

Derpaa Klæder:
l rød hvidstribet bolster Overdyne . . .. ..... .
1 gl. Vadmels underdyne ..... . .. . ..... . . . .. .

4

Hoved Puder .. . . .. . .... . ..... .

1
1
1

1 gl. lagn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .
1 lidet blaa og hvid tavlered Omhæng . . . ... .

1

8

ditto

4

5 Steen fade . . . . . . . . . . . .. . .... . .... .. .... .
6 dito Tallerkener .. . . . .. . .. . . . .. . . . .. .. . . .. .
2 Hollansk Steen dito .. . .... . .... . ... .... .. . .
4 smaa Hylder, den ene til Reck . .. . ..... .. .
1 mangel Ruel med trille . . . . . . . . . . . . . . .... .
1 liden Steen kows ......... . . . .. . .. . . ... .. . .

l

l
1
1
1
1
1
2
1

1
2

Den af dødes Ganr.( Klæder :
blaa graa Vadmels kjoel .. . . . .. . . .. .... . . . .
gl. graa dito . . . . .. . ......... . ....... . .. . .. .
pr. gl. Skind Buxcr .. . ... . . . . .. . . . .... .
dito bryst Dug.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .
pr. gl. Skind Buxer . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . .
lito bryst Dug . . ... . ..... .. ....... .. ... .. .
pr. blaa Hoser .... . .. . . .... . . .. . .. . . .. . ... .
gl. Skjorter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .
gl. Kabus .... . .... . .. . .. . .... . ... .. .. .. . . . .
gl. Hat ... ... ... ... .... . . .... .. ..... .. . . .. . .
Hals Klede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... .

8

4

6
4
8
4
l

1

8
4
2

6
2
6
6
4
2

4
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I et lidet Kammer:
gl. Ø Il tønde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ..
2 Poutcllier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Psalmebog . . ........ . .. ..... ..
1
2
2
1
l
3
2
1
1

Rdr. Mark Skil.

8
4
8

I Frammersct :
gl. Kober Kiedel i Grue paa '/• Td. . ... . . .
gl. ege Kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
gl. Stripper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... .
Bæerkar .. . ... .. .. . ... . . . ...... .. .. .. . . . .. .
gl. Solde ............... . . . . . ...... ... .. .. .
Sæcke ................ . ... . . . . . ... . ...... .
gl. Solde .............. . .. .. .. ... ... ..... . .
gl. Haandqværn. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .
Rist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

Gaards Redskaber:
1 gl. beslagen V()gn med HoYer Hammel og
Trækketøj samt med øvrig tilbehør . . .. . .
1 Træ Vogn med Hamcl, Dretletøy og øvrig
tilhørende Redskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 gl. Møy Vogn ligeledes med bchør .. ... . .. .
l Bag Plov med Jern og Drettetøy ......... .
2 gl. Harver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ·.· ... .
l Slibesten .......................... . ....... .
2 Spader ....... . .. .. .. . . ... ... . ..... ... . ... .
2 Øxer ...... . ...... .. ....... . ............... .
3 Høleer ...................... . . . ... . ... .. .. .
2 baand Kniv .. . . .. .. ... . ... . ..... ....... .. . .
l Hakelskiste med Kniv .................... .
1 skoed greeb og l træ ditto ... .. .. . ... . ... .
7 gl. Hestetyrer ............. . ............... .
2 Pleyler og 3 River . ... . ... . ... . ... . ....... .
Creaturer:
2 guule Rester, den ene 16 aar, den anden 18
aar gl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l brun Øg, 16 aar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t sort Hest, 14 aar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 brun Mærplag 3 i 4de aar . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 brun Hest, 5 a ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4
8
8

1
8
8
4

6

2
1

3
8

8.
2
4
4
2
1

8
1

2
l
1
2
2

4
4
4
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Rdr. Mark Sldl.

1
2
1
l
1
6
2
1

brun Hest, 1 aar. .. . . ... .. . .... . . . . .
sorte broged Køer, 11 aar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ko sort ditto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rød broget dilto, 8 aar.. . ......... . ... . . . . .
Studnød, 1 Quie, 2aaringer . . . . . . . . . . . . . . . . .
stk. gl. Faar a 2 Mk . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lam a 1 Mk.. . . . .. .... .. ... . . ... . . . . .. ... . .
Søe Svin, l aar gl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
4
2
3
4
2
2
l

I Laden fandtes en del utorsken Korn og Høefoeder, som kunde skiønnes og at blive tilstrækkeligt
til Sæede og Tære Korn og foeder til Creaturernes
fortæring, som til Gaardens Drift fornødiges i Vindteren over og til Indavlingstiiden ad aare, imidlertid
bliver det dertil udlagt, saa indtil derfor herefter til
Udgivt anføres. Videre forefandtes saa ikke at annotere og erklærede de tilstedeværende paa til spørgende,
og de ey videre vidste at angivne Boen til Indtægt
end, hvis allerede er anmeldet. Samme beløber efter
Vurderingen Summa 46 Rdr. 2 Mk. 6 Sk.
Boens Udgivt og Besværing blev derpaa anført
som følger:
l. Bygningernes Kuerstold,

samme blev Taxered
som følger:
a. Indhuset, som er 6 Fag, meget brøstfældig
paa Tømmeret i særdeleshed behøver til Reparation a faget 2 Rdr. er 12 Rdr.
b. Laden er 6 Fag ligeledes brøstfældig paa
Tømmer og Tag og kan ey repareres forsvarlig ringere end a faget l Rdr. 4 Mk.
10
Rdr.
c. Stald-Fæehuus og Faarestien er 18 Fag meget brøstfældig overaldt og kan ey sættes i
forsvarlig Stand ringere end a faget 3 Rdr. =
54 Rdr. ialt = 76 Rdr.
2. Til Gaardshus Besætning udfordres 6 Plov-Bæster
a 10 Rdr. = 60 Rdr. l Arbejds Vogn med til

=
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behør 6 Rdr. 4 Mk. l Plov med behør 2 Rdr.
4 Mk. l Harve = 3 Mk.; er 69 Rdr. 5 Mk.
3. Skylden efter Dom af 22cte Octbr. 1771 = 9 Rdr.
2 Mk. 4 S k. Rest paa 1 771 a ars Landgilde:
Rug 51/2 Skæp a 3 Mk. ~= 2 Rctr. 4 Mk. 8 Sk.;
Byg l Td. 4 Skæp a 14 Mk. 8 Sk. = 3 Rdr. 3
Mk. 12 Sk. Havre l Td. = l Rdr. 3 Mk. er
= 17 Rdr. l Mk. 8 Sk.
4. Den afdødes Begravelse anmeldte Enken at være
ialt 6 Rd. 4 Mk. Videre Gield og Besværing blev
ey angivet, samme beløber ialt = 169 Rdr. 4
Mk. l Sk.
Paa tilspørgende om nogen imod Vurderingen
eller Besværingen havde noget at erindre var ingen
som gav gjenmæle. Boens Indtægt beløber= 46 Rdr.
2 Mk. 6 Sk. Dens Udgivt og Besværing derimod
160 Rdr. 4 Mk. l Sk. Naar samme balanceres befindes Udgivten at overstige Indtægten = 123 Rdr.
2 Mk. 2 Sk. hvortil intet forefandtes. Det VL}rderede
blev udlagt til høy grevelig Herskabets prioriterede
fordringer samt Begravelses Bekostning saa vidt til
stedes kan og for det manglende forbeholdes høysamme ald lovlig Rætt. Skifte Rætten paa raabte dernæst, om nogen var til stede, som videre under dette
Skifte fandtes at erindre, men ingen meldte sig, altsaa blev Forretningen ophævet og Skiftet si utted,
som med Hænders underskrift bekræftes. Datnm ut
supra.
Som Formynder:
Jens Christensen.

Enkes Lavværge:
Laurs Pedersen.

Som Vitterligbeds og Vurderingsmænd:
Anders Christensen.
Peder Jensen.
K. Theil.
Naar der gjordes Skifte i Gaardene, viste det sig
altid, at der kun var Gæld til Herskabet.
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Lars Pedersen Fløe, kaldet Hyldgaard, (Fb. af
1772) var Søn af Peder Jensen Fløe i Lillkjær
og døbt 1747. Han gav i Indfæstning 20 Rdr. Han
var første Gang gift med Enken Anne Pedersdatter,
med hvem han havde 6 Børn. Da hun døde 5 h 180(),
1

~/o

l

l

Den 80-uarige Karen Marie
i Hyldgaards Stuehus.

64 gl., giftede han sig anden Gang med Skovfoged
Stig Nielsens Enke Karen Hansdatter af Espelund.
Lars Pedersen afstod Gaarden af Alder og Skrøbelighed og døde d. 5/6 1822, 77 Aar gl.
Jens Laursen Hyldgaard (Fb. 28/2 1810) var Søn
af Lars Pedersen og født i Gaarden 1781. Han gav
20 Rdr. i Indfæstning, men døde allerede 1825, 44
Aar gl. Hans Enke, Ane Margrethe \Vognsdatter, fra
Torsted sad paa sin Mands Fæste nogle Aar, hvorefter deres eneste Søn fik den. Hun døde som Aftægtskone 22 /s 1843, 58 Aar gl.
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Lars Jensen Hyldgaard giftede sig aldrig, men
havde sine to Søstre til at holde Hus for sig. De
boede sammen i Fødegaarden hele deres Livstid. Ved
Sydsiden af Kirken læses endnu paa en Sten: Herunder hviler B Søskende. Ane Johanne Jensdatter
Hyldgaard, f. 28/ 4 1823, død 1877. Lars Jensen Hyldgaard, f. 18/7 1812, død 27 /r. 1882. Maren Jensdatter
Hyldgaard, f. 20 /2 1817, død 1885.
l en Kontrakt af 15/a 1882 afsagde Lars Hyldguard Fæslet og sikrede sig samtidig Aftægt med
Bolig i Østerenden af Stuehuset til sig og Søsteren
Maren, Ll\'or de skulde bo, til den sidste afgik ved
Døden. Gaat·dens Hartkorn var da 4 Td. 2 Skp. 2
Alb. med Gammelskat 41 Rdr.
I 1884, da Haverslev annekteredes til Aarestrup
Sogn, byggedes Præstegaarden sydligst paa KrogAgrene ved Skoven, og Hyldgaardens Jorder tillagdes
denne. Paa den gamle Gaardsplads staar endnu det
gamle Stuehus med et Udhus, hvortil hører et Par
Tdr. Land, som ligger uden om Husene.
· Gaard Nr. 14.

Vestre Hyldgaard.

Niels Christensen Hylelgaard (Fb. af 24/~; 1725)
fradøde Gaarden 17 /a 1771, 73 Aar gl. Ved Overtagelsen kaldes han Foldager. I hans Fæstebrev ser
det ud til, at Jens Nielsen Haseris har haft begge
Hyldgaarde, idet Halvdelen af Hartkornet er 6 Tdr.
l Fdk. 2 1/2 Alb.
Jens Nielsen af Freudsirup (Fb. af 2 /t 1772) tiltraadte Gaarden i Maj 1771. I Kirkebogen ses, at d.
3
"/a 1788 døde Jens Hyldgaards Kone i Aarestrup,
60 Aar, og 30 /u 1788 døde Jens Hyldgaards Kone i
Aarestrup, 27 1/2 Aar. Førstnævnte af disse har sandsynligvis været gift med Jens Nielsen. I det hele
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taget er der mange Folk i Byen med Tilnavnet Hyldgaard. Han giftede sig imidlertid d. 2% 1788 med
Kirsten Nielsdatter af Aarestrup, og med hende fik
han 5 Børn, hvoraf den yngste, Niels, født 4/10 1801,
blev hans Eftermand som eneste levende Søn. Jens
Nielsen Hyldgaard døde 1/9 1822, 77 Aar, og besad
saaledes Gaarden i over 50 Aar. Enken,
Kirsten Nielsdatter, sad derefter paa Mandens

Gaardinteriør fra vestre Hyldgaard. Ved Porten ses Aflægtslejligheden .
Hele Gaarden er forlængst nedbrudt.

Fæste i en Aarrække. Hun døde som Aftægtskone
i Ersted 31 /7 1848, 87 Aar gl.
Niels Jensen Hyldgaard (Fb. af 1/7 1832) fik
Fæstebrev paa Gaarden, hvori der meddeles, at han
overtog den efter Faderen. Allerede i Skøde af 14/u
1832 købte han selv Gaarden af Godsejer Rasmus
Conradsen. Den staar da ubeskaaret som ved Udskiftningen for 6 Td. Hartkorn. Købesummen var
850 Rigsbankdaler Sølv, hvoraf 550 Rdr. efter Kontrakt skulde udbetales i Sedler for Sølv og 300 Rdr.
staa i en Panteobligation i Ejendommen i 10 Aar.
Det ser dog ud til, at han ved den endelige Handel
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betalte alt ved Overtagelsen. Han beholdt kun Gaarden
i 3 Aar; thi i Skøde af 18/12 1835 solgte han den til
Gaardmand Just Jensen af Ræbild for 700 Rigsbankdaler Sedler foruden Aftægt til Sælgerens Moder,
Kirsten. Denne bestod i l Td. Rug, l Td. Byg, l
Lispund Flæsk og l Lispund Ost. Det halve at betale til Mortensdag 1836 første Gang, og det andet
halve til Maj. Just Jensen var Søn af Jens Jensen
Smed og Kirsten Justdatter i Enggaard og døbt d.
26
/s 1787. I 1808 aftjente han sin Værnepligt som
Styklmsk ved Artilleriet og kaldes da Just .Auerstrup
- »middel af Statur, 2 Hamborger Alen 20 Tommer
lang, brun Haar og blaa Øjne og ternelig af Skuldre
og Ben«. Han stillede da en tjenstdygtig Mand for
sig. Han var velhavende. Endskønt der altid var
Underskud paa Gaardene, naar der gjordes Skifte,
var Folkene paa denne Tid dog ikke altid saa fattige ,
som det saa ud til. Jens Jensen Smed skal saaledes
have sagt, da en Søn skulde have Gaard: »A har
10,000 Rdr. 1 ), som Knægten skal ha!« ·Just Jensen
var gift rried en Datter, Maren, af Gadehusmand Peder Christensen Ræbild, der atter var Søn af Christen
Mortensen i Gaard Nr. 4, hvor han blev født 1756.
Just Jensen døde som Aftægtsmand d. 80 /7 1857, 70
Aar gl. Hans Enke, Maren Pedersdatter, døde 23 /t
1864, 74 Aar.
Sønnen Peder Justesen, født 2 % 1824, fik Skøde
paa Hyldgaard 1 /u 1853. Han var som Faderen velhavende 2) og boede efter at have solgt Gaarden i
Delle T:~ l e r s iltke rl slærkl o\'er d re \'el og er sa n ds~· n 
ligt i Tid ens Løb multipike ret med mind s t 10.
!) I Ganrdcn fandt es i hans Tiet en Mæ ngde Kobber- og
Sølvsager stlml en gamm el Familiebilledbibel fra bt·.
III Tid . Denne Originaludgave blev for faa Aa r itl n
solgt til Hoveds lad s blad et • Politiken • for ·a. 400 l{r.
1
)
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Aarestrup, lwor· han førte Sparekassens
1890erne
Regnskab. Senere flyttede han til Haverslev, h~or
han døde.
Vestre Hyldgaard fik derefter flere Ejere, hvoraf
nævnes Laurits Nørgaard fra Rold, Købmand Jensen,
arc lnrp, og J en. Andersen ka lbor«, der solgte d n
i Kri asperiod n Lil Ejen lomshantller Rold, Arden, d r
fra oJgle Skoven, ·a. 16 Tdr. Lant.l Bøg , der omhugaed' . og Mari n
•d for Allerb~ k. Jen Cbr.
1 iss af I<j, r gaanl i "r l d lilby tlede sig dern, s l
aard 11. Hans Søn o« NaYne J n
hr. Ni
havde
den derefter et Par Aar og solgte den i 1928 til Jens
P. Nielsen af Sønderup, der atter solgte den til J ens
Bertelsen fra Østerbølle. Til Gaarden hører nu ca.
20 Tdr. Land.
Den gamle sammenbyggede, sekskantede Gaard,
som nedreves af Chr. Niss senior, var bygget 1864
og blev tækket, da et prøjsisk Kompagni rykkede ind
i By,en til Indkvartering. I Østerlængen Nord for
Porten var Aftæglslejlighed, medens Rollingen Iaa i
Nordsiden.
Jens Skalborg solgte i 1912 J ord fra Ga arden til
Marinus Poulsens da oprettede Husmandssted, der
byggedes paa den gamle saakaldte Kormarie
Jens Bertelsen solgte Hyldgaard til en hjemvendt
Amerikaner, Søren Pedersen, der i 1934 afhændede
den til Jens Chr. Pedersen Ræbild af Nahogaarden
Enggaard.
ll'ølge et Sidile af 24. April 1498 ses d et, at Symen Lan
rensz \VilTert vedleen d le sig al have fa aet fuld Lod ene r
sin Faders La s WiiTcrls Død i Jordegods, som vH l
Gd . i On.leslrot ( Mor·tcu Laurensz ibor·) 1 Gd . ibid . (Pc r
Swder iJ)Or) og 1 Gd. ihid. (Mnlz Tcrldls~ ibor). R. O .
R. l) , 2. R, V 157.
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Gaard Nr. 15. Enggaard.
Denne Gaard, som først den nuværende Ejer har
givet Navn, har altid haft sin Beliggenhed et Par

Den sidste Bilægger, der endnu benyltes i Enggaards Dagligstue.

Hundrede A,len Nordvest for Kirken paa den nordre
Skraaning ned mod Karpedam, og Bækken Vest paa
adskiller Jorderne fra Hyldgaards Jorder.
Gaarden har siden 1845, da det nuværende Stuehus, søm flere andre i Byen, opførtes paa solid Kampestensgrund, haft 4 Længer. Forhen i Fæsternes
28

434

TH. JOHANSEN:

Tid saa langt tilbage, der kan spores, bestod den lmn
af 3 Længer, der laa i den nuværende Have. Af
disse laa Rollingshuset paa 10 Binding Bindingsværk
i Sydsiden, saa man fra Sydvinduerne havde Udsigt
ned over Karpedams solbeskinnede Flade, hvor hundredvis af brede ægte Karper paa op mod et Par
Pund dovne og træge badede sig i Sollyset. Den
anden Længe dannede østre Fæhus paa 11 Binding,
og uden for dette laa Naboens Gadehus, kun adskilt
ved en Smøge paa knap 2 Alen eller saa smal, at
man ikke kunde køre med en Vogn. Fæhuset var
tidligere ikke sammenbygget med Laden, hvis Nordmur løb langs med den umaadelig smalle Gade, hvis
Tallie her indsnøredes af Kildegaardens lige over for
liggende Lade, der havde en eneste og saa lille Lem,
at Tjenestekarlen nok kunde faa Hovedet ud af den,
naar han skulde se, hvem der rullede forbi, men
som frygtede for, at han skulde blive hængt, naar
han skulde have det til sig igen for at fortsætte den
trivielle Tærskning.
Niels Nielsen og Anders Sørensen var Fæstere i
1664 og i 1688 Anders Sørense.n ale"ne. I hans Tid
blev Gaarden øde ca. 1690.
Niels Christensen Foldager var Fæster her allerede 1705, da han som de allerfleste andre Bymænd
ifølge en Fortegnelse i Tingprotokollen af 1710 var
kommen i ))Restanz« med Landgildet og skyldte 3
Td. Rug, l 1j2 Td. Byg, 3 Td. Havre, l Lam, 2 Høns
+ l Skp. Rug, 5 Skp. Byg, 2 Td. 3 Skp. Havre.
Omtrent ligesaa meget resterede for Aarene 1706 og
07, hvori der desuden manglede 140 Æg. Det ser
ud til, at Landgildeafgiften er delt i to Satser. Det
kan tænkes, at Gaarden indesluttede 2 Boel, som
Niels Foldager saa som ene Mand i Gaarden har
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overtaget. Hans Navn tyder paa, at han er fra Foldager, og sandsynligt er det, at han er en Søn af Cluiten 1iel e n, der 1683 havde Pold ag rgaa rd i Fæ le.
Ha n d ød <! ved Jul lid 173() og begrav de N •laar sdag
i en Alder a f (}0 Aa r 3 i\I al1ncder a mlidig m d hans
Na, •n af Bye n Ni Is bri slense n kaidel 13øtlk cr, d r
var 3 Aar yngre.
Søren Nielsen Foldagers Fæstebrev af 1 % 1737
oplyser, »at han fik den Gaard, som hans Fader fradøde«. Han var Ungkarl, men giftede sig straks efter
med Kirsten Jensdatter fra Torsted, som døde i sin
~1 nd •n B·H el ng a mm · o m d en Daller, og beg•r
begra ved s 3 ..Jan. 1740, 27 Aa r og 5 Oag> gamm e l.
l del kifl , om 30 Dage efter r gi trered e af BirkPclommer Wilh . [1r. Broholm, H ll'
a a Degn en
egn i
Chri Len ørholm og Gmd . P der øren en
BjerregMml Lil l d , 0•1· 'am·dens Indtægt var 105
Rdt•., og dgirtern e vnr 11 5 Rdr. D •L e·, a l d n alig
Kon har \'æ ret J d re for •n l m •d l is lekl æd r end
mange andre i Byen, og inden Skiftet sluttedes, kom
det for Øre, at en graa Trøje, >>hvorudi var 10 Stk.
Sølf Knapper<<, havde Knud Nielsens Kone i Torsted
taget til sig. Knud Nielsen var selv til Stede paa det
umyndige Barn Annas Vegne, og han fik Tilhold til
efter Loven . at levere Trøjen fra sig; men han svarede, at >lhan havde ingen at fra sig levere, hvorfor
Sterfboen saa vel som andre vedkommende forbehold~r dens Ret til K. N.s Hustru, som de bedst ved og
k a n«. Det er sjældent, at der omtales Sølvtøj eller
Knapper i Sognets tah·ige Skifter fra 1700erne.
En l< m a nd en gift de sig 2. Ga ng med ~ irstcn,
Pct.ler Chris len n Døgincls Dall r fra Torsled, med
b em han ha vde 7 13ørn hvoraf den før le øn, Ni el ,
l m Ul Verd en i · nggaard , forind n Fad t·en i Forauret 17 4-2 gik fra den af Armod. Søren Foldager

og
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bosatte sig andetsteds i Byen som Gadehusmand og
døde først i en Alder af 90 Aar og begravedes 26.
Jan. 1800.
Oluf Jacobsen Dahls Fæstebrev er dateret 12.
Juli 1742. Da der, efter at Marken var tilsaaet, ikke
har været Korn i Gaarden, fik han af Herskabet i
))Sommerføde« l Td. Rug, l Td. Byg samt 2 Læs
Gavningstræ fra Skoven og en Ko. Han fritoges for
Hoveri i et Aar, undtagen i Høst-, Hø- og Pløjetid.
Han opholdt sig i Ersted, før han bosatte sig i Gaarden sammen med Hustruen Maren Michelsdatter og
en lille Datter Dorthea.
I Skiftet efter Olle Jacobsen af 8. Novbr. 1768,
forfattet af Skriver Poul Brendstrup, nævnes hans
trende Døtre mærkelig nok med Efternavnet Jakobsdatter, nemlig Dorthea, 27 Aar, Bodil, 23 Aar, og Kirsten Jakobsdatter, 15 Aar. Gaarden synes vel besat.
Der var 6 Plovbæster, l Føl og en gl. Hest, vm·derel til een Mark, 3 Køer, l Stud, 2 Kalve, 14 Faar
og Lam, l gl. So, 3 Grise og 10 Høns. Der blev en
Gæld til Herskabet paa 35 Rdr. 8 Mk. 14 Sk.
Jens Pedersen Lassen (Fb. af i/n 1768) gav i
Indfæstning 10 Rdr. Han var Søn ·af Peder Lassen
i Stensgaard og født 1732. Han blev 1769 viet til
Dorthea Jacobsdatter, der i Kirkebogen kaldes Ollesdatter, med hvem han havde 4 Sønner og 3 Døtre.
To Sønner kaldes Olle og to Peder efter de to Bedstefædre. Alle Børnene var født i Enggaard, før Faderen i Foraaret 1780, begrundet paa stor Armod,
slet Behandling og begaaede Skovtyverier, blev frasat
Gaarden 1), der straks udfæstedes til
') Han fik 1781 et faldefærdigt Gadehus i Sønderup, som
Jens Huus havde quilteret Han skulde gøre det i Stand
med •Staurc Træ og forbrugende Eeg, Elle og Birk Iil
JJygningshielp fra Skoven•.
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Jens Jensen Smed i Fb. af 29/7 1780. I Fæstekonditionerne af 7. April s. A. var Besætningen 9
Heste, 5 Køer og Kvier, 7 Faar med nogle Lam, l
V æder, l So med 5 Grise. Gaardsredskaberne var
saa daarlige, at de skulde fornyes. Stuehuset skulde
ombygges ved Hjælp af det gamle Materiale. Laden
skulde ligeledes ombygges, og yderligere Materiale leveredes af Godset saa vel som Løn til Haandværksfolk, medens »Folk fra Byen hjælper til med Arbejdet«. Han fritoges for Hoveri det første Aar og befriedes for lndfæstningspenge. Endvidere fik han
7 1/2 Td. Sædebyg, 16 Td. Havre og i Tærekorn 5 Td.
Rug. I Penge fik han endog 13 Rdr. 2 Mk., hvorfor
han skulde købe en »Brøg Kedel<c.
Jens Smed var døbt d. 16/7 1752 og født i den
Gaard, der laa, hvor nu Smed Nørgaard bor. Hans
Fader og Bedstefader hed begge som han, Jens Jensen Smed, men Faderen døde 1760, kun 38 Aar gl.,
og Bedstefaderen først 1771, 88 Aar. Efter at han
havde giftet sig med Johanne Christensdatter, fik de
en Søn, der i 1782 selvfølgelig døbtes Jens. Slægtsnavnet kulminerede først i 1830erne, da Jens Smeds
yngste Søn Peder Smed lod fire Drengebørn i Træk
døbe med Fornavnet Jens. Johanne Christensdatter
døde i sin anden Barselseng. Ved Skifteforretningen
ønskede Ægtemanden at blive ved Gaarden og sørge
for lille Jens' »kristelige Opdragelse, om Gud dertil
vilde forunde ham Levetid<c. Døde han, skulde Jens
have Moderens Kiste med Indskriften: H. C. D. R.
1771 (det er: Hanne Christensdtr.) med samt dens
Indhold, der var vurderet til 16 Rdr. l Mk. 15 Sk.
Gaardbesætningen var udvidet med 2 Stude og l Bistade, og Gælden til Herskabet beløb sig kun til
33 Rdr.
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Anden Gang giftede Jens Smed sig d. 24. Okt.
1784 med den 22aarige Kirsten Justdatter fra Naboguarden Kildegaard, som hendes Fader, Just Jensen,
samt Bedstefader og Oldefader havde haft efter hinanden.
Deres Børn var:
l) Just, født 1787, der først fik en Gaard Rebild
og senere fik vestre Hyldgaard.
2) Margrethe, f. 1789.
3) Mette, f. 1792, der 1815 skulde have været gift
med Gmd. Jacob Jensen, Frejlev, men da han
døde inden Brylluppet, blev hun i 1818 gift med
Gmd. Sognefoged Søren Sørensen Bravelstrup
Bøgelund.
4) Johanne Marie, f: 1793.
5) Maren, f. 1799, gift med Søren Pedersen Rebild.
6) Peder, f. 1805, til hvem Enggaard senere blev
købt.
Det var et langt Liv, Jens Jensen Smed levede
som Mand i Enggaa1·d, 52 Aar som Fæster, 2 Aar
som Selvejer og endelig 5 Aar som ældgammel graanel Aftægtsmand. Hans Manddomstid faldt i den for
Bonden saa omskiftelige og bevægede Tid. Han begyndte som den Fæster, der kunde spændes i Halsjern, ride Træhest, iføres spansk Kappe eller faa Lov
at smage Ridefogdens Læderpisk, men oplevede i sin
bedste Alder Forordningen af 8. Juni 1787, da endog
Hundehullet eller »Pumpen« paa Torstedlund for
stedse lukkedes. Han har maaske ikke hørt, hvad
den store Bondeven Kr. Reventlow skrev til sin Søster:
»Oer ligger det gamle Kram. Kom hid! enhver paa
Gaden kan fortælle, hvad Kristian Smed er for en
Mand,« men Ordene passer i denne Forbindelse godt
paa Jens Smed. Det har dog ikke varet længe, før
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Lovene om Bondestandens Frigørelse naaede til Aarestrup. Fredagen d. 11. September 1795 mødte Jens
Sm ed samm en med Tor ·tedlunds ø vrige 52 Hoveribønd er »for Relten« paa Birl<c lingct i Aa re trup Tin ghLt S for i mindelig l· 01·cning m ed deres høje· H u bond , Kammerherre Raben Leve tzau , at indgaa paa
el mildere Hoveri paa Heu egaarden. Efler a l Birkedommer Knud Theil, bistaaet af Birkeskriveren Nikolaj Severin Wedel, havde oplyst dem om en planlagt
ny Fastsættelse for det fremtidige Hoveri indeholdende 18 Poster, underskrev de alle med barkede og
krogede Fingre deres rystende og famlende Underskrift.
Over en Menneskealder senere efter Landbrugsprisernes Stigen og Fald, efter Statsbankerotten og
den store Krise i 1820erne oplevede Jens Smed i 1832
den Bevægelse og daglige Diskussion mellem Bønderne i Aarestrup om, hvorvidt de nu skulde være
Selvejere eller fortsætte som Fæstere.
Den 25. 1Iaj 1 32 matcherede den n u 80aarige
Jen Smed fm Ga a rde med den Beslutning, a l nu
\lilde h a n købe in Gnard og hli e fri Mand paa de
gamle Dage. Han var d u · ldsle · rester i Byen o
vild e give de yngre et godt Ek empel ved al være
den første Selvejer i hele ognet. Han mød le derefter for Skifteretten paa Torstedlund Gods og bad,
om han kunde faa ført til Protokollen, at han vilde
købe Enggaard paa den Betingelse, at den skulde
overgaa til hans yngste Søn Peder Jensen, naar han
fyldte sit 28. Aar, saaledes at al Besætning og nødvendigt Indbo skulde medfølge for en Købesum af
400 Rdr. Sølv, hvorefter Sønnen skulde ' 'ære vederIagt for hans Tjenestetid og uden derfor at faa Løn
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eller det, som allerede var anmeldt for hans andre
Søskende.
Jens Smed ønskede at faa dette ordnet, da han
var gammel og skrøbelig og befrygtede at kunne dø,
inden den forestaaende Handel blev fuldbyrdet. Alt
dette fik han, som der er skrevet neden under Erklæringen i Torstedlunds Fæsteprotokol »gratis indført«.
Han levede imidlertid længe nok til at faa Handelen ordnet. Proprietær Rasmus Conradsen solgte
ham Enggaarden iflg. Skøde af 5. Oktober 1832, men
for en Købesum af 800 Rigsdaler Sølv.
Flere af Byens Fæstere fulgte i samme og følgende Aar hans Eksempel og blev Selvejere.
Som Aftægtsfolk saa Jens Smed og Kirsten Justdatter Børnebørnene vokse op baade i Enggaard,
Sognefogedgaarden Bøgelund og i Hyldgaard. Han
døde, 87 Aar gl., d. 22. Juni 1839, og hun, 79 Aar
gl., d. 8. Juli 1841.
Peder Jensen Smed var som nævnt den yngste
Søn og overtog Gaarden 12. Febr. 1834. Han var
da allerede gift med Mette Marie Jensdatter fra Rold.
Hendes Bedstefader havde været Skovfoged i Damborg, men stammede fra Nysum. Efter 8 Aars Ejertid ses det i Sognets Afgangslister, at han forlod Sognet: >>Peder Jensen Smed, der har ejet en Gaard i
Aarestrup, 36 3/4 Aar, Hush;u, Mette Marie, 41 1/2, og
Børn, Jens, 10 3/12, og Jens Christian, 4 3/!2 Aar, er afgaaet med et godt Skudsmaal.« Skønt Præstens Vidnesbytd er godt, meddeler Folketraditionen, at Peder
Smed var stærkt forfalden, og at dette var· deri væsentligste Grund til, at han afstod Gaarden. Samme
bekræftes ogsaa i Rold Sogns Forstanderskabs Protokol af 1847, hvori er indført: »Det overdrages til
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Formanden at gøre Forespørgsel li! Amtet angaaende
forhenYærende Gaardmand, senest Husmand Peder
Jensen (Smed) af Aardestrup, som formedelst Drikfældighed er bleven gjort umyndig, om der skal tilstedes ham Ophold i Rold Sogn, som tjenende, til
hvilket Øjemed han har produceret Skudsmaal.<( Senere er bemærket: »fremlagdes Stiftamtets Skrivelse
af 7. Maj 1847, som erklærede, at iflg. Placat af 14.
Dec. 1810 kunde P. J. S. ikke nægtes Ophold i Rold
Sogn«.
Søre~1 Pedersen Ræbild, der var gift med Peder
Smeds Søster Maren, købte Enggaard iflg. Skøde af
8. Febr. 1842 og gav 1200 Rdr. for den. Ægteparret
havde allerede paa dette Tidspunkt boet i Gd. Nr. 4
(se denne) i en halv Snes Aar. Han var et af Byens
Børn og af baade Ræbildslægten 1) og Smed slægten,
der sammen med Hyldgaardsslægterne i 1700erne var
indgiftede i hinanden, saa deres Slægtsudforskning
udarter i en gaadefuld Forvirring. Om ved Aar 1800
repræsenterede sidstnævnte Slægt i Byen op mod et
halvt Hundrede Personer. Tilsammen var disse Slægter forhen altdominerende i Tal.
Grunden til, at Slægten fik Kendingsnavnet Ræbild, var følgende: Deres Stamfader var den gamle
Jens Jensen Smed i Ømsgaard, født 1683. Han
havde tre Sønner, Jens, f. 1722, Søren, f. 1724, og
Christen, f. 1727. Ifølge et Fæstebrev fra Greve Chr.
Fr. Levetzau fik Søren Jensen Smed af Aarestrup d.
15
/4 1754 en Bondegaard (Søndergaard) i Rebild By
Fæste, »som Niels Pedersen sidst beboede og for') Ræbildslægtens Talr·ighed bclmcftes af en gammel Bytale: •l Aarrestrup vat· ucr i gammel Daw liesaa manne
Ræve ler, som der \'aT' Ævcler ; men om Etteroret k u de
føst Slaw no knap nok ldaa'r sæ. c
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mede1st Armod er fragangen«. Dens Hartkorn var
2 Td. 7 Skp. l Fdk. l Alb., og Fæsteren skulde efter
Ordre deltage i Skovhuggeri og bjerge Hø til Albæk
i Suldrup Sogn. Søren Smeds Søn var Peder, som
døbtes i Gl. Skørping Kirke 2. Juledag 1769. Som
Faderen var udvandret fra Aarestrup til Ræbild med
Tilnavnet Smed, kom denne Søn tilbage 45 Aar efter
og fik Tilnavnet Ræbild, da han d. 4/4 1799 fik Gaard
Nr. 4 i Fæste, og da hans Formand der i Forvejen
hed Niels Ræbild, fik Navnet dobbelt Fodfæste og
har med stor Anseelse holdt sig i Hævd til vor Tid
med mange Efterkommere.
Slægtstavle:
Far7: Jens Jensen Smed, f. 1683. Fæster i Ørnsgaanl.
Far" : Søren Jensen Smed, f. 1724. Fæster i Rebild Søndergaard, d. 25. Decbr. 1773 af Blodgang.
Far" : Peder Sørensen Ræbild'), f. 1769 i Rebild, d. i Aarestrup 1852, 83 Aar gl.
Far• : Søren Pedersen Ræ bild, f. 1802. Fæsler og Ejer af
Gd. Nr. 4 og Enggaard, død
186\1.

Far 3 : Jens Sørensen Ræbild, f. 1829. Ejer af Enggaard, d.
1903.

Maren Kirstine Sørensen Ræbild, f. 1864, eneste Barn
i Enggaard, gifl med
Far•: Christen Pedersen Ræbild.
Jens Pedersen Ræbild, f. 1893. }
Hrød re.
Søren Pedersen Ræbild, f. 1895.

Søren Pedersen Ræbild giftede sig anden Gang
med Mette Nielsdatter fra Krogstrup. Deres Datter,
') Peder . Ræbild var i mange Aar Al"lægtsmand. l Aftægtsstuen tjærede han ofle sin RaJdielovn, da han, som
del fortælles, holdt meget af Tjærelu~L ; men samme
Aroma jog ofte mange af hans fremmede ud.
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Mariane, blev senere gift med Lars Christensen Ræbild i Damgaard.
Vest for Enggaard laa dengang 3 gamle Gadehuse med tilhørende Smaalodder. Disse Huse købte
Søren Ræbild i Skøde af 15. Juni 1846 af Jægermester Aug. Theodor Schiitle for 450 Rdr. i rede
Sølv. Herved fik han Jord helt ind mod Enggaard.
Dette gav Anledning til en Udstykning paa Gaardens
Vestermark og Hede og en af Lejerne, Mads Chr.
Madsen, født i Hjeds, oprettede en L ejekontrakt med
Ejeren, ifølge hvilken han skulde rive det gamle Hus
ved Byen ned, og i Løbet af Forsommeren 1853
skulde han opføre 6 Fag Beboelseshus »paa et Støk
afh ælede Hede 138 Favne i Længden og 73 Favne
i Bredden((. Til Hj ælp til Hu t Opfør Ise skuld e
øren R, >bild l ve r ham 120 Tagld en ·e og i Lej · a f
Jord n skuld e svares
R.dr. aarlig, Jn:ilken Afgifl
efte rbaande n, ·om Jord n frugtbargjorde , kund e forhøjes med 2 D'ill ,. Lil en høje te Leje af 12 Hdr.
Derpna hjalp de hinand 11 n l ·, U Dige t· om d ' n nyoprcllede Ej ' ndom , de r j 18 2 gik ov r Lil Lt!jereo
Søn Mads Peter l\'Iad e n, der kø ule d e n og døtl e d r
som en nf Sognets sidste og større Træskomænd.
Hans Søn Christian Madsen ejer nu Gaarden, der
kaldes Ul vkjær, hvorti( der efterhaanden lagdes 27
Tdr. Land.
Søren Ræbild kom tidligt med i det sociale Arbejde. 27 Aar gl. var han et virksomt Medlem af
Skolekommissionen, og da Præsten boede i Ju elstrup,
visiterede han ofte Skolen i hans Sted. Da hans
Svoger, Søren S. Bravlstrup, døde som Sognefoged i
1836, blev han dennes Eftermand som saadan. Efter
sin Tid var han i det hele taget Foregangsmand. Det
gamle Stuehus, som Jens Smed gav Hovedreparation
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i 1872, indrettede han til Udhus og byggede samtidig
nyt grundmuret Stuehus i Gaardens aabne Vestside.
Paa Lemmen i Sydga,•len holdtes det af ham i grøn
Farve malede store Aarstal - 1845 - i mange Aar
i Ære med denne hans Yndliugsfarve. l Heden længst
mod Vest plantede han de første Gmner. Den lille
Lund i Engen nærmere mod Gaarden har han ogsaa
fra første Færd beplantet med Gran, hvoraf en Del
benyttedes til Tømmer i den nuværende Lade.
Fra ældgammel Tid hentede man Vand fra en
Kilde nogle faa Meter Syd for den gamle Rolling;
men da det ny Hus byggedes, blev Vejen for lang
efter Vandet, og Søren Ræbild kampestensalte da en
Brønd midt i Gaarden, og Kilden benyttedes i mange
Aar som Kølebassin for Øl om Sommeren, hvor Mette
havde et større Antal Flasker staaende baade N at og
Dag. Byens Jordemodermand, der var godt kendt
med Stedet, hentede jævnlig en Flaske, mens man
sov til Middag i Gaarden. Naar Øllet var drukket,
kom han stadig halvt upaaagtet og byttede Flasken.
Søren Rænilds Hrønd dækkedes af Sønnen, der gravede en anden tættere ved Bryggersdøren. - Overalt
i Byen er der h1n faa Alen til Vand. øl'en Ræbild m rglede og aa Marken og pløj de med fire He te
for den gammeldag Hjulplo,·, som under Pløjningen
styredes af i\'l elle. SeJ v ad hall paa l"orspandel·
m n naar bnn synles at det ildte gil· ra k nok, fik
han et Slag af Pisken; thi han skulde holde Bæsterne
igang. l 1870 laa Resterne af Hjulploven bag Gaardens Tørvehns.
Søren Ræbild beholdt sin Virke- og HandelSlyst
hele Livet. I 1859 byggede han Nordvest for den
gamle Lade paa modsat Side af Gaden et Aftægtshus.
Fra Dagligstuens Sofa kunde han daglig se sit andet
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store grønmalede Aarstal paa Spisekammerdøren. I
det nye Hus indrettede han Byens første HøkerhandeL Butikken havde han i et aflangt Rum bag Stuen.
Langs Væggen stod her et smalt Bord, der tjente som
Disk og sluttede med en Pult med 3 smaa Skuffer.
Mod den anden Væg tronede en gammel Dragkiste
med Hylder over til Plads for Varer. Mod den tredie
Væg var lige Plads til Brændevins- og Sirupsankeret
I den tomme Vesterstue paa den anden Side Gangen stod paa Teglstensgulvet Lageret af sorte Jydepotter fra Vestjylland og Fade. Kunden henvendte
sig i Dagligstuens Dør, og de aUraaede Varer udmærkede sig ved deres Beskedenhed, der stod i Forhold til den svage Købeevne. Det sædvanlige Køb
var 1/4 Pund Kaffe, l Pund Puddersukker eller l Pægl
Brændevin. Mens Kunden ventede, hentede Søren
Ræbild Varen i Butikken, og alt betaltes kontant.
Endvidere var der Plads i Huset til l Ko og 4 Faar.
I Baghuset stod Hulstolen med Redskaber til Træskolavning, hvilken Profession Søren Ræbild som saa
mange af hans samtidige var opøvet i fm deres Træskokarletid.
Søren Ræbilds Aftægt var en af de anseligste i
Byen. Foruden Græs og Foder til Koen og Faarene
skulde hans Søn Jens som Efterfølger i Gaarden levere a a r lig: 3 Td. 4 S kp. Rug, 4 S kp. H ved e, 2 Td.
Byg, l Td. køltørret Malt, 2 Td. Kartofler, ~ Lispund
Flæsk, 3 Snese Hønseæg, 8000 Stk. Skudtørv, 8 Læs
Hedetørv a 6 Snese pr. Læs, 70 Knipper Lyng a l
Lispund og 10 Læs Brænde fra Skoven, 4 Frirejser
til Nibe, Aalborg eller Steder i lignende Afstand samt
i Penge de 12 Rdr., som Mads P. Madsen svarede i
Leje af Heden og Huset der. Til hæderlig Begra. vel se s k ulde ~ønnen have forlods, før Arv uddeltes,

446

TH. JOHANSEN:

40 Rdr. for hver af Forældrene. Hele Aftægten ansloges til aarlig Værdi af 140 Rdr. Søren Ræbil1l
døde 6. Marts 1869. Hans Enke levede alene nøjsomt og tilbagetrukket. Hun spandt, mens Solen var
paa Himlen og tændte aldrig Lys. Hvad hun frembragte, gav hun Datteren, Mariane, i Damgaard, der
havde faaet en god Søslerlod i Forhold til Steddatteren Maren, der var gift med Anders Chr. Overvad i
Højvang. Daglig fik hun Familievisit, og stor Pris
satte hun paa, at Stedsønnedatteren kom ind og læste
lidt for hende i Huspostillen eller Bibelen. Plejet af
sin kære Mariane døde hun i Damgaard i 1878.
Sønnen Jens Sørensen Ræbild fik Skøde paa
Enggaard 7. Jan. 1860, som han overtog gældfri 1)
med Besætning og Indbo. Købesummen bestod kun
af ovenanførte Aftægt til Forældrene.
Jens Ræbild var født i Gaard Nr. 4 eller den
gamle Ræbildgaard. l 1850erne var han indkaldt
som Konstabel. Han fortalte selv, at han lærte at
ride i Rensborg i Holsten, men da han just ikke
elskede det slidsomme Landbrug hjemme i Aarestrup,
fortsatte han Tjenesten og kom som Korporal til
Kiel, hvor han i et halvt Aar var beskæftiget med at
uddanne Rekrutter. Herfra kom han til den danske
Garnison i Altona, hvorfra han hjempermitteredes
efter 4 Aars Tjenestetid. Han sejlede til Randers eller
Aarhus og gik Resten af Vejen hjem. I Altona havde
han fælles Kvarter i lejet Værelse sammen med en
Sergent og en Gymnastiklærer fra KØbenhavn. N!lar
de skulde more sig, trak de civil, gik over Bygræusen ind i Hamborg, hvor de i et af St. Paulis Danse') Hans Moder sagde ofte til ham: •Ja, betle gu'e Kaa'cl,
do fæk reJe Go'eren wal billig, aa do sold fræ'en for
600 Da a ler aaljennest i de f øst O'er, rlo haad'en. •
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etablissementer dansede med de tyske Piger a 2 Pf.
pr. Dans. Hans to lystige Kammerater brugte for
hurtigt deres beskedne Løn, og Korporal Jens Aarestrup, der af og til fik et Par Rigsdaler hjemmefra,
maa.Llc saa Jaane d m og Pengene vilde aa ogsaa
slipt for Lidligt op for ham. D n gamle ør n R. bild ynte · derfor al de ønskede maabeløb fra Hj mmel fulgte for hurligl efler hinand en, Iwarfor han
sendte et Brev til Sønnen med den Bemærkning, at
nu kunde han komme hjem og faa Gaarden.
Dette blev ogsaa Resultatet. Kort efter giftede
Jens Ræbild sig med Ane Marie Pedersen, Datter af
Gdr. Peder Poulsen Gug i sønderste Gaard i Fræer By.
Hun havde Søstre, der var gift i Nabosognet. Kun
en Datter af deres 4 Børn levede. H u n blev snart
døbt ved Navn Maren Kirstine Sørensen, da Forældrene i Sommeren 1864 hørte, at Byen skulde have
Indkvartering af Preusserne.
Ane Marie var mere med Tiden end de fleste
Koner i B •e n. Hun utl\'ided Haven, planled Buske
og Ribs og var d n først d -r yJletle ' lild · e t ·· b~ r og
Hibs her. Ligeledes var hun n d glig ;•ver l<e og
adskillige Piger undenisl hun i d nne H n ·nid og
hun gav Foll< ne den b dsl Kosl. Hun døde ~ Il e
rede 1880, og Jens Ræbild giftede sig 2. Gang med
Ka1·en Henriksen, Steddatter af Gaardfæster Henrik
Degn i Fræer Bys nordligste Gaard. Efter hendes
Død i 1890 var han Enkemand til sin Død i 1903.
Jens Ræbild forbedrede de gamle Bygninger og
holdt i 1870erne ca. 10 Køer, 12 Ungkreaturer, 24
Faar og 6-8 Grise paa Tiden. I 1866 indførte han
den første Hakkelsemaskine i Byen. Før skar han
selv Hakkelse til Hestene og Karlen til Køerne paa
2 Skæreknive, før de spiste Davre Kl. 8 om Morge-
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nen. Med Gaardens eneste Spand Heste drev han
den opdyrkede Del af Jorden i mange, men »smaa
og raske Bed«; thi han var nøjeregnende over for
Bæsterne. Selvfølgelig kærnede man selv, og hver
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Lørdag gik han med en Smørspandfuld eller en
Krukke Smør til Torstedlund, hvor Forvalter Siger
gav højeste Torvepri for det. D a Forvalleren rejsle,
stollede J ns Rebild, L a urids Ra mu sen Korsh øjgaArd, og P eder Ouc, S ka rh øjgaard , ig amm en og
s kiftedes Lil h ve1· Lø rdag ul kø re Lil Støvring m ed
Smør. Der ~tr fl ere saadann e Hold i By en . Denne
Skik opretholdtes, indtil Suldrup Mejeri oprettedes.
Grise opkøbtes i mange Aar af Erik Christensen, Erstedgaard, og skulde helst veje op mod 400 Pund.
Han eksporterede dem til Hamborg.
Christian Pedersen, barnefødt i Børglum Sogn,
fik straks Navnet Ræbild, da han giftede sig med
Jens Ræbilds eneste Datter, og i Skøde af 19. April
18\JJ overtog han Gaarden. I 1890erne nedbrød han
alle de gamle Udbygninger og opførte de nuværende
Vest for Stuehuset. Fra Gaarden er for en Snes Aar
siden solgt Jord til det Husmandssted paa Vestermarken, der nu ejes af Alfred Nielsen. Chr. Ræbild
døde i 1933, hvorefter hans Enke med Sønnen Jens
Ræbild drev Gaarden, indtil en yngre Søn, Søren Pedersen Ræbild, Træhøjgaard i Valsgaard Sogn, i 1934
købte den.

Træskoindustrien.
I hele forrige Aarhundrede var Sognet rigt paa
Træskomænd, Træskokarle og Træskodrenge. Mange
var dygtige,- og der var Kappestrid og Konkurrence i
Faget. Niels Boier kunde saaledes paa en lang Somdag hugge og hule 18 Par. Han var ogsaa en anset
Læremester. Mads Kr. Madsen lærte saaledes hos
ham i 1850erne med det Vidnesbyrd, at han blev god
til det, eftersom han var saa gammel en Læredreng,
nemlig ca. 32 Aar. Dennes Søn Mads Peter Madsen
29
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lærte ogsaa her, og 10 Aar gammel tog han selv til
Nibe og solgte sit første selvlavede Par Træsko. Grunden til denne Handel var, at hans Søster skulde til
Begravelse; men hun manglede Penge til at faa sin
Kjole i Orden. Denne Forlegenhed hjalp Broderen
hende over, da hun fik Træskopengene og kom lykkelig med til Begravelsesfesten. I Am·ene fra 18701915 lavede Mads P. Madsen ca. 800 Par Træsko om
Aaret. Hele hans Produktion anslaas til ca. 36,000
Par. Han var derfor ogsaa den sidste betydelige
Træskomand, og Industrien i Sognet faldt med ham
ved hans Død i 1917. Han fik 18-20 Kr. for Snesen hos Træhandler Niels Didriksen og hos Møller
Hjort i Nibe. Hans samtidige Konkurrent Hans P.
Boier opnaaede derimod kun 16 Kr. pr. Snes. Han
protesterede fagmæssigt over for Forhandleren ved
at sige, at deres »Hvoller i Træskoene var jens«, for
de havde lært ved samme Mester.
Mads P. Madsens Søn, Christen Madsen, fortsatte Fædrenes Haandværk, men flyttede kort efter
Faderens Død til Sønderup, hvor han endnu i 1932
har fremstillet ca. 400 Par Træsko med Faderens
Værktøj, som han fik med fra Hjemmet.
Træskofremstillingen havde flere faglige Udtryk.
I Skoven hentedes en Kon·e Træ, en Kævle, af de
kørende, hvorfor Træskomanden maatte gøre Træskogilde. Kævlen savedes i Tonser, der atter kløvedes
i Klomper, der klompedes op med Træskoøksen, hvis
Skaft kun var ca. 9 Tommer lang og huggedes færdig med Beder eller Klamper, hvorpaa Beslag ved
senere Brug sloges. Først huggedes Beder, saa Overet
og sidst Munden med Stimlerne, hvori man begyndte
paa Boringen. Med Kiler spændtes begge Træsko
derpaa i Hulstolen, hvis Ben var af Grene, der var
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gravet i Jorden, saa denne stod godt fast. Herefter
kom de forskellige Navr igang. Hwr Træskostue
havde en halv Snes af disse alenlange Instrumenter
med sølvblanke Egge hængende paa Væggen. De Yar
Træskomændenes Stolthed. Først brugtes ))Hælboreren, saa Forboreren og Grovhuleren«, medens en min-
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dre Navr brugtes til at »rydde for Tæer med«. Man
havde hver sin Navr til Mands-, Fruens-, Koltringereller Børnetræsko, hvis Størrelse henholdsvis var l 012, 9- 10, 7-9 og 5-7 Tommers indvendig Maal.
Træsko o,·er 7 Tommer har altid 2 Beder. Sluttelig
skrabedes de med Skrabejernet, og Træskoene var
færdige paa H ulstolen. Paa Tællestolen tælledes de
med Bænk- eller Tællekniven og pudsedes af. Saa
skulde der )}Skrives« paa dem med Skrivekniven, det
er at skære tre Striber tværs over Ovret.
Træskomændenes Dagsarbejde begyndte ofte Kl.
3-4 om Morgenen. Man huggede Træskoene til;
thi saa snart Dagslyset kom, kunde man se at hule.
Hulningen foregik i H ulhusel, der var aabent mod
Syd for Lysets Skyld. Om Aftenen tællede man dem
ved Lampelys.
De færdige Træsiw røgedes i de gamle vide Skorsten, hvori der stod Stativer til at sætte dem paa.

Husmændene .
I Aarestrup var der, som de gamle endnu meddeler, 15 Husmænd baade før og lang Tid efter Udskiftningen. Paa Udstykningskortet opføres dog blandt
Gadehusene, som de altid kaldes, tillige Hjordhuset,
Smedens, Hospitalet og »Degneboliget« eller i alt 23
Beboelser. Til de fleste Gadehuse hørte en Toft eller
et mindre Stykke Jord, og Husmændene maatte holde
op til en halv Snes Faar. I Fæsteprotokollen findes
ca. 70 Fæstebreve indskrevet i Tiden fra 1722-1839
og blandt disse findes ogsaa nævnt de faa Haandværkere, der holdt til i Byen.
To Fæstebreve er forunderligt nok bevaret i Byen
til Dato endog baade hele, læselige og smukke, saa
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endog Lakseglet er helt. De er fra Aarene 1749 og
1780. Det ældste indsættes i sin Helhed:
»C hri tian Fl'iderich Levebr.an til Re trup, Torlcd ln nd , Albech og Aa lnq>, Hidder, Kon g l. Ma ,t•
Gehei me Co nt'eTen
Haa<l u Ge neral Li ulenan l ved
CnvaU del l{i cnd es og H nn ed Villerli ø iør al have
Sled og F. l, som .Jeg og h ermed Led er og F~ > ler
Lil Morlen Ped e r ø n Smed E l mil adehuu udi Aar lrup So<1n og n , om Maren And er datter idsl
Hav r Be boed, og nu form eed e1s t Indtn dendc Ægtekab Frafiølted .
Hvilk l Huu · m ed tilligge nde Kaalha uge, Bemeldte Morlen
ed rsen Sm ed, in Livsilid maae
nyd e bru ge og udi Fæs le il ehold e fri for de ~ d vanlige Maanelsdage og Løb; aa h nge band de raf
a a r lig og I Rælt liid c, til h ve r a a r MarU ng Forfalden Betal er H u n og rbejdspenge efter J ordebogen
med 3 Rdr. 2 . 8
Sig r Tre RixdaUer toernark og
a a ltes ki11ing. Holder Huuse l i For varJiu tand , Er
mi g om in Ho bonde Hønig og Lydi g, 'a mt Hands
l onge lig iay 18 AJiernaadig te Lov og Forordninger,
aldl und er d elle Band Fre tes Fortabelse.
Torstedlund, den 3de Septembr 1749.

C. F. Levetzau.
Indbemelle F < l nd Morten Pedersen Er udi
B lraldoin g Band og Hu lru
l u re n ChrislendaatLer s Lange og Tr e Ti cnes ler he r pna Torsl dlund,
F or Begge Deri Live ·Li id, Friegivet for al be l::tle forelaaend e Am·lige Huus- og Arbejd s-Pen ge Tre Ri ·dal r Toc Mark
lle SkiUing, sam l ald anden
rhejde og Lø l , efter d e lle F<csle Jn d hold ;
•l en d e ri mod H Id e r Beslaudig H u ns l med lilliggende u li forsv~ll"lig SLHnd, Hvis B gf::eltle udi anden Fald af Deri Arfvi nger i følge Loven bliYer al
ersta lle.

Tor.stedlund, den

24cte

Augustj 1764.
S. H. Gr. af Levet:zau.«
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l 1700erne var den almindelige Regel, at en ung
arbejdsdygtig Mand ved Fæste af et Gadehus skulde
forrette et bestemt Antal Arbejdsdage paa Torstedlund, nemlig en Dag om gen fra l. Marts til l. Oecember og »for de øvrige Vindler- gge-Dage 8 Extra
Dage, hvad tiid, enten Fol'aar, Sommer eller Efteraar,
dero-m bliver Lil agt og hvor arbeidet anviist blive«.
Desforuden skulde han forrette Løb efter Omgang

Huns Boiers Hns, hvor Sønnen Ringer Peder P. Boier
ogsaa boede og døde i 1932.

eller være ))Boyer«. Naar han blev op i Aarene og
mindre arbejdsdygtig, fritoges han for Arbejdsdagene,
men skulde saa betale Arbejds penge, der sæd vanlig
var 2-3 Rdr. om Aaret. Naar Husmanden dernæst
blev gammel og svag, fritoges han for alle Udgifter
undtagen for Husets Vedligeholdelse.
De Jordstykker eller Kaalhaver, der laa til Husene, var i Reglen ansat til 2 Skp. Hartkorn. I Indfæstning gaves jævnligt 10 Rdr. men ogsaa baade under og over dette Tal. I 1769 gav Niels Nielsen,
Stubberup, endog 50 Rdr. for at flytte ind i et Hus,
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men dette synes at være helt enestaaende i hele Aarhundredet. Noget lignende gentog sig først igen i
1814, da Andreas Otte ogsaa maatte give 50 Rigsbankdaler Navneværdi, men da var Priserne som bekendt begrundet paa Napoleonskrigene steget betydeligt.
1723 fik Jesper Nielsen fra Oplev det Hus, som
Ole Pedersen Smed fradøde. Han skulde som Formanden være Smed paa Torstedlund. Huset laa Vest
for Skriverhuset, og han skulde selv opbygge det, og
samme Aar fik Laurs Peder Møller, født i Skiørbæk,
det Hus, som Birkeskriver Niels Christensen fradøde.
1724 fik Christen Pedersen det Hus Nr. 15 ny
Matr., som hans salig Fader, Peder Olesen, fradøde.
1725 fik Roland Pedersen af Nibe Hus efter sin
Fader Peder Rolandsen.
1726 fik Jochum Jørgensen, Skomager, det Hus,
som Laust Pedersen fradøde.
1729 fik Johan Frederich Grynderup det Hus,
hans Hustrus Fader, Anders Jochumsen, fradøde.
1731 fulgte Christen Christensen, Graver, efter
afdøde Knud Christensen.
1731 tog Ove Povelsen, »nu tjenende Laurids
Jensen Skræder, Fæste paa Jens Andersens Hus, naar
han ved Døden afgaar«.
1732 flyttede Lucas Madsen ind efter sin afdøde
FadeL' Mads Andersen, samme Aar afløste Anders Bødker, Christen Boyer, og Anders Justesen skulde have
Anders Nielsen Skræders Hus, naar han døde.
1744 fik Christen Pedersen Hus efter afdøde Anders Bødker.
1744 fik Søren Jensen Hus efter Faderen, Jens
Sørensen.
1746 fik Christen Ejlersen, Smed, Hus efter Jes-
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per Nielsen. Som saadan skulde han arbejde i Torstedlund Smedie, hvor han fik sædvanlig Kost paa
Gaarden, behørig Plutz Folk og fornøden Jern samt
Kul og i Løn 10 Rdr.
1749 fik Morten Pedersen Smed det Hus, som
Maren Andersdatter formedelst indtrædende Ægteskab
fraflyttede, og samme Aar fik Jens Lauridsen Hus
efter sin afdøde Fader Laurs Jensen Skræder. Ovennævnte Ove Povelsen synes saaledes ikke at have
faaet Fæstet opfyldt.
1750 fik Jørgen Andersen det Hus, som Michel
Skiøtte fraflyttede til Mickelsdag 1749.
1754 fik Gregers Jacobsen af Sidilingbro Peder
Nielsen Foldagers Hus, som denne havde haft en kort
Tid i samme Aar, fordi Jochum Skomager var flyttet
fra det af Armod.
1754 fik Jacob Pedersen, Glarmester, det H u s,
som hans Fader Peder Rollandsen 1), Glarmester, fradøde allerede 1749, 75 Aar gl. Han skulde holde
Torstedlund, Kirkerne og Hospitalet i forsvarlig Stand
med »flekeri, hvortil han faar Glas og Bly, der behøves«. Han døde imidlertid straks efter, og Murermester Christian Laursen fra Taastrup flyttede ind
1755.
1757 afløste Peder Thøgersen, Miekel Madsen og
Landsoldat Niels Jensen henholdsvis Miekel Christensen, Niels Schaarup og Lucas Madsen, hvilken sidste
i sin Alderdom og Skrøbelighed dog vedhibrende
skulde have Husværelse.
1758 fik Chr. Pedersen det Hus, som Enken
Johanne Simonsdtr. af Alderdom godvillig oplukkede.
1760 fik Johan Laursen det Hus, hans Fader
') Hans rigtige Navn var Roland Pedersen som nævnt i
1725, men man har vel saglens kaldt ham som Faderen.
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Laurs Lykke vedblivende skulde bo i, og Niels Sonichsen fik det, Miekel Madsen af Fattigdom fragile
1763 fik Laurs Krabsen h_ans Fader Skrædder
Krab Nielsens Hus.
1764 gaves Fæstebrev til Christen Pedersen, Christen Jensen Hyldgaard og Laurs Pedersen henholdsvis paa Huse, som hans Fader Peder Christensen,
Anders Sørensen Brems og Hustru og Peder Christensen hidtil havde haft i Fæste, men alle 4 sidstnævnte
skulde blive boende hos dem.
1765 flyttede .Just Jensen af Foldager ind til afdøde Jens Laursens Enke, som han skulde ægte. Han
skulde forrette al Smedning i Torstedlund Smedie til
Gaard, Kirker o. s. v. og have hans Formands Løn.
Samme Aar afløste Niels Christensen af Oplev afdøde
Chr. Christensen Smed.
1768 fik Jens Nielsen det Hus; hans Moder Ellen
Rebilds oplod af Alderdom.
1769 fik Niels Nielsen af Stubberap det Hus,
Niels Sonichsen fraflyttede, til Gaardfæste i Ersted,
og Niels Sørensen det, som Christen Skrædders Enke
fradøde.
1770 fik Peder Christensen af Oplev det Hus,
Gregers Jacobsens Enke af Armod frakom, og han
skulde gøre en ugentlig Dags Arbejde i Torstedlunds
Have.
1771 fik Christen Christensen det Hus, Niels Nielsen fradøde.
1777 fik Laurits Mouritsen af Ersted det Hus,
Peder Nielsen Foldager fradøde, imod at betale dennes paa dette hæftende Gæld og Besværing. Jens
Christensen og Søren Nielsen Foldager fik de Huse,
som de allerede beboede.
1778 fik Landsoldat Niel~ Christensen, Oplev,
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det Hus, som Christen Pedersen Skovfoged rejste fra
for at overtage 2 H u se af J ens Døginds Ga ard i
Torsted.
1780 fik Peder Christensen det Hus, som Morten
Pedersen Smeds Enke godvillig oplod for ham.
1781 fik Just Christensen det Hus, som Peder
Christensen Røgter formedelst Gaardfæste qvitterede,
og Jens Pedersen Foldager fik det Hus, som hans
Moder Peder F.s Enke af Alderdom oplod.
1787 fik Peder Sørensen Foldager det Hus, som
Forældrene Søren Foldagers i Længden ikke kunde
holde staaende, hvorfor Sønnen allerede forrige Aar
havde bygget et lidet nyt Hus tæt ved det gamle med
Hjælp af noget gammelt Eg fra Skoven til Stolper,
og hvori hans gamle meget skrøbelige og fattige Forældre havde Husværelse.
1788 flyttede Anders Christensen af Ersted ind til
Svigerforældrene, Jens Chr. Lytken og Kone, som
skulde huses.
1789 fik Poul Pedersen Damborg det Hus, som
Degnen Peder Clausens Enke fremdeles skulde bo i.
Stuehuset havde 8 Fag, hvoraf 2 Udskud mod Enderne og 3 Fag med Loft. Udhuset havde 4 Fag.
Samme Aar fik han ogsaa et Hus opladt af Just
Smeds Enke, fordi han havde giftet sig med hendes
Datter. Stuehuset var i Vinkel »Øst- Vest, Syd-Nord
14 Fag« med Loft over 10 Fag. Heri var Tingstuen,
som han maatte benytte udenfor Tingdagene. Et Udhus havde 8 Fag.
1790 fik Anders Christensen Smed, forhen tjenende Just Smeds Enke, det Hus, som Poul Damborg efter Begæring fraflyttede.
1792 fik Søren S. Østergaard af Ersted det Hus,
Anders Christen fraflyttede til en Gaard.
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1793 fik Søren Sørensen Brauelstrup, Hus efter
Laust Krabsens Enke, og Niels Christensen af Blære,
der nogle Aar havde tjent Peder Bødker i Byen, fik
Hus efter Jens Rebilds Enke.
1795 fik Niels Nielsen Bjerregaard det Hus, Christen Christensen oplod, og paa samme Maade flyttede
Niels Christensen Rebild ind til gamle Christen Hyldgaard i 1798, da hans Kone var død i en Alder af
78 Aar. Samme Aar fik Niels Mathiasen fra Svenstrup det Hus, hvori Niels Lukkasens Enke døde.
1804 fik Jens Sørensen, forhen Gaardmand, det
Hus, Niels Christensen Rebild fraflyttede, og Jens
Hansen kom ind i Stedet for Niels Mathiasen, der
flyttede til Skaarup. Om Efteraaret fik Peder Christensen Graver det Hus, som Faderen Christen Graver af Uformuenhed ikke kunde svare af. Til dette
skulde han have gl. Niels Christensens Mark, hvorpaa han skulde udflytte Huset og opbygge det i Sommeren 1805. Siden fik Sønnen Ole Graver det, derefter Søren Viborg, Niels Laustsen, Niels Sørensen
og nu har Niels Nørgaard det.
1805 fik Christen Chr. Albrethsen det Hus, Niels
Christensen af Fattigdom havde opladt, og Peder Sørensen Østergaard fik det Hus, der laa op mod det,
han før havde i Fæste, hvilket Laurs Smed var flyttet fra.
1806 fik Anders Pedersen Holm det Hus paa 2
Skp. Hartkorn med Ejendom i By og Mark, som
Jens Sørensen beboede. Han skulde svare Skat af
det samt l Skp. Rug, l Skp. 2 Fdk. Havre samt i
Penge 3 Rdr. 4 Mk. 4 8/4 Sk. og være Budfoged som
Formanden.
1813 fik Peder Hyllegaard det saakaldte Allehus
ved Skovleddet til Aarestrup og et Stykke Jord af-
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maalt til 690 Al. langs Aarestrup Hegn, 795 Al. i lige
Linie derfra til Dyrehave Hegn og 555 Al. langs der,
fra til Allevejen til Torstedlund.
1813 fik Søren Døgind det Hus, som han hidtil
har haft med 2 Skp. Hartkorn Jordlod, som Niels
Christensen Røgter havde haft. I 1835 fik Laurits
Værum det efter Søren Døginds Død og derefter Sønnen, Jens Lauritsen Værum. I 1880erne købte Niels
Østergaard fra Ersted det af Kaptajn Bluhme. Nu
ejes Ejendommen, der kaldes Mosegaard, af Jens P.
Nielsen.
1814 fik Jens Hanse.n den 1/s Gaards Avling,
som Poul Damborg havde haft i Fæste paa Aarestrup Marlc I Afstaaelse skulde han give Formanmanden 2 Td. Rug, 2 Td. Byg, 2 Td. Havre og i Landgilde skulde svares l Td. af disse Kornsorter samt
10 Rdr. Sølvværdi.
1816 fik Christian ·Hansen, Mariane Friis f. Wiborgs Kusk, den Ejendom, som Jens Hansen havde
haft i Fæste, og han ægtede dennes Enke. I 1823
fik han tillige »et lidet Stykke umatrikuleret Jord,
som da næsten var udtørret og havde været afbenyttet som Fiskedam og kaldtes Hyldgaardsdam, for
en Afgift af 2 Rdr. Sølv at betale aarlig fra Aar 1827.
Han skulde beplante Jorddigerne eller hegne det med
Pil eller anden Trævækst Han havde allerede haft
det et Aar.
1824 fik Anders Christensen af Haverslev det
umatrikulerede Hus, som han selv havde bygget ved
vestre Ende af Kirken, og som Niels Christensen
havde boet i. Havepladsen skulde indhegnes med
Træ vækst.
1839 fik Jens Christensen, Overvad, et Hus paa
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Aarestrup Mark, hvori Skrædder Johannes Schilden
havde boet.
I Tiden efter 1832 købte Husmændene efterhaanden Gadehusene fra Godset. Peder Nielsen Boier, der
havde faaet et, der ligger N ord for Kirken, i Fæste i
1837, købte det i 1852 for 450 Rdr. rede Sølv, hvad
der var den almindelige Købesum. Efter hans Død
i 1867 overtog Sønnen Hans Pedersen Boier det.
Han var Veteran fra 1848 og Træskomand. Hans
Søn, Ringer Peder Pedersen Boier, havde det derefter
fra 1910 til sin Død 1932. Siden har hans Enke og
Sønner drevet det.

FOLKEM I N D E FORTÆLLE REN
.JENS KRISTENSEN I ERSTED
BILLEDHUGGER ANDERS BUNDGAARDS FADER
AF AUGUST F . SCHMIDT

har altid sin Interesse at erholde Viden om
de bedste af de talrige Fortællere i den gamle
Bondebefolkning, som vor største Folkemindesamler
Evald Tang Krislensen (1843-1929) havde Held til at
blive kendt med paa sine mange Indsamlingsrejser.
Adskillige Gange foretog han saaledes lange Rejser i
Himmerland, og paa flere af disse besøgte han Træskomanden Jens Kt·istensen i Ersled (Aarestrup Sogn,
Hornum Herred). Denne Mand blev født i Ersted
den 3. Juni 1825. Hans Forældre var Husmand,
Træskomand og Spillemand Kristen Pedersen Tved og
Hustru Maren Jensdatta, Datter af Peder Kristensen
Ræbild i Aarestrup. Hun hørte til den udbredte Ræbildslægt1).
Jens Kristensen var kun en 8-9 Aar, da han
skulde hjælpe sin Fader med at bore i Træskoene.
I Ersted og Omegn var alle, selv Gaardmændene,
Træskomænd, og J. Kr. vedblev da ogsaa hele sit
Liv at være Træskomand og tillige i en lang Aarrække ogsaa Landmand. Da han var saa vildele, at

D

1
)

ET

Jfr. N. Th. Ræbild: Stamtavle ovct· Familien Ræbild
(1920).
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han kunde magte det, blev han i Høstens Tid sendt
ud paa Høstarbejde.
.
Jens Kristensen opholdt sig hele sit Liv i Ersted
med Undtagelse af Tiden 1848-50, da han var med
i Krigen. Han trillede Jmd paa Fredericia Volde og
deltog i det store Slag ved !sted. Han mente selv
at have skudt en fjendtlig Soldat i Krigen, men >>det
kunde da maaske ogsaa have været en anden«, føjede
han til. Klar over Sagen blev han aldrig, og glemme
Episoden, hvor han skød for sent i Salven, kunde
han ikke. Selv blev han engang ramt i Hovedet af
en Kugle, hvis Kraft dog var stækket, fordi den først
var røget igennem et Par Mand, inden den slog ham
i Hovedet. Han fik dog Men af dette Slag, idet han
tabte Hukommelsen, men mærkeligvis kun paa en
bestemt Tid af Dagen. Da han blev ældre, kom
Hukommelsestabet til ubestemte Tider, og paa de
gamle Dage - da han var over de 50 Aar - gik
Tilstanden helt over, saa nu havde han altid sin
fulde Hukommelse. Slaget af Kuglen maa altsaa have
hjernesvækket ham noget i en Periode af hans Liv.
Efter Krigen bosatte Jens Kristensen sig i Ersted
og begyndte paa sit gamle Haandværk Træskomageriet Han erhvervede nogle Aar efter sin Bosættelse
i Barndomshjemmet en Ejendom ved Hovbakshusene
paa Ersted Hede Nordøst for Aarestrup. Han beholdt dog stadig sit Hus med Toft ved inde i Ersted.
I en lang Aarrække til o. 1890 besad han Stedet ude
paa Heden. Det var paa ca. 20 Tdr. Land, et Tilliggende, han efterhaanden ved Byttehandel havde
faaet samlet. Det var en Del af den gamle Mark fra
Fællesskabets Tid. Jens Kristensen var en stor Slider. Om Sommeren var han oppe ved 4-Tiden om
Morgenen og kom først i Seng ved 11-Tiden om
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Aftenen. Han fik en Times Middagssøvn. Om Mor"'Cnen arbejd de han med Landeri l, d rrk de bl. a.
Hede op, og om Dagen la,ede han Træsko. Konen
pa sede citers om kik var i 'I ræ l·oegnen møj Landbruget O?" havde all aa ogsaa nol< al rhe i.
/(o/d-Jens (Gudfad r til13iUedluvrge r l3un lgaard} hjalp
til med at tærske 1)
Jens Kristensen var to Gange gift. Hans første
Kone hed Ane Sørensdatter. Med hende fik han en
Søn og en Datter. Sønnen drog til Amerika. Ane
Sørensdatter var i Familie med KmbseJislægten fra
Aarestrup Skole. Ved Giftermaal var Lærerembedet
her i fem Slægtled i denne Families Besiddelse 2).
Hun var Moster til fhv. Træskomand Niels Krabsen
(f. 1859 i Ersted) af Brabrand, der er Søn af Lærer
Lars Peter J(rabsen, som døde 1862. Niels Krabsen
har meddelt mig adskillige Oplysninger til nærværende Afhandling.
Anden Gang blev Jens Kristensen gift med sin
Halvkusine Maren Andersdatter, der var født i Gravlev By den 24. September 1840. Hendes Forældre
var Husfæster under Buderupholm Anders Chrislensen
Bundgaard og H u s tru Annelene Nielsdatter i Gravlev.
Maren Andersdatter blev viet til Jens Kristensen o.
1

)

2
)

Kold-Jens hnvdc Cypl'ianus ; han lwndc vise igen og
læse over Saar. Folk var il\lte dl'isligc ved al gna for·!Ji
hans H u s i Mørke. En Dag kiggede Laang-Jens i C prianus og sagde saa: >Piolws pankus Kallebøhal lHlt,
sejer a le dre. • Hcrpaa svarede Kold-Jens blol: , O
var hoer Urd !•
Se Th. Johansen: Af Aarestrup Skoles Historie (Fra
Himmerland og Kjær Herred 1923, 379 ff.), jfr. E. T.
Kristensen: Jysl{ Almueliv VI, Nr. 248.
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1860- 61 1). I d Ue Ægteskab fødte lo øone1· og to
Dølr . D n ene af ønll rne er Billedhngg r Anders
Jensen Bundgaard~). der lign r si n Moder og har avn
fler in Morfader And rs Chri ·t n en Bundgaard .
.Billedhuggerens øn, d n Id< ssi l< Fil log Jens Bundgaard, er opmc u t fler in Bedstefader Jen [{ri stensen, det· er Hov dper onen i denn Frem lilling.
Jens Kt'islenseu i • t· l d blev i daglig Tal kaldt
Bille-Jens 6 ), omelld kønl han ikke \1ar s rlig lill e at'
, ksl. Han havde arvet
avnet fl r in Fader
Bil t -K risten, der ejede d t Il Ile H u
n Ko o er
5- 6 Pam·, om ønnen Log i \rv. Bitte- Krden gik
i Knæbuk ' er af Skind og havde rund Hu paa Hovedet. Endvidere havde han blanl<e Knapp r paa Tøjet.
l den Mundering gik han Lil Hverdn . Han ligg r
begraYel paa Aare ·trup Kirl{egaard.
Navnet Bitte-Jens skal ellers ifølge Familietradition stamme fra den Jens, der var borte i 22 Aar i
Trediveaarskrigen (1619-48). Denne Jens' Forældre
havde Sorte Kro Nord for Hobro. Konen i Sorte Kro
var synsk. En Aften sagde hun, at hun vilde vente
oppe til Jens kom hjem. Han kom ogsaa ud paa
'; Udskrift af Aarestrup Kirkebog ved Lærer Th . Johansen til Billedhugger Anders Bundgaard.
2
) En Lørdag Aften i August 1864 forlod Østrigerne Ersted
og om Søndag Morgen den 7. August kom Anders Bundgaard Iil \ erden. •olk havde lravll i Høsten, der Vf\L'
ingen Beste i Byen undtagen Kold-Jens'.
cl blev derfor senere sagt : •Ande1· Buodguard er født den Dag,
da Rjesten [Kirsten KrestensdallCI', Bundgaards Faste•·]
hjalp KoJd-.Teos aa gjen Føllet ind •. Hnn siwide jo
køre efte•· Jordemoderen med sin Hoppe, og sna l<unde
del ildte gaa at have Føllet rendende bag cflet· Vognen.
Det si< ulde gaa slæl'l\l!
8
) Hans Kone blev derfor kaldt Bilte-Maren eller BundMaren (af Bundgaard).
30
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Natten! I Slægten er to Herremænd. Den ene er
''ist paa Tvedernes Side. De var. knyttet til Torsfedlund i Aarestrup Sogn. »Det fineste Navn i vor Slægt
er Ridefogeden Dyrskjøt i Aalborg,(( sagde Bitte-Jens
undertiden 1). Hvordan Dyrskjøtfamilien kan sættes
i Forbindelse med Billedhugger Bundgaards Slægt er
endnu uvist. Bundgaards Bedstemoder blev født
1792 2). Hun var synsk og lægekyndig. Hun var

Jens Kristensens Hus i Ersted.
Beboelseshuset er vist opfor l u[ hum og beslmu• ••f 5 Binding Ud h u•ot
er lon gl reldre og bestnnr nf S ntucllng. Delle Vlll' forhen Indrettut Iil He·
boeise og i den fjurncste D l nf IIns l vn•· d t, ut .Tens Jodtes i 1815. 1111g
Trllllng træcl hnnlc hnn som 'l'ræslcomnnd sil Hughus, som forlteng~ t or
fors\'und ct, og bag fhl\'egnmi el huvd e hun s ine Bøge hnnmer llggcndc.
Ejendommen tllhm:ei· nu UiU cdhu jfgcr 13undguurcl.

Jordemoder, Dyrlæge og klog Kone. Hun brugte Lysbehandling f Folk med gamle Saar satte hun ud i
Middagssolen. H u n kendte alle Urter; hendes Søn
Jens Kristensen arvede hendes Planteviden. Han var
') Om Dyrskjølslægten se Georg Østergaards og Chr. Petresch Christensens Afhandlinger i Vendsysselske Aarbøger 1925.
2
1933 fik Bundgaard foræret en
) Ved Gefionjubilæet i
Flaske Vin fra 1792!
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fortrolig med hele den gamle Almuebotanik og vidste,
hvorledes Planterne kunde bruges i Sygdomstilfælde.
Bitte-Jens' anden Kone, der var født i 1840, var ogsaa synsk. Hun vidste altid, naar der kom Breve
fra Børnene, saaledes fra Billedhuggeren. Nede i
Gravlev brændte hendes Forældres H u s; det var o.
1854. Hun kunde se, hvem der havde stukket Ild
paa. Hun fremførte sin Viden ved Retsmødet i Nibe.
Herredsfogeden skældte hende drabelig ud, fordi hun
sagde saadan noget om Byens største Gaardmandskone. Sagen blev imidlertid forfulgt, og det viste sig,
det var rigtigt, hvad Pigen sagde. Binderup-Maren
havde virkelig stukket Ild paa, som det viste sig af
Jalousi. Hendes Mand holdt af at drikke sammen
med Bitte-Jens' Far. Maren troede saa, det var BitteKristens Kone, Manden gik efter. H u n var nemlig
køn. For lldspaasættelsen kom hun i Tugthuset.
Senere hen fremviste hun tit for Gæster Tøjer, hun
havde spundet, ilav hun var henne! Herredsfogeden 1),
der skældte Anders Bundgaards Moder ud, blev senere Bedstefader til Elisabeth Kabell 2) (født 20. Maj
1874 i København), der den 28. November 1894 blev
gift med Billedhugger Bundgaard. Ja, saadan kan
det gaa!
:;:

Jens Kristensen var noget af en Filosof. Han
tænkte meget over Tilværelsen og over Menneskenes
Livsvilkaar i det hele taget. Han yndede dog ikke
at diskutere, heller ikke sin rige Viden om det gamle
Folkeliv og den gamle Folketro. Han læste hver
')Joh. Ant. Fred. Wilh. Petersen (1812--1880).
2
er indgiftet i Brinck-Seidelin Slægten.
) Kabellsiægten
Se F. E . Seidelin: Stamtavle over Familien Seidelin
(1877) 13. J. C. L. Lengnich: Genealogier, 1. Saml., 2.
Bd. (1845), 978. Jfr. Bruun: Kabellslægten.
30"
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Søndag i det gamle Testament. Tilsidst blev hans
Bibel slidt op. I Kirke gik han kun til Højtiderne,
ligesom han efter gammel Skik var til Alters et Par
Gange om Aaret.
Bitte-Jens var en af disse Naturbegavelser, der
tilfulde beherskede Ordets Kunst. Han betjente sig
aUid af Ordsprog og andre karakteristiske Vendinger
fra Folkesproget, han svarede aldrig direkte. Han
var en af Evald Tang Kristensens allerypperste Meddelere. Hans Hukommelse var som et helt Billede
af de svundne Slægters F ærd. Sin Styrke havde han
i at fortælle de gamle Skikke og det gamle Levesæt
i Midthimmerland. Talrige og særegne var de Træk,
han kunde berette om Bondeliv og Bondeskik. Han
havde det meste af sin Overlevering fra sin Moder.
Ser vi foreløbig paa, hvad der i Evald Tang Krislensens store Værk: ))Jysk Almueliv« I-VI plus Tillægsbind (1891-1 902) findes af Bidrag fra Jens Kristensen, viser det sig, at der i disse Bind er ikke
mindre end 39 Numre fortalt af den Ersted Træskomand. Disse Numre indeholder Oplysninger om
Hestevogtning, Byhyrder, Seletøj, Heks forjager Ulve,
Tiendeydelse, Bonde kyser Birkedommer, Pige til
Skrifte, Selvtægt og Straffe, Bonde i Slagsmaal med
Herremand, Birkedommer og Bønder, Skovtyveri,
Gaardhandel, Ride Sommer i By, Adamslegen, bespottelig Brudetale, Hellig-tre-Konger- Vise, Træmiler,
Glaspustere, Hesteprangere, Mad, Drik og Slagsmaal,
til Marked, Krofolk, Bitte-Fanden, Voldshandli!Jg mod
Kræmmer, Tiggerske, Tiggerfolk, gammel Bibel, Adams
anden Kone, Genganger, ejendommelig Præst, Dialektskel, Skalken fra Mj els 1).
') Se Nummerfortegnelsen i Jysk Almueliv, Tillægsbind
VI, S. 426. - Nr. 105 i Hovedbindet II er ikke meddelt
af Jens Kristensen.
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Anførte Stikordsfortegnelse giver egentlig et ret
godt Indtryk af, hvad det var for udmærket kulturhistorisk Stof, Bitte-Jens fortalte til Evald Tang Kristensen. Det er da heller ikke saa sært, Folkemindesamleren roser sin Fortæller. Tang Kristensen skri''er et Sted om Jens Kristensen, at »ham faar jeg
aldrig siaaet Bund i. Nu har jeg været hos ham tre
Gange, h'•er Gang paa anden Dag, og stadig møder
han med: »Aa, det gamle Sladder og Løgn kan a
ikke mere af, det er da heller ikke værd at fortælle.«
Men Skam slaa den gode Jens, han begyndte alligevel at fortælle noget af dette her Sladder, og det gik
stadig bedre, saa det var særdeles fornøjeligt at høre
paa. Jeg sætter særdeles Pris paa den samme Jens
Kristensen som Kilde« 1).
Bitte-Jens' Fader, Christen Pedersen Tved, var
god til at synge, han var jo ogsaa Spillemand. Han
kunde dog kun synge ret faa Folkeviser. Moderen
derimod kunde mange Viser, men hun sang dem alle
med en Tone, Faderen derimod kunde imidlertid
synge Viserne fuldstændig og af ham havde BitteJens lært at synge Viser, og med sin trofaste Hukommelse kunde han huske en Folkevise, naar han
blot havde hørt den synge en Gang. Naar Jens Kristensen sad og lavede Træsko 2), sang han gerne af
de gamle Kvad, hvoraf adskillige havde overmaade
mange Vers. Evald Tang Kristensen fortæller, at
Jens havde sunget mange Viser sammen med Johan
Pingel, der først var Vejmand og siden blev Banevogter henne ved Ellidshøj. Johan Pingel havde des') Jyske Folkeminder XI (1891), S. 345. Jfr. Jysk Almueliv, Tillægsbind VI, Nr. 896 (Slutningen).
2
) Paa alle Kvindetræsko udskar Bitte-Jens et ægte Malteserkors,
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væne glemt alt for meget, da E. Tang Kristensen besøgte ham 1 ). I Midthimmerland har der forhen
levet en Mængde gamle Viser. Hvor stort et Tal,
Jens Kristensen kunde af disse, er jo ikke godt at
vide, men E. Tang Kristensen og Lærer Carl HJorth
i Aarestrup har i 1887-- 88 dog faaet optegnet 25
Viser sungne eller tilsagte af J. Kr. Endvidere 16
Melodier. Dette Vise- og Melodistof findes i Original
i Dansk Folkemindesamling paa det kgl. Bibliotek.
Hovedparten af det findes dog udgivet følgende Steder hos E. Tang Kristensen: Jyske Folkeminder X
(1889); her findes trykt tre af Jens Kristensens Viser,
nemlig Kong Walliwand, 15 Vers (Nr. 42), Rosenillen
hun danser paa. Gulvet med List, 22 Vers (Nr. 46 E)
og Jeg haver sovet hos en Greve udi Nat, 27 Vers
(Nr. 79 C). I Jyske Folkeminder XI (1891) er der
seks Viser af Jens Kristensens (Nr. 23 C, 48 A, 67 C,
68 B, 89, 102): Barselkvinden (2 Vers), Hr. Adelbrand (29 Vers),· Rige og fattige Pige (Side 308, 9
Vers), 68 B findes ikke i Bindet, Ridder og Bonde
(Side 229, 13 Vers), Elskovsnatten (Side 245, 6 Vers).
E. T. Kristensens Danske Skjæmteviser (1903) har 9
Bidr ag af Je n K:ri tensen ( e Side 304): Den slemme
Kj ælllng, Bremsen og Flue n (11 Vers), Fuglegildet
(Anmærkning), Bjørneskindet (Opskriften ikke h·ykl),
Møllerda tteren (S. 163, 14 Vers), F æ ll r Mikkel ( 4
Vers), Hver med sit Særkende (Rekonstruktion), Den
onde Birte (S. 296, 23 Vers), Nodebilag til Fætter
Mikkel findes bagi i Danske Skjæmteviser, S. 46. I Folkemindesamfundets Tidsskrift »Skattegraveren«
har Carl Hjorth meddelt følgende af Jens Kristensen
sungne Viser: Kragevisen (Skgr. 1887, S. 11-13, 22
1
)

E. T. Kr. : Jysk Almueliv, Tillægsbind VI; Nr. 896.
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Vers og Nodebilag), Majvisen (Skgr. 1887, 33-34,
12
3 Vers, Nodebilag), Rævens Arvegods (Skgr.
1887, 209-10, 6 Vers, Nodebilag), Moderen under
i\-Iulde (Skgr. 1888, 134-35, 13 Vers), Hjulmandsvisen (Skgr. 1889, 1-2, 9 Vers, Noder), Kællingen
som Brud (Skgr. ~889, 35-38), Den gamle Brud
(Skgr. 1889, 97-98, 7 Vers, Noder).
Af Eventyr fortalte Jens Kristensen 6 til E. T. Kr.
De findes i Dansk Folkemindesamling: Nr. 1247 Jødekræmmeren. 1247 b Nattelogiet (95 c). 1248 De
tre Hunde (54). Optegnede 1887. - Fra 1888 er
følgende: Nr. 1359 Røverkulen (72 I). 1360 De tre
gode Raad (78 B). 1361 Præsten i Rold og Byhyrden (97) 1). 'fo Eventyr er optegnede af Axel Olrik
(Dansk Folkemindesamling 1906/14).
Sagn har Jens Kristensen selvsagt ogsaa fortalt
en hel Række af. Saaledes findes i E. T. Kristensens
»Danske Sagn« I-VII (1892-1901) 4-2 Sagn med
Bitte-Jens' Navn under. Disse Sagn handler om
Bjærgfolk, Ellefolk, Wojens Jæger, Natravnen, Bækhesten, Lindorme, H ugormekongen, V a rul ve, Sjælevandring, Drømme, Latter ved Ulykke, Kæmpekast,
Kirkebygning, So i Seng, Sandflugt, forhen dyrket
Jord, Gudsø, underjordisk Vandledning, Røverslot,
Herremænd, Genfærd, hentet af Fanden, Djævelen paa
Færde, sort Hund, Nordmanden og Musen, Bregnefrøet, Heksesmør, Hekseridt, onde Øjne, Heksemester,

+

1
)

Dette sidste Eventyr er behandlet sammen med alle dets
øvrige danske og udenlandske Varianter i det store
Værk: Kaiser und Abt af Walter Anderson i den internationale folkloristiske Skriftrække: Folklore Fellows
Communications Nr. 42, Helsingfors 1923. Jfr. Danske
Studier 1930, 90-94.
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forheksede Børn, forheksede Kalve, forheksede Huse,
Værn mod Fanden 1).
Sagn med skæmtende Indhold har Jens Kristensen, der var i Besiddelse af megen Lune, fortalt nogle
faa Stykker af. Først maa nævnes Historien om
Rold Præst, der glemte at komme i Kirken om Søndagen. Dernæst den eventyragtige Fortælling om den
sorgløse Præst, ogsaa knyttet til Rold Præst (identisk
med det foran nævnte Eventyr Nr .. 1361), og endelig
den uhyrlige Historie om Skalken fra Mjels 2).

*
Evald Tang Kristensen besøgte Bitte-Jens i Ersted for første Gang i Februar 1887. Da var han
nemlig paa Indsamlingsrejse i Himmerland. Umiddelbart efter sit Besøg hos Jens roser Kristensen ham
som Sagnfortæller og Visesanger 3 ). Det maa have
været Tang Kristensens gamle Bekendt, Lærer Carl
H}orth 4 ) i Aarestrup, der har henledt Opmærksomheden paa Jens Kristensen. Om dette Besøg fortæller Tang Kristensen følgende i sine >>Minder og Oplevelser« III, S. 82: ))Jeg traf godt nok Manden og
fik ham ogsaa til at fortælle for mig, men det kunde
Konen ikke lide 5), og hun skyndte sig nu at komme
) Jfr. Dansl•e Sagn VII, S. 509.
') Historierne er trykt i E. T. Kr. Vore Fædres Kirketjeneste (1899), Nr. 2, 551, 586. Skalken fra Mjels er ogsaa
omtalt i Jysk Almueliv, Tillægsbind VI, Nr. 1129.
8
) Skattegraveren 1887, S. 48 (dette ~ummer af Skattegraveren er dateret 1. Febr., men det udkom en Del forsinket p. Gr. af E. T. Kr.'s Rejser).
') Om denne udmærkede Mand, der var Lærer i Aarestrup
1876-1888, findes der forskellige Oplysninger i E. T.
Kristensens Minder og Oplevelser.
") Bitte-Jens var iøvrigt noget under Tøflen.

1
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af Vejen. Hvor hun blev af, ved jeg ikke, men jeg
saa ikke mere til hende al den Tid, jeg opholdt mig
der i Huset. Jens var god til at fortælle, og han
kunde saa udmærket gøre Rede for gammel Skik og
Brug der paa Egnen og især for den gamle Dialekt,
som de gamle havde talt med, men som den yngre
Slægt nu var ved at forlade. Han var altsaa en udmærket Mand at komme til. Han havde en Søster 1),
som boede oppe ved Vejen til Stationen, og hun sang
ogsaa lidt for mig, men var ikke nær saa god til at
huske som Broderen. Henne hos Karl Hjorth fik jeg
Mad og Nattely, for hos Jens Kristensen kunde det
jo ikke lade sig gøre, da Konen var forsvunden.« 2 ) I Maj 1888 var E. Tang Kristensen paa en Indsamlingsrejse i Himmerland sammen med Axel Olrik.
Paa denne Tur besøgte Tang Kristensen igen Jens
Kristensen i Ersted uden at have Olrik med, der var
bukket under for Strabadserne og havde lagt sig ind
i Aarestrup Præstegaard. Bitte-Jens baade fortalte og
sang for Folkemindesamleren, og det var »helt igennem gode Ting. Det var nu helt morsomt, at Jens
altid lod, som om han ikke kunde noget videre, og
han vilde give det Udseende af, at der heller ikke
var noget ved det, han fortalte. Hans Kone forsvandt som sædvanlig, naar jeg kom, og Jens begyndte, saa det var øjensynligt, at hun ikke kunde
lide at høre paa dette, og godt var det, hun gik, for
Denne Søster var den tidligere nævnte Kjesten (o: Kirsten Kristensdatter), der havde haft megen Modgang.
Af hende er der trykt Bidrag i E. T. Kr. Kuriøse Overhøringer (1899), Nr. 103 (Børnelærdommen) og i Molboog Aggerbohistorier I, Nr. 38. Smsts. Nr. 404 er et
Stykke meddelt af Jens Kristensen.
') Minder og Oplevelser III, 82.

1

)
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Folkemindefortælleren Jens Kristensen i Ersted.
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saa havde vi bedre Ro til at drøfte Sagerne. Hun
gik i By, og jeg saa hende ikke mere, mens jeg var
der 1). Af Tang Kristensens Erindringer synes det at
fremgaa, som om Olrik ikke fik besøgt Bitte-Jens.
Det kan jo da ogsaa være, at det var en helt anden
Gang, Olrik var i Ersted - selvom der ikke er saa
megen Grund til at tro dette - thi han har besøgt
Jens Kristensen, hvad bl. a. fremgaar af, at han har
optegnet to af hans Eventyr (jfr. ovf.), og af en Udtalelse i »Danmarks Heltedigtning« II (191 0), S. 19.
Her nævner Olrik i sin Undersøgelse af Ingjaldskvadet, hvorledes Sakse beretter om Starkad, der døde
af Sot, foruden Saar - og føjer til: »Det er troligt,
at Sakse ligesom Almuen i nyere Tid har talt om at
·»dø en god Straadød« i Modsætning til at komme
voldsomt af Dage. Jeg har hørt dette Udtryk, med
Tilføjelsen af »som de gamle sagde«, af en af de
ypperste Sagnfortællere, Træskomanden Bitte-Jens i
Himmerland.«
Udtrykket at »dø en god Straadød« kan man
-f inde i Jens Kristensens ejendommelige Sagn om
Kusken, der ler ad en Ulykke, hvor en Mand bliver
sparket ihjel af en Hest. Præsten, der var Vidne til
Begivenheden, bad paa Prædikestolen i syv Aar, at
hans Kusk maatte komme til at snakke, »for at han
kunde fortælle det, hvorfor han græd, naar Konen
døde saadan en god Straadød i hendes Seng, og lo,
naar Manden kom saa elendig af Dage. Saa fik han
ogsaa hans Mæle og siger, at hendes Sjæl tog Ravnen, men Mandens Sjæl tog Duen, og det var det,
der morede ham. Det er saamænd ingen Historie,
') Minder og Oplevelser III, 183. Jfr. smsts. II, 366.
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det er en virkelig Tildragelse, men det er længe siden
den skete.« 1)
Da Tang Kristensen i Juni 1890 igen hjemsøgte
Himmerland, havde han Kunstmaleren l'. Jastrau
med. Da kom de ogsaa til Aarestrup, hvor den udasede Jastran overnattede og hvilte ud, medens E. T.
Kristensen alene besøgte Bitte-Jens, som Kunstmaleren ellers skulde have tegnet 2 ). Det blev der desværre intet af. Mere heldigt gik det i Sommeren
1895, da Tang Kristensen sammen med Fotograf P.
Olsen fra Hadsten bl. a. kom til Jens Kristensen, der
da var flyttet ned i sit gamle Hjem i Ersted igen,
hvor han saa blev fotograferet 3 ). P. Olsens Fotografi findes gengivet i Evald Tang Kristensens Bog:
»Gamle Kildevæld« (1927), Nr. 33, S. 41 4 ). Man ser
her Jens Kristensens karakteristiske og smukke, skægkranste Ansigt. Dragten er den sædvanlige gammeldags Arbejdsdragt: sort Vest og Krave, stribet Skjorte;
Benklæderne bestaar af stribet Fløjl (»Jernbanefløjl«),
dem havde Bitte-Jens faaet af Anders Bundgaard, som
havde købt dem af ny i Paris. · I Hænderne holder
Jens en Spaankniv og en Trætøjrstage. Man ser
Manden for sig, som han har set ud til daglig. I
denne Mundering har han sunget og fortalt for Evald
Tang Kristensen.
Det er tidligere omtalt, at Bitte-Jens havde en
særegen Maade at svare paa, idet han gerne benyt1
)

2

)

8
)
4
)

E. Tang Kristensen: Danske Sagn Il, S. 315, Nr. 267.
Minder og Oplevelser III (1926), 260.
Minder og Oplevelser IV (1928), 72.
I •Danmarks Kultur ved Aar 1900•, S. 28, findes i lille
Format Jens Kristensens Billede efter P. Olsen. Billedhugger Bundgaard ejer Fotografier af begge sine Forældre.
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tede sig af Ordsprog; Citater o. s. v. Det sidste, han
sagde, umiddelbart før sin Død i Ersted den 22. November 1906, var da ogsaa - tro mod indgroet Sædvane - et Citat. Han blev pludselig svimmel og
faldt om. Da hans Kone hjalp ham i Seng, sagde
han: »Faa ve A sku saan staae aa bøddel aa løut,
A vild steggel øuæ paa Niesen 1). Han døde ganske
kort efter, vistnok uden at sige mere. Den 30. November 1906 blev den gamle Fortæller stedt til Hvile
paa Aarestrup Kirkegaard. Hans Enke døde hos sin
Datter paa Oplev Hede i Gravlev Sogn den l. Febr.
1914 og blev begravet paa Aarestrup Kirkegaard den
7. Februar 1914.

Det Folkemindestof, som Jens Kristensen bevarede i sin stærke Hukommelse og som vor prægtige
Folkemindesamler fik reddet fra Glemsel, kan komme
til at gøre megen Gavn i et fremtidigt omfattende
Arbejde om den himmerlandske Folkekultur. Et saadant Værk maa jo komme engang. Himmerland er
saa I"ig paa Folkeoverlevering, at man derfra udmærket kan faa en Folkelivsskildring af samme Format
og Værdi som de forskellige fortrinlige Bøger, der er
udgivet, især ved Dr. Henrik Ussing, i Foreningen
»Danmarks Folkeminder«s Skriftrække. - Dog, ikke
alene i en samlet Fremstilling af Roldskovegnens
Folkeliv vil Jens Kristensens Sang og Fortælling
komme til at indtage en ærefuld Plads, ogsaa i Spedalundersøgelser af mere ·v idenskabelig Tilsnit kan
den Ersted Træskomands Overlevering komme til at
1

)

Citatet er hentet fra det jydske Digt: • Faaklaaring aa
Beskryaels øuer et faalæ villelæ Gild, beskrøuen aa
Skalle-Laust (i 7. Oplag 1913 findes Stedet S. 11).
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gøre god Fyldest. Allerede nu "il man se, hvorledes
Jens Kristensens Folkeviser er blevet udnyttede i det
store Værk »Danmarks gamle Folkeviser«, hvor Udgiverne Axel Olrik (død 1917) og H. Griiner Nielsen
selvsagt anvender alle de Tekster, Tang Kristensen
og Carl Hjorth har optegnet efter Bitte-Jens' Sang.
Maaske det ogsaa maa være mig tilladt at nævne, at
jeg i mine Bøger: »Danmarks Kæmpesten« (1933),
S. 243 (Kæmpekast), »Byhyrder« (1928), S. 63 (Byhyrde m. m .), har gjort Brug af Jens Kristensens
Stof.
Et morsomt Eksempel paa, hvorledes Jens Kristensens Fortælling er blevet udnyttet helt i fjerde
Led, skal ogsaa anføres. Han kunde et i Roldskovegnen kendt Sagn om den brændte Ellekone: En Mand
laa en Nat og brændte Kul i Skoven. Saa kommer
der en Ellekone og varmer sig ved Ilden, idet hun
løfter sine Skørter op. »Saa tykker han, hun skal
varmes noget bedre, og han tager da en Pind af
Milen og jager til hende. »Hvad hedder du?« siger
hun. »A sjæl,« siger han. Naa, saa raaber hun:
»Fussibuu og Trussitrold, Bukkjærskjællinger og Aldaalsdreng, Pussullin er aabrænd.« Ligesom hun
sagde det, saa stod de wenner (ved hende) alle dem,
hun havde kaldt paa. »H v em har gjort det?« raabte
de. »A sjæl, a sjæl!« Saa troede de jo, hun havde
selv gjort det, og det varede længe, inden de kunde
faa den rigtige Sammenhæng at vide, saa Manden
kom næsten hjem imens, han havde jo fundet det
klogest at komme af Vejen. Ligesom han var kommen ind og havde faaet Døren lukket, saa var de
derved og slog paa Dørene, men da var han jo frelst.
Om Morgenen efter, .da han kom ud i Skoven, var
alle hans Kulmiler splittede ad. Saa havde de da
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gjort ham det. Det var nu i Rold Skov, han brændte Kul, og Bukkjær og Aldal er netop et Par Steder
inde i Skoven. Aldal er lige over for Stubberup, og
der har været en Vej op ad Dalen, men et Aar skred
den næsten sammen. Trussitrold boede vel i Trys Sø,
som findes ved Siden af Landevejen fra Tueden til
Rold, og Fussibuu havde vel sit Hjem i Fossi Mose,
som ligger tæt ved Faare Sø. I den Bakke, de kaldte
Stubberap Hus, boede Ellefolk. Der slæbte Folk Ilding sammen i Skoven og brændte Mile.«')
Sagnet, som vi nu har hørt i E. Tang Kristensens Form efter Jens Kristensens og hans Søsters
Fortælling, har Anders Bundgaard lært af sin Fader.
Bundgaard har efter Meddelelse til mig engang fortalt det til Skovrider Ponl Lorenzen, der igen har fortalt del til .Jeppe Aak.iær. Og da Aakjær i 1926 ( 6 /s)
skrev sin fornøjelige Artikel i »Politiken«: Fm Rold
Skov, finder han Lejlighed til at genfortælle Sagnet
om den nærgaaende Ellekone. Trods de mange Gennemgangsled har Sagnet ikke tabt noget af sin oprindelige groteske Humor, hvad man kan overbevise
sig om ved nu at læse det i Jeppe Aakjærs Bog:
»Fra Agermuld og Hedesand« (1930), 214 f ..
Naar vi har nævnt den Betydning, Jens Kristensens Fortællinger har for Folkemindeforskningen, maa
vi ikke glemme deres vigtigste Indslag, nemlig det
Indtryk, de har gjort paa Kristensens Søn Anders
Bundgaard, ved Siden af Johannes 1'. Jenseli Himmerlands største Søn. Fra sin Barndoms tidligste Dage
blev Anders Bundgaard fortrolig med sin Hjemegns
rige og mangfoldige Folkedigtning gennem sin udmærkede Faders mesterlige Fortælleevne (en Gave,
') E. T. Kristensen: Danske Sagn II, Nr. 150, S. 40. Meddelt af Jens Rristensen og Kirsten Kristensdatter, Ersted.
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ønoen og aa besiddet)~), og da han senere om Billedhugger udførte ine slør te og mest fånta ifultle Ar
bejder, hentede han i\'I oth er fra sin Barndoms Sagng E\·entyrverden. Det er rigtigt, naar Jeppe Aakj. r
skriver, at Bundgaat·d » lærke, ærm •rL ede Kunst,
som vor Hovedstad daglig har for Øje i Gefionspringva ndct og de fanlastiske D rr og Trolde paa Raadhusmurene, er el paulagelig Foster af denne Egn
(Roldsko egnens] Naturfable·r og Slwvmmantih< 2 ).
Da Bundgaard skuld grve d t gamle GeLionsagn anskuelig Form, fik han Ideen til det storart de KunstYærk, som vi nu. kan beundre ved Langelinje, ikke
gennem Læ ning af fr roragende Digtere Genfortælling af ld agnet m n -ved at ihukomme sin ga mle
Faders • artælling om e lion. Det mærkelige et· nu
at Jens Kristensens Sagnform ligger ganske nær op
ad Brage len Gamles Digt fra det O. Aarhundrede om
Gefion. Bundgaard er af den Formening, at Faderens
Fortæ11ing r bygget paa en Tradition, der fører
direlcle LiJbage til Oldliden. Jens Kri tensen kan
næppe have hafl anden \ iden om eHon end gennem mundllig Overlevering. Han ha de agnet fra
sin ModeT. Af Bøger læste ban aldrig a11dre e nd
Bibelen. Hvor gammel· Gefionstraditionen kan have
1
)

2

)

Hvad jeg fik el fesUigl Intlll·yk af uneter Bundgaat·ds
Be øg i Brabrand den 18. Marts 1934. Ved drone Lejlighed fil• jeg ta ll'igc plysningcr a l vide t.il Brug for
næl' \'ærende Afhandling ( jl'r. Brabrand Borger Blud '/•
1934). Skovrider Poul Lorenzen skl'iver til mig i Brev
af 16/ • 1933: Naar Bundgaard besøger os, • taler vi ikke
meget om I< u ns t eller Forstvæsen, men synger gam le
Viser, •stryger< Simcr og taler om Jens l{ristensen, om
hvem Billedhuggeren fortæller mangl og meget, som
ikke staar i Bøgerne<.
Fra Agermuld og Hedesand, 213.
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Jens Kristensens og Hustrus Gravsten paa Aarestrup Kirkegaard . Oe11
31/ ' Al. høje Grunitblok er nelført uf Sønnen Billedhugger A. Bundgaard
og er en Granitblok fra Gelionspringvandet. Det dekorative Arbejd e paa
Stenen er udført under e t Somlu e rophold paa Tingbæk ~! ø lle. Paa Fot·siden ses Skafte t til en NaH, paa Bagsiden ses Jens Kristensen pløj e nde
merl Stude, med e ns en Lærke og Kløverhoveder pryder Sid erne. Bag paa
læses Indskriften: A. J . Bundgaard, filius fecit. Gravsted et omgæ rdes af
en grov! lilhuggel Granitramme med Kaalrose tdelwralioner paa
Hjørnestenen e.

været
Himmerland, kan næppe opklares 1), og der
er da vist ejheller nogen Grund til at tvivle paa Rigtigheden af Bundgaards Paastand om sin Afhængighed af en særlig gammel Tradition. Gefionspring') Axel Olrik har intet herom i sin Afhandling •Gefion•
(Danske Studier 1910, 1 ff.).
31
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vandet er udført af en Kunstner med stor Fantasi.
Ogsaa andre af Bundgaards Værker bærer umiskendelige Præg af denne Side af hans Væsen saavel som
af noget tungt, stærkt og jordbundet. Dets særegent
nationale, der gør os Bundgaards Arbejder saa værdifulde, kan vel til en vis Grad føres tilbage til hans
Oprindelse og hans Kunsts Kilder: den gamle danske Folkedigtning og den aandelige Arv, der er bleven ham til Del fra en Almue, hvis Hjemstavn er
den storsiaaede og herlige Egn ved Rold Skov og
Ræbild Banker.
At Bundgaards gamle Fader var stolt af sm
geniale Søn er jo en given Sag.
Evald Tang Kristensen udtrykker sig herom paa
sin hjertelig-naive Maade i disse Ord: »Ellers fik jeg
Indtryk af, at Jens, som for Resten ikke var særdeles lille af Vækst, var helt stor af Sønnen der ovre
i København. Han var Billedhugger og havde saa
godt som arbejdet sig selv frem. Senere er samme
Søn jo bleven en berømt Mand, da det er ham, der
har layet det store Springvand ude i Grønningen,
som forestiller Gefion, der pløjer Sjælland ud fra
Skaane, og som je& tit senere har staaet og beundret.
Faderen fortalte mig en Del om ham, som var af stor
Interesse, netop fordi han særlig dvælede ved, hvordan Sønnen der hjemme havde vist sine betydelige
Evner.« 1)
Da der for et Beløb, tilvejebragt ved Landsindsamling, skulde rejses et kunstnerisk udført Gravmæle paa Evald Tang Kristensens Grav paa Vejle
Kirkegaard, blev det overdraget Anders Bundgaard at
udføre dette Billedhuggerarbejde. Sjælden er en Op') Minder og Oplevelser III, 82 f. rejste hjemmefra i Marts 1880.

Anders Bundgaard
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gave af den Art givet til en mere passende Mand end
til Folkemindefortælleren Bitte-Jens' Søn. Og det var
siaaende rigtigt, hvad Arkivar Hans Ellekilde udtalte
i sine Hyldestord til Anders Bundgaard ved Mindefesten paa Vejle Højskolehjem efter E. Tang Kristensen-Mindesmærkets Afsløring den 20. September 1931.
Ellekilde omtalte Gefionspringvandet og den unge
Skattegraver paa Mindesmærket for Tang Kristensen
og dvælede ved den Betydning, Jens Kristensen havde haft for Udviklingen af Bundgaards kunstnerisk
skabende Fantasi. Det store Kunstværk paa Langclinje og det mindre anselige - men paa sin Vis lige
saa gribende - paa Vejle Kirkegaard maatte begge
tale stærkt til Billedhuggerens eget mindekære Sind,
idet de baade erindrede ham om Faderens folkelige
Fortællekunst og om den »gamle sejge Sagamand«,
der kom til den lille afsides Landsby ved Jyllands
største Slwv for at høre Træskomanden fortælle
>>Eventyr og Oldtidsskjæmt, Troldesagn og dunkel
Tale«.
Og saa kan vi endnu tilføje, at Billedhugger
Bundgaard stadig er et levende Led i den himmerlandske Folketradition. Han kan - som allerede
nævnt - fortælle mange af Faderens Sagn. Han
kan synge gamle værdifulde Viser om Kong 'Vallivand, om Majbøgen eller om de tre Skalke, men
ogsaa den himmerlandske Vuggevise, som udenfor
al Tvivl er Verdens besynderligste Vuggevise, og de
nyere Almueviser (som »kun<( er 100 Aar gamle).
Og som Poul Lorenzen har fortalt det (Jyllandsposten
7
/s 1934), kan Bundgaard skære en Skalmeje og stryge
Simer, dvs. sno Baand af Halm, saaledes som man
brugte dem i gamle Dage, før en Luksus som Reb
blev almindelig.
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Naar alt kommer ti! alt, har Himmerland, Simer,
Sagn og Viser maaske mere at gøre med Bundgaards
Kunst, end nogen tror. Da Billedhuggeren engang
ved en Fest paa Københavns Raadhus viste Lorenzen
rundt. kom de til sidst til en Portal med et af Bundgaards Relieffer, nogle Dyr, som græsser. De gaar
der saa fredeligt, som gik de paa en Lysning i Skoven. Skovrideren sagde noget om, at det var næsten
som at være hjemme, og Bundgaard svarede: >>Ja,
jeg har tænkt paa Rold Skov!« - I dette Svar ligger en Bekendelse.
Ja, nu er Ringen sluttet, og vi kan ende vor Beretning om en af de gamle Fortælleres Slægt, Levnedsløb og om hans Bidrag til vor Folkemindeskat.
Samtidig har vi hørt Ting af Interesse om en
stor Kunstners Udspring og Barndomsomgivelser.
Ogsaa dette sidstnævnte Forhold tør gøre Regning
paa vor - og Fremtidens - Agtpaagivenhed.

EGHOLMBOGEN
HISTORISK-TOPOGRAFISK BESKRIVELSE AF
ØEN EGHOLM, VOR FRUE LANDSOGN,
GENNEM 400 AAR
AF KR. VÆRNFELT, AALBORG
Din egen Dag er kort, men Slæ!'ltens lang;
læg Øret ydmygt til dens Rod forneden:
Aartusind toner op i Grand og Sang,
mens Toppen suser imod Evigheden!
Jeppe Aakjær.

INDLEDNING
GHOLM tilhørte paa Valdemar Sejrs Tid Kronen.
Senere, hvornaar vides ikke, kom Øen til Vor
Frue Kloster i Aalborg, og ved Reformationen kom
den atter til Kronen.
I gejstlig Henseende hørte Egholm til Vor Frue
Sogn, og var som Aalborg under Vi~org Stift, indtil
Aalborg 1554 blev Stiftshovedstad for Vendsyssel.
Øen hørte til Aalborghus Len og i retslig Henseende
til Aalborg Birk, hvis Tingsted laa Nord for Diskontobanken, paa Klostertorvet. 1546 bestemte Christian
III, at Sundby, Gjøl, Hasseris og Egholm skulde have
Tingsted i Aalborg. D. 24. August 1671 solgte Christian V Egholm til Christoffer Lindenov til St. Restrup for 875 Rdr.; og den ny Ejers Søn Christian
Lindenov solgte 1682 Øen til Assessor Thøger Lassen
til Rødslet. 1809-10 købteEgholmerne deres Gaarde
til Selveje.
~
Fl'Ue Sogns Kirkebøger begynder først 1715; men
gennem de gamle Lensregnskaber, Amtsregnskaberne,

E
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Aalborg Birks og Kjær Herreds Tingbøger, gennem
Rødslet Godsarkiv m. fl. Kilder kan vi følge Egholm
Fæstere og tildels deres Familier temmelig langt tilbage.
Øens Navn staves: Æggiæholm, Eggø, Eigholm,
Eghollum, Eghollumb, Eghollem, Eegholm og Egholm, hvilken sidste Stavemaade nu er den gængse.
Navnet kommer sikkert af Æg og skulde egentlig være Ægholm.
Indbyggerantallet var 1787 og 1801: 48, 1850:
142, 1901: 111, 1921: 127 og 1935: 140.
Det samlede Hartkorn vat· 1921 42 Tdr.; heraf
havde 13 Gaarde 39 og 7 Huse 3 Tdr.
Ejendomsskylden i 1929: 450,000, deraf J ordværdien 209,000. Arealet 609 ha, hvoraf i 1919 besaaet med Hvede l ha, Rug 28, Byg 26, Havre 30,
Blandsæd til Modenhed 14, Kartofler 15, Roer 31,
Brak udgjorde 32 ha, Grøntfoder og Græsning 372,
Haver og lign. 11 ha, Skov 9 ha, Heder og Lyngbakker 7 og Vandareal 12 ha. Kreaturhold 1922: 66
Heste, 353 Stkr. Hornkvæg, deraf 182 Køer, 5 Geder,
108 Faar og 275 Svin (imod 378 Svin i 1914) - og
1929: 69 Heste, 463 Stkr. Hornkvæg, hvoraf 212 Køer,
63 Faar og 1280 Høns. Egholm er en egen Sognekommune, har Tingsted i Nr. Sundby og hører under Rets- og Politikredsen for Nr. Sundby Købstad
m. m., Aalborg Amtstuedistrikt, Amtets nordenfjordske Lægekreds og 5. Udskrivningskreds' 449. Lægd 1).
Paa Egholm findes ingen Gravhøje eller andre
jordfaste Oldtidsminder, men Fund af Stensager viser,
at der alt i en tidlig Del af Oldtiden har færdedes
Mennesker her.
1

)

Sidste •Trap • og •Danmarks kommunale Forvaltning•

1929.
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ALMINDELIG HISTORIE
ØRSTE Gang, vi hører Egholm nævnt, er i Valdemar Sejrs Jordebog over Kronens Gods 1231,
hvor der staar: »Æggiæholm, et Hus.«
Meningen er vel den, at Kongen paa Øen havde
en Jagthytte, som han kunde benytte, naar han
gæstede Egnen.
Man ved ikke, om Øen da var beboet. Ganske
vist er der fundet Flinteredskaber; men disse kan jo
være tabt af tilfældige Jægere og Fiskere.
Antagelig er Egholm dog en Oldtidsbeboelse; thi
allerede 1683 var der 112 Tdr. Land under Plov, og
da Øen i 1662 første Gang blev matrikuleret, blev
dens 3 Gaarde, sammenlignet med andre af Egnens
Gaarde, ansat ret højt.
I Snorre Sturlasons norske Kongesagaer berettes
der om et Plyndringstogt, som Harald Haarderaade
i 1061 foretog til Danmark. Efter at Normændene
havde passeret Hals og hærget Limfjordens Kyster,
kom de til det Sted, ))hvor Fjorden bliver bred«. For
at faa ferskt Vand gjorde de da Landgang paa en Ø,
»som var et lidet og ubygget Land«. Muligvis er
her Tale om Egholm; men det kan ogsaa have
været Livø.
Man har paa forskellige Steder af Øen, mest paa
Syd- og Sydvestkysten, ve-d Tørvegravning fundet
Rester af store Træstammer.
Det er mest Fyr og Eg, men ogsaa Bøg har man
fundet tillige med Fyrrekogler, Bog og Agern. Saa
sent som 156ii nævnes Øens Skove, hvoraf de sidste
Rester fors vandt kort efter 1600; de har ligget paa
Nordkysten. Derom vidner de 4 Marker med Skovnavne, som nævnes i Markbogen 1683: De østerste

F

...

Frede•·ik ll's Pantebrev til Borgmeste1· Jørgen
Kønning i Aulborg - paa Øen Egholm daleret den 2. August 1563.
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Agre i Busken, de Agre i Skovl\jæret, de Agre sønden Skoven og Tyrholts Agre. Disse Agre, med Undtagelse af Ty:rholts Agre, laa Nordøst for Byen, henimod Nørkj~lund.
1613 svarede Egholmerne Oldengæld til Kronen;
og hver Gaard svarede et Skovsvin m. m. i Landgilde.
Landgilden var 1562 for alle Øens 3 Gaarde: l
Td. Aal aarligen, l Td. Smør, 3 Skovsvin samt Gæsteripenge. Desuden ydedes der Hoveri til ~alborghu~,
og Indfæstningspengene (Stedsmaalet) for en Gaard
var 16-20 Rdlr.
D. 2. August 1563 udstedte Frederik Il et Pantebrev til Jørgen Kønning, Borgmester i Aalborg, paa
Egholm Ø ved Aalborg for en Sum Penge, han havde laant Kongen; men samme Aar, d. 27. December,
befalede Kongen Jørgen Kønning, at han straks skulde
overlevere »Eggø« med Pantebrevet til Lensmand Otto
Brahe paa Aalborghus (Thyge Brahes Fader). Kong
Frederiks Pantebrev lyder saaledes 1 ) :
»Vi Frederik den Anden, med Guds Naade Danmarks, Norges, Venders og Gothers Konge, Hertug i
Slesvig og Holsten osv. . . . . . gør alle vitterligt og
kendt med dette vort aabne Brev, Os af det vitterlig
gælde, skyldig at være elskelige Jørgen Kønning, Borgemester udi vor Købstad Aalborg, fem H undrede
tredive og seks Lod gjort Sølv, syv Hundrede tredive
og to gode møntede og uforfalskede Joachimsdaler,
som han os til Vort og Rigets Behov laant og medforstrakt haver, for hvilke Summer Sølv og Daler Vi
udi Pant og Forvaring sætter forskrevne Jørgen Kønning en Vor og Kronens Ø, kåldes Egholm, ved forne
1
)

Kronens Skøder.
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Aalborg liggende, som er 3 Gaarde paa, og skylder
tilsammen l Td. Smør, l Td. Aal, 3 Svin og Gæsteri
med al Tiendes Rente og rette Tillæggels.a..- at have,
nyde, bruge og beholde for et frit brug.Wgt Pant, til
saa længe det undte hannem eller hans Arvinger igen
afløst af vore Efterkommer Konger udi Danmark for
forne 536 Lod Sølv og 732 Daler - dog saa han skal
holde Godset ved Hævd og Magt og Bønderne, der·
paa boende er, ved Lov, Skel og Ret, og dennem
med ny Indfæstning eller Paalæg ikke besvære, og ej
heller forhugge eller forhugge lade de Skove, der tilligger, til Uptigt (Skade) udi nogen Maade. Thi forbyder Vi alle, hvemsomhelst de ere eller være kunde,
vore Fogeder, Embedsmænd og alle andre (at gøre)
forskrevne Jørgen Kønning imod paa forne Egholms
Ø - eller nogen hans Rente og rette Tilligelse, efter
som forskrevet staar, at hindre eller udi nogen Maade
Forfang at gøre.
Under Vor Hyldest og Naade givet paa Vort Slot
København den 2den August Aar 1563.
Under vort Sigil
Joachim Bech,
Rentemester, egen Haand.«
»Jørgen Kønning'), Borgemester udi Aalborg, fik
Brev, at eftersom han haver laant og forstrakt Kgl.
Majestæt 1000 Daler, og derfor har i Pant en Ø, kaldet Eggø, liggende til Aalborghus. Derfor befaler Kgl.
Majestæt, at efterdi han tilforn med andre hans Medborgere haver lovet for sin Anpart at ville laane Kgl.
Majestæt 1000 Daler uden Pant - at han derfor antvorder forne Otto Brahe hans Ø til Aalborghus igen
1

)

Jydske Tegnelser.
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med hvad Brev, han derpaa haver, og igen anaromer
af Otto Kgl. Majestæts Forvaring paa Pant 1000
Daler - lij;som hans Kgl. Majestæt haver givet til
andre, der Wtver laant ham Penge.
København, d. 27. December, Aar 1563.«
I 1587 var Egholmerne nær blevet fordrevet fra
Hus og Hjem, idet nogle indvandrede Hollændere tilbød at_give Kongen højere Landgilde, end Egholmerroe gav, hvis de maatte faa Øen i Fæste. Frederik
II skrev da til Lensmanden Ove Lunge, om at lade
Hollænderne faa Egholm. Herom siger »Jydske Tegnelser«: »Ove Lunge fik Brev, at den Holm ved Aal'borg liggende skulde stedes til nogle Hollændere, som
begærede den. Vor Gunst tilforn - Vid, at som du
underdanigst hayer ladet give Os til Kende, at nogle
Hollændere haver været hos dig og begæret den Holm
Egholm, der ligger for vor Købstad Aalborg, tilbydende at ville gøre og give af den ydermere end som
Bønderne, derpaa bor, giver, da beder Vi dig og vil,
at Bønderne, som nu er sammesteds boende, med
andre Gaarde paa Vort og Kronens (Gods) uden Indfæstning forsørges, og forne Holm steder til samme
Hollændere for det, som Os kan ske Skel og Billighed med, og forordner derom, som du kan formene
og vide at være til Vort og Kronens Gavn og Forbedring.
Actt1m Hald, den 24. Juli, Aar 1587.«
Imidlertid døde Kongen kort efter - og det blev
ikke til noget med Flytningen - men Aaret efter saa
det atter galt ud for den lille Øs Beboere; thi da
forlenede Christian IV efter sin afdøde Faders Løfte
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Egholm til Mogens Heinesen, der ønskede at anlægge
et Saltsyderi paa Øen.
Mogens Heinesen, der var Præstes_. fra Sand
paa F æ røerne, havde levet et højst æ-tyrligt Liv
som Købmand, Kaper og Sørøver, samt som Orlogskaptajn baade i dansk og udenlandsk Tjeneste. Han
var en dygtig og raadsnar Kriger, om hvis Bedrifter
der gaar mange Sagn; men han var tillige en haard
og brutal Herre, og Egholmerne kunde prise sig lykkelige, at de ikke kom til at stifte n æ rmere Bekendtskab med ham. I 1588 boede han i Aalborg, hvor
han drev Handel i Kompagni med den bekendte
Købmand Poul Popp.
»Jydske Registre« siger: »Mogens Heinesen tik
BreY paa en Holm, Egholm kaldet, udi Aalborghus
Len liggende: Vi Christian etc. - - gøre alle vitterligt, at eftersom stormægtigste højbaarne Fyrste
Vor k ære Hr. Fader, salig og højlovet Ihukommelse,
nogen Tid før sin dødelige Afgang havde fortrøstet
at vilde forlene Os elskelige Mogens Heinesen, Boreter udi \ or Køb lad alborg, en Holm udi Aalborghu L e n liggende, l aldes Egholm, hvora f aarligen
give l Td. Sm ør, l Td . Aal, 3 S vin , og ba n dog for
adskillige Ubelejligheder og højbem eldte Vor kære
salig Hr. F uder
lraks efterfølgende ygdom ikk
bekom derpaa noget Brev. Da h aver Vi af or y n derlig Gunst og 1a ad e undl og forlen et, og nu med
d lle Ol"l aab ne B re under og forlener rorn. M oge n Heinesen for"t Egh olm med a l sin Rente og
rell T illigg I·e, vi ·t og uv i t inlel uud taget a l s kull e
lutve, nyde, l ruge og beholde, Lil aa læ nge Vi a nderlede derom tilsiger, dog aa a l han sel v skal forunde
Bønderne, som paa samme Holm er boende, der Jra.
Og aarligen give og fornøje den Skyld og Landgilde,
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som deraf bør og plejer at gives, og ellers med anden deraf at give og gøre være ubesværget.
Actum~øbenhavn,

d. 22. Juni, Aar 1588.«

Dog ogsaa den Gang slap Egholmerne med Skrækken. Frederik II havde holdt Haand over Mogens
og hans gale Streger; men kort efter Kongens Død
blev han anklaget for Sørøveri, Mord og Vold. Han
blev fanget i Norge, hvorhen han var flygtet, og ført
til København, hvor han 1590 blev halshugget.
1602 1) søgte Hollænderne atter at faa Fingre i
Egholm: »Manderup Par berg (Lensmand paa Aalborghus) fik Kgl. Majestæts Brev og Befaling at skulle
lade udvi e aa mange Bønder, som er boende paa
den Udø Egholm, der ligger udi Limfjorden, - og
udi Gaardene igen lade indsætte Hollændere, som
samme Ø kan bebo - . Dog at han der i Lenet
efterhaanden forskaffer Bønderne, som saaledes bliver udviste, andre Gaarde og Boliger igen.
Haffnia, 20. Augustij - A0 1602.«
1611 var der K vægpest paa Øen; og nogle af
Kongens Stude, som var til Opfedning, døde. Herom
skrives 2) : »Ere sielfdøde afl' huis fæmon, som paa
Kgl. Mayestæts Veigne ginge til Gresgange paa Egholmb - efter hosliggende Benises lydeise -« og
saa følger Indtægten, opnaaet ved Salg af Huderne.
1627-29 var Nordjylland besat af Wallensteins
tyske Landsknægte, der ikke var særlig morsomme
at have i Logi. Desuden paalagde Fjenden Befolkningen tunge Skatter til Soldaternes Underhold.
Egholmerne maatte betale 6 Stude i Kontribu') Jydske Tegnelser.
) Aalborghus Lens Regnskab.
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tionsydelse, een af hver Halvgaard, og efter Krigen
kom de i indbyrdes Klammeri om disse Stude (se
Toftegaard).
Det ser ud til, at i alt Fald nogletaf dem var
flygtet i Fjendens Tid; thi Peder Corfitzen i Vestergaard var i København, og Anders Kjærulf og hans
Familie var paa Mors.
1630 fritoges alle Øens 6 Fæstere for den halve
Landgildeydelse paa Grund af den Fortræd, de havde
lidt under Krigen.
I Tiden 1600-1660 er Aalborghus Lens Regnskaber en udm ærket Kilde til Egholms Historie, idet
Stedsmaalslisterne fortæller, hvornaar Gaardene skiftede Fæstere, samt hvor meget den ny Mand skulde
yde i Indfæstning - og Sagefaldslisterne beretter om
de Bøder, Egholmerne maatte give Lensmanden, f.
Eks. for Slagsmaal og Overtrædelse af det 6. Bud.
Begge Lister indeholder undertiden gode personalhistoriske Oplysninger.
I Ekstraskatternes Bilag findes Bøndernes Klager
over Tiderne, samt Tingsvidner om deres manglende
Evne til at betale Skatterne.
FAMILIEN MARSVIN OG EGHOLMERNE
1660-1682

Vi kend et· a lle fra Steen Blichel" J rge n Ma rsvin
Lil Aunsbj ertJ. Det var ham, som var saa kt mpelærk , at ban J·u nd løfte baade si' sclY og Res len
til ejrs ved Hjælp af ' n i Au nsbjerg Porthvæ lving
'lnbntgl Jernring· og del var ogsaa ham, der s med
de 4 Baastruphø uder, h vo ribla ndt Pe r Sows Olelefaders Oldefader, ud af deres Gaarde, hvoraf han
1654 dannede Gaarden Marsvinslund.
Paa sin Vis ' 'ar han god nok og mere offervillig
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og fædrelandskærlig end mange af Datidens Herremænd. Han laante Christian IV og Frederik III betydelige Pe~gesummer, ligesom han i Torstensonkrigen udrustede en Eskadron, som han derefter stillede til Kongens Raadighed; og han prydede sine
Kirker i Vium og Sjørslev med Kalke og Altertavler.
Men over for sine Bønder var han en haard Herre,
hvilket efterfølgende vil vise. 1640 arvede hans H ustru Anne Helvig Gyldenstjerne Part i St. Restrup
efter sin Farbroder H annibal Gyldenstjerne, og Marsvin købte efterhaanden de andre Arvinger ud.
Som Aarene gik, forværredes hans økonomiske
Omstændigheder, saa at han i 1655 maatte sælge
Aunsbjerg og snart efter Marsvinslund.
Jørgen Marsvin boede nu paa Restrup i 6-7 Aar,
men blev drevet derfra af sin Svoger, Niels Parsbjerg,
der gjorde Udlæg i Gaarden for en stor Sum Penge,
12,700 Rdr., som han havde laant Marsvin.
Hr. Jørgen nægtede at flytte og søgte at skræmme
Svogeren, bl. a. ved at tilstille ham anonyme Skrivelser, hvori han - »fordi han stræber efter den
gode og fromme Mand Jørgen Marsvins Velfærd og
Fordærvelse« - truedes med, at den røde Hane skulde
gale over hans Gaarde, og at han og hans Frue skulde
»skænkes nogle Blypiller, som ikke er gode i Maven,
hvis ban ikke lod den ærlige Mand sidde i Ro umolesteret.«
Niels Farsbjerg blev forskrækket og forbitret og
klagede til Kongen; men han opgav ikke sit Forsæt,
og 1662 kom han i Besiddelse af Restrup, som han
dog snart efter solgte til Christoffer Lindenov.
Marsvin flyttede saa til Abildgaard i Øster Hornum Sogn. Abildgaard bestod af 3 Gaarde, hvoraf
Marsvin ejede de 2, Kongen den tredie.

EGHOLMBOGEN

497

Allerede den 26. Oktober 1659 haYde han ansøgt
Frederik III, om han paa sin og· Hustrus Livstid
maatte nyde noget Gods i Aalborghus Len til Gengæld for et Laan, han havde ydet Kongens Fader
i forrige svenske Fejde, og hvoraf Kronen endnu
skyldte ham ca. 6000 Rdlr., som skulde have været
tilbagebetalt ham i 1648. Han bad Kongen anse hans
fattige Omstændigheder og den Besværing og Bekostning, han for Landets Skyld var kommen i, og han
tilbød yderligere at laane Kongen 500 Rdlr. Ansøgningen slutter saaledes: »Jeg findes altid Hans Majestæt og mit Fædreneland med Liv, Blod og Formue
altid obligeret og forpligt. Formodendes et naadigl
og mildt Svar. Eders Kgl. Mayesfæts tro og pligtige
Undersaat.
Jørgen Marsvin, egen Haand.«
Det ansøgte Gods var Øen Egholm og 3 af Kronens Gaarde i Sønderholm. D. 11. Januar 1660 bevilgede Kongen Marsvins Ønske; men der viste sig
straks en Vanskelighed; thi han afhændede uden at
huske paa Marsvin, noget Gods paa Aalborgegnen,
deriblandt Egholm, til Stadshauptmand Frederik Thuresen i København.
Fr. Thuresen, der under Københavns Belejring
Aaret før havde erhvervet sig stor Berømmelse, var
Aalborgenser, Søn af Købmand Thure Frederiksen, og
Sønnesøn af Borgmester Frederik Christensen. Den
5
/a 1660 fik han Skøde - paa sit Gods, som han dog
snart afhændede.
I Februar Maaned sendte Fru Anne Helvig, der
havde spurgt, at Fr. Thuresen skulde have Egholm,
som var lovet til hendes Mand, -følgende Ansøgning·
til Kongen: »Stormægtigste, højbaarne Fyrste, allernaadigste -Herre og Konge!
Eders Kongelige Majestæt: Jeg foraarsages paa
32
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min Husbond Jørgen Marsvins Vegne til i Underdanighed at beklage mig, at efler om Eders Kong!.
Maje tæl af medfødl Naade O<t 1ildhed har undt og
samtykl<et, at min Hu bond i in aa '\•el som min
Livstid for Rdlr. Penges Udgift: Nemlig ~00 Rig daler, noget af Eders Majestæts og Kronens Gods,
som ligger i Aalborghus Len i Kjær Herred i Aalborg Sogn, Egholm, som har trende Gaarde. Hvilket Gods efter min Husbonds Bortrejse her fra København siden er bleven pantsat til Stadshauptmanden her i Staden, Frederik Thuresen, for Forstrækning til Kronen - uanset at min Husbond for sine
udiagte kontante Penge har Eders Kongl. Majestæts
naadigste Forleningsbrev - eftersom samme Penge
og til Kronens Tarv er anvendte.
Hvorfor min Husbond saa vel som jeg i al Underdanighed søger Eders Kongl. Majestæts naadigste
Hjælp med underdanigste Begæring og i den visse
Forhaabning, at Eders Kongl. Majestæt naadigst vil
gøre os den store Naade, at vi maa nyde og beholde
samme Gods efter Ed. Kgl. Majestæts Forleningsbrev,
paa det at vi ikke forgæves skulle have udlagt vore
Penge, og med vore smaa Børn lide største Skade.
Eftersom Gud og Hvermand er bekendt den store
Skade, vi dog i disse Tider med andre desværre har
lidl og udstaaet, vil den allerhøjeste Gud saadant
Ed. Kgl. Maj. rigeligen belønne, under hvis naadige
Beskærmelse jeg Ed. K. M. med det ganske kongelige Hus trolige n vil have befalet, forventende her
paa et naadigt og mildt Svar.
Eders Kgl. Majestæts underdanigste Tjenerinde
Anne Helvig Gyldenstjerne.
Egen Haand.«
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Fru Annes Skrivelse blev taget til Følge, og d.
11. Marts gav Frederik III Jørgen Marsvin Skøde
paa Godset.
»For tro og villig Tjeneste, som Os elskelige
Jørgen Marsvin til Aunsbjerg Os og Riget gjort og
bevist haver« forlenes han og hans Hustru paa Livstid med det ansøgte Gods kvit og frit - »dog skal
de holde Pantet ved Hævd og Bønderne ved Lov,
Skel og Ret og ej besvære dem med ny Indfæstning
eller anden uforsvarlig Paalæg.«
Den l. Maj overtog Marsvin Øen, og den 10.
September lod han Overtagelsen forkynde paa Aalborg Byting.
Der kom nu en Snes drøje Aar for Egholmerne,
og særlig galt blev det, da Marsvin blev fordrevet fra
Restrup og bosatte sig paa Abildgaard; thi nu skulde
han og Familien leve af de ca. 200 Daler, som hans
8 Bøndergaarde aarlig skulde yde, og det var jo ikke
ret meget til en adelig Families Underhold.
Da han saa vilde sætte Fæsternes Afgifter op,
kom han i en bitter Strid med Egholmerne, hvis
Ydeevue var stærkt svækket gennem Skattepaalæg og
fjendtlige Indfald. Herom beretter de gamle Tingbøger for Aalborg Birk og Hornum og Kjær Herreder meget.
1658 havde Peder Andersen i Torpsminde overtaget Gaarden efter sin Svigerfader Peder Mørch, der
skulde bruge en Trediedel af Gaarden som Aftægt.
Peder Mørch var gammel og svag, og da Marsvin
gerne vilde have Brugsret til noget af -Egholms Jord,
overtalte han den gamle Mand til at fæste sin Trediedel til Marsvins ældste Datter Jomfru Mette, der ifølge
Kontrakt af 1% 1663 skulde give Peder l Td. Rug og
l Td. Byg i aarlig Afgift.
32°
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Den 23. Maj sendte Marsvin sine Folk over paa
Egholm, hvor de delte Gaardens Jord og forbød Peder Andersen at benytte den Trediepart, som de havde
tiltaget deres Herre. Men Peder paastod, støttet af
sine Granders Vidnesbyrd, at han havde fæstet hele
Gaarden af Lensmanden og derefter ydet fuld Landgilde, og derfor vilde han ogsaa beholde og bruge
det hele.
Trods hans Protest indkvarterede Marsvin en stor
Besætning til Opfedning paa Øen: 40 Kalve og Køer,
12 Svin, Høns og Gæs, samt en stor sortbroget Stud,
som Egholmerne var særlig arrige paa, fordi den altid
s1rejfede omkring og gjorde stor Skade paa deres Hø,
Kornmarker og Stakke.
Peder Andersen anlagde Sag mod sit Herskab og
fik efter en mangeaarig Proces sin Ret fastsiaaet saavel paa Herredstinget som paa Viborg Landsting;
men da havde Marsvin i mange Aar haft en Mængde
Kreaturer og Svin til Fedning paa Egholm, og derved tjent gode Penge.
Egholmerne var efterladende med at betale deres
Afgifter, og Herremanden søgte paa flere Maader at
ramme dem, f. Eks. ved Syn over Bygfæld ; thi den
Bonde, som lod sin G a ard forfalde, ha vde sit Fæste
forbrudt.
Tirsdag d. 19. Juli 1664 aflagde Synsmændene
paa Kjær Herreds Ting Beretning om et Syn, de d.
5. Juli havde holdt over Egholm Gaarde, af hvilke
kun Damgaard og Toftegaard var ved Magt, medens
de andre 4 Halvgaarde var mere eller mindre bygfældige. De havde tillige synet Øens Avl og Besætninger: »Kvæg og Fæmon var paa Stedet, men formedelst Hede og Brynde kaad og gal, hvorfor vi det
ej kuride tælle. Fattigt, som det syntes, i alle. Maa-

EGHOLMBOGEN

501

der til alle 3 Gaarde. Bygsæd og Landjord med Byg
og Havre, vagt - ikke 30 Tdr. Hø og Engbjergning
150 Læs. Temmelig (store) Græsgange, men mager
og slet.
Landet er omllydt paa alle Sider, saa ingen kan
køre eller ride der fra og til, uden alene paa vester
Side, naar det er ringe Vand - dette afsagde de for
et fuldt Syn.« Bønderne lovede saa at forbedre deres Bygninger med Tømmer og Tag, »som er der
paa Steden«.
Samme Dag stævnede Marsvin dem for deres
»idelige og daglige Matvillighed och Offuersiddelse,
huilket de offte haver ladet se och beuise. De vilde
huerken giøre deres Arbejde og ringe Ting der paa
Landet, ej heller til Abildgaard, hvor de er lovligen
tilsagt. Ej heller har de i 2 Aar ydet Arbejdspenge,
men har altid vist Stifhed och Trodsighed imod ham
og hans Folk«.
I Særdeleshed er Marsvin utilfreds med Peder
Andersen, som »ulovlig - imod Husbondens Villie,
Minde og nogen Hjemmel med Gevalt haver brugt
den Trediepart, som Per Mørch skulde have sin Livstid« - og Marsvin stævner ham til at møde paa
Kjær og Hornum Herreds Ting for at undgælde.
Den 10. August spurgte Marsvins Fuldmægtig,
Morten Christensen i Svendstrup, paa Kjær Herreds
Ting Egholmerne, hvor mange Heste, Hopper, Cretter
(Kreaturer) og Fæmon, de havde paa Græs, enten deres
egne eller andres. De maatte nemlig ikke have fremmede Dyr paa Græs uden Husbondens Tilladelse.
Anders Kjærulf svarede vredt og tvært, ))at han saavel
som hans andre Grander havde ladet det genne for
ham (Morten), den Tid han og hans Synsmænd var
til Syn paa Egholm, og han v.idste ikke, at han kunde
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gøre videre Forklaring eller Forskel derpaa, førend
der kommer Ordre fra hans Majestæt, at der skal
gøres rigtig Takst paa Cretteret, og der skal gives
Skat, da skal han nok give sligt til Kende.«
Peder Andersen og Søren Simonsen, der ogsaa
var paa Tinge, beklagede sig over de Kreaturer og
Svin, som Marsvin havde paa Øen, særlig over en
Stud, som gik i deres Korn. De indrømmede, at de
muligvis I).Ok havde enkelte fremmede Kreaturer paa
Græs.
De paastod, at de i mange Aar ikke havde svaret Gæsteripenge til Aalborghus, og derfor vilde de
heller ikke svare denne Afgift til Marsvin.
Striden var nu i fuld Gang; og da Bønderne om
Efteraaret sendte et Par Mænd til Abildgaard med et
Afdrag i Form af et Svin og nogle Penge, blev baade
Svin og Penge tilbagevist af Fru Helvig, der var alene
hjemme.
Det følgende Foraar tvang Jørgen Marsvin Egholmerne til at indgaa paa en Kontrakt, som de imidlertid hverken kunde eller vilde holde.
De skulde yde ham følgende:
16 Rigsdaler for l Td. Smør, 10 Rd. for l Td.
Aal, 6 Rd. for 3 Svin, eller og at yde Svinene, 24
Rigsdaler i Arbejdspenge, 12 gode Læs Hø, som de
skulde føre til Stranden, om han vilde have det over
med Kaagen, eller at forYare det til om Vinteren, 12
Gæs, samt 2 Læs Tørv af hver Halvgaard, ialt 12
Læs, og hver skulde føre den gode Husbond l Læs
til Abildgaard, og han skulde selv lade det andet
Læs hente - endvidere skulde de føde den gode
Mands SYin om Sommeren. De skulde yde Hø og
Smørskyld til St. Hans, Aal, Brændsel og Gæs til
Mikkelsmess - og Arbejdspenge til Valborg Dag. .
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Men allerede samme Aar overtraadte Herremanden Kontrakten, idet han gennem Udpantning tvang
Fæsterne til at svare Skat af Øens Karle, den saakaldte Drengeskat.
D. 23. Juli 1667 sendte Marsvin sine Fuldmægtige til Egholm, hvor de skulde pante for Restancer.
Tre Uger før var Bønderne paa Herredstinget
blevet dømt til at betale 20 Rigsdaler, eller af Man·
gel paa rede Penge 2 gode Stude.
Paa Grund af Bøndernes Modstand og gode Sammenhold blev denne Udpantning nærmest en komisk
Forestilling, en hel Fiasko for Marsvins Udsendinge.
Paa Vejen fra Baaden til Egholm By mødte de
gamle Poul i Vestergaard; og da de bad ham betale
sin gode Husbond, svarede han blot: »Nej, jeg har
ingen Penge,<( hvorpaa han gik videre. Derpaa gik
de op til Vestergaard og bad Povls Kone, Bodil, lade
»Cretteret« hente hjem fra Marken, hvilket hun nægtede. Saa skrev de en Kakkelovn og noget Boskab;
og da de tilbød Bodil, at Sagerne maatte staa i 3
Uger til Indløsning, svarede hun spydigt, at de maatte
hellere tage det med straks, hvorefter Mændene brød
Kakkelovnen ned og satte den og de andre Genstande
ind hos Per Mørch i Torpsminde til Opbevaring. Da
de nu var Nord i Byen, gik de ind i Vejlegaarden
for at pante hos Jens Mørch. Det blev nu ikke saa
morsomt; thi Øens Beboere kom til og generede Vurderingsmændene med ' Latter og haanende Tilraab.
Marsvins Folk var ledsaget af Thomas Pedersen i
Østerhalne, der paa Herredsfogedens Vegne skulde
være dem behjælpelig. Han spurgte Anders Mørch i
Aalborg, Jens Mørchs Broder, som tilfældigvis var
hjemme og stod i Ladedøren: »Hvis er den Ko?«
De kunde nemlig gennem en Sprække i Nøds-
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døren se en Ko. Anders svarede grinende: ))Hvis
skulde det vel være andre end Mandens, som bor i
Gaarden ?« Saa vilde de ind i Nødset, men Døren
var lukket indvendig fra med en Haspe, hvorfor de
begyndte at vurdere den gennem Sprækken. Men
midt i det hele kom gamle Per Mørch og sagde, at
def var hans Ko og ikke Jens Mørchs.
Saa vilde de skrive en Vogn, der stod i Gaarden; men da lraadte Lars Kjærulf, en Søn fra Toftegaard, til og sagde, at Vognen var hans, hvorefter
han trak den ud af Gaarden.
I det samme kom Jens Mørchs lille Søn trækkende ind i Gaarden med en brun Hest; men da
Vurderingsmændene vilde til at skrive den, blev Gangdøren revet op og Jens Mørch kom stormende ud
med en Pisk i Haanden, rev Grimen af Hesten og
jog den med Raab og Svøbeslag ud af Gaarden. En
af Mændene søgte al holde Hesten ved Manken, men
maatte under Tilskuernes Latter og Jubel slippe.
Saa anviste Jens Vurderingsmændene et Stykke Bygsæd uden for Gaarden.
Det maatte de gøre Ud læg i; men det saa ikke
ud til, at der vilde blive noget at høste. Saa bad de
fremmede Bønderne hente deres Heste hjem fra Marken, hvilket blev afslaaet; og derefter opgav de V urderingen, tøflede af ned til Kogsted og sejlede bort.
Nævnte Aar var Marsvins økonomiske Forhold saa
elendige, at hans Kreditorer truede med at gøre Udlæg i hans Forlening. Derfor ansøgte han den 13.
August Kong Frederik om ))- - at ingen maa indføre sig i det lille Stykke Gods, som Kongen naadigst
har forundt mig og min Hustru paa Livstid, og som
er det eneste Middel, vi har at leve af«.
Kongen svarede bl. a;: >>- at da vi har forundt
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os elskelige Jørgen Marsvin til Abildgaard og hans
Hustru i deres Livstid den aarlige Indkomst af noget
J ordegods i Aalborg Amt, paa det de noget til deres
Livs nødtørftige Underhold kunde have, ville Vi hermed have budet og befalet, at ingen af Jørgen Marsvins Kreditorer maa i denne Indkomst lade sig indføre - men ellers i anden Maade søge deres Betaling(<, Sidste Sætning lyder nærmest som en lille
Vittighed af Kongen.
1667 maatte Salig Anders Kjærulfs Sønner give
Marsvin 9 Sletdaler »for at de ikke skulde antages
til Soldat i den vacante Sted«. 1668 klagede Bønderne over Marsvin til Kongen, der i Brev af 23. Juni
bad Stiftsbefalingsmanden paa Aalborghus, Ove Juel,
hjælpe dem til Rette imod Marsvin - »som dermed
var forlenet og havde paalagt dem usædvanlig Tynge
og Paalæg imod Billighed og det kgl. Skødes Formelding«. Klagen har antagelig været velbegrundet,
eftersom Kongen tog Parti imod Herremanden.
Sommeren 1669 sendte Hr. Jørgen Egholmerne
følgende Skrivelse: »Hilsen med Gud samtlige paa
Egholm ! Vide maa I, at I paa Mandag skal møde
mig paa Restrup at slaa Hø udi tvende Dage og tage
eders Reffde 1) Hjælp med eder uden al Forsømmelse.«
Actum Abillgaard, d. 2. Juli, Anno 1669.
Jørgen Marsvin.
Det synes, som om Marsvin atter har faaet noget
at sige paa Restrup, der nu ejedes af Christoffer Lindenav; maaske var han en Art Forvalter, eller han
ha vde blot midlertidigt Tilsyn.
D. 9. Oktober modtog Egholinerne atter en Skrivelse fra deres strenge Herre. Den var højst unaadig
') Hjælp til at rive.
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og lød saaledes: )) Eftersom resterer for fem K vartaler
af Egholms Hjælp til øde Gaardes Skatter og Princessin Styr, og de hver Gang derom er advaret med
dette, som nu paafølger, og de det ganske intet haver
villet agtet, medens udi det, som i alt andet mutvillig og trodsig anstillet, vilde ikke agte mig, hvis jeg
advarede dem om - saa fremskikkes nu tvende Ryttere, at de inddrage til Principalen Søffren Simmensen, og der forbliver hos hannem, indtil de gør klar
her hos mig selver. paa Gaarden og fremviser min
Kvittering, ikke drage derfra før. Færgeløn og deres
Executionspenge have de hos Bønderne at søge.
Actum Abelgaard, d. 9. Oktober 1669.
Jørgen Marsvin.«
Forøvrigt synes Marsvin at have haft nogen Ret
i sine Klager over de trodsige Bønder; thi de i Skrivelsen nævnte Skattepaalæg var kongelige Ekstraskatter, som Godsejeren sagtens har udlagt for Bønderne, men som disse nægtede at betale ham.
Tirsdag d. 14. Oktober og mange efterfølgende
Tingdage mødtes Parterne atter paa Kjær Herreds
Ting.
Undertiden var Hr. Jørgen til Stede, og undertiden lod han sig repræsentere ved sin Ridefoged; og
han anklagede Egholmerne for mange Forseelser:
Trodsighed, Lydighedsnægtelse og Efterladenhed m.
m. - og allermest forbitret var han, fordi de havde
ført løgnagtig Klage over ham til Kongen. Egholmerne mødte med et længere skriftligt Indlæg, som
blev læst op, og hvori der bl. a. stod: ))- angaaende, at vi fattige Mænd og Enker paa Egholm skulle
have klaget over vor gode Husbond Jørgen Marsvin
til Kongl. Majestæt, at han os saa højligen udpresser
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og eftertragter, saa skal det os aldrig lovlig kunne
bevises, at vi udi ringeste Maade haver angivet andet
end det, som sandfærdigt er.«
Unge Mogens Marsvin havde været i København
for hos Kongen at føre Klage over Egholmerne og
mundtlig forklare ham Sagen, og Hr. Jørgen forlangte nu, at de skulde betale hans Søns Københavnsrejse, samt hans egne talrige Tingrejser, hvilket
de bestemt nægt_ede. Marsvin kunde ingen Penge faa,
og trods den ret ynkelige Tone i ovennæynte Skrivelse vedblev de at udvise »Trotzighed, Stifhed og
Mutvillighed «.
Næste Foraar indsendte de atter en Klage til
Kongen, nu Christian V, der i Februar havde fulgt
sin Fader paa Tronen. Klagen lød saaledes :
»Stormægtigste højbaarne Fyrste, allernaadigste
Herre og Konning l Eders kongelige Majestæt - højligen foraarsages vi underskrevne fattige Undersaatter
allerunderdanigst at lade andrage, hvorledes velbyrdige Jørgen Marsvin, som med Egholms Bønder allernaadigst er forlenet, os paa det haardeste eftertragter
- særdeles med usædvanlige Paalæg med Ægt, og
især med høj Drengeskat, som han os ved militæriske Execution afpresser, foruden ellers at han nu en
Tid lang haver os stor Trætte paaført, saa det er os
fattige Folk umuligt at udstaa, mens maa derover
endelig gaa til Grunde og ruineres, hvorfor til eders
kongelige Majestæt vi allerunderdanigst indflyer med
ydmygeligst Bøn og Begjæring, - eders kongelige
Majestæt vilde for Guds Skyld tage os udi naadig
Beskjærmelse og allernaadigst befale, at Jørgen Marsvin ikke saa meget strengelig med os fortfarer, mens
at vi maa nyde Fred for hans Trætte, os paaføres,
og Frihed for usædvanligt Paalæg og Drengeskat lige
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med andre eders Kongl. Majsts. Bønder, om dette han
tilforn af salig højlovig Ihukommelse, Kong Frederik
den Tredje allernaadigst ved Befaling til Hr. Ove Juel,
forrige Amtmand her paa Stedet, er bleven erindret.
Saadan eders Kongl. Majestæts høje Naade og
Velgjerning Gud allermægtigste med langvarigt, fred~
sommeligt og lyksaligt Regimente vil belønne.
Egholm, d. 5. Marts, Anno 1670.
Eders Kongl. Majsts. fattige Undersaatter
Søffren Simensens Navn: S: S:
Poul Christensens Navn: P: C:
P: A: Peder Andersen
Enker: Anne Jensdatter, Maren Søffrensdatter.«
Med Klagen sendtes følgende Bilag:
l. En Fortegnelse over den pligtige Landgilde.

II. En Fortegnelse over Ydelserne i Kontrakten af
1665 - ))dog at han selver haver brudt, hvilken
Kontrakt er oprettet 1665, hvilket vi ikke torde
indføre i vor Supplication«.
III. En Kopi af Brev om Rytterne af 9. Okt. 1669.
Marsvin blev selvfølgelig endnu mere gram i Hu,
da han hørte om denne ny Klage, og sidst i Marts
tvang han de Egholm Mænd til at forny den forhadte Kontrakt af 1665.
Kongens Svar paa Egholmernes Klage sendtes til
den ny Amtmand paa Aalborghus, Peter Charicius.
Det er dateret d. 20. Maj 1670 og lyder saaledes:
))Hvad nogle af vore Bønder paa Egholm over
for os. allerunderdanigst haver ladet andrage aulangendes den uforsvarlige Tvinge, som dem af Jørgen
Marsvin daglig paalægges, kan du videre af deres
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hosfølgende allerunderdanigste Supplication se og erfare. Thi er vores allernaadigste Vilje og Befaling,
at du ham alvorligen tilholder, at han ikke higer
eller opbringer videre, end Vi af andre deslige vore
Gaarde haver ordineret at skal tages - ej beller nogen Besværinger med videre Skat, eller i andre Maader imod Billighed og vores kæreste Faders Salig og
højlovig Ihukommelse allernaadigste Skøde - derefter du dig allerunderdanigst haver at rette.«
Samme Efteraar blev Jørgen Marsvin syg og sengeliggende, og han døde først paa Aaret 1671.
Egholmemes Kaar bedredes dog ikke af den
Grund; thi Fru Anne Helvig var lige saa streng som
sin afdøde Gemal. Hun klagede ikke mindre end 3
Gange Lil Christian V, der
ne at have ta«el hendes ParU, idet han ge nn em Amtmanden tilholdt Egholm ern e al overholde deres Konlrald, og hvi de
ili.k gjorde del, 'kulde ti e trall'cs. Paa F jær Herreds Ting fik Fru Helvig ligeledes Medhold; men
hverken Kongens Brev eller Herredsfogedens Dom
kunde faa de trodsige og forarmede Fæstere til at
falde til Føje.
Forøvrigt saa det en Overgang ud til, at Egholm
for et længere Tidsrum skulde tilhøre Slægten Marsvin; thi forannævnte Jomfru Mette sendte kort efter
sm Faders Død Kongen følgende Andragende:
>>Stormægtigste højbaarne Fyrste og Herre,
allernaadigste Arvekonge!
Eders Kongelige Majestæt: Som en naadig og
mild Herre haver (I) af kongelig Medlidenhed mod
mine fattige Forældre benaadet dem med noget Gods
i Jylland, hvorved de deres Livstid nyder deres Ophold, som ellers i stor Nød maatle geraade, Gud med
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sin rige Velsignelse belønne det paa Eders Kongl.
Majestæts Hus evindelig; og eftersom allernaadigste
Konge jeg fremfor alle mine Søskende haver maattet
søgt mit Brød iblandt fremmede og ved gode Venners Hjælp havde samlet henved 2000 Rigsdaler, som
er alt det, jeg ejede i Verden, hvilket jeg alt sammen
til mine fattige Forældres og Søskendes Hjælp har
maattet hensat og lidet eller intet igen kan formode
(at erholde), saa mine Vilkaar er nu fast de sletteste.
Thi indflyr jeg til Eders Kongl. Majst. som en
naadig og miskundelig Herre med underdanigste Bøn,
(at) Eders Kgl. Majst. vilde unde mig en ringe Del
af det Jordegods, som Eders Kgl. Majestæt mine Forældre naadigst haver medforlenet - til Ejendom at
nyde efter min Moders Død, som det nu i sit Enkesæde besidder - nemlig Egholm og Abildgaard, som alt
sammen bestaar i ringere end 26 Tønder Korn (Hk.).
Min salig Fader blev ved sin hastige Død for-·
hindret i at ansøge dette hos Eders Kgl. Majst.: Imod
6000 Rdlrs. Fordring fra mange Aar her, som han
lod falde for at erlauge denne kongelige Naade for
mig til Vederlag for det, jeg havde tilsat. Søger derfor Eders Kongl. Majst. i al Underdanighed, som er
Landets Fader og fattiges Hjælp, om dette lidet Stykke
Brød af kongelig Mildhed og Rundhed at benaade
mig med.
Gud skal for slig Barmhjertigheds Gjerning lade
Eders Kongl. Majst. Glæde og Barmhjertighed vederfares - hvorom jeg hjertelig skal bede Gud.
Som Eders Kongelige Majestæts allerunderdanigste og pligtskyldigste Tjenerinde.
Actum Hvedholm, den 16. Juni 1671.
Mette Marsvin.C<
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.Jomfru Melie var imidlertid for

en l paa

Fa~rde;

Lbl Kongen havde, kort før han mo tog hendes Andragende, solgt Egholm for 50 RdJr. pr. Td. Hk.

ialt 875 Rdh·., til Christian Lindenov paa Reslrup,
Søn af ovennævnte Clni tofTer Lindenov. Lintleuov
fik Skøde den 24. August 1671.
Man kan tænke sig Egholmernes Glæde over, at
Mette Marsvin gik Glip af Øen.
Helt narret blev hun imidlertid ikke; thi d. 12.
December 1671 skænkede Christian V hende Kronens
Gaard i Abildgaard.
De følgende 11 Aar gik under et uafladeligt Kævl
imellem Fru Helvig og hendes Fæstere.
Egholmerne blev fattigere og uslere Aar . efter
Aar, og Fruen og hendes Søn Junker Frederik Marsvin maatte ligefrem vride Afgifterne fra dem.
D n 7. r laj 1672 afkrævede .Junkeren paa Tinge
• Jørgen Sørensen, del' boede i Kaltesundel i Aalborg
og var Søn af Søren imon en paa Egholm, en Lej rmaalsbøde paa 12 Daler, fo1·di han 2 Aar føT »haffde
lu·æn 'k et ocb be o lit Cm·en Nielsdalter i Aalborg«.
Jørgen varede h·odsigt, al han va1· il ke den naadlge
Frue noget ltyldig; thi »Forseel en var ej sket paa
hendes
lavn<<. Forøvrigl var ban og Karen forlængst gift. De 12 Daler gil< ull aa Herskabel Næ e
forbi ; men 1675 maalte Morten Kj æ rulf i Toftegaa1·d, ·
senere Købmand i Aalborg, op med en Lejem1 aal bøde >)for l egungen For ·eel e med Pede r And e rsen.
Datter«; og her gjaldt ingen Kniben nd enom, da
hegge ynd erne boede paa Fru Helvi" S Stavn.
Til sidst h.lcv Egholm erne
lendige Tilstand de~
1·es fremtidige Herre, bristian Lindenov til Restrup,
for meg t. Han havde jo i 1671 købl Øen, . om han
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dog først skulde overtage efter Anne Helvig Gyldenstjernes Død.
D. 28. Marts 1682 sendte han Kongen et Andragende om at faa Øen overladt med det samme; heri
staar til Slut: >>- men nu plager og tdbuterer hun
samme Bønder nbiiiigen imod kongelige Breve og
Missiver til salig Ove Juul, saavelsom Peter Cai'icius,
hvoraf Kopi hosfølger, som finder saadant udtrykke~
ligen forbyder. Samme Bønder haver tit og ofte over
hende suppliceret, og der paa klaget over de store
Pressuerer, hun dem paalægger - baade med ubillig
Skat, som af hosfølgende Skattesedler, som hun selv
udgiver, er at erfare __: strengt Hoveri og Rejser.
Hun plager dem utilbørligen, som vilde falde for
vidtløftigt her at referere; og dersom hun dem længe
beholder, bliver de med Tiden ganske øde - mig til
stor Skade.«
For ikke at faa Godset ganske ødt beder Linde- •
nov, om ha:n maa faa det overladt straks ))imod
at betale Landgilden til rette Tid aarligen paa hendes Gaard befinder Landgilde og Hoveripenge,
som er 4 Rixdaler af en Helgaard«. Ansøgningen
blev bevilget, og straks efter overtog Lindenav Egholm, som nu endelig efte1; toogtyve Aars Trængsel
var Familien Marsvin k'tit.
Man kan tænke sig Bøndernes Glæde over Forandringen. Et Bevis paa, at de havde haft trange
Tider, kan vi se af den gamle Markbog af 1683, der
beretter, at samtlige Gaarde paa Egholm var dam·ligt
vedligeholdte, og vi forstaar, at det havde ikke været Penge til at købe Tag og Tømmer for.
Kort efter Overtagelseri solgte Chr. Lindenav Egholm til Thøger Lassen, der nogle Aar i Forvejen
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havde købt Rødslet, til hvilken Gaard Egholm hørte
fra 1682-1810.
SØREN SIMONSEN I STRID MED SINE GRANDER.
Til Trods for Fejden med Jørgen Marsvin havde
Egholmerne Tid til at udkæmpe en lille privat Strid,
der viser, hvor vanskeligt det i det gamle Fællesskabs Tid kunde være for en dygtig Bonde at ai:bejde sig frem.
Øens betydeligste Mand i de Dage. var Søren
Simonsen i Damgaard. Han havde i Aarenes Løb
slidt ham·dt med at kultivere de lavtliggende Jorder
Syd for Byen og derved i bøj Grad forbedret Gaarden. Et Tingsvidne siger, at han havde »opfyldt
Damme og Mergelgrave og opbrækket Kærene sønden
Gaarden«. Den opbrudte Jord var imidlertid fælles
Fælledjord, og Søren og hans Medfæster synes desuden at have tiltaget sig for stort Enga1·eal til Brug.
I alt Fald blev Kjærulferne og Mørcherne i de 2 nordre Gaarde misfornøjede, og de 4 Fæstere stævnede
d. 12. Februar 1667 Søren Simonsen og hans Medfæster, Maren Sørensdatter, fordi de brugte for megen Jord.
Marsvin støttede dem med stor Iver. Han havde,
men ganske forgæves, søgt at faa· Søren til at yde
større Landgilde end de andre Egholmere, og det
var vistnok ham, som satte Splid mellem Bønderne.
Sagen behandledes om Foraaret paa Kjær Herredilin~
·
Søren og Maren tog mange Tingsvidner paa deres Ret:
Marens Broder, Jens Egholm i Aalborg, vidnede,
at han kunde huske 50 Aar tilbage. Da var han
hjemme, og da tilhørte den omstridte Jord den søn-
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dre Gaard, som Søren Sirnonsen forøvrigt ved sin
Flid og Dygtighed havde forbedret meget.
Bertel Mikkelsen i Aalborg, som for 32 Aar siden
havde tjent i Gaarden, vidnede det samme; og Søren
Mikkelsen og Mogens Jensen, der begge havde tjent
Søren, vidnede, at han før havde haft den omstridte
.Jord, og da havde ingen paa Egholm klaget derover.
Fæsterne i de to nordre Gaarde vidnede, at deres
Formænd af Arilds Tid havde givet samme Landgilde som Fæsterne i den søndre Gaard, og derfor
maatte de ogsaa nyde ens Rettighed.
Til sidst valgte hver af de stl·idende Parter paa
Tinget 4- gode Dannemænd, og disse 8 Mænd skulde
saa komme over paa Egholm for at se og syne Aastederne. Egholmerne forbandt sig højtideligt til at
rette sig efter disse Mænds Kendelse. Nogen Tid efter kom Synsmændene til Øen, og under Ledelse af
Steffen Thomsen paa Agdrup, der mødte paa Herredsfoged Morten Kjærulfs Vegne, undersøgte de Tingene meget grundigt og »och deris Betenellender i
dend Tuistighed affsagde - , at Søffren Simonsen och
Maren Søffrenssdatter, som bo i dend sønderste Gaard,
schall legge fra dem till di to norderste Gaarde Jord
tiU fire Tønder Seed, och Maren Søffrenssdatter schall
legge fra sig Eng til tyve Lees Grees((.
Søren og Maren bøjede sig for den afsagte Kendelse; men deres Gaard var alligevel, hvad Matriklen
af 1688 viser, bedre end de andre to.
Paa Grund af Markstriden opkom der dog et
Fjendskab mellem Egholmerne, som holdt sig i adskillige Aar. D. 10. Juni 1673 mødtes Egholmerne
atter paa Tinge; thi Christen, Søren Simonsens Søn,
havde Onsdagen efter Pinse Helligdage pryglet J ens
Mørchs Søn Kjeld, og samme Dag havde han paa
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Hedevejen overfaldet og gennembanket Peder Kjærulf
i Torpsminde. Saa sent som i 1684 stævnede Kronens Delefoged i Hvetbo Herred, Simon SØrensen i
Neder Jonstrup, flere Egholmere, fordi de havde udskældt og siaaet hans Broder, ovennævnte Chrislen
Sørensen.
Paa eet Punkt var dog alle Egholm Mænd rørende enige, nemlig naar det gjaldt om at trodse det
strenge Herskab paa Abildgaard.
1667 synes at have været et Thyge Brahes Aar;
thi de kom ogsaa i Spektakler med deres Sognepræst,
Hr. Jacob Poulsen, der stævnede dem for Tienderestancer.
Fra MaJ· vins Tid s n s Egholrneme i uoglc Aar
at have søgt Kj ær H rreds Ting; lhi forn , vnte Tvis tigbeder et n len udelukke nd e Udpluk af Kj. -r
Herr •tis Tiug}?ø crcr.
EGHOLM I RØDSLET-TIDEN.
·I den ældste Matrikel af 1662 staar Egholm saaledes omtalt:
»Eigholm - en lid en Ø, liggentie i en Fjord u nder Aniborg Birl~, Lil Vor Frue ogn ammesleds,
forlen et Ve lb. J01·gen :1m· vin til Restrup i h'a ns og
ban Fme Livstid. Hartkorn: 17 1/2 Td. Ud re el:
Byg 30 Tdr., Hane 9 Tdr. og 150 Læ Hø af 3
Gaarde. Skylder aarlig: l Td. Aal, l Td. Smør, 3
Svin.<(
Matri11 len af 1664 frcmb der ing n Forandring;
m en i Exl t·akl-Ma1rikelen 16 O angives Øens Hat'lkorn til 20 - O - 3 - 2, o, delle Tal find e ogsaa
i Ma rk- og Modelbøgeme.
1688 kom den saakaldte Christian V's Matrikel,
der gjaldt lige til 1844.
33'
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Hartkornet forhøjedes med 1/Js og blev nu 2i 3 - O - 2, fordelt saaledes: Torpsmin de-Vejlegaard
6 ~ 7 - O- O, Toftegaard-Vestergaard 6 - 4 - O- O,
fot· Møllen O - 2 - O - 2 - og Damuaard-Rævsgaard 7 - 5 - O- O. Korl før 1700, da de 3 Helgaarde deltes i 6 helt adskille Halvgaarde, hle' ' Hm·l,k oruel udjævnet med 3 - 4 - O - 2 pr. Gaard.
l 1680erne blev der foretaget meget grundige Undersøgelser og Opmaalinger som Forarbejder til Matriklen 1688.
Resultatet af dette Arbejde fmdes i de gamle Markbøger. Egholm Markbog af 1683 beretter, at paa Egholm, »som er et arnflydt Land, befindes Jorden af
Muld og Sand paa Lige og en hvid Sand Aare.
En Del med Muld, Sand og Grus paa en gruset
Aare. En Del ligger sid paa en død sortebrun Sandaare. En Del paa en rød Sandaare, en Del dybt til
Aaren, en Del nær paa Aaren - saas mesten aarligen med Byg, Rug og Havre.
En Del hviler 2 a 3 Aar og saas med lige Sæd.
Engene befindes til Gaarriene, og de slutter omkring
Markerne.
Fredriften udi et græsbundet Kær; deres Fædrift
er agtet tilsammen 60 Høveder.
Der findes fornøden Kaaljord. Ildebrændsel af
Sandtørv paa 4 Aars Tid til Fm;nødenhed. Alle Øens
Bygninger er hullet tillige.
Engbund giver 36-40 Læs Hø pr. Gaard. Egholm Engbund yderligere overskylles af Fjorden og
deraf mestendels fordrives. GærdseJ sig haves intet;
i Stedet for bruges Jorddiger.
Bygnings- og Hjultømmer købes i Aalborg. Malning bekommes i Ny Mølle i Aalborg og undertiden
i Rødslet Vejrmølle.«
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Af Øens 1000 Tdr. Land var kun 112 1/2 Td. opdyrket. Denne Markjord laa omkring Byen og bestod af ca. 300 Agre; den svarer til et Areal, som
begrænses af en Linje, der omtrent gaar saaledes:
Mod Nordvest, Vest og Syd »Drøwten«, derpaa over
Kjærgaard til Chr. Jensens Sted, derfra vesten om
Bejlegaard mod Nord til Vasevejen og Skolen og
herfra i en Bue mod Nordvest til den nordre Drøvlvej. Dette Areal var omgivet af Jord- og Stendiger,
hvoraf man endnu kan se Resterne ved Drøvten.
Desuden var »Gaden« og Byens Kaalgaarde omgivet
af Stendiger, som endnu forefindes de fleste Steder.
Uden for de ydre Diger laa vidtstrakte Udmarker:
Mod Vest Heden og mod Syd, Øst og Nord store
Kær- og Engstrækninger.
Disse benyttedes til Græsning for løsgaaende
Kreaturer, som ad Drøvten dreves til og fra Græsgangene.
De Egholmere, som 1683 var gamle Folk, kunde
godt huske de sidste Rester af Øens Skove, der havde ligget Nordøst for Byen. »Loen« eller »Laaen((
var den Gang meget b1·edere og havde smaa Holme.
Den gik helt igennem Øen, og den og Flinterenden,
samt et Par Smaabække, delte den sydlige Del af Egholm i flere smaa Øer og Holme.
De gamle Markskifter og deres Beskaffenhed nævnes saaledes i Markbogen:
l. De ;tgre norde n til .Jens Mørclr.s Hus. 22 Agre.
Vender yd og Nord. Bruge aarlig efler Gødning.
Middelgod Bygjord af Sand og Mnld. 1 Gang Byg,
1 Gang Bla ndkorn , 1 ang Hav re.

2. Haven (mellem Torpsminde og Nørregaard).
42 Agre. Vender Syd og Nord. Bruges 3 Aar og
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hviler 2. Middelmaadig Bygjord af Sand og M uld.
l Gang Byg, l Gang Blandsæd, l Gang Havre.
3. De Agre s~nden Skoven (Nordøst for Torpsminde). 8 Agre. Vender Vest og Øst. Bruges og
hviler som ftiregaaende. Ringe Bygjord af Sand og
lerholdig Muld.
4. De Agre i Skovkjæret (Nord for Skolen). 18
Agre. Vender Syd og Nord. Br. og hv. som forr.
Ringe Bygjord, middelmaadig Havrejord og god Havrejord.
5. De østerste Agre i Busken (N. for Sk6leti), 52
Agre. Vender Ø.-V. Bruges s. f. God Havrejord.
6. Gamle Jord (Øst for Byen, omkr. Vasevejen).
37 Agre. Vender Ø.-V. Br. som forr. God Havrejord (Gamle Jord er vist den tidligst opdyrkede Jord
paa Egholm).

7. De Agre ved Ledet (Lige Syd for Skolen).
5 Agre. Vender Øst og Vest. Bruges og hviler som
forrige og er af samme _Beskaffenhed.
8. Thoms Agre (Den nordligste Del af »Tuens
Agre«). 12 Agre. Ø.-V. Bruges 3 Aar, hviler 2.
God Havrejord af Sand, Ler og Muld. l ·Gang Byg,
l Gang Blandsæd, l Gang Havre.
9. Banchs Agre (Nord og Nordvest for Kjærgaard). 11 Agre. Syd-Nord. Bruges aarlig efter
Gødning. God Blandkornsjord af Sand og gruset
Muld.
10. Tyrlwlts Agre (Nordvest for Kjærgaard). 13
Agre. S.-N. Bruges som forrige aarlig efter Gødning.
God Blandkornsjord.
11. Steens Agre (Sydøst for Byen).

4 Agre.

S.-
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N. Bruges som forr. aarl. efter Gødning.
kornsjord.

God Bland-

12. Blocken (Syd for Byen, Blok = en kort
Ager). 20 Agre. Vender S.-N. Bruges 3 Aar, hviler 2.
13. De Agre for Døren (lige søuden for Rævsgaard). 12 Agre. S.-N. Bruges aarl. e. Gødning.
Middelmaadig Bygjord af Sand og leret Muld.
14. De lange Agre (Sydvest for RæYsgaard). 14
.<\gre. Ø.-V. Bruges aarlig. Middelmaadig Rugjord
af Sand og Muld. l Gang Byg, l Gang Blandkorn,
l Gang Havre.
15. De Agre vesten til Vejrmøllen (D. sydl. Del af
Toften). 11 Agre. 0.-V. Bruges aarlig. Middelmaadig Havrejord af graa Sand og gruset Muld. Den
samme Jord giver Bønderne an, at den i mange Aar
haver været i Brug.
16. De Agre vesten for Gaarden (D. nmdl. Del af
Toften). 10 Agre. 0.-V. Bruges aarlig. Middelmaadig Blandsædsjord af ond gruset ringe Muld.
l G. Byg, l G. Bl., l G. Havre.
17. Desuden hører til den nordre Gaard en Toft,
som ligger sønden for Ga arden. Den er af ringe J ord
af Sand og Grus, og er ej udi 50 Aar pløjet i Brug.
NAVNELISTE TIL KORTENE.
Markbogens Navne 1683.
l. De Agre norden til Jens Mørchs Hus.

2.
3.
4.
5.

Haffuen.
De Agre sønden Skoven.
De Agre i Skovkjæret.
De østerste Agre i Busken.
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Siednaun-t-k.ad
G. . Gamle Jord.

7.
8.
9.
10.

De Agre ved Ledet.
Thorns Agre.
Banchs Agre.
Tyrholts Agre.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Steens Agre.
Blocken.
De Agre for Døren.
De lange Agre.
De Agre vesten for Veier Møllen.
De Agre vesten for Gaarden.
Jens Mørchs Toft, sønden Gaarden.

Andre Stednavne.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bejseholmen.
Bølsigen.
De lange Skifter.
Drøwten.
Flinterenden.
Heden.
Hjerter Es.
Holmene.
Det ældste Kaagsted (Lige Ø. for Havnemolen).
Gammel Kaagsted (Ud for Smalbygaard).
Ny Kaagsted (Ved Kronborg).
Kastet.
Krydsholme.
31. Kværnen.
32. Laaen.
33. Odden.
34-. Slottet (Ivars Boplads).
35. Sovbakken.
36. Tagbækken.
37. Tagholmen.
38. Toften (se 14, 15 og 16).
39. Udholmene.
40 . . Vand grøften.
41. Vasevejen.
42. Hullet.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

l.

la.
lb.
le.
ld.
le.
2a.
2b.
2c.
3a.
3b.
3d.
3e.
3f.
3g.
3k.
4a.
4b.
4h.
5a.
5b.
5c.
6a;
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Skaaret.
Smalby.
Fiskerhuset.
Branddammen.
Mølledammen.
Vestergaards Dam.
Den gamle Vej fra Byen til Kaagsted.
Folde fra Hovtiden.
Skaarehage.
E-jendommenes Matrikelsnumre og Navne.
Den gamle Toftegaard.
Torpsminde (før Nr. 5).
Toftegaard.
Nørkjærlund.
Niels Uttrups Boplads.
Bølsiggaard.
Vestergaard.
Petersminde.
Kristen . Jørgensens Ejendom.
Rævsgaard.
Kjærgaard.
Chr. Jensens Ejendom.
Povl Thorkildsens Boplads (Lidt Syd for l e).
Jens Hvorups Hus.
Lemb Gaarden.
Søndergaard.
Damgaard.
Bejlegaard.
Mejeriet.
Kronborg.
Adolf Larsens Ejendom.
Smalbygaard.
Vejle.gaarden.
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6c. Lars Bejlegaards Boplads.
6d. Nørregaard.
6e. Fisker Anders' Boplads.
s 1• Den gamle Skole.
s 2• Den ny Skole.
DEN NORDRE GAARD: Beboedes af 2 F~mi
lier. Jens Mørch var Fæster og Anders Pedersen
Gaardinderste. De til Gaarden hørende J ord er var:
l. De Agre norden til Jens Mørchs Hus (Særjord).
2. 1 /s af Haven.
3. De Agre i Skovkjæret (Særjord, en gammel Skovlod).
4. 1/s af Banchs Agre.
5. 1/s af Tyrholts Agre.
6. 1/s af Blocken.
7. 1/2 af de Agre for Døren.
8. 1/s af de lange Agre.
9. 1/s af de Agre vesten for Vejrmøllen.
10. Toften sønden Gaarden (Særjord).

lait 37 Tdr. Land under Plov, hvoraf aarlig i
Brug 17 Tdr., mens 20 hvilede. Engbund til 36 Læs
Hø. Hartkorn: 6 - 3 - O - 3, som forhøjedes til
6 - 7 - O - O. Besætning 1687: 2 Hopper, 2 Føl
under 2 Aar, 2 Køer, 2 Ungnød, 4 Faar, l Vædder
og 2 Grise. Sønden Gaarden laa tvende Kaalhaver.
DEN VESTRE GAARD: Beboedes af 2 Familier.
Bertel Kjærulf var Fæster og Jens Knudsen Inderste.
Gaardens Jorder var:
1

/s af Haven.
2. De østerste Agre i Busken (Særjord, gl. Skovlod).
l.
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3. 1/s af Gamle Jord.
4. 1/s af Thorns Agre.
5. 1/s af Banchs Agre.
6. 1/s af Tyrholts Agre.
7. Steens Agre (Særjord).
8. 1/s af Blocken.
9. 1 js af de lange Agre.
10. 1/s af de Agre vesten for Vejrmøllen.
11. De Agre vesten for Gaarden (Særjord).
Ialt 34 Tdr. Land under Plov, hvoraf aarlig i
Brug 12 Tdr., mens 22 hvilede. Engbund 36 Læs
Hø. Hartkorn: 6 - l - O - l, som forhøjedes til
6 - 4 - O - O, hvortil kom Mølleskyld 2 Skp. 2 Alb.
Besætning i begge Halvgaarde 1687: 4 Hopper, l Føl,
4 Køer, 4 Ungnød, 4 Kalve, 2 Væddere, 6 Faar og 3
Svin. Der var tvende Kaalhaver, l vesten og l østen
Gaarden.
Endvidere var der »Vesten Gaarden en liden Vejr
Mølle, som vorder intet derpaa malet end som Malt
og Gryn formedelst dens Ringbeds og Lidenheds
Skyld«. Der berettes, at denne Mølle er ganske ringe
og brøstfældig.
I 1680 var den vurderet til en Værdi af 26 Rdlr.
4 Mark. I Løbet af nogle Aar forfaldt Møllen, som en
Gang nævnes som »den liden Hvepmølle«; og 1757
var der· ikke andet tilbage af den end de to Kværnstene. Nævnte Aar ansøgte Bertel Kjærulfs Dattersøns Enke, Ane Kjeldsdatter, Herskabet paa Rødslet
om, enten at faa Møllen opført igen, eller at hlive fri
for at svare Mølleskyld af Møllens Hartkorn.
I Modelbogen af 1686 staar om Møllen, at »den
staar paa dend Gaards Grund og bruges til Gaardsens egen Nytte - anseet for sin Malning(<.
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DEN SØNDRE GAARD: Beboedes af 3 Familier,
een i Damgaards Gaardspart og t9 i Rævsgaards Part.
Søren Simonsen var Fæster . og Svogrene 'Kjeld og
Corfitz Pedersen lnderster. Jorderne bestod af:
1

/s af Haven.
2. De Agre sønden Skoven (Særford, gl. Skov lod).
3. 1/2 af Gamle Jord.
4. De Agre ved Ledet (Særjord).
5. 1/s af Thorns Agre.
6. 1/s af Bancl1s Agre.
7. l /s af Tyrholts Agre.
8. 1/s af Blocken.
9. 1/2 af de Agre for Døren.
lO. 1 /a af de lange Agre.
11. 1/s af de Agre vesten for Vejrmøllen. ·
l.

lait 42 Tdr. Land under Plov, hvoraf aarlig 9
Tdr. i Brug, 33 hvilende. Engbund 40 Læs Hø. De
3 Fæstere havde tilsammen 4 Hopper, l Føl, 4 Køer,
4 Ungnød, l Vædder, 8 Faar og 3- Svin. Der var
trende Kaalhaver, 2 norden og l sønden for Gaarden.
Hartkorn: 7 - 2 - O- l, som 1688 forhøjedes til
7 - 5 - o- o.
Som man ser, stod· Damgaard-Rævsgaard højere
Hartkorn og Areal end de to andre Gaarde. Men
denne Gaard har ogsaa langt længere end de andre
Gaarde været beboet og drevet af to Fæstere.
Før Skelstriden i 1667 var der- endnu større Forskel paa de 3 Gaarde, og d·en søndre Gaard synes
at have haft godt 50' Tdr. Land under Plov og ef
Høavl af 6.0 Læs, medens hver af de andre kun havde 30-32 Tdr. Land og 26~27 Læs Hø. Gaarden
har vel altid været den. bedste, og Søren Simonsen
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drev den endnu bedre op, saa det til sidst faldt de
andre Egholmere for Brystet, og de tvang ham til at
aflevere baade noget Agerjord og Engbund.
Hvilken af de tre Egholmgaarde, der er den ældste og oprindelige Bebyggelse, er saare vanskeligt at
sige; men efter den Maade, Agrene ifølge Markbogen
er fordelte, synes det, som om den søndre Gaard er
den ældste. Fra den er saa først den nordre, siden
den vestre Gaard udskilt.
Der berettes endvidere, at »Egholm er landfast
til Gjør og Hallager i Kjærherred (kun ved Lavvande). Paa nørre Side en Arm af Fjorden, som endes
norden for ' 'ed Hallager, hvor der er lange Udgrunde,
hvor ingen Fiskeri haves«.
Vi har nu set, hvorledes det saa ud paa Egholm
i 1683. Det var . fattigt og ringe som Følge af de
mange Krige med tilhørende Skattepaalæg, de fjendtlige Indfald og Jørgen 1\iarsvins og hans Frues haardhændede Regimente.
Bygningerne var forfaldne - »hullet tillige« --og skønt Fjorden i de Dage var meget fiskerig, gavnede det kun lidet de fattige Bønder, som ikke
evnede at koste Fiskegrejet".
Efter N u tidens Forhold var Besætningeri.le elendige: l a 2 Heste og l Ko, l Ungnød, l Slagtegris
og et Par Faar til en Halvgaard paa 3-3 1/2 Td.
Hartkorn. Og dog var Forholdene, trods alt, bedre
end længere sønder paa, hvor Fjenderne havde huseret værre, og hvor der paa en Bondegaard ofte kun
fandtes l Ko eller et Faar - eller slet ingen Besætning.
De enkelte Dyrs Kvalitet var ringe. Hestene var
kun 7-8 Kvarter høje, og en almindelig Ko gav ca.
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1000 Pund Mælk aarlig. Det var en flot Ko, som
kunde yde 1500 Pund.
En Slagtegris vejede o. 100 Pund - og et Faar
i slagtet Tilstand 25-30 Pund.
Husdyrholdet var i de Dage ikke Folks Hovedindtægtskilde, men derimod Kornavlen. Man saaede
langt tyndere, høstede ringere - men havde da ogsaa gødet meget mindre end nutildags. Udsæden var
gerne 3 Skpr. Rug pr. Td. Land, og Høsten 3- 5 Fold.
Af ))Smaakretter« holdt Egholmerne, som altid
senere, en Mængde; de svarede baade Æg og Gæs til
deres Sogneherre, Præsten ved Vor Frue Kirke.
Bønderne paa Egholm, de Mørcher og Kjærulfer,
havde tidligere været holdne Folk. Deres Landgilde
var l Td. Aal, l Td. Smør, 3 Svin, samt Gæsteripenge, der vel var et Par Daler pr. Gaard.
Hertil kom Hoveri til Aalborghus. Dette var
1656: Ugedags Gaardmænd: 6 Dage, Drenge: 2 D.,
Ugedags lnderster: 5 D., Ugedags Boel: 2 D., Drenge: 3 D., Ugedags Husfolk: 8 Dage.
Forøvrigt tog Lensmanden det ikke saa strengt
med Hoveri og Gæsteripenge, og Egholmerne klarede med største Lethed Afgifterne. Det var først i
1660erne, at det blev rent galt, og vi har hørt, at
deres Nød var saa stor, at Øens Ejer, Chr. Lindeno'' frygtede, at de skulde ))ruineres og ganske øde
blive«.
Som tidligere nævnt kom Egholmerne i 1682
under Rødslet. Dette betød dog ingen Fordel; thi
af alle Landets Bønder havde Adelens det værst.
Imidlertid synes det, som om Rødslets Ejere, de
Lassener og Gleeruper, har været ret milde Herrer;
thi der findes ikke, som saa mange andre Steder,
Sagn og Fortællinger om Overgreb fra Herremæn-
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oene

ide.
rund •n er maaske den, al Egholm
re meget nart blev fri for al yde Ho\'e1·i. DaGod ejere var slorc ludeprang re, og da der
p·ta "!.gholm var uchnt>rl<ede Græ gange, blev Hovel'icl afløst af en Forpliglel e Lil at Ol)fede 6
tud
aarlig for Naauigherren. • nclnu paavise paa Jen
La r en Hede v •. ler paa Øen en Vanding dam med
Fold og Re ler af el Byrd hu fra HovUden, og for
faa r\ar sitlen \'at· der 2 and1·e · olde paa Nørregaanl
<>"' Ve tergaards Marker. l)e uden kulde Eg bolmerne ln:me Rød:Iet Hid f ged en He l i rlen Tid, han
r d rundt og opl<r. veJe 'adu111 Kirkeliencle.
Naar Tienden var opkrævet, blev Hesten siaaet
løs, hvorefter den skyndsomst svømmede over til Egholm; men det sølle Dyr var altid blevet saa medtaget af Sult og anden daarlig Behandling, at det
lignede en Benrad.
Det er forøvrigt ikke meget, vi kender til Øens
Forhold i Rød slet-Tiden.
Af Rødslet Gorlsarliiv finde kun nogle kummerlige Re ·ter lill.mge. Bel deligl ærd har dog en gammel Sldfl protokol, der omraLLer Tid n 1717 - 77; den
giver god Besked m Folk Formue omstændigheder,
og lildel om dere Familieforhold. Skifteroe herelter, hvorledes Sølvknapper, Sølvspænder og andre
Genstande al' ædelt Metal efterhaanden forsvinder og
er talles med Ting af implere Malcriale, og me L
falligc · roes Egholmeme al være o. 1750- 60. H nimod 1800 kommer cler bedre Tider· og SHftern
bliver )) f d 1· · <<.
1756 stod de 6 Gaarde hver med Hk. 3 - 4 O - 2; og Landgilden var afløst med 12 Rigsdaler
pr. Gaard, ialt 72 Rdlr. Om Hoveriet skrives: -»Alle
disse paa Egholm er fri for Hoveri.«
34
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1757 døde gamle Niels Ladefoged i Toftegaard,
og Enken Ane Kj ærulf ad alene tilbage. D ere enete Barn, Dm·the Marie var død . Hun h a 'de Yæret
gift med Kjeld Mør h i ejlegaarden. Af il første
Ægteskab havde Ane en Datter, de1· ' 'ar død i undby, og en ø n Kj eld, om et P ar Aar i Forvejen
havde faaet Ræ vsgaard i F æs te efler in Morbroder
Peder Kjeldsen Kjærulf.
Efter Mandens Død fik Ane en hel Del Bryderi
med Herskabet paa Rødslet.
Hun ønskede nemlig at blive i Fæstet, men saaledes at hendes Dattersøn Jens Pedersen, der var 26
Aar og opfødt hos hende, skulde arve Fæstet efter
hende og yde hende Aftægt. Dette vilde Godsejeren
imidlertid slet ikke høre Tale om; han vilde have
hende væk med det samme.
Gaarden var meget daarligt holdt; thi Niels Ladefoged var, da han døde, næsten 80 og meget svagelig - og der var sikkert ikke ret meget ved Jens
Pedersen, siden han ikke kunde betros Gaarden. Dette
er nemlig det eneste Eksempel i Egholms Historie
paa, at et Fæste ikke maatte gaa i Arv; ellers gik
Gaardene fra Forældre til Børn i Hundreder af Aar.
For nu at faa Ane væk tilbød Forvalter Gavertsen
pa a Bjørnkj. r, der var Ridefoged til Rød let, h ende
Hjælp til h ende
phold - >)haa de a f Rug og Byg,
ja Græs at ny d til en Ko « og hun ma alt desndell Lag in , eng og 'enaeldædem e m d sig. Da
hun alligevel va r uvi llig til a t r ømm e Gaa rden, vendte
han det laadne udad og truede hende - »hun maa
saa tilskrive sig selv, om denne Godhed siden bliver
hende nægtet, som hun selv forskjærtser« - og han
opfordrede atter »den gudelskende Ane Kjeldsdatter,
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som skal gøres gammel og skrøbelig, til at nævne,
hvad Dag det passede hende at flytte ud.«
Men da Ane stadig vægrede sig ved at forlade
Hjemmet, og Skiftet flere Gange var udsat, blev Gaardens »Indbo og Udbo« registreret og vurderet og udbudt til offentlig Auktion, for at Gælden kunde blive
betalt og Gaarden sat i forsvarlig Stand.
Nu greb den bedrøvede gamle Enkes Lavværge,
Sønnen Kjeld Nielsen, og hendes Svigersøn Kjeld
Mørch ind.
De bad ydmygeligst Herskabet om, at deres
gamle Moder, der snart var 80 Aar, og som havde
boet i Gaarden næsten 60 Aar, at hun - i Overensstemmelse med kongelig Majestæts Forordning (l) maatte blive boende i Gaarden til sin Død. Men
Gavertsen va1· ubøjelig, og før l da Kjeld Niel en
havde ': r t paa Rødslel og lovet Jens Glcerup, som
havd været borb·ej t, - ikke alene al reparere den
fol'fa ldne Gaard men ogsaa "i Fremliden at holde
den ved Magt, samt sørge for, at Restancer og fremtidige Afgifter blev punktlig afleveret - »saaledes at
Husbonden bliver holdt skadesløs i alle .Maader« først da ordnedes Sagen saaledes, at gamle Ane Kjærulf fik Lov til at dø i sin Rede, hvilken Begivenhed
først indtraf 8 Aar senere. Derimod kunde der slet
ikke være Tale om, at Jens fik Gaarden i Fæste.
Førnævnte Skifte fandt Sted den 26. Juli 1757,
og Boets Vurdering, der viser større Passiver end Aktiver, giver et godt Billede af den økonomiske Tilstand paa Øen i hine Tider. Skiftet viser en stærk
Tilbagegang i Velstand fra de gode Skifter 40 Aar
tidligere. Heste- og Kreaturbesætningerne er langt
større end i Markbogens Tid, hvilket antagelig skyl35°
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des, at man vat begyndt at opdyrke Jorderne Øst
for Byen.
Boets Aktiver (Indgield) opgøres i en Fortegnelse
paa ca. 200 Numre, hvoraf de fleste er mindre vær~
difulde Ting, der vurderes til nogle faa Mark eller
Skilling. Her bringes et Udpluk af ovennævnte Fortegnelse:
I Stuen:
1 Jernbilæggerkakkelovn med 2 Fødder, begge
Sider er syndrig (revnet) . . . . . . . . . . . . . . .
1 gl. Fyr Bord med aaben Fod og Skuffe
und

l'

Storstuen:
langt Fyr Bord med aahen Fod . . . . . . . . . . .
lukket Fyr Bænk undet· Vinduerne .. ..... .
gl. lukket Bænk lo r Enden af Borelet ..... .
Fyr Skab med 2 Døre, Laas, Nøgle g Skuffe
do. Skab med Dør Lm1s, Nøgle og 3 Hylder udi...... ... . . .... . ............ .. ...
1 stor Ege Kiste med Haandgreb og Laas . . .
1 Ege Halvkiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heri fandtes den salig Mands Klæder,
som var:
l graa Klædes Mand kjole med Knapper af
samme lags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 sort do., omv ncll, med Kamelliaars Knapper
1 Par sorle Vadmels Bukser ............... .

M.

Sk.

4
4
l

. . . . • • . . . . . . . • . . . ...• .. . .•• .. . .•..

1 lang Bænk 1111der induct'll al' Fyr . ... .. .
1 gl. Fyr .Bænk, nagelfast (ved End n aJDordet)
1 liden Fyt· Skamm •J (F rsæde) . . .......... .
1 Ege kab med Fyr Bagslag g 3 Dør , Lml
og Nøgl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l lidetEge kah, indmur l i Væggen (ikke vurderet)
21 Mælkebøtter og 3 Mælkehylder ....... _.. .
Sengeklæder til2 indmurede Alkover, af hvilke
den nærmest Kakkelovnen er Enkens.
Denne Sengs Kl æder vMr:
l bla<l g b vidstduel Olm rdugs Overd ·u . .
l blaa •·ød og grønstribet uderdy ne . .... . .
2 ny blaa trihcd H ''edpuder af OlUJcrclug . .
1 gamlllel do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l Par Blaarlærreds Lagnet· . . ... . .. ....... .
Enkens engeklæder .i all: 3 Rdlr. 4 Ml . 8 S!<ill.

I
l
l
l
l
1

Rd.

l

1

2

4

15

3
5
5
1

8

2

1

12
8
4

2
1

8
4

1

2

1
1
l

4
2

1
2

4
4
1

533

EGHOLMBOGEN
Rd.

gl. s rl Klæd
Vest. ..... . ..... ... ... . .. . .
Pa r gr:aa IOædes Bukser ............ .. .. . .
hrun ' st mccl Tin Knapper .... . . .
stl'ibel røcl og hvid nd rtrøj med ?!letalkn appe r ... ...... . .... ................. .
l Sldndlrøj m d ~.lcssinglwapp r ...... .. .. .
l g~:unmel Hat ............... . ... ... ....... .
l Par gl. Sk m •d i\1 ·: ing Sprentl r .. .. .... .
2 Par 131Mt'gam · 'Lrømpcr. . .. . ....... . . .. .
3 fir-H· l, ITCd S kj •·ter .... ... .... ......... . . .
1 131mu·ga rns do . . . ........................ .. .
-~ Hc-wlæneds Halsklud . . . .. ... . . .. .. . . .... .
1 Ege S ng • t d med ·~Stolper g Ege-Himmel
1 glt. gu lt H v rkcns m h ng med Tæppe ...
l tJ llllC 'eng randles Gaardens hcdsle
S ng tøj, vurderet til . . . . . ..... . ......... .. .
Her i t t·stn •n fandle · en hel neJ Ting,
bL a. Stol >med Læder- og I·Ialms:: •der Flasker
og Glas, 5 Sldld rier, et lidet Spejl m. m.

1
J
l
1

M.

Sk.

1
1

8

1

3
1

4
12

1

2

1

8

4
1
1
2
2

4
12
4
8

8

I Veslerkammeret:
1 ' cngcsL d med Sengeklæder . . . . . . . . . . . . . . .
3 gamLe \ aadgam med T eller og Fled. . . . . . .
2 Spinder kke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gamvin<l
trentetræ m. m.

I Bryg_qersel:
1 Øh111ke•· 2 Bænl<e, 3 gl. Fyr tripper,
Gryder, Pander og mang and re Ting, f. El<s.:
1 lidet go m m Il Sengesled ru ed l gl. Overd •n'
l Degn l ru ~. . . . . . . . . . . . . ..... . .. .. . . .... . .
1 Haandk,·ærn, men len underste len er
l løv L. . .. . .. . ...•... •.. .. .......•.......
1 M)· KohlJer Kj ed l i ' ruen, paa 1/ • Td . .... .
7 J rælall t·kenet· ............ . .... . . .... .. .. .
2 t·ødc Stenfade og 2 do. Tallerk n r ...... .
l Karl nes Il erberg Iitnelles l Lidet Sengested med engcldæu r, vm·derel Lil . . . ... ... .
- og i lo Kamr var d r en Del Smualing ar
ringe '\ ærdi.

2
1
1

3

12

1
3

4
6
5

1

1

10
11
10
6
10

4
4

6

4

Bæs/er:
1 sorl H ppe, 12 Aar, g l Uestføl, sot"l g gnHl
l sort Hopp , næslen 12 Aat•, o<J 1 sot-L J:lestføl
l sort l\læht· Plag, 3 Aa t· ....... . . .. .... .... .
l ))
)
)) ' 3 )) .. ... . . . . ........ .. .
J »
))
)) ' 3 )) ................... .
1 sort og brun do., 2 A.ar ...... . ... ... ..... .

12
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1 sort Hoppe, 8 Aar ....................... .
l sort-blisset Hest med 4 hvide Fødder, 10 Aar
1 sort og brun 1 Aarings Hestplag ........ . .

Fæ-Kreaturer:
1 sort-broget Ko, 7 Aar . ......... . . . .. .... . .
1 broget
» , 8 » . . . . . . . . . . . . . ..... . .
1 sort-ravnet » , 4 » . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
1 sort og hvid i Lysken >> , 6 >> •• •• •••••
1 sort
>> , 8
» . ...... . .
1 sort-hjelmet
>> , 12
» ....... .
1 graa-hjelmet
>> , ll
» .. ...... .
1 sort-ravn t
> , 16 >> . .•••.. .•
1 graa-<>rimet Stnd, •1 Aar .. .. . .... . . ....... .
1 graa-broget » 3 » .. . ... . . . . .. ...... .
1 s rl-lljelmct >> , :1 » .... • .. . ...•• . ...• .
1 uraa-lljclmet tmlenørl i andet Aar . . . . . . .
l sort-hjelmet
>>
, 2 Aar ......... . . .. .
1
do.
»
do
.. .. . . . . .. .
»
do . ........ ... .. .
1
do.
1 sort-broget
»
, do. . . . . . . . . ... . .
1 sort-hjelmet Tyr, i 2. Aar . . . . . . . . . ... . . . .
i 3. » .. . .... . .. . . . .. . .
1 graa Kvie,
1 sort-hjelmet do. i 2. >> .. ...... .. .. . ..
1
do.
do. i 2. » . . . • . . . . . . . . . .. .
1 sort-stjernet do. i 2. >> ••. ••• •.••••• • •••
4 Kvie Kalve a 4 Mark . . .. . ... .. . .. ..... . .
5 Stude Kalve a 4 >> • • •••• •• • ••••• • • • • •••
Faar-J(reaturer:
14 gamle Faar, a Stk. 4 Mark . . . ... . . ... .. . .
8 Stk. Lam, a Stk. 2 Mk. 4 Sk. . . . ... ....... .
Svin:
2 Stk. 3 Aars So-Svin. . . . ...... . .. .. ... . . . . .
9 Grise a 1 Mark ..... ..... . ... . .. .. ....... .

Hd.

M.

5

2

2

4

3

2

4

4
3
3
3
2
2

2
2
2
2
3
4

2

4
3
2
l
1

4
2
4
4
5

l
1

2
2

l

4

1
2
l
l
1

2

2
3

2

9

2

4

3
1
1

Gjæs :
3 gl. Gjæs, å Stk. 1 Mk ..................... .
hvormed befindes 7 Unger a Stk. 10 Skilling
Vogn- og Plov-Redskaber:
l Vogn med Hamle og Drætte Tøj .... .
1 do., ligeledes .. . ............... : .. ... .. ... .
1 Plov med Langjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1 Staal Harve .... ..... ....... .... . ... . . .... .
1 hel Træ Harve ..................... ... . .

Sk.

3
3
3

4
4

3
2
1

2
1
3

6
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3 Høleer med Draug og Ringe a l Mk. 8 Sk.
Tæller og Garn til 1/• Del Yod, neml. 5 gl.
Garn og Fled, a Stk. 3 .Mk. 8 Sk ..... . .. .
Desuden en Del Redskaber: Spader, Plejler, River, 6 Bistader m. m.
E nd,·ider e 2 l(a mpe Møllestenc, knapt 5'/s
K rL. brede, om laa i Have n. De hø rte Lil n
liden H v ' P Mø lle, so m i lo nig Ti det· ska l
l1 ave vær et ved • l det.
nd r Skilleforretning n hat! ne om al blive frita., l fo t· i\Iøll eky ltl n, og d a d. lle ild< • kunde b vilges hud
hun og Øens a ndre Fæstere om, a l Naa rligh tTen vilde lade i\løllen g nopbygge.
Hele Boets lndgield var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boels Passiver (Udgield):
J. Rnaling n, 15 BincUnger , i daa rlig Sta nd ,
yl Tag paa søndre Side, tildel. n • Lægte r , Lofts(:i æl, Bj lk r, Dør og Vinduer
samt nogl ny ~lurst n - vil kost •.. . .. . .
2. Ves t rhuscl, 7 Bin li.ngcr, i daarlig Stand .
8. Lad n med tald i østt·e b nd , t mm lig
god 'la nd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Øst rhus t., 3 til' glt., intet
· gr~ l.cl.
Til l d Is Nø llø rft a ntHgel Bc ætning, 2 ogn
Bæst r, 4 Pl. v do. Vogne P lo Y 111. m. . . .
De ud en Hc lan ·er Foll<elønninger m. m. . . .
Hele Boets Udgield var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
og oversteg Indgielden med 17 Rdlr. 12 Sk.

M.

Sk.

4

8

2

5

8

209

3

14

2
4
2

9
10

R d.

77
12
18

67
49
227

Der blev saaledes intet til Arvingerne, ej heller
noget til Enkens Begravelse.
Under Sagen oplystes det, at der til h'•ert Sted
paa Egholm var en Udsæd af: ::l Tdr. Vinterrug, 3
Tdr. Vaarrug, 10-12 Tdr. Byg, l Td. Blandsæd og
2 Tdr. Havre. Hver Gaards Høavl var 40-50 Læs.
Trods det, at Egholmerne ca. 1760 med Hensyn
til Velstand befandt sig i en Bølgedal, viser Skiftet,
at det ikke var helt galt fat. Man havde i alt Fald
en ret god Besætning og pæne Sengeklæder.
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Mangfoldige af de danske Bønder havde det
langt værre.
I Pontoppidans »Danske Atlas«, der udkom 1769,
berettes bl. a. følgende om Egholm: »Der falder paa
Egholm ypperlig Græsgang, som giver meget fedt
Slagtekvæg og velsmagende Kød .«
1787 afholdtes den første almindelige Folketælling og 1801 den næste; begge Gange havd e Egholm
48 Indbyggere, fordelt paa 6 Husstande.
Vi er nu i Landboreformernes Tid, og en Mængde
humane Love og Forordninger, bl. a. Stavnsbaandets
Opløsning i 1788, sikrede Bondens Stilling i Samfundet.
Mangfoldige F æstere købte i den Tid deres Ejendomme til Selveje, og overalt tog man fat paa Udskiftningen, hvorved det ældgamle Landsbyfællesskab
fik sit Banesaar. Derefter fulgte en Række gode Aar
for Bondestanden, hvilket for Egholms Vedkommende ses af de stadig bedre Skifter.
Som før fortalt, hørte Egholm fra 1682-1809 til
Rødslet, der i den Tid ejedes af de 2 Slægter, Lassen
og Gleerup. Øen havde i dette Tidsrum følgende
Herrer:
1682-1689: Assessor Thøger Lassen, derefter
1689-1737: hans Søn Kanc.elliraad Peder Thøgersen
Lassen, der 1731 blev adlet under Navnet »de Lasson« 1737-1756: hans Søn Mads de Lasson 1756-1799: Krigsraad Jens Gleerup 1799-1803: Jens Gleerups Enke Kirstine Lykke
1803-1805: Datteren Jomfru Ide Kirstine Gleerup1805-1809: Sønnen Kancelliraad Severin Gleerup.

Aarene 1807-1828 var en meget betydningsfuld
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Tid for Egholm og Egholmerne, thi da gennemgik
Øen en Udvikling uden Sidestykke i dens Historie.
1807 paabegyndtes Udskiftningen, idet Øen blev
opmaalt, kortlagt og udskiftet.
Først paa Sommeren 1809 (Skøde 26 / 6 1810)
købte Egholmerne deres Gaarde til Selveje.
De havde kun faa Penge, men hver af dem fik
et La an paa l 000 Rigsdaler i Statens Kreditkasse, og
Resten af Købesummen lod Kancelliraad Gleerup blive
staaende i Ejendommene som Laan.
De 6 Gaardes Købesummer var:
Torpsminde med Møllen
Vejlegaarden . . . . . . . ..
Rævsgaard .. ... .. . .. .
Damgaard . . . ........ .
Vestergaard ... . ...... .
Toftegaard . . ........ .

175
168
170
165
160
181

Td. Land
))
))
))
))
))
))
))
)}
))
))

1750 Rdlr.
1700 ))
1600 ))
1650 ))
1600 ))
1730 ))

Øens Areal var den Gang 1033,78 Td. Land.
clsl·iflninge n voldte forøvrigt megen Strid og
fred. D esvæ rre fin de. el v
dskiftning ·fonetningen ikke mere; men paa Ma trikelsarki vet findes nogle
spredte Anm ærkninger om den, snmt en Kopi af dskiftning korlet, der har været opbe varet ho Øens
ogneraadsformand , men som i :Ma nds Mind e er forsvundet. Paa Kopien staar skrevet:
>>1810. Copie Kort over Egholm Land, beliggende i Kjær Herred, Aalborg Amt, opmaalt 1807 af
J. F. Rømer. Copieret 1810 af H. J. Krebs, Pr. Leutnant i Veikorpset.
Efter de paa dette Kort med sort dragne Linjer
A. B. C. D. og E. F. er samme prøvet med Marken,
hvorpaa de betegnede Linjer bleve optrukne og maalte
med en Jern Kiede.
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Kortet befandtes at være antagelig til den allernaadigste befalede ny Matrikulering.«
»Øen er bleven udskiftet, som Kortet viser, men
da Jordbrugerne dermed ikke var fornøjede, blev Marken liggende til fælles Drivt; de udskiftede Lodder
kunde Jordbrugerne ikke udvise paa Marken, da
Prøven i Aaret 1812 blev foretaget af Bisted.«
»Siden Kortets Prøve foregik, er Ud skiftningen
udført paa Marken, ganske efter den første Udskiftningsplan, paa Holmene nær, som er bleven omtalt
mellem Ejerne. Holm Enge har Taxator afsat paa
Kortet efter Delingen paa Marken. Den øvrige Udskiftning af Marken erklærede samtlige Selv Eiere, at
Lodderne paa Marken skulde i eet og alt rette sig
efter Kortet uden videre Eftermaaling. Matrikul N ummer og Navn, samt alt, hvad der vedkommer Jord
Boniteringen, er optrukken og paaskreven dette Kort
med rødt
af
Jens Groulet.((
Juli 1816.
Udskiftningen varede altsaa 1807-1816, og først
i sidstnævnte Aar erklærede Egholmerne sig tilfredse
hver med sin Part.
Samme Aar gik »Bitte Lars« i Rævsgaard bag af
Dansen, og Gaarden blev solgt ved Tvangsauktion.
Efter et Par hurtigt skiftende Ejere kom den i Hænderne paa Kræn Søraa i Torpsminde og Kræn Hasseris i Toftegaard. Disse 2 Mænd ejede nu Halvdelen
af Øen, og de gav sig til at udparcellere deres 3
Gaarde og sælge Udmarkslodderne fra.
Saaledes opstod i Aarene 1818-1828 østen for
Byen og langs Nørredybet en hel Række ny Ejendomme, og disse Bebyggelser har efter de 3 Gaarde,
de stammer fra, Matr. Nr. l, 3 og 5.
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Ejendommene var smaa, og indtil de ny Mænd,
der drev Fiskeri og næsten alle var fra Gjøl, havde
faaet deres Kærlodder dyrket op, stod det undertiden
lidt smaat til hos dem. Et viltigt Howd i Byen opfandt da NaYnet ))Smalby« til den ny Bebyggelse et NaYn, som endnu Iejlighednis anvendes i Spøg.

E~holm

gamle Skole.

Udskiftningen og Oprettelsen af de mange ny
Hjem bragte Egholm en saa stærk Befolkningstil Yækst,
at Indbyggerantallet i 1850 Yar 142. Beboerne i Egholm By var gennem mange Aar de raadende og
toneangivende, og i 1849-1850 kunde de trods Østerboernes vrede Protester faa den gamle Skole bygget
oppe i Byen - ligesom de ogsaa i de første lange Tider erobrede alle Pladserne i SogneforstanderskabeL
De indfødte Egholmere Yar tilbøjelige El at se
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lidt ned paa den indvandrede. »Hai ær intj føj her
epaa Lantj !« sagde de, og særlig galt var det, hvis
han heller ~kke var gift med en af Landets Døtre.
Kun hvis vedkommende var meget dygtig eller
havde Penge, kunde man se bort fra hans ovennævnte Mangler.
Som før
21 - 3- O- 2.
til 42 - 4 - O -

fortalt ansattes Øens Hartkorn 1688 til
Ved Matrikelen 1844 sattes Hartkornet
2 1/2, der var saaledes fordelt:

l ma m. m. Torpsminde, Søren

Pedersen Møller ............ .
1 b m. m. Ny Toftegaard, Chr.
Sørensen (Søraa).. . . . . . . . . . .
1 c m. m. Nørskovlund, Niel!s Jensen Smed . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 d. Niels Uttrup . . . . . . . . . . . . . .
1 e m. m. Bølsigen, Povl Therkildsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 a. Vestergaard, Jens Nielsen
Smed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 a m. m. Rævs·gaard, Jørgen
Christensen...... . . . . . . . . . . .
3 b m. m. Kjærgaard, Peder Jensen Smed .. .... .... ...... ...
3 d. Niels Nicolaj Nielsen (Gra\'en) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 f. Jen Jen en (liv n1p) . . . .
3 g. Lemh Huset, Peder Jensen
( vendsen). . .. . . .. .. .. . . . . . .
4 a m. m. Damguard, Carl Knudsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 b m. m. Bejlegaard, Christen
Knudsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 a. Kronborg, Peder Pedersen
(Mogcn~ n) . .. . . ............ .
5 b. .Jørgen Chr . .Jørgensen ... .
fi c. Søren Jens n (Skrædder) ..
6 a. Vejlegaarden, Jens J~nsen
Torp.. . . . . . . . . . . . . . .
6 c. Lars Nielsen Bejlegaard .. .
7, Drøvten .. ........ .. ..... .. .
Tagholmene ................ .. .

Nyt Hk .

Git. Hk.

11 - 4 -O- 2'/2 (5-2 - 3 - 2'/•)
1 - 1 -O- O'/• (O- 3 - 3 - O'/•)
2- l - O- 1'/• (l - t - 3 - 2 3/4)
t -O- O- 1'/o (O- 4- 1 - 2 )

O- 4- 2- 2'/• (O- l - ~- 1'/•)
6 - 5 - O - 2'/. (3 - 4 - O - 2

)
3

2-2-3- 0'/• (1- O- l - 1 /<)
2-5-2-2"/• (1-2-1-t'j.)
O- 3 - 3 - O

(O - 1 - 2 - 2 )

O- 3- 2- 0"1• (O- 2- 1- 1'/4)

D- 4- O- O"/• (O- 2- 3- 1'/•)

2- 6- O- 1".'• (1 - 2- 3 - 0'/2)

2- 1 -O- 0'/2 (1 -O- 1 - 1'/•)
1 -O- 3- 1

(O- 5- 2- 2'/•)

0-4-1-0~ ~-2-1-0~0

O- 3- 2- 0'/2 (O- 2- 1 - O'j.)

4- 6- 2- 0'/• (2- 3- 1 - O'/•)
O- 7 - 2- 0'/• (O-5-2 - 1"/•)
0-0-1-2
0-1-2-2

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

Ialt ... 42- 4- O- 2'h (21 -3- O- 2 )
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Da Rygtet om de Rendsbarg Slaver sidst i Marts
1848 fløj over Landet, samlede Sognefoged Jens Rævsgaard Øens Mænd og Karle til Kamp for Hus og
Hjem, og bevæbnet med Grebe, Høtyve og udrettede
Høleer holdt de Dag og Nat Vagt ved Stranden.
Baade i Treaarskrigen og 1864 leverede den lille
Ø sit Kontingent til Hær og Flaade, og i 64 deltog
ikke mindre end 9 af de unge Mænd i Krigen. De

Egholm, set fra Vestergaards Vindmotor.

indfødte Egholmere var Marinesoldater, thi som andre Kystboere hørte de til Sørullen. Da Tyskerne
i 1864 kom til Aalborg, skød de, fortælles der, efter
de Danske, som var paa Sundbysiden, og da Granaterne be~yndte at fløjte, kom Egholmerne i stor
Vaande.
Man stakkede Hø i Krydsholme, og gamle Niels
Smed, som var med, foldede Hænderne og raabte:
»Herregud, nu gaar det da rent galt for vi sølle
Mennesker!«
Fra 3. Maj til 8. Juli var Egholm besat af 50
Mand af l. Infanteriregiment under Kommando af
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Løjtnant Gjerding, der boede hos Proprietær Mørch.
Efter Krigen indsendtes til Amtet en Regning paa Udgifter, som Øens Beboere i den Anledning havde haft.
Heraf var 74 Rdlr. for reparerede Baade, thi alle
Øens Kaage, paa een nær, var nemlig gjort ubrugbare.
1866 modlog man 192 Rdlr. 'i Erstatning.
I 1865 søgte den engelske Civilingeniør Henry
Earle Ministeriet om Lov til at inddæmme Vejlen fra
Fruensholm, Gjøl, Ryaa Strøm og til Egholm - imod
at faa det saaledes inddæmmede som Ejendom. Det
blev dog ikke til noget, og en ny Inddæmningsplan
for en Snes Aar siden løb ligeledes ud i Sandet.
1866 klagede Sogneraadet til Regeringen over, at
man ved Anlæget af Pontonbroen Aaret før havde
berøvet Egholmerne deres Landingspladser i Sundby
og Aalborg. Rødslets Ejer, Hofjægermester Undall,
truede Egholmerne med Proces, hvis de vedblev at
lande ved Rødslet Teglværk. Saa fik de anvist »Egholm Havn(( ved »Vesteraas Kælder(( (d. e. Vesteraagade 29).
Øens Forbindelse med Omverdenen var mindre
god. Kom der Breve eller Aviser til Beboerne, blev
de lagt ind til Egholmernes Købmand i Vesteraa,
hvorfra de saa lejlighedsvis oversendtes til Adressaterne.
Persontrafikken foregik pr. Kaag, og der var den
Fordel ved disse fladbundede Fartøjer, at de kunde
gaa næsten ind til Stranden. Det sidste Stykke blev
Børn og Kvinder baaret af Mændene, der var forsynet m d lang Tt·æs ko tø,der. Hvi der var unge
PigeT, om kulde bæres, ar Øen
naJmrle altid
væ~·L galanle, og de Log ofle det lille »Nyst, om ft·a
gammel Tid vat• Bæ1·e!øonen . Men det kunde jo
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hænde, særlig da hvis Ungmøen var fremmed og
ukendt med Landets Skik, at hun som Tilgift gav
sin Bærer en haandfast Lussing. Skulde Heste og
Kreaturer transporteres til og fra Øen, blev de »svømmet over« med Grimen fastgjort til Kaagen. 1879
fik Egholm fast Postvæsen, idet Søren Larsen for 25
Kr. pr. Maaned antoges til at ombære Postsagerne
Tirsdag, Torsdag og Lørdag.
Den 5. Juli 1913 erklærede Generaldirektoratet
for Postvæsenet sig villigt til at yde et Laan paa
2500 Kr. til en Motorbaad og 1000 Kr. aarlig til en
forbedret Postforbindelse, hvis Sogneraadet vilde anlægge en Anløbsbro. Den ny Postbaad kom det følgende Aar, og der blev nu Forbindelse med Aalborg
2 Gange daglig.
1915 bevilgede Staten 10,000 Kr. til den projekterede Anløbsbro og Amtet 5000, men inden Broen
blev fuldført, kom den op paa ca. 40,000 Kr. i Stedet for de projekterede 20,000. Heraf betalte Staten
det halve, Amtet en Fjerdedel, og Kommunen og Beboerne Resten. Det maa siges, at Øens Beboere ved
denne Lejlighed viste godt Borgersind, idet mange af
dem ydede betydelige Pengesummer.
Den 24. August 1918 afholdtes i Skolen en lille
Festlighed, idet Entreprenørerne da afleverede den
færdige Bro til Egholm Sogneraad. I Aarenes Løb
sank Broen temmelig meget, saa meget, at Højvandet til sidst kunde gaa ind paa Brohovedet. Man
forstod, at der maatte gøres noget, og 1932 paabegyndtes et større Reparationsarbejde, der blev projekteret til 23,000 Kr.
1909 var der opført et Dige om Øen, men det
viste sig snart at være meget utilstrækkeligt, og 1916
paabegyndtes det nuværende store Dæmningsanlæg,
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der omgiver Egholm mod Vest, Syd og Øst. Det
kostede o. 20,000 Kr., hvoraf dog Amt og Stat ydede
Størstedelen.
1909 bevilgede Staten Penge til en Telefonforbindelse med Aalborg. Telefonen blev installeret hos
Mejeristen, der fik et lille Gratiale aarlig for at tilkalde Folk eller lade en Besked gaa videre. Men
1924 fik Egholm en egen Central med Frk. Johanne
Larsen som Bestyrerinde, og alle paa Øen har Telefon.
1931 anlagdes paa Øens Sydside et Pumpeværk
med store Afvandingsgrøfter; thi det var nemlig galt
med Regnvandet, som i fugtige Somre vilde. fordærve
Kornet paa de lavtliggende, nyopdyrkede Kærlodder.
(Fortsættes.)

OLDTIDSAGRE PAA JYSKE HEDER
AF S. VESTERGAARD NIELSEN
(Omarbejdet og udvidet Referat af Foredrag
ved Sommermødet 1935)

af gammel Opdyrkning bar længe været kendt
her i Landet. Allerede Saxo omtaler i sin VIII
Bog saadanne Levn i sjællandske Skove, og endnu
den Dag i Dag .kan man f. Eks. i Gribskov se tydelige Rester af gammel Opdyrkning.
Bedst og tydeligst ses dog Mærkerne efter Fortids Agerbrug paa de jyske Heder. Ofte hører man
Hedeopdyrkere berette om, hvorledes de har kunnet
fastslaa, at de og de Lokaliteter har været dyrket før,
og talrige Gisninger fremsættes angaaende Tidspunktet for den tidligere Dyrkning og Aarsagen til dens
Ophør. I Reglen er det »den sorte Død«, der faar
Skylden, denne middelalderlige Landefarsot, der har
haft et saadant Omfang, at den for Folkebevidstheden er bleven Generalnævner for al Ødelæggelse
og U d slettelse.
Selvom en saadan Farsot nok kan have været
medvirkende til, at dyrkede Arealer er vendt tilbage
til Naturtilstanden, gaar det dog imidlertid ikke an
at henføre alle gamle Agerdyrkningsspor til en saadan bestemt tidsfæstet Begivenhed. En nærmere Betragtning af de levnede Spor vil nemlig hurtigt vise
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saadanne grundlæggende Forskelligheder og Ejendommeligheder, at Samhørighed i Tid umuliggøres. Samtidig med Erkendelsen heraf rejser sig Spørgsmaalet
om Muligheden af en Gruppeinddeling med dertil
knyttede Forsøg paa en Tidsfæstelse.
Lettest erkendelig som virkelige Rester af fordums ågerbrug er den Gruppe, der sammenfattes l,lr:t 7
der Beteg~elsen »højryggede Agre«. De højryggede'
Agre ligner meget Nutidens Agre. De er adskille ved
tydelige Agerrener, men er, som Navuet angiver, højest
paa Mid~en. Agrene er lange og smaUe, 'i Reglen belydeligt smallere end utidens.
ed Mosbæ k i Gi er
Sogn, Aalborg Arnt, ligger saaledes ·et Felt, hvis Agre
gennemsnitlig . kun er 5 Meter brede. Om de højryggede Agre kan med Bestemthed siges, at de · e,r
fremb1:agt med en Plov med Muldfjæl, men da en
saadan jo har været brugt her i Landet siden Old-'
tidens Slutning, bliYer der altsaa ikke nogen Mulighed for en sikker Datering af de enkelte Forekomster
af højryggede Agre. De behøver højst at være 100
Aar gamle, men kan selvfølgelig ogsaa være meget
ældre. Nogen Henførelse til Oldtiden af denne Gruppe
lader sig saaledes ikke gøre. Dette er derimod muligt for andre Gruppers Vedkommende.
Paa flere Steder i jyske Heder ses &predte, uregelmæssigt liggende Stendynger, der kun kan opfattes
som Afrømningsbunker efter en Dyrkning, der dog
ikke har efterladt sig synlige Spor i Form af Agerinddeling eller lignende. I en s.a adan Afrømningsbunke paa Gunderup Hede Syd for,Mariager har Professor G. Hatt fundet betydelige Rester af et Stenalderkar, hvorved altsaa Afrømningen synes at kunne
dateres til yngre Stenalder. Kendt er ogsaa de af
Professor K. Friis Johansen undersøgte Agre ved Fog,.
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trup i Tem Sogn. Fogtrup Agrene er lange, 10 Meter brede og indrammede med parallele Stenrækker
og Afrømningsbunker. Et betydeligt Skaarmateriale
tillader at datere disse Agre til Begyndelsen af Jernalderen.
~1ærkeligere end alle andre og rigere paa Problemer er dog den Gruppe, der nu i Reglen betegnes
med Ordet »Digevoldinger«. De saaledes betegnede
Agerdyrkningslevn viser sig som et Netværk af lave
Jorddiger, der indeslutter større eller mindre, i Reglen rektangulære Arealer.
Fremmedartede som disse Anlæg er, har de tidligt tildraget sig Opmærksomhed og givet Anledning
til allehaande Gisninger og Gætninger. I Litteraturen
omtales de saa vidt vides første Gang i Præsten Knud
Aagaards topografiske Skildring af Thy (1802), og
derefter træffer man dem Gang paa Gang omtalt i
ældre Topografier, i Reglen i Forbindelse med Forsøg paa at forklare deres Tilblivelse og Hensigt.
Evald Tang Kristensen har saaledes forklaret en
Forekomst paa Viborg Bymark som stammende fra
de gamle Landsting paa »Dannerlyngen«. Hver af
Firkanterne skulde da markere de enkelte Syslers
Opholdssted i Tingtiden. En anden Forklaring, der
er knyttet til den gamle Betegnelse »Porsehaver«,
gaar ud paa, at Firkanterne har været brugt til Dyrkning af Planten Pors, der i tidligere Tider anvendtes
til Fremstilling af Porseøl. Herimod indvender den
kendte Agronom Prof. C. Olufsen allerede saa tidligt
som 1823 meget rigtigt, at der ingen Grund vilde
være til at gøre sig Ulejlighed med Dyrkning af
denne Plante, der trives saa frodigt af sig selv, samtidig med at den ikke efterstræbes af noget planteædende Dyr. En tredie Forklaring er fremsat af
ss•
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Vendelbotopografen A. Gaardboe, der tyder Digerne
som Kreaturfolde, hvorved han dog overser den Indvending, at Digerne har været for lave til at tjene
et saadant Formaal.
Først Sophus Muller fandt den rigtige ForklaI'ing. Paa Grundla" af en Undet·søgel e og Opmaaling af en særlig tydelig Forekomst af m terhøje Diger paa Bødlandhede i Lerup Sogn tyder han de af
Digerne indhegnede Firkanter som Agre af Oldtidskarakter, men samtidig begaat· han den Fejl at fOl·klare Digerne som en Slags Agerrener, der er opstaaet
ved, at Redskaberne Tid efter anden har slæbt J orden ud fra Arealets Midte til alle Sider, medens den
rigtige Forklaring er, at det er virkelige, med fuldt
Overlæg anlagte Diger, der saa ganske vist i Tidens
Løb kan være forhøjede dels ved Vegetationstilvækst
dels ved Henkastning af Sten og andet Affald paa
Digerne.
Omkring Aaret 1928 paabegyndte Professor Gudmund Hatt en systematisk Undersøgelse af Digevoldingerne1). Undersøgelsen har været fortsat saa nogenlunde uafbrudt siden da, og allerede nu kan det
siges, at de fleste af de til disse Anlæg knyttede Problemer er løste.
Det er lykkedes at paapege godt 80 Forekomster,
spredte over Vestjylland lige fra Vendsyssel til Ribe.
1
)

Foruden paa Selvsyn og personlig Deltagelse i Arbejdet
i Marken er nærværende Artikel udarbejdet væsentlig

paa Grundlag af Prof. Hatts skriftlige Arbejder angaaende Emnet. Af Pladshensyn henvises derfor her under
eet til disse, særligt til Artiklerne »Spor af Oldtidens
Agerbrug i jyske Heder« i »Naturens Verden«, 1930, og
»Prehistoric Fields in Jylland« i »Acta Archaeologica«,
1931. Med Prof. Hatts velvillige Tilladelse er det ledsasagende Kort over Vindblæs Hede laant fra disse Artikler.
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Særlig talrige er Forekornsterne i Vesthimmerland,
idet ca. 1/s af det samlede kendte Antal findes koncentreret inden for det Ornraade, der udgøres af Aars,
Gislurn, Rinds, Slet og Hornum Herreder. Ret talrige er ogsaa Forekomsterne i Vardeegnen. Derimod
yne de store midtjyske Heder ikke eller kun i ringe
Grad al ru mm e disse ejendommelige Dyrkuings po r.
Dette skyldes formentlig dis ·e Egnes faltige og ofruglhare Jordbt1nd, der ikke har budt Oldtid ·folket tilstrækkelige Muligheder for en gennem et længere Tidsrum fortsat Dyrkning. Dermed skal ikke være sagt,
at disse Egne ikke har været dyrket i Oldtiden. De
kan udmærket godt have været Genstand for en kortvarig Dyrkning i Form af Svedjebrug eller lignende.
En saadan Dyrkningsmande har været kendt og brugt
lige ned til vor Tid og bestaar i, at man efter en Afbræ nding af L •ngen lager en eller to Afgrøder, hvoren r Arealet over lades til sig selv og Lyngen igen.
En saadan kodvarig Brug vil intel paavi ellgt Spor
efterlade sig.
I Modsætning dertil er Oigevoldingerue derimod
I· ·rk r efter en langvarig og fort al
dnyllel e af
summe Areal. De er næslen a ltid anlagt paa den
mellemgode Jord, idel de allfot· stærke Jorder maa
antages paa den anden Side at have været de primitive Redskaber for mægtige. Et andet fælles Træk
er, al de rneg · t h ppigl er anlagt paa flade Bakkedrag, i Reglen med svagt skra~meude sydvendte Affald ned mod tilgrænsende fugtige Lavninger. Ved
talrige Profllgennemskæringcr til ndersøgelse af Jordlagene et· det godtgjort, al de alle, med Undlagelse af
et Par enkelte Forekomste1·, er anlagt paa Arealer,
der ikke ha1· været lyngklædte i ldtiden, men enten
maa have været skovklædte eller (snarere) dannet
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Overgangsled mellem Skov og aabent Land. Paa
hossiaaende Afbildning er skematisk fremstillet en
for de himmerlandske Digevoldinger . karakteristisk
Profil, der viser Rigtigheden af det her omtalte 'Forhold. Over Digevoldingen breder sig den karakteristiske Hedeoverflade, bestaaende af Lyngmor, Blegsand og Al, der gaar over i ikke omdannet brunt
Sand. Men under dette skjuler sig en Kerne af Sandmuld, der ikke fortsætter sig ud til Siderne og røber
sig som gammel Kulturjord ved at indeholde Smaa___1
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Profil af Digevolding.

partikler af Trækul og smaa Lerkarskaar. Hvis Digevoldingen havde været anlagt paa Lynghede, vilde
der have været Aldannelse under Muldkernen, saaledes som det da ogsaa er set i de førnævnte Undtagelsestilfælde.
Digevoldingerne er i deres nuværende Skikkelse
i Reglen ret lave, men temmelig brede. En Bredde
paa 3-5 Meter og en Højde paa 20-30 cm er det
almindeligste, men der kendes ogsaa Tilfælde, hvor
Højden er betydeligt større, indtil l 1/2 Meter. Den
nuværende ringe Højde i Forhold til den store Bredde
maa skyldes en Udskridning paa Grund af Vejrligets
Indvirkning. I mange Tilfælde er Voldingerne saa
fulde af større og mindre Sten, at de nærmest faar
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Karakter af Stendiger. · Saadanne Stensamlinger skyl·qes selvfølgelig Afrømning fra Marken.
De. af Digevoldingerne indhegnede Arealer er,
som tidligere nævnt, i.·Reglen af rektangulær Form,
men af meget forskellig Størrelse. I Himmerland er
Firkanterne i Reglen fra 1/4 til 1/2 ha (ca. 1/2 til l
Td. Land). Hver enkelt Firkant maa opfattes som
-en Ager, men ganske vist af en helt anden Form end
senere Agertyper og navnlig da de højryggede Agre.
Medens disse er lange og smalle med en høj Kam i

Ploven fra Døstrup.

Midten, er Digevoldingsagrene i Reglen brede og korte
og altid helt flade eller endog noget hule paa Midten. Dette kan kun skyldes en Forskel i de anvendte Redskaber. Medens de højryggede Agre er
dyrkede med en Plov med Muld fjæl, maa Digevoldingsagrene være behandlede med et Redskab, der
kun har rodet Jorden op uden at vende den. Et
saadant Redskab, der benævnes »Ard«, er fundet i
en Mose ved Døstrup i Himmerland. Hele Redskab.et er af Træ og har en Slags Plovskær, ogsaa af
Træ, men ingen MuldfjæL Lignend.e Hedskaber ses
ogsaa paa svenske Helleristninger ..
De bevarede Dig~voldingsarealer
af meget for~

er
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skellig Udstrækning, og som Regel er de nu saa beskaarne af Nutidsopdyrkning, at deres oprindelige
Udstrækning ikke kan fastslaas. Saa meget kan dog
ses, at de ofte har været af betydelig Størrelse. Ved
Byrsted i Himmerland ligger saalcdes et Areal, der i
sin nuværende Skikkelse dækker c,a. l km 2 og kan
ses at have strakt sig endnu videre. Et saa stort
Areal kan umuligt have været en enkelt Mands eller
Families Omraade, men maa repræsentere et helt
Ejerlav. Deraf lader sig igen slutte, at Digerne blandt
andet ogsaa har tjent som Skel mellem de enkelte
Ejeres Omraader. I visse Tilfælde kan et Felt ses
at være delt i to eller flere lige store Dele, hvilket
maaske kan tydes som en Arvedeling eller lignende.
Tilbage staar nu det vigtige Spørgsmaal om Dateringen af di<>se Oldtidsmarker. Overalt hvor der
paa Digevoldingsarealerne ligger Høje fra Sten- eller
Bronzealder, kan det ses, at Valdingerne er afpassede
efter Højenes Beliggenhed og ikke omvendt. Med
andre Ord: Digevoldingerne er yngre end Højene,
saa at disse ikke kan tjene som nogen egentlig Tidsbestemmelse. En saadan faas derimod ad andre Veje.
I mange Digevoldinger og de dertil hørende Afrømningsbunker findes hyppigt et betydeligt Skaarmateriale. Overalt, hvor et saadant er til Stede, lader det
sig uden Undtagelse henføre til Begyndelsen af Jernalderen (den førromerske eller keltiske Jernalder
500-1 f. Chr.). Derimod ses aldrig ,Skaar fra andre
Perioder i Digevoldingerne. Allerede dette er et vægtigt Bevis, men det styrkes yderligere ved den Omstændighed, at overalt, hvor der kan paavises Grave
eller Bopladser, der kan sættes i naturlig Forbindelse
med Digevoldingerne, er det den samme Periode, der
er repræs~nteret og ingen anden. Det hosføjede Kort
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Dige' oldinger paa Vindblæs Hede.

over Digevoldingerne paa Vindbtæ·s Hede ved Løgstør
viser tydeligt de her omtalte Forhold. Høj I og II
er Bronzealderhøje, der let ses kun at tjene som
Støttepunkter for Digevoldingerne. Helt anderledes
forholder det sig med de som Højning III og IV betegnede Punkter. Disse Højninger er ganske lave OK

S. VESTERGAARD NIELSEN;

sammenfaldende med Digevoldingerne samt anbragt,
saa de ikke har ligget i Vejen for Dyrkningen. Bøjning III er indpasset i et Hjørne mellem to Voldinger, medens Bøjning IV ligger i en Bøjning af en
Volding. I begge Højninger fandtes en Brændtbensgrav fra førromersk Jernalder. Paa lignende Maade
er ogsaa andetsteds førromerske Grave fundet indpasset i Digevoldingsanlæg paa en saadan Maade, at
det er tydeligt, at der ikke kan være stor Tidsforskel
mellem Grav og Dyrkningsfelt. Ogsaa Bopladser forekommer i nøje Tilslutning til Digevoldinger. Ved
Slemstrup i Aars Sogn ligger saaledes et nu opdyrket Felt, og i nøje Tilslutning dertil ikke alene et
førromersk Gravfelt, men ogsaa adskillige Hustomter
af udpræget førromersk Type. Der kan saaledes ingen Tvivl være om, at det er fuldt forsvarligt at
datere Digevoldingerne til førromersk Jernalder. Hvorvidt samme Dyrkningsmaade har været brugt længere ned i Tiden, staar endnu hen i det uvisse. I
et enkelt Tilfælde synes det, som om et Digevoldingsanlæg kan have været brugt henimod Folkevandringstiden (300-500 e. Chr.), men Beviserne er endnu for
svage til, at der kan siges noget bestemt derom.
Den samme Usikkerhed gør sig gældende, naar
.Spørgsmaalet rejses om Grunden til, at disse saa intensivt dyrkede Arealer pludselig er bleven forladt af
deres Dyrkere og overladt til Lyngens Herredømme
i Aarhundreder. Der kan gættes paa mange Muligheder, men mere end Gætning kan det ikke blive.
Gyldige Beviser kan ikke. gives endnu. Landefarsoter, der har bortrevet hele Egnes Befolkning, er allerede nævnet som en Mulighed. En anden er den
endnu 110pkla~ede Overgang fra Ard til Hjulplov.
Det kraftigere Redskab har givet Mulighed for Dyrk-
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ning af de stærkere Jorder, og kan have flyttet Tyng{}epunktet for Dyrkningen fra de magre Sandjorder
over paa de federe Lerjorder. For Vesthimmerlands
lerfattige Egne synes dette Argument dog ikke overbevisende. Landsdelen va1· jo dog, som Fundene
,godtgør, ikke mennesketom i Jernalderens f~lgende
Perioder.
Men netop for disse Egnes Vedkommende lader
cen helt anden Mulighed sig fremføre. De fleste Forskere, baade inden- og udenlandske, er nu enige om,
.at det store Folketog, som et Hundred Aar før vor
Tidsregnings Begyndelse truede selve Verdenshoved~taden Rom, modtog et saa betydeligt Kontingent af
Deltagere fra Himmerland, at Toget fik sit Navn
Kimbrertoget - efter disse Deltagere. Det ligger da
<>verbevisende nær at sætte det store Folketog og de
forladte Marker i Forbindelse med hinanden, og saaledes gemmer da de himmerlandske Heder den Dag
i Dag et Vidnesbyrd om de store Begivenheder, der
for 2000 Aar siden gjorde Landsdelens Navn kendt
.og frygtet over hele Europa.

KIMBRERFÆSTNINGEN
I BORREMOSE
AF S. VESTERGAARD NIELSEN

1930 opdagedes i Borremose ved Aars en stenlagt
Oldtidsvej af betydelige Dimensioner. Vejen, der
forbinder en i Mosen liggende, 2-3 Td. Land stor
Holm med Fastlandet, afdækkedes og fredlystes, men
først i Eftersommeren 1935 kunde U odersøgeisen fortsættes. Det viste sig ved denne, at Stenvejen var et
Led i et Oldtidsfæstningsanlæg af betydelig Størrelse.
Holmen er i sin hele Udstrækning omgiYet af en Voldgrav, der er udført saa regelmæssig og kunstfærdigt,.
at det er berettiget at tale om Ingeniørkunst i denne
Sammenhæng. Graven er anlagt som en Spidsgrav
med ret stejle Sider. Den har en Dybde af l 1/ 2 m.
Jordfylden fra Graven er lagt op paa Kanten som en
ca. l m høj Voldkrone. Foruden en Mængde Lerkarskaar, der daterer Anlæget til keltisk Jernalder,.
»Kimbrertid« (500-1 f. Chr.), fandtes kun nogle ubestemmelige Træredskaber samt en mærkelig 2 Alen
lang Egestok, inddelt i nøjagtig lige lange (l6 1/2 cm}
Afsnit. Stykket maa formentlig opfattes som en
Maalestok.
I Løbet af 1936 vil hele An læget b li ve undersøgt
og formentlig derefter restavreret og fredlyst paa Grund
af sin enesiaaende Stilling inden for danske Oldtidsfund.

I

SOMMERMØDET
aarlige Udflugt, som foregik Onsdag den 26.
Juni, var begunstiget af smukt Vejr, og det var
vel en af Grundene til, at Mødet fik saa god Tilslut-
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ning. Som sædvanlig udgik Færden fra Aalborg i
Busser og private Biler.
Første Mødested var Borremose, ikke langt fra
Lille Binderup. Her blev der budt velkommen af
Formanden Bankdirektør Jørgensen, Aalborg, hvordter Kommunelærer cand. theol. Vestergaard Nielsen,
Aars, foreviste og fortalte om den for nogle Aar
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siden afdækkede gamle stenlagte Vej eller Dæmning
over til en lille Holm i Mosen.
Forskerne har tit været skeptiske over for saadanne stenlagte Vejfund; men her kunde der ikke
være nogen Tvivl om, at det var en meget gammel Vej.
N u i denne Eftersommer vil kyndige
Videnskabsmænd
undersøge Holmen,
og Taleren var overbevist om, at man
vilde finde Rester
af Beboelser i Lighed med de udgravede Hustomter
ved Tolstrup. *)
Saa gik Turen til
Gundestrup Mose,
hvor et af von~
ædlesteOldtidsmin "der blev fundet ~
1891, det store Sølv..:
kar med Rimmeri
lands- Tegnet, Ty~
ren, i Relief i Bunden. Paa Stedet, hvor det blev
fundet, er der i Sommer rejst en smukt udarbejdet
Mindesten, der fik sin officielle Indvielse 3. Juli.
Siddende paa Stenen og med Deltagerne staaende
paa Mosetuerne rundt omkring holdt Bankdirektør
Iørgensen et instruktivt Foredrag om GundestrupKarret, anskueliggjort ved store Tegninger af Karret
og dets mange symbolske Motiver. Taleren bad til
Slut om Skaansel for vore Oldtidsminder og om
*) Se Artiklen om Kimbrerfæstningen S. 556.
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omgaaende at give Besked til Museum eller Øvrighed;.
naar der gjordes nye Fund.
Man fortsatte nu til Aars Kirke, og her fortalte
Lærer Vestergaard Nielsen om Aars-Runestenen, som
nu staar paa Kirkegaarden tæt ved Kirken. Den
stammer fra Harald Blaatands Tid, altsaa fra Him~
merlands Storhedstid.

Eftermiddagskaffen indtoges i Byens smukke
Anlæg, og saa startede man for Dagens sidste Maal:
Oldtidsagrene paa Vindblæs Hede.
Fra Vindblæs Station spadseredes ud paa Heden,
der gemmer de gamle Kulturminder. Her var det
igen Lærer Vestergaw·d Nielsen, der holdt Foredrag.
staaende paa en af de gamle Gravhøje, der markerer
de gamle Agre med Digevoldingerne. Andet Sted i
Aarbogen, S. 545, har vi gengivet det højst interessante·
Foredrag som en selvstændig Artikel.
I Vindblæs Krohave og paa Jernbaneskraaningen
indtog man de medbragte >>Klemmer«, h vorefter de

.'
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fleste af Deltagerne kørte til Sebbersund Kro, hvor
.den alsidige Dag afsluttedes med Kaffebord. Her
holdtes adskillige Taler, der vedrørte Samfundet, dets
Virkemaade og Fremtid. Til Slut gjorde Forfatteren
Hans Povlsen, Støvring, stor Lykke ved at recitere af
.sine egne Hjemstavnsdigte.
Tiden lakkede stærkt mod Midnat, før man brød
'op og søgte mod den hjemlige Arne.
Henrik Møller.

VESTHIMMERLANDS MUSEUM
I AARS
om Oprettelsen af et Hjemstavns-Museum
for Vesthimmerland med Sæde i Aars skyldes i
første Omgang Forfatteren Johs. V. Jensen. Den
nærmere Foranledning var et Ønske om, at den
betydelige Samling af vesthimmerlandske Oldsager,
som Direktør for Zoologisk Have W. Dreyer havde
samlet under sin
irk omhed som Distriktslæge i
Gedsted, kultie bringes lilbage til den Egn, hvorfra
Tingene \ar kom men, og dan n e Grundstammen i en
speciel himmerlandsk kultur~l Samling. For Samlingen forlangte Direktør Dreyer en Ud betaling paa
10,000 Kr. For at faa undersøgt, om Fremskaffelsen
af dette Beløb var mulig, ~envendte Forfatteren sig
i Sommeren 1919 til Bankdirektør Th. Thomsen i
Aars, der igen fremsatte Tanken for daværende Realskolebestyrer S. Vestergaard Nielsen. Ingen af disse
to Herrer nærede noget stærkt Haab om, at Planen
kunde realiseres, men for dog ikke at opgive den
paa Forhaand, sammenkaldtes et Borgermøde til
Drøftelse af Sagen. Mødedeltagerne var villige, om
end uden særlig Begejstring, og det endte da med, at
et Udvalg nedsattes med Vestergaard Nielsen som
Formand for at prøve Mulighederne.
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Det viste sig ret hurtigt ugørligt at skaffe derr
forlangte Sum, hvorfor Johs. V. Jensen og Dreyer
trak sig tilhage fra Foretagendet.
Skønt mislykket i Starten havde Tanken om en
Hjem lilVUS amling dog mødl aa tuegen For la.aels ,
at d alget fandl del for · arligt al arbejde videre
med
agen, omend paa t andel og økonomisk
be 1-ednere ruudh1g. Ved Husbesøg fra Dør til DøT
lykkedes det i Aars By at tegne 92 Medlemmer til
en paatænkt Museumsforening. Derimod mislykkedes
et Forsøg paa at interessere Oplandet økonomisk i
Foretagendet fuldstændigt. Alligevel vedtoges paa en
konstituerende Generalforsamling den 21. Januar 1920
Oprettelsen af en Forening under Navnet Vesthimmerlands .Museumsforening, hvis Formaal udtrykkes i
Lovens § 2 saaledes:
Foreningens Formaal er Yed Indsamling gennem
Gave og Køb at redde fra Ductergang saadanne Genstande af enhver Art, som kan tj oe Lil Bel , ning af
Livet og Kulturen i Vesthimmerland gennem Tiderne,
ligesom ethvert Arbejde i Retning af at fremme
Interesse for og Kundskab om Hjemstavnens - saavel som Fædrelandets - Kultur og Historie ikke vil
være Foreningen fremmed.
Den første Bestyrelse udgjordes af Sparekassekasserer Chr. Nielsen, Redaktør Frode Nielsen, Direktør J. Jensen, pens. Lærer A. Lauritsen og Realskolebestyrer S. Vesterga~n·d Nielsen med sidstnævnte som
Formand.
Trods mange mistrøstige Røster om, at det var
for sent, at der ikke- længere kunde findes Ting til
at fylde et Museum med o. s. v., toges der trøstig fat
paa at indsamle Genstande til det kommende Museum.
Navnlig ydede i saa Henseende det nævnte Bestyrelses-
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medlem Chr. Nielsen, som den, der bedst kendte
Omegnens Befolkning, et fortrinligt grundlæggende
Arbejde. De første indsamlede Genstande udstilledes
i et ledigt Butiksvindue paa Hovedgaden, men snart
var Antallet vokset saa stærkt, at dette første »Museum«
ikke slog til. ·ved Velvilje fra Aars Sogneraad indrømmedes først et, sene1·e to smaa Værelser i den
nedlagte Realskole. Heri opstilledes Genstandene og

Vesthimmerlands Museum.

gjordes tilgængelige for Publikum i Slutningen af
Aaret 1920.
Disse Lokaler maatte dog senere rømmes til
Fordel for Husvilde, og Tingene magasineredes, men
da i 1923 den nedlagte Realskoles Hovedbygning frigjordes, afstod Sogneraadet heri fire gode Lokaler til
Samlingen, der opstilledes og genaabnedes den 20.
December 1923.
l disse gode Omgivelser voksede Samlingen sig
efterhaanden stor og fyldig og gik lidt efter lidt ind
36*
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i Befolkningens Bevidsthed som en fast Institution,
til hvilken man henvendte sig, naar Fund gjordes,
eller Oprydning i Hjemmet bragte gamle Ting for
Dagen. Skortede det saaledes end ikke paa Velvilje
og Forstaaelse, saa kneb . det til Gengæld ofte med
det økonomiske Grundlag. Vellykkede Basarer, Bortlodninger og lignende bragte dog ogsaa disse Hindringer til Side.
Da truede pludselig en uforudset Begivenhed
med helt at standse eller i hvert Fald stærkt at lamme
det hidtil heldigt gennemførte Arbejde. Paa Grund
af Bygningens Omdannelse til Administrationskontorer
blev Samlingen opsagt til Udflytning i Som mere n 1933.
For anden Gang maatte Tingene magasineres, men
denne Gang med den Forskel, at Samlingen i Aarenes
Løb var vokset til en saadan Størrelse, at det n u
maatte anses for uforsvarligt ikke at gøre et kraftigt
Forsøg paa at sikre deres Fremtid.
For at gøre Museet uafhængig af mulige skiftende Stemninger og Interesser, blev det omdannet
til en selvejende Institution under Ledelse af en ni
Mands Bestyrelse, valgt af Sogneraad, Landboforening,
Borger- og Haandværkerforening, Arbejdernes Fællesorganisation og Museumforeningen. Ad forskellige
Veje lykkedes det at samle det nød'v endige Beløb til
Opførelse af en egen Bygning. En tredages Basar,
d'er paa Grund af Formaalet blev mødt med stor
Velvilje fra hele Egnen, indbragte 4000 Kr. Efter fhv.
Sygeplejerske Frk. Christiane Hansen i Hornum arvedes andre 4000 Kr. Sogneraad, Bank og Sparekasse og enkelte Privatpersoner ydede større eller
mindre Tilskud, og ved Velvilje fra Aars-Haubro
Menighedsraad opnaaedes ministeriel Tilladelse til at
bygge paa en Parcel af Præslegaardsjorden.
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Paa en smukt beliggende Hjørnegrund ved Indkørselen til Byen er nu i Løbet af Sommeren 1935
rejst en ny Museumsbygning med gode og smukke
Lokaler. Bygningen, der har kostet ca. 16,000 Kr.,
er opført af Byens egne Haandværkere efter Tegning
af Arkitekt Windfeld Brorsen, Aars, og er forsynet
med elektrisk Lys og Varmeanlæg. Den vil danne
en smuk og stilfuld Ramme om Samlingen, der omfatter en Oldsagssamling paa ca. 1000 Numre, en
Folkemindesamling, ogsaa paa ca. 1000 Numre, en
betydelig Billed- og Dokumentsamling, en Møntsamling, Skole- og Kirkeinventar o. s. v.
Ved en vellykket Højtidelighed indviedes den nye
Bygning den 25. November 1935. Indvielsen overværedes af Repræsentanter for Nabomuseerne og Na~
tionalmuseet. Specielle Hilsener og gode Ønsker for
Museets Fremtid overbragtes fra Historisk Samfund
og Aalborg Museum af Bankdirektør Chr. Jørgensen,
fra Nationalmuseet af Inspektør, Dr. phil. J. Brøndsted
og Professor, Dr. phil. Gudmund Hatt.

MEDDELELSEH
FRA

STYRELSE OG REDAKTION
ORE

historiske Publikationer afslutter med nærværende

Aarbog sit 8. Bind, idet vi som sædvanlig lader PagiV
neringen omfatte 3 Aarbøger. Der medfølger et udførligt
Sag-, Sted- og Personnavneregister, Titelblad og Indholdsfortegnelse samt Fortegnelse over nye Medlemmer.
Medlemstallet er gaaet fremad i Aarets Løb og er nu
682, men vi haaber paa den store Fremgang, naar vi efterhaanden faar Sogne-Tillidsmænd i hvert Sogn. Vi skal i næste
Aarbog bringe en Fortegnelse over de Sogne, hvor vi allerede
har Tillidsmænd. Vi beder vore Medlemmer om at gaa den
udførlige Medlemsliste igennem i Aarbogen for 1932. De vil
da opdage, at De kender en hel Del interesserede Mennesker,
som ikke findes i Listen. Hjælp os med at hverve dem som
Medlemmer!
Styrelsen har konstitueret sig med Bankdirektør Chr.
Iørgensen som Formand og Regnskabschef Bye Jørgensen
som Næstformand og Kasserer. De har samtidig trukket sig
tilbage som Medlemmer af Skriftudvalget. I Stedet valgtes
Viceskoleinspektør Kr. Værnfelt, Aalborg, og cand. pharm.
N. Hedin, Nørresundby.
Der har i Aarets Løb været foretaget forskellige gennemgribende Gadearbejder i Aalborg, og navnlig i Østeraa og
Algade er der under Arbejdet afdækket interessante i\iinder
ft·a det gamle Aalborg. Ligeledes er der ved Udgravningen
af Grunden til Afholdsfolkenes Borg ved Møllepladsen gjort
interessante Fund. Vor Formand Bankdirektør Chr. Iørgensen har været til Stede ved disse Undersøgelser, som vi dog
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ikke her skal omtale nærmere, da de har været ret indgaaende omtalt i Aalborg-Bladene.
\ eslhimmerlnnd har nu fnuet sil c 'et historiske i\fnscnm
i ars. Vort Styrclsesm dl 111 Lrerer \ st rgna nl Nielsen
Aar , h<tl" H veda:rcD t·()J " a ens Løsning g har i den (\.nledning m dtagel Hidd rkorscl sa mtidig med Indviels n af
r1useel den 25. ovembe1·. \1i h 1wiser Ul Artilden om ~lureel i nærværende Aarb g.
Det meget interessante Fo1· drag, som Or. phil . Lis Jacobsen hold l cd lll a ns k historisk Fællesforening(<S .Tu bil u msmøde i Kolding idst Aar, milandiende dgivclsen af pnnmarks retslige Breve paa ansk og om den Betydning, de
hm· som Kildcstof, m· hl v t udsentiL i el smul\l utlslyret
rorb·yk <tf liFOJ·Lid og ~utid«. Vort 'amfund bar indkøht et
O J> lag M !<rillet, s m gralis og po1·Lol'rit lilsendes i n t re serede Medlemmer ved Hcnv ndels til Bankdireklø1· Iørgen n
eller Lærer l\løller, hvis dre ser l' anført under disse
Meddele! er.
Aarbøgerne fra 1920 og opefter kan faas for 2 Kr. pr .
.Stk., men i øvrigt ·henviser vi til tidligere Meddelelser om
Aarbøger.
\i minder om v r lopof:,'l'afiske Bill d- oa I orlsamling,
som har til Huse pnu Landsbibli lekct, og som et· tilg. ng lig
Yell Henv ndclse til Bibliotelnll"ernc.
m uenn Sl\mling henvisru· vi Lil Omla len og n m )d ' l en i Aarbogen fol' 1933.
0 t bislori k, Tid krifl llF rtid og Nntid«, som e1·
u und vred igt ro,. all>, der giv r ·j g af m d h is t riske og
topogr<tlisk
nd rsøgclser, lw ler kun K1·. 2,50 <ta1·1ig ~ r
Medl mmer, hvilk l er halv Pris.
llllicll·ag til Aalb rg Bisperlømmes Historie« (250 Sitler)
kan cndmt faus for 1 Kr. '\' Cd Henvendel
til RedaktøTco.
Sager vedrørende vot'l arnfund · A lmini trali n o. L
henvises Iil Formanden Banktljrel<tør lll'. Jørg nsen, Landmanclsbanken, Aalborg, elle1· til Russereren Regn !<ab heJ
Bye .Jørgens '11, Ilassct·is. l Sug J' Yedrørende Am·bogen bedes
man henvende sig til Hedaklør n Lærer IIenril< Møller, Ilaals
Fjelleracl.
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