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LIDT Hll\11\fERLANDSHISTORIE 
(DALL SOGN) 

AF KR. VÆRNFELT 

ENGANG i Stenalderen har Dall faaet sme første 
Beboere. I hine Tider strakte en lang Fjord

arm sig fra Aalborg mod Syd; den havde sit Leje i 
Østeraadalen. 

Ved denne Fjords Østbred, hvor en fra Højlan
det i Øst gennem Korsdalen gaaende Bæk gød sine 
Vande i Fjordarmen, slog de ældste Dallboere sig 
ned. Hvorvidt Dall har været beboet i den ældre 
Stenalder, vides ikke bestemt; men det er meget tro
ligt; thi der skal \'ære fundet Spor af Køkkenmød
dinger i Sognet. 

Men - at der var Beboelser i den yngre Sten
alders ældste Periode, Jættestuetiden, der begyndte 
o. 3000 Aar før Kristi Fødsel, er aldeles sikkert; thi 
Dall Sogn udgør den nordligste Udløber af den Jætte
stuebygd, som Gunderup-Nøvling og Ferslev-Dall-Val
sted Sogne danner1

). 

Ved Grydehøj i Dali-Povlstrup Skel findes en 
Jættestue, og Syd for Findelstrup to. Den ene af 
disse, Skaldhøj-Jættestuen, udgravedes i Foraaret 1938 
af 1\1 useumsinspektør Riis møller, Aalborg. 

Den var takarnret og gav foruden et Par smukke 
Stenøkser et fint ornamenteret Lerkar; desuden fan d-
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tes 7-8 større og mindre Ravperler, hYoraf nogle var 
slebet i Facon som et lille Øksehoved 2

). 

Vel omkring Aar 1000-1100 kristnedes Egnen, 
og Dall fik sin første Kirke, en lille Trækirke, som 
stod paa den nuværende Kirkes Plads. 

Der var da sikkert kun een Beboelse i Sognet, 
nemlig Dall Kirkeby; men kort efter anlagdt>s de 3 
Ensted- og Udflyttergaarde, Fins Torp, Povls Torp 
og Findels Torp. 

Den største og betydeligste af disse 3 Torper var 
Povlstrup, der snart deltes i 2, senere 3, Gaarde, 
medens Finstrup til for 100 Aar siden var udelt, og 
Findelstrup snart igen nedlagdes som selvstændig 
Ejendom. Muligvis bar der nordligst i Sognet ligget 
et 4' Udtlyttersted, Brød Torp eller Brørup. 

Navnene Brørup Kilde, Brørup Enge og Brørup 
Tuer vidner derom. 

Bønderne i Dall synes langt op i Middelalderen 
at have været jordegne (Selvejere), hvilket kan ses 
deraf, at de endnu 1563 og 1662 næsten alle svarer 
Ledingspenge til deres Herskab, Kronen. Denne Af
gift var nemlig en Afløsning af Selvejerbøndernes Pligt 
til at møde i Leding, naar Kongen kaldte Landets fri 
~1ænd under Vaaben. 

Efterhaanden mistede næsten alle Dallboerne de
res Selvejerrettigheder, og i 14- og 1500-erne var Sog
net delt mellem et Par Fribondeslægter, nogle Smaa
adelsmænd og Bispestolen i Viborg; men Bisperne 
synes efterhaanden at have faaet næsten hele Sognet 
under sig. 

1434 (Tirsdagen før Midsommer): Viborgbispen fik 
Skøde af Trogels Nielsen paa alt hans Arve
gods i Ferslev og Fiemelstrup Mark3) (Findel-
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strup - ikke Finstrup, som i »Trap« op
givet). 

1453: Biskoppen fik ligeledes Morten*) Suanis (Svans) 
Mageskiftebrev paa en Gaard i Dall, som Per 
Dall iboer. 

1453: Ligeledes et Tingsvidne, at hæderlig Mand 
Morten Suan og hans Hustru Mette Mortens 
gjorde Biskop Knud Skøde paa en af hans 
Gaarde i Dall By for en Gaard, kaldet Estrup 
Hovedgaard. 

Die Cecilie Virginis (d. 22' November) 1474 gav Jes 
Jepsen i Dall og hans Hustru Gjertrud 2 Styk
ker Eng i s,•endstrup Kjær til Helligaands Hus 
i Aalborg (nu Stiftshospitalet), - dog forbe
holdt han sig selv og sine Arvinger Aalegaar
den og Fiskeri rettigheden. (Ved U d skiftningen 
1795 nævnes Aalegaards Agre, som ligger tæt 
ved Østeraa midt mellem Lykkedal og Søn
dergaard.)4) 

14 78: Bispestolen i Viborg fik Fru Mettes, Morten 
Svans, Skødebrev paa en Gaard i Dall Sogn. 

1478: Ligeledes Niels Thordsens og Bertel Thordsens 
Skødebrev paa en Gaard i Dall og en Tredie
del af en Fjerding Jord i Findelstrup Mark i 
samme Sogn. 

14 78: Desforuden har Biskoppen endnu Skøde paa 
en Gaard i Dall og en Fjerding Jord i Findel
strup Mark (maaske identisk med foregaaende). 

1494: Mageskifte mellem (Selvejerbonden) Christen 
Nielsen i Dall og Biskop Glob i Viborg paa 
en Gaard i Ferslev. 

*) Adelsmanden Morten Svan boede i Komdrup, hvor han var 
gift med Mette, Datter af Peder Møllumsen Hvide. Han flyt
tede o. 1453 til Ejstrup Hovgaard, hvor han døde o. 1478. 
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1501: Viborg Biskop tog Laghævd paa Gods i Fie
skum Herred, deriblandt Kirkegods i Dall (se 
senere). 

1521, d. 19. August, dømte Herredsfoged Thord Ber
telsen paa Fieskum Herreds Ting i en Eng
strid mellem Helligaandshuset i Aalborg og en 
Bonde i Visse. Bonden maatte indrømme, at 
han havde taget den omstridte Skelpæl i sin 
Gaard og paa egen Haand anbragt den i En
gen5). 

Herredsfogeden er sikkert Søn af oven
nævnte Bertel Thordsen i Findelstrup. 

Efter Reformationen 1536 inddrog Kongen Bispe
stolenes og Klostrenes Godser, og derved blev Kon
gen Herre over hele Dall Sogn paa nær lidt SelY
ejergods. 

Dall By havde 7 Helgaarde, der næsten alle var 
beboet af 2 Fæsterfamilier, samt 3 Boel og 6-7 jord
løse Huse. 

1563 ejede Kronen de 6 Gaarde, l Boel og et 
Par Huse i Byen, samt Finstrupgaard og l Hus og 
2 Gaarde i Povlstrup, medens Kirken ejede l Gaard, 
et Boel og l Hus (Dall Kirkegods)6

). De to af Kron
gaardene var halvt Selveje, idet Kronen ejede Herlig
heden og Bønderne Bondeskylden. Det tredie Boel 
var helt Selveje. 

Finstrup solgtes 1583 og tilbagekøbtes 1602, -
og d. 31' Juni 1661 købte Vibeke Thott, Enke efter 
Holger Rosenkrans til Ørup, noget af Kronens Gods 
i Aalborghus Len, deriblandt en jordegen Gaard i 
Dall By (Findelstrup), ·endnu en Gaard i Dall (Matr. 
7 og 8), samt Finstrup og et Hus, som hørte til 
Gaarden7

). 
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Kort efter solgte Vibeke Thott dette Gods til 
Thøger Lassen i Aalborg, senere Ejer af Rødslet, 
som d. 18' Oktober 1665 afhændede det til Stifts
hospitalet i Aalborg for noget Gods i Kjær Herred8

). 

Den 16' Juni 1664 solgte Frederik den Tredie 
Filsted Ladegaard (Sohngaardsholm) med underlig
gende Bøndergods til Proviantsskriver paa Køben
havns Slot Hans Hansen9

). 

Iblandt dette Gods var Resten af- Kronens Gods 
i Dall By (Gaardene: Matr. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 
13, samt et Par Huse) og de 2 Gaarde, Matr. l og 
2, samt Huset Matr. 4 i Povlstrup. 

Men allerede i 1688 har dette Gods skiftet Ejer, 
idet det da tilhørte Københavns Hospital (Abel Cathri
nes Stiftelse), som tillige med Aalborg Hospital og 3 
Selvejerbønder staar opført som Ejer af Dall By. 

De tre Selvejerbønder var Herredsfoged Jørgen 
Justsens Enke, Kirsten Schiønning i Skudshale, samt 
Søren Kjærulf og Jens Laursen i Findelstrup. Som 
før fortalt, ejede Kronen Herlighedsretten af deres 
Gaarde, og denne Ret ansattes til godt det halve af 
Gaardenes Hartkorn, medens Resten af Hartkornet Yar 
Bøndernes (Bondeskylden). 

Endnu i 1710 ejer Københavns Hospital Godset; 
men 1724 tilhører det Hospitalet i Aalborg. Senere 
kom det under Bidstrup ved Randers, og 17h 1761 
solgte H. H. de Lichtenberg til B. 8 Gaarde og 11 
Huse i Dall, 2 Gaarde og l Hus i Povlstrup, samt 
Dall Kirke til Aalborg Hospital for 7500 Rigsdaler. 

Ifølge Markbogen af 1683 havde Dall By nævnte 
Aar 510 Tdr. Land under PloY, og denne Jord var 
fordelt paa følgende g Vange. )) Dall M arker bestaar 
udi g Aars Gjøder, hvoraf 5 bruges aarlig og 4 
hviler.«: 
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1. Meedens Vang, i Aar besaaet med Byg, bestaar af: 
a. Dalls Mark, 50 Agre, vender Syd og Nord. 
b. Kirkefalds Agre, 23 Agre, vender Syd og Nord. 

Laa Syd og Sydøst for Tvirhøj. 1795 næv
nes Meden og Kirkefalds Vang. 

2. Kaies Vang, i Aar besaaet med Byg, østen for 
Bøjenes Høj, 84 Agre, vender S.-N. Laa østen 
for Byen og kaldes 1634 Kais Agre, 1796 Kayes 
Vang. 

3. Gammel Yang, i Aar besaaet med Rug, bestaar af: 
a. De Agre vesten Koresdal, 28 Agre, S.-N. 
b. østen 58 

Laa Sydøst tor Byen omkring Korsdalen. 
1795 Gammel Vang. 

4. Langagres Yang, i Aar besaaet med Havre, 72 A., 
S.-N. Laa Nordøst for Byen. 1795 Lang Agre. 

5. BavnehøJs Vang, i Aar besaaet med Havre, 66 A., 
Ø.-V. Laa Nord for Byens Østende. 1795 Bav
nehøjs Vang. 

6. Stagsbierrigs Fang, ligger i Aar i Fælled, 78 A., 
Ø.- V. Laa Nord for Byen. 1795 Stadsbjerg Vang . . 

7. Foldager Vang, i Aar i Fælled, 58 A., S.-N. Laa 
Syd og Sydvest om Foldagergaard. l 795 Fold 
Agre. 

8. Trofast Sigs Yang, i Aar i Fælled, 38 A., Ø.-V. 
Laa Nord for Vestergaard ved Trofast Dam. 
1795 Riis Agre. 

9. Tvirhøjs Vang, i Aar i Fælled, ialt 130 Agre, 
Nord og Syd om Tvirhøj. Var delt i 4 Afsnit: 
a. Tofterne, 26 Agre, S.-N. 1795 Sønder Tofter. 
b. Tvirhøjs Agre østen Vrattet, 45 A., Ø.-V. 

l 795 Tvirhøjs Agre. 
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c. Tvirhøjs Blokker, 44 Agre, S.-N. 1795 Lykke 
Blokker (lidt Nord for Lykkedal). 

d. Aalegaards Agre, 15 Agre, N.-S. 1795 Aale
gaards Agre. 

Dall Folk har Fædrift i Dall Hede til 64 Høve
der. Tørveskjær og Lyngslet til egen Fornødenhed. 
Bygningstømmer købes i Aalborg. Hjultømmer kø
bes i de omliggende Skovbyer Skjørping, Rebel og 
Rold. Gjærdsel haves intet, men bruger Diger af 
Tørv. Deres Korn lader de male i Svendstrup eller 
i Rigmandsmølle. 

End videre meddeler den gamle Markbog: »Fiskeri 
eller anden Herlighed findes ikke.« 

Af Byens 510 Tdr. Land opdyrket Jord havde 
f. Eks. Kirsten Schiønning 78 Tdr. Land, Dalgaard 
29. Søndergaard 53, Vestergaard 34, Østergaard 25, 
Annexgaarden 28 og de to Findelsirupmænd hver 
33 1/~ Tdr. Land i Hyrnarken og 151

/2 Tdr. i Findel
strup Mark. Byens Hk. 1688: 59 Tdr. 

I Generalhoverireglementet af l 770 berettes, at 
der er 12 Gaardmænd i Dall By fornden Kirkens 
Annexbonde, idet de gamle Dobbeltgaarde nu er helt 
skilte. 

Hoveriet af hver Gaard var 14 Spænddage og 15 
Gangdage; men af Morten Andersens Halvgaard (»Bo
elet«, nu Østergaard) svaredes der kun 7 Spanddage 
og 7 Gangdage, og de to Selvejerbønder (Findelstrup) 
svarede kun 10 Spænddage og 7 Gangdage. Hus
mændene ydede hver 4 Gangdage. 

Forøvrigt gjorde Dall Bønder slet ikke Hoveri, 
»men de anførte Dage er kun til Beregning af Hegns 
Vedligeholdelse og øde Steders Opbyggelse, som de 
skal yde til«. Besætningerne varierede efter Gaarde-
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nes Størrelse: 6-8 Bæster, 5-9 Køer og 10-14 
Faar. Som Regel havde man flere Heste i en Gaard, 
end man havde Køer. 

Der berettes, at Avlingen sker paa 9 Marker eller 
Vangeskifter, hvoraf 4 aarlig hviler og 5 bruges, l til 
Hng, 2 til Byg og 2 til Havre - altsaa ganske nøj
agtigt som l 00 Aar før·. 

>>Noget af Jorden er med Leer, Kride og god 
Muld, noget med Muld og hvid Sand beblendt, og 
---·~L .C"l..-J~-· 1--l...J -.- ~!!..-J rr 
uunt::l ldlUCI l\.U1U V5 ~lLU.\.\. 

Som før fortalt, var Dallboerne hoverifri. Gaar
denes Landgilde varierede efter Gaardenes Hartkorn 
fra 14-16 Rdlr. aarlig, medens Stedsmaalet (Indfæst
ningen) svingede mellem 50 og 120 Rdlr., alt efter 
hvilken Tilstand, Gaardens Bygninger befandt sig i. 

Den 4' Juni 1795 blev Dall By udskiftet af Fæl
lesskabet, og Byens Jorder og Udmarkerne bleY lige
lig fordelt mellem Lodsejerne efter Hartkornet, der 
samtidigt udjævnedes, saaledes, at lHer af Hospitalets 
Husmænd tik 0-1-2-517, medens Gaardmændene 
tik 41/2 Tønde. 

Da Udskiftningen var tilendebragt, søgte Aalborg 
Stiftshospital Regeringen om Tilladelse til at maatte 
afhænde Ejendommene til Fæsterne. 

Tilladelsen10
), dateret d. 20' November 1795, op

lyser, at de 10 Gaardes Salgspriser Yar 440 Rigsdaler 
pr. Gaard, medens Nør og Sønder Findelstrup, hvor 
Fæsterne stadigt var hal v t Selvejere (ejede Bonde
skylden), kun kostede 300 Daler. 

Hospitalets syv Huse solgtes for 40-66 Rigs
daler pr. Stk. Annexgaarden, Matr. 15, og Kirkens 
Hus, Matr. 16, er selvfølgelig ikke medregnet her. 
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Dall Udskiflning 11
). 

Anno 1795 den 4' Juni mødte Landvæsenskom
missionen for Aalborg Amt udi Dall By, Fleskul'n 
Herred, for at faa Delingsplanen lagt og bestemt til 
denne Bys Markers U d skiftning af Fællesskabet. Til
lige var mødt den ærede Landinspektør Frederich 
\Vessenberg, samt paa Lodsejernes Vegne i bemeldte 
By, nemlig Hospitalet i Aalborg, var Kammerherre og 
Stiftamtmand Pentz som Direktør tillige mødt, og paa 
Annexgaardens Vegne Sognepræsten Hr. Mørch i 
Ferslev, samt alle i Dall boende Jordbrugere og Hus
mænd, hvor da blev foretaget og bestemt følgende: 

Hartkornet blev angivet til Fordeling mellem 
Gaard- og Husmændene og med førstes Samtykke 
saaledes: 

Peder Madsen (Matr. 14, Sdr. Findelstrup), hans hid
til havte Bondeskyld. . 2 Td. 3 S k. 2 F dk. l Alb. 
og af Hospitalets Her-
ligheds Hartkorn . . . . . 2 - O - l 2 

Søren Jensen (M. 12, Nør 
Findelstrup), hans hid-
til havte Bondeskyld. . 2 
og af Hospitalets Her
ligheds Hk... . . . . . . . . 2 

Lars Vestergaard (M. 4, 
V cstergaard) . . . . . . . . . 4 

Jens Jepsen (M. 5, .Jep-
gaard) .............. 4 

Thor Christensen (M. 6) 4 

Søren Nielsen (M. 3, 
Skudshale) . . . . . . . . . . 4 

Niels Madsen (M. 7) 4 

3 

o 

4 

4 

4 

4 

4 

2 l 

l 2 

o o 

o o 
o o 

o o -
o o 
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Søren Jensen Bentsen 
(M. 8, Dalgaard) . . . . . 4 Td. 4 Sk. O Fdk. O Alb. 

Morten Andersen (M. 9, 
Boelet) . . . . . . . . . . . . . . 4 

Jens Christensen (M. 10, 
Østergaard) . . . . . . . . . 4 

Christen Mortensen (M. 
13, Mellem Findel-

4 o 

4 o 

strop) .............. 4 - 4 - O 

Peder Mørch (M. 11, Søn
dergaard), den gamle 
Husplads ikke iberegnet 4 

Jens Larsen, Husmand 
(Kirkehuset) . . . . . . . . . O 

4 

2 

o 

3 

o 

o 

o -

o 

o 
Dette Huses Jord med Huset bliver i Fremtiden 

til Dall Kirke, og Afgiften af denne Jord bliver Deg
nen (Sognedegnen i Ferslev) tillagt imod derfor at 
holde Kirken og dens Altertøj ren. 
7 Huse, hver l S kp. 2 

F dk. oh Al b. ••••• o •• l 2 3 2 
Annex-Hartkorn som hid-

til •••••••• • •• o o o o ••• 3 3 2 l 

Summa. . 59 Td. l Sk. l Fdk. O Alb. 

Efter dette Hartkorn deles Dall Bys Ejendomme 
mellem Jordbrugerne undtagen Annex-Gaarden, som 
nyder Vederlag for Ager og Eng i det hidtil havte 
Brug, mens Hede og Fækjær efter foranførte Hart
korn. 

Til Skolen henlægges i Stedet for Græsning 4 
Tdr. Land eller 56,000 D Al. efter 8 Skæpper Ager
lands Taxt. Husmændenes hidtil havte Tofter bliver 
uden for Beregningen. 
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Hernæst fremstod Søren Nielsen, Christen Mor
tensen, Peder Madsen og Søren Bonderup og erklæ
rede sig villige til paa egen Regning at udflytte deres 
Gaarde, den første til Skoeshale Agre og de trende 
andre i Søndermarken mod at nyde den forventede 
kongelige Byguingshjælp, samt Kørsel og Haandar
bejde efter Anordningerne, imod hvilken Begæring 
Lodsejerne, ikke heller øvrige Jordbrugere, havde 
noget at erindre, men bifaldt samme. 

Hvorpaa de trende Gaardbrugere, som udflytter 
deres Gaarde i Søndermarken, kastede Lod imellem 
sig, i hvilken Tur de skulde have deres Lod - og 
tilfaldt da ved saadan Lodkastning Peder Madsen den 
søndre Lod ved Ferslev Skjel, Christen Mortensen 
den midterste Lod og Søren Jensen den nordre Lod. 
Delingsplanen for sidstnævnte trende Gaarde bliver 
saaledes: 

a) Tillægges Ildkjær og Raaden Eng og alt øvrigt 
Eng og Fækjær sønden for hen til Ferslev Skjel. 

b) Nordre og søndre Mølholms Hede tillægges og 
disse Gaarde. 

c) Disse Gaarde tildeles ey videre Hede østen for 
Langfrarus Fald end som at gøre Skjellet lige 
mellem disse Lodder og tilgrænsende Hedelodder. 

d) Hvad da disse trende Gaarde endnu kan til
komme af al mulig Ejendom, tillægges dem paa 
Langframs Fald, Gaardstedet og Nør paa Ager
land, saa vidt det kan strække. 

e) Eng og Fækjær regnes imod hinanden efter 
Taxten, og tager de deres Lod i Eng og Fækjær 
samt i Heden i samme Tour som i Agerland og 
ved Lodkastning anført er. 

U dtlytteren Søren Nielsen tillægges Agerlod 
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Skoeshale Agre, det meste af Lang Agre og lidet i 
østre Ende af Baunehøjs Agre. 

Hans Fækjær tillægges ham i Vester efter Fin. 
strups Hjørne Skjel og Nord paa, saa vidt det kan 
strække. Tillige tillægges ham for Hede det Hede, 
som bliver østen hans Fækjær og Ager Lod, og det 
manglende tillægges ham sønden for Dali-Pouelstrup 
Vej. Hans Eng tillægges ham~- i det norderste af 
Brørup Enge. 

Det, som da bliver ti!b!l;e !!f Brø:r!.lp Enge, de!es 
imellem de otte i Byen tilbageblivende Hospitals Bøn
der og tager i Tour fra ves ter Side: Peder Mørch, 
Niels Madsen (nu til Skudshale), Lars Vestergaard, 
Morten Andersen, Thor Christensen (nu til Finstrup), 
Søren Bentsen, Jens Christensen, .Jens Jepsen næst 
til Søren Nielsen. 

Det vestre Gadekjær tillægges Annexgaarden og 
Thor Christensen, saa og tillægges sidstnævnte Søren 
Nielsens Enghave og Gaardsted. 

Jens Christensen tillægges Christen :\1ortensens 
Gaardsted i Vester efter Aalborgvejen, og Annexgaar
den tillægges Søren Bonderups (og Peder Madsens) 
Gaardsted i Øster til bemeldte Aalborgvej. Det østre 
Gadekjær deles imellem Niels Madsen, Søren Bentsen, 
Jens Christensen og Morten Andersen. 

Plimen for det øvrige Agerland bliver følgende: 
Peder Mørch tillægges hans Lod sønden hans -Gaard 
hen til Søren Jensens Lod i øster efter det sønderste 
Hjørne af Sønder Tofter og derfra i sønder til øster 
hen til bemeldte Udflytters Lod. Annexgaarden, som 
beholder dens Toft, tillægges dens Lod næst øster 
for Peder Mørchs Lod i øster efter det vestre af 
Christen Mortensens søndre Have, og derfra i Sydøst 
til 'Heden. 
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Næst norden for tillægges Jens Christensen sin 
Lod, og næst norden for igen tager Morlen Andersen 
i Nord efter det nordre af Vej-Agrene, og derfra øster 
paa over Gammel Vang til Heden. Næst norden for 
tillægges Skolen og Husmændene deres Agerlod, og 
sidste tillige tildeles Vederlag i Agerjord for Anpart 
af Engene, og bliver Loddens nordre Skjellinje efter 
det nordre og østre af Vejagre og derfra øster paa til 
Heden, og heraf tager Skolen den vestre Del, og næst 
østen for tager Kirkens Husmand, og derefter de 
øvrige Husmænd. 

Søren Bentsen tillægges sin Lod norden for paa 
Kaies Vang og lidt paa Langagre hen til Søren Niel
sens Lod, saa og tillægges Søren Bentsen 2 a 3 Skpr. 
Land østen hans Gaard. 

Niels Madsen tillægges det øvrige af Tofterne 
østen og norden hans Gaard, og det øvrige paa Lykke 
Blokker, Baunehøjs Vang og Fold Agre vesten for 
Søren Nielsens Lod. 

Næst vesten for Niels Madsens Lod tager Thor 
Christensen, dernæst Jens Jepsen, og næst vesten for 
indtil Vester Kjærs Dige bliver Lars Vestergaard sin 
Agerlod tillagt. 
12. Øvrige Enge: 

a) Annexgaarden beholder sin Engtoft, og det 
Eng, som bliver imellem samme og Søren 
Jensens Englod (Nr. Findelstmp) tillægges 
Peder Mørch i Nord, Niels Madsen i Midten 
og Søren Bentsen i Sønder. 

b) Fra Annexgaardens Toft af og i Vester og 
Nord bliver delt imellem følgende fra søndre 
Side i følgende Tour: Thor Christensen, Jens 
Jepsen, Jens Christensen, Morten Andersen og 
Lars Vestergaard, indtil Finstrup Skel. 
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13. Fækjæret: 
a) Lille og Store Knudsholm ' tillægges Peder 

Mørch, og Grønbaks Fredrift deles imellem 
Lars Vestergaard og Thor Christensen. 

b) Jens Jepsen, Thor Christensen og Niels Mad
sen tillægges deres Fækjær, som er lige for 
deres Agerlod. 

c) Søren Bentsen tillægges Skoeshale norden for 
Søren Nielsens Lod, næst norden for igen 
tager Niels Madsen, næst vesten for tage1· 
Thor Christensen og næst vesten for igen af 
Brørup Tuer indtil Brørup Enge tillægges Jens 
.Jepsen, og i Fald sidste da skulde mangle 
noget, lægges det indtil hans Englod. 

d) I Vester Fækjær tillægges fra Finstrup SkjeL 
følgende Mænd deres Lod: Lars Vestergaard, 
Morten Andersen, Jens Christensen, Annex
gaarden og Peder Mørch indtil Skab Eng sit 
manglende Fækjær. 

14. Heden: 

a) Husene tillægges Vederlag i Hede for Fækjær. 
b) Annexgaarden tager sin Hede næst østen for 

de søndre Udflytteres Agerlodder fra Gaardens 
Agerlod af i Sønder til Skjel (Ferslev Skel). 

c) Det øvrige af Heden imellem Annexgaardens 
og Søren Nielsens Hede Lodder bliver delt 
mellem følgende fra søndre Side eller Annex
gaardens Lod af i følgende Tour: Jens Chri
stensen, Peder Mørch, Lars Vestergaard, som 
tillige tillægges Kathede, Jens Jepsen, Thor 
Christensen, Niels Madsen, Morten Andersen, 
Husene, hvoraf Kirken tager sønderst, og 
Søren Bentsen hen til Søren Nielsens Lod. 
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15. Herefter omtales Sognets Veje, og en Del ny Veje 
anlægges, saa at Lodsejerne kan komme til de
res forskellige U dmarkslodder. 

H). De tvende Lede, som bliver for Morten Andersen 
ved Driften, bliver forfærdiget og v.edligeholdt af 
samtlige i Byen tilbageblivende Gaard- og Hus
mænd efter Hartkorn. 

17. Enhver nyder Rettighed j dette Efteraar at saa 
Rug i de gamle Agre, i hvilke j Aar er Giød Byg, 
imod derfor at give Vederlag i Græsning eller til 
Havreland efter Omstændighederne. 

18. De, som ikke have hidtil gravet for i Aar de sæd
vanlige Skudtørv, maa have Tilladelse til at grave 
samme paa deres gamle Skifter. 

19. Ingen maa bjerge Lyng i Hederne, før Lodderne 
ere afsatte, og da enhver paa sin nye Lod, og 
ligesaa forholdes det med Lyngtørvene. 

20. De Mænd, som falder med deres Agerlodder i 
Grøn Land, maa have Tilladelse at pløje paa 
Ryggen af Agrene og blande Ryggene, det første 
ste Dage før St. Olufs Dag (den 29. Juli). 

21. For det øvrige tiltræder enhver sine tildelte Lod
der til Brug, saa snart Høsten er forbi. 

22. Inden Aarets Udgang 1796 maa de udflyttede 
Gaardes Beboere have deres gamle Gaardspladser 
ryddelige, da de til den Tid tages i Brug af de 
Mænd, som samme er tillagt. 

Efter at denne Forretning var oplæst for samt
lige tilstedeværende, blev endnu erindret, at Skolen 
tillægges sin Hede Lod lige norden af de andre Hus
mænd, som er tillagt l Skæppe, 2 Fdk. og 5h Al
hum Hartkorn -- dog beholder desuagtet Skolen de 
før til samme af Sognet leverede Tørv. 
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Men derefter erklærede de tilstedeværende ej at 
have noget mod Forretningen at erindre, hvorfor 
samme og af Kornmissionen blev approberet og med 
Hænders Underskrift bekræftet. 

Datum ut supra. 

Pentz. Mouritz Mørch. Theill. Friderich Wesenberg. 

Peder Madsen, Søren Nielsen, Thor Christensen, 

Peder Mørch, Niels Madsen, Morlen Andersen, 

... )øren Jensen, Jt:,JtS Christensen., Chr. J.~fortcn.sen, 

Lars Christensen, Jens Jepsen, Søren Jensen. 

At foranstaaende er en rigtig Genpart af den paa 
Aastedet i Dall den 4cte J u ni 1795 passerede U dstyk
nings-Forretning bevidnes. 

Aalborg, d. 4' Aug. 1795. 
Pen t z. 

DE GAMLE BEBYGGELSER I DALL SOGN 

En hel Del Navne er udeladte; thi en fuldstæn
dig Liste oYer Fæstere og Ejere til hver Gaard vil 
blot være en Opremsning åf Navne og være uden 
Betydning. 

Som før fortalt var der 1562 i Dall By seks 
Dobbeltgaarde. 

Nordvestligst i Byen laa en Gaard, der senere 
deltes i Matrikkel 4 og 5. Hk. 1688: 8 - l :._ 3- l. 

Matr. 4, l'estergaard: 1600 Anders Clernrnensen12
), 

1605 og 1625 Lars Pedersen, 1630 L. P.s Svigersøn 
Lars Jensen, derefter dennes Svigersøn*) Niels Chri'
stensen, 1687 Just Christensen, 1724 Christen Just-

*) Gav 1631 4 Rigsdaler til en Kalk til Dall Kirke. 
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sen*), 1760 Christen Nielsen af Oppelstrup, fra 1788 
Lars Christensen Drastrup, 1844 Jens Jacobsen, 1861 
Jacob Jensen, senere Carl Madsen og Einer Madsen, 
saa P. H. Jensen, fra 1921 Husmændenes Udstyk
ningsforening, der frasolgte en Del Jord til mindre 
Brug, - 1922 P. M. Pedersen - nuværende Ejer 
Niels Nielsen. 

Matr. 5, Jep Gaarden (Navnet stammer vistnok 
fra Jens Jepsen Frejlev. Gaarden er nu udflyttet paa 
N ørtoftpn ). 

1474 Jes Jepsen (?)13 h), 1562 Jens Jepsen, 1600 
Jens Pedersen, 1605 og 40 Mads Pedersen, 1646 og 
1664 Niels Christensen Moesgaard, 1688 Peder Niel
sen, hvis Enke ægtede Morten Madsen, der var Fæster 
1724, saa Mads Mortensen og Morten Madsen. Den 
80/!o 1781 fæstede Jens Jepsen af Frejlev et Sted >laf 
Morten Madsen sidst beboet; han blev formedelst Van
vittighed og slet Helbred optaget i Klosteret (Aalborg 
Hospital)«. Jens Jepsen skulde yde J{irken 2 Rigs
daler til Vin og Brød af Kirkens Boel, som var lagt 
under Gaarden. 1844 Niels Chr. Pedersen, saa Søren 

*) Christen Justsen klagede til Kongen over, at Hospitalsforstan
deren behandlede ham uretfærdigt, og d. 6. April 1731 be
ordrede Kongen Stiftamtmand Claus Reventlow og Biskoppen 
i Aalborg .Magister Frants Thestrup, at de slmlde tilholde 
Hospitalsforstander JohannPs Juel ikke at bebyrde Hospitals
bonden Christen Justsen i Dall, som med Urette havde !<la
get over en Restance paa 8 Rigsdaler, han skulde skylde 
Hospitalet, og med Rette havde klaget over ubilligt Arbejde 
og Hoveri, som var ham paabyrdet af Forstanderens Fader 
Hr. Borgmester Mathias Juel som Forstander paa Hospitalet. 

Sagen trak øjensynligt i Langdrag, og den 16. Juli 1735 
bevilgede Kongen Christen Justsen fri Proces i »Sagen om 
Forurettelse af hans Gaards Jorder«13

). 
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Chr. Vestergaard og Knud Vestergaard, - fra 1908 
nuværende Ejer Sognefoged Søren Rytter Pedersen. 

Øst for Jepgaard laa Byens største Gaard, Matr. 
3 + 6. Endnu 1688 var den delvis Selveje; men 
ved Udskiftningen var Selvejerretten (Bondeskylden) 
bortsolgt. Den østre Halvgaard, M. 3, flyttedes 1796 
ud paa Skudshale Agre, som den fik Navn efter. 

Matr. 6, den vestre Halvgaard - er udskilt om
kring 1735. 

Omkring 1740 Christen Jensen, fra 1760 Thor 
Christensen, 1812 Jens Andersen, 1844 Niels Jensen, 
1862 Jens Jensen Pedersen, fra 1883 N. P. Pedersen 
og fra 1921 Povl Povlsen. 

Foldagergaard er en Pareelgaard herfra. 
Matr. 3, Skudshalegaard - en ældgammel Selv

ejergaard. Begge Halvgaarde Hk. 1688: 10-1-2 -l. 
1562 Søren Andersen, cirka 1590-1605 Just 

Pedersen, der omkring 1627-34 var Herredsfoged. 
Han overtog 1605 sin Faders, Herredsskriver »Per 
Skriver«s Gaard i Ferslev. 

Rimeligvis var hans Moder Datter af ovennævnte 
Selvejerbonde Søren Andersen; thi han og hans ældre 
Søster Inger Pedersdatter, der var gift med Bertel 
Kjærulf i Vadumtorp, ejede Gaardens Bondeskyld 
sammen. Just fæstede Gaarden ud til forskellige 
Mænd, vist af Familien: 1610 Hans Pedersen, 1625 
Christen Knudsen og 1635 Willads Jensen. 

Foruden sit Hjem havde han en anden stor 
Gaard i Ferslev i Fæste af Kronen. Hans Kone hed 
Maren Jørgensdatter Kjærulf og var fra Østbjerg 
Kjær Herred. 

En Søn Povl Justsen fæstede 1630 en Gaard 
Miels14

), Christen Justsen var Selvejer i Ferslev15
), og 

en tredie Søn Peder var Præst paa Mors16
). Den 

2* 
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fjerde Søn Jørgen Justsen blev 1634 Herredsfoged 
efter Faderen. 

Han ønskede at flytte til Skudshale, hvorfor han 
korn i stor Strid med sin Faster og hendes Slægt, 
samt Willads Jensen11

). Striden førtes baade for 
Herreds- og Landsting; men Jørgen sejrede og drog 
1636 til Dall, hvor han døde omkring 1680. For
uden Skudshale ejede han en mindre Gaard i Dall, 
samt noget Selvejergods udensogns. 

Hans H nstru hed Kirsten Christensdatter Schiøn
ning. D. 24' Jan. 1685 gav hun Kongen: Skøde paa 
Herligheden af en Gaard i Lillevorde18

). Endnu 1688 
boede hun i Skudshale, som hun ejede sammen med 
Vogn og Søren Christensen i Aalborg og Urban An
dersen i Klitgaard. 

1710 og 1733 var Jens Pedersen Hospitalets Fæ
ster, og efter hans Død sidstnævnte Aar deltes Gaar
den i 2 (se foran). 1741 hed Fæsteren Peder Jensen. 

Omkring 1750 Christen Jensen, fra 1760 Søren 
Nielsen Brinch, som 1796 udflyttede Gaarden, 1840 
Jens Sørensen Brinch, 1845 P. Staugaard, senere F. 
Th. M. Løbnitz, der 1866 solgte Gaarden til Baron 
Niels Juul-Ryssensten. 1867-75 Frederik Eriksen, 
1875-98 Niels Chr. Eriksen, 1898-1906 Kammer
raad E. W. Schmidt, der sidstnævnte Aar solgte til 
Anton Chr. Larsen Winther af Visse Nygaard. Nu
værende Ejer fra 1941 : Aage Winther. 

Øst for Aalborgvejen laa en Gaard, som 1562 be
boedes af Christen Jensen; senere deltes den i Matr. 
7 og 8. Hk. 1688: 7- O- 2- 2. 

Matr. 7, Fredel'ik Frederiksens Gaard. 
1600 og senere Søren Jørgensen. 1629 gav Tho

mas Jensen Munk, Søn af Jens Munk i Vadum, 10 
Daler og l Okse i Stedsmaal af en Gaard i Dall, 
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som Søren Jørgensen (hans Svigerfader) fradøde, og 
1672 og 1695 nævnes Thomas Thomsen Munk, 1701 
og 1724 .Jens Andersen, 1770 Julius Jensen, fra 1784 
Niels Madsen Krag fra Ellitshøj, 1844 Andreas Niel
sen Krag og 1862 Niels Andreassen Krag. 

Fra 1911 nuværende Ejer Fr. Chr. Frederiksen 
fra Dall Østergaard (M. 10). 

Mair. 8, Dalgaard, Parcel af 7. 
1664 Jens Simonsen, 1683 Niels Pedersen (Buus), 

saa Peder Nielsen, Niels Pedersen og 1714 og 1724 
Christen Justsen. 1770 Jens Larsen Thorup, fra 1786 
Søren Jensen Bentsen af Gug, 1844 .Jens Sørensen 
Bentsen, 1862 og 1898 Søren Jensen Bentsen, herefter 
flere Ejere - fra 1930 Holger Børresen. 

Gaarden er siden Udskiftningen udflyttet paa Dall 
Østermark nær ved Korsdalen og Povlstrup Skel. 

I Sydsiden af Dall By laa ligeledes 3 Dobbelt
gaarde. 

M a tr. 11, Søndergaard, der tidligere var delt mel
lem 2 Fæstere, beboedes 1552 og 1562 af Peder Niel
sen, som førstnævnte Aar klagede til Kong Christian III 
over Lensmanden paa Aalborghus angaaende Bøn
dernes Gæsteriafgift Hk. 1688: 6- 3 -O- O. 

D. 2' Januar 1552: Kong Christian III skriver 
til Oluf Munk, Lensmand paa Aalborghus, at Niels 
Aagesen i Dall (se Østergaard) og Peder Nielsen i Dall 
har klaget over, at han (Lensmanden) paa Kongens 
Vegne bar forlangt l Td. Havre af Kronens Bønder 
i Fieskum Herred for hver Hest, de skulde holde i 
Gæsteri, hvilket de ikke kunde bekomme*) at give, 
men begære, at de maa blive ved det gamle Gæsteri. 
Og Kongen befaler, at hvis de ikke godvillig vil yde 

*) overkomme. 
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Havren, da at lade det blive staaende ved samme 
Gæsteri, til han faar nærmere Besked fra Kongen19). 

Gæsterihavren var en af Kronbøndernes Land
gildeafgifter, en Forpligtelse til at føde Kongens og 
hans Følges Heste, naar han gæstede Egnen. 

Afgiften rettede sig nogenlunde efter Gaardenes 
Størrelse. Skudshale ydede Havre til 9 Heste, Fin
delstrup, Vestergaard og Østergaard til 8, Dalgaard 
til 5 og Annexgaarden til 4 Heste - og Y delsen var 
l Td. Havre aarlig pr. Hest. 

Senere afløstes denne Algitt eller en Del af den 
med l Mark og 4 Skilling pr. Hest. 

D. 5' .Januar 1558: Kongen tilskriver Lensmand 
Otto Brahe paa Aalborghus, at da Peder Nielsen i 
Dall som Fuldmægtig for Bønderne i Fieskum Her
red har berettet, at de ikke kunde give Havre for 
deres Del af Gæsteriet, som O. B. forlanger - for
medelst den store Dyrtid paa Havre - skal Otto 
Brahe tage Penge for alt Gæsteriet. 

1600 Lars Pedersen og Herredsfoged Christen 
Po,·lsen. 

Sidstnævnte døde i Vestergaard omkring 1627. 
Han havde tidligere boet i Findelstrup, som han 
havde overladt til sin Søn Povl Christensen. 

Den 22' .Juni 1626 udspilledes en Aften et trist 
Drama i Vestergaard. 

Man var lige bleven færdig med Gaardens Hø
slet, og Herredsfogeden bad da en af sine Karle, 
Peder Pedersen Blok, om den næste Dag at gaa til 
Finstrup for at hjælpe Søren Ibsen med Høet. Per 
svarede imidlertid sin H nsbond trodsigt og nægtede 
at gaa. 

U n der den paafølgende Ordstrid traadte M anden 
i Findelstrup, ovennævnte Povl Christensen, ind. 
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Han hørte lidt paa Skænderiet, og sagde saa: ))Du 
svarer altid min Fader saa ilde. Du tager en stor 
Løn og kan vel nok gøre en Dags Gjerning for en Dan
nemand, som vi igen kan have Laan og Magt af!« 

Per Blok bandede og raabte: )) Det angaar ikke 
dig; det er jo ikke dig, jeg tjener!« -, hvorpaa han 
sprang op fra Bordet og løb ud paa Gulvet. 

Her kom de to Mænd i Haandgemæng, og kort 
efter laa Per Blok død paa Gulvet, medens Povl stod 
med en blodig Kniv i Haanden. 

Senere hævdede han og Folkene i Gaarden paa 
Fieskum Herreds Ting, at Kniven var Pers, og at 
denne havde brngt den først og saaret ham i Armen. 
Under Kampen havde han vristet Kniven fra Per og 
))Var desværre kommen til at slaa ham ihjel med 
den.« 

Nævningene ved Herredstinget frifandt derpaa 
deres Herredsfogeds Søn; men Per Bloks Slægt, der 
mente, at der var noget muggent ved Historien, ind
ankede Sagen for Viborg Landsting, hvor Povl Chri
stensen blev dømt fredløs 20

). 

1629 og 1646 Rasmus Thøgersen og Jørgen Jen
sen; 1629 gav Jørgen Jensen 4 Daler af 1/2 øde Gaard, 
som Christen Povlsen iboede. 

1664 Morten Justsen og Peder .Jensen Buus, 
1688 Christen Jensen og Povl Jacobsen (Kjærulf), 
1724 Mads Christensen og Mikkel Pedersen Buus, 
1750 Christen Christensen. Gaarden havde hidtil haft 
2 Fæstere, men omkring l 7 50 nedlagdes den ene 
Gaardspart. 

Jord til 1 Td. Hartkorn lagdes under Vestergaard, 
medens ovennævnte Chr. Christensen fæstede Hus
pladsen og Resten af Marken. 

1760 Peder Pedersen, fra l 776 Peder Laursen 
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Mørk, 1844 Lars Pedersen Mørk, 1865 Peder Laur
sen, derpaa Gregers 'Vinther Larsen, 1892-1908 Jens 
Larsen Winther, hvis Enke Anne Marie i 1917 afstod 
Gaarden til Sønnen Lars Winther, der i 1929 solgte 
den til Peder Pedersen af Frejlev. 

Paa Toften østen for Kirken laa Findelstrup, 
der 1796 udflyttedes til »Findelstrup Mark«, - se 
senere. Hk. 1688: 10-4- l- 2. 

Østen for Findelstrupgaarden laa den gamle Dob
beltgaard »Østergaard«, som den kaldtes i 1600erne. 
Dette Nayn er senere gaaet over paa .MalL 9, som i 
hine Tider var en Fjerdingsgaard og hed »Boelet«. 
Østergaard havde 2 Fæstere og deltes senere i de to 
Gaarde Matr. 13 og 10. Hk. 1688 : 8- 2 - 3- O. 

Matr. 13, Brasgaard - er den vestre Halvgaard. 
1600 Peder Trudsen, 1630 og 1646 Niels Andersen 

(Niels i Østergaard), 1664 Søren Lauritzen, 1688 og 
1724 Jens Lauridsen, l 770 Morten Jensen, fra 1780 
Christen Mortensen, som 1796 udflyttede Gaarden, der 
herefter kaldtes Mellem Findelstrup, 1801 Peder Si
monsen, fra 1807 Povl Nielsen Kraas fra Svendstrup, 
1844 Sønnen Anders Povlsen Kraas, 1861 Lars Jen
sen, senere Anders Chr. Andersen ( t 1889), · Morten 
Jensen og fra 1916 Anton M. Th. Andersen. 

1916 urlskiltes en Parcelgaard, Findelstrup Ny
gaard, som Carl E. Andersen fik - nuværende Ejer 
Søren Hæsum. 

Den østre Halvgaard beholdt ved Udskiftningen 
sin gamle Plads, og Fæsteren Jens Christensen fik 
overladt Brasguardens Have og Gaardsplads. 

Matr. 10, Østergaard. 
1552 Niels Aagesen (se Vestergaard), 1562 Anna 

Nielsis, 1570 og 1600 Herman Nielse n, 1605 og 1640 
Jens Pedersen Buus, 1646 og 1672 Niels Jensen Buus, 
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1688 Jens Nielsen og 1724 Niels Jensen, 1760 Jens 
Jensen Sæderup, fra 1777 Jens Christensen Herritz
dal, 1801 Søren Jensen, 1844 Peder Mortensen, her
efter skiftende Ejere, bl. a. Sognefoged Søren Ander
sen og Niels Christensen, indtil Gaarden købtes af 
Anders Chr. Frederiksen af Nørholm, hvis Søn J. 
Christian Frederiksen i 1917 blev Ejer. 

Foruden forannævnte 6 Dobbeltgaarde var der 
en Del mindre Ejendomme i Dall By. 

Matr. 9, »Boelet«, nu Østergaard, var oprindelig 
kun et Boel, en lille Fjerdingsgaard paa et Par Tdr. 
Hartkorn. 

1562 Per Hareldsen, 1601 og 1625 Herredsfoged 
Christen Povlsen, 1630 og 1664 Per Laursen, 1688 
Lars Pedersen, 1710 og senere Just Christensen. 1733 
»Fastelavns Søndag begravede jeg. Just Christensens 
Hustru i Boelet,« skriver Sognepræsten i den gamle 
Kirkebog. ' 

1770 Anders Mortensen, fra 1780 Morten Ander
sen, som ved Udskiftningen fik Jord til 41/2 Td. Hart
korn, ligesom Byens andre Gaardrnænd. 

1844 Anders Mortensen, 1862 Laust Andersen, 
1882-88 Mads P. Andersen fra Nørgaard i Povlstrup, 
1888- 1910 Broderen Jens Andersen, hvis Enke Ane 
Marie Knudsen i 1916 overdrog Gaarden til sin Svi
gersøn Jens W"inther fra Vestergaard. Fra 1930 nu
·værende Ejer Marius Christensen fra Sofiendal. 

Det nedlagte Selvejerboel laa formentlig lige søn
den for Skudshale. Paa Bykortet ses her en af Diger 
indhegnet Plads uden Bygninger (Kortets No. 100). 

Boelet sattes 1662 til Hk. 2- 6- 3- l og 1688 
til l - 6 - l - l og ejedes af Herredsfogedslægten i 
Skudshale, under hvilken Gaard det omkring 1700 
lagdes. 
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1636 hed Fæsteren Joen Svendsen. Han næv
nes under de Stridigheder, der førtes, da Jørgen Just
sen nævnte Aar flyttede fra Ferslev til Dall (se foran). 
1660 og 1683 Hannibal Laustsen Smed og 1688 Lars 
Hannibalsen. 1724: »Et øde Boel, bruges af Jens 
Pedersen (i Skudshale).« 

DALL HUSE. 

I 1600erne fandtes der 7-8 Huse i Byen. 
3 af Husmændene var Fæstere under Findelstrup 

og 2 under Skudshale, og et af Husene hørte til 
Finstru p. 

Endvidere var der i Dall en Byhyrde, som boede 
Øster i Byen*). Alle disse Huse laa paa Nordsiden 
af Gaden østen for Dalgaard, og Fæsterne ydede in
gen Landgilde, men gjorde en Dags Arbejde om Ugen 
til Ejeren. Præstens Husfæster (Matr. 16) boede der
imod paa Sydsiden af Gaden mellem Boelet og 
Østergaard. Hans Hus hed senere »Politikammeret«. 

Ved Udskiftningen var der 11 Huse i Byen. Nogle 
af Husmændene var Haandværkere (Smede, Vævere, 
Skræddere), andre var Daglejere paa Gaardene21

). 

De tre var kommunale >>Embedsmænd«, By
smeden, der boede vestligst ved Dalgaard, samt By
hyrden og Skolemesteren, der boede længst mod Øst. 

Husmændene ydede nu 1-2 Daler aarlig til 
Hospitalet i Huspenge. 

Ved Udskiftningen fik Husmændenes Ejendomme 
Numrene 16-24 (de senere Matrikelsnumre), medens 

•) 1615 betalte Husmand Søren Madsen i Dall 3 Daler for Bor
dag (Slagsmaal), han gjorde med Jens Hansen, og Jens Han
sen Hyrde betalte 2 Daler til Kongens Kasse for Parlamente 
(Strid), han var i med Søren Madsen (Lensregnskabets Sage
faldsliste). 
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Skolelodden blev Nr. l, og Degnen samt Beboerne af 
16, 17, 20, 21 og 22 fik hver tillagt nogle Tønder 
Land østen for Byen ved KorsdaL 1844 boede Chri
sten Sørensen Falsen i del. udflyttede Sted Matr. 20, 
hvortil da var købt Lodderne 16, 17 og 21. Senere 
tilkøbtes Lod Matr. 22, samt en Del Jorder fra Dal
gaard. 

Den saaledes sammenflikkede Gaard kaldes Fals
gaard og ejes nu af Jeppe Sørensen. 

DALL KIRKE. 

Sognets første Kirke var en beskeden Trækirke, 
der laa paa den nuværende Kirkes Plads, og dens 
Levetid har vel været et Par Hundrede Aar. 

l Valdemarstiden opførtes den nuværende Kirkes 
Skib og Kor af Kampesten i romansk Stil. Taarn 
og Vaabenhus er senere Tilbygn~nger. 

I 1882 beskriver Arkitekt F. Uldall den som lille 
og uanselig: »De udvendige M ure er bulede og ujævne 
af raa Kampesten, og saa godt som hele Inventaret 
er i daarlig Stand. En stor Del af Taarn, Vaaben
hus og Korgavl er af daarlige, halvforvitrede Mur
sten.« Kirken tilhørte, som næsten hele Sognet, i 
den senere Middelalder Viborg Bispestol - og kom 
ved Reformationen 1536 til Kronen, der den 12' Maj 
1679 solgte alle Pastoratets 3 Kirker med Kirkegods 
og Tiender til Thøger Lassen paa Rødslet22

) (se foran), 
som snart efter afhændede Dall Kirke til Stiftshospi
talet i Aalborg, der, paa en kort Periode nær, var 
Ejer til 1913, da den overtoges af Sognets Beboere. 

Den 16' December 1595 fæstede Selvejerbonden 
Just Pedersen i Skudshale paa Livstid Kronens og 
Kirkens Parter af Korntienden i Dall for 6 Tdr. Byg 
aarlig til Kronen og 8 til Kirken 23

). 
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1664 havde Sønnen Herredsfoged Jørgen Justsen 
Kronens Tiende i Fæste for 6 Tdr. Byg - og paa 
sine Bymænds Vegne Kirkens Tiende for 9 Tdr. Byg. 

Den 16' Januar 1666 afhændede Frederik III 
Dall og flere Sognes Korntiender til Frederiksborg 
lærde Skole; men som ovenfor nævnt købte Tøger 
Lassen i 1679 disse Kirker med Tiender, Kaldsret og 
al anden Herlighed. 

I Skødet nævnes bl. a. »Kirkens Tiende af Dall 

Dall I<irke. 

Sogn, 9 Tønder Korn, samt 3 Stykker Jord paa Dall 
Mark (Kirkebuset) og Landgilden af en Gaard af 
Hk. l - l - 2 - 2 (Kirkeboelet) 24

)' 

I 1886 lod Stiftshospitalet Kirken gennemgaa en 
grundig Restauration (Arkitekt Uldall), hvorved man 
søgte at bringe den tilbage til dens oprindelige Stil. 

Taarnets øverste Del, der var af gule Munkesten, 
og Vaabenhuset blev ommuret, og Kirken fik ny rund
buede Vinduer. Skibet har nu nyt Bjælkeloft og 
Koret Krydshvælving. 
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Ved Restaurationen fandt man Rester af Kalk
malerier fra Begyndelsen af 1500erne. 

Der lagdes Bræddegulv under Stolene, som for
nyedes, og Kirken fik baade ny Altertavle (A. Dorph) 
og Prædikestol. Udgifterne var omkring 16,000 Kro
ner, et den Gang betydeligt Beløb. 

Ved et Pro,•stesyn i Efteraaret 1886 udtaltes, at 
))Arbejdet gør alle Vedkommende Ære, og de fortje
ner Tak for den Omhu og Offervilje, som er vist for 
at denne Kirke kunde svare til sin høje og hellige 
Bestemmelse«. 25

) 

Hospitalet og siden Kirkens Menighed har siden 
holdt Kirken smukt vedlige. 

Af det gamle Inventar kan nævnes den romanske 
Granit Døbefont med Messing Daabsfad. Fadet har 
følgende Inskription: ))Dette Becken er foræret til 
Dalls Kirke af Anna Christensdatter Schiønning Anno 
1689«. (Se Finstrupgaard.) 

Under Foden paa Alterbægeret staar: nDenne Kalk 
og Disk Loed H. C. C. i Ferslev koste, hvortil N. C, 
i Dall gaf 4 Daler. H. C. C., M. C. D. - N. C., 
M. L. D. Anno 1631.« 

Niels Christensen og Maren Larsdatter boede i 
Dall Vestergaard. 

I Alterbordet fandtes i den katolske Tid ind
muret en stor 4-kantet Sten med en 4-kantet Huling, 
hvori der var et Relikvigemme (Blykapsel) med en 
Helgen levning. 

Ved en Reparation, ''ist omkring 1800 eller før, 
fjernedes disse Ting. Relikvigemmet landede paa 
Nationalmuset, hvor der tillige findes et gammelt 
Jernstel til Alterlys fra Dall Kirke; men Stenen") kom 

* Meddelt af Lærer H. Møller i Haals. 
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over i Annexgaarden, hvor den i mange Aar sad ind
muret i et af Udhusene. Senere laa den npaaagtet i 
Gaardens Have, indtil den blev købt og ført bort af 
en Oldsagsjæger. Den burde have været anbragt paa 
sin rette Plads i Kirken. 

DALL KIRKEGODS. 

Matr. 15, Annexgaarden, var Præstegaard i den 
katolske Tid og siden Ferslevpræstens Annex-
gaard. 

1664 svarede Fæsteren aarlig 8 Skpr. Rug, l~ 

Skæpper Byg, 20 Skæpper Havre, l Svin, l Pund 
(71/4 kg) Smør og Gæsteri til 4 Heste (= 5 Mark 
Mønt) til Sognepræsten. Hartkornet 5- 3 - 2 - 13h 
nedsattes 1688 til ~ - 3- 3 - l og sattes 1844 til 
3 - 7 - O - 1 3/~. Sidstnævnte Aar svarede Annex
bonden 12 Tdr. Byg til Sognekaldet 

Fæstere og Ejere: 1615 ~Niels i Præstegaarden«, 
1660 Lars Jensen, 1710 Per Laursen, 1741 Lars 
Pedersen, 1768 døde »Annexbonden i Dall Lars Peit
tersøn«26), 1801 Lars Larsen, 1844 og 1862 Anders Lar
sen, 1871-1916 Jens Andersen, 1916-37 Johan K. 
Kjeldsen, hvis Søn J. L. Kjeldsen nu ejer Gaarden. 

Kirkeboelet laa sønden til Gaard Matr. 5, hvortil 
det omkring 1640 lagdes. Hartkornet l - 3 -O- O 
sattes 1688 til O - 7 - O - 2. Det var oprindelig 
som næsten alle Ejendomme i Dall Selveje. Efter at 
det var kommen til Kronen, skænkede Kongen det 
til Kirken. Se N o. 99 paa Bykortet. 

1562 havde Herredsfoged Povl Ibsen det i Fæste 
af Præsten, og senere fæstede Lille Christen Povlsen 
det. Han drev det først under Findelstrup, men 
fæstede det senere ud paa anden Haand. 

I 1630erne havde den sidste Fæster Jens Nielsen 
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stor Ballade med Jørgen Jensen i Vestergaard og 
Niels Andersen i Østergaard, som begge søgte at tage 
nogle af KirkeboeJets Agre i Brug. Striden førtes 
baade paa Herreds- og Landsting. 

Kort efter fæstede Niels Moesgaard i Jepgaarden 
Boelet, og han og senere Sønnen Peder Nielsen sva
rede 2 Tdr. Byg am·lig til Kirken af Jorden. 

Da Jens Jepsen d. 30ho 1781 fæstede Jepgaard 
efter Morten Madsen, som paa Grund af Sygdom 
havde opgivet sit Fæste og var flyttet paa Hospitalet, 
maatte han ifølge Fæstebrevet am·lig give 13 Daler i 
Landgilde af Gaarden og »til Dall Kirke give 2 Tdr. 
Byg, som Præsten nyder til Vin og Brød«27

). 

Op i 1800erne afløstes de 2 Tdr. Byg med 2 
Rigsdaler, som det synes en noget mager Afløsning. 

Man fristes næsten til at tro, at det var gaaet 
tilbage med Gudsfrygt og Altergang hos de gode Dall
boere - eller ogsaa har Prisen paa Byg været lav. 

Matr. 16, Kirkehrzset. Endvidere ejede Kirken 3 
Stykker Jord i Bymarken paa tilsammen lidt over 
3 Tdr. Land. Denne Kirkejord saltes 1688 til 23/± 
Skp. Hk., og Sognedegnen i Ferslev nød Indtægten 
deraf. 

Jorden brugtes nævnte Aar af Søren Kjærulf i 
Findelstrup, og lige til Udskiftningen af hans Efter
følgere i Gaarden. De ydede l Td. Byg i aarlig Leje. 

1795 fik Kirkens Husmand Jens Laursen sine 
23

/4 Skp. Hk. anvist lige østen til Skolelodden, og det 
bemærkes (se U d skiftningen), at Afgiften af J orden 
skulde tilfalde Degnen for at holde Kirken og Alter
tøjet rent28

). Han købte 1798 Huset for l 00 Rdlr. 
Lodden købtes senere til Falsgaard. 
»Kirkehuset« har i Mands Minde heddet »Politi

kammeret«. 
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DALL SKOLE. 

Hele Pastoratet havde fordum en fælles Sogne
degn, som residerede i Ferslev. 

Ifølge Præsteindberetningen af 1690 hed Sogne
degnen da Willum Kjeldsen Nors (begr. 2/2 1705). 

Kirkens Ejer, Assessor Thøger Lassen til Rødslet, 
havde »tillagt ham en liden Kirkebolig i Ferslev, hvis 
Bygning nu er hel brøstfældig«. 

Degnen havde 3 Stykker Jord paa Ferslev Mark, 
Lillebros Vang, Kirkegaards Vang og Langager, hvori 
kunde saaes 7 Skæpper Byg, samt 3 Stykker paa 
Dalls Mark sønden Tværhøj, 18 Favne bred, hvori 
kunde saaes 18 Skæpper Byg. 

Indkomsterne var desforuden: Degnekorn, l 
Skæppe af hver Gaardmand, 6 Sletdaler i Højtids
offer, i St. Hansrente l Ost, i Julirente intet, Alle 
Helgensoffer l Sletdaler 8 Skilling, i Paaskerente l 
Kage og nogle Æg, af en Del (af Tiendeyderne) 8 og 
af en Del 10 Æg. Af Husfolk og Indsiddere 4 Skil
ling - og uvisse Indkomster l Sletdaler29

). 

Efter Willum Kjeldsen blev Peder Nielsen Degn 
og Skoleholder i Pastoratet, og senere nævnes Niels 
Knudsen Hoe, der døde i Ferslev den 27. Februar 
176280

). 

1735 skrives: »Degnen i Færslev paaleggis at 
holde Skole i Færslev Bye, hvorhen Bønderbørnene 
af de tvende meget smaa og nærliggende Annexer 
DaH og Valsted skal forføye sig til Undervisning.(( 81

) 

Men den 23. Januar 1739 kom Christian den 6's 
Skoleforordning, efter hvilken ethvert Sogn, ogsaa 
paa Landet, skulde ha ve sin egen Skole. 

Nu fik Dall sin første Skolemester; men som det 
ses af efterfølgende, ''ar hans Embede ikke af de 
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fedeste. De første Lærere i Dall var kun Skolehol
dere, og de kirkelige Forretninger besørgedes stadig
væk af Sognedegnene i Ferslev. 

I Viborg Bispearkiv findes en Indberetning om 
Skoleordningen, dateret Dall By den 14. November 
1741 og underskrevet af samtlige Sognets Mænd. 

Heri berettes: »Dalls Skole angaaende! Forige 

Dall Skole . 

Aaringer hidindtil haver vii underskrevne Dalls Sog
nemænd haft aarlig een Skoleholder, som haver læst 
for vores Børn fra Mikkelsdag og til Paaske; thi om 
Sommeren at holde ham var ei alleene aldelis u-taa
lelig for dette ringe og liden Sogn, mens endog til 
liden eller ingen Nøtte, heldst enhver om Sommeren 
behøver sine Børn, og følgelig ingen da søger Skolen. 
Herimod haver Skoleholderen nødt sin Kost hos os, 
een Uge hos een, og een anden Uge hos een anden, 
Mand fra Mand, omkring i Sognet, og der foruden 

3• 
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til Løn 9 a 12 Mark. Dette er nu efter Raadføring 
med vores Hosbunde forandret saaledes: 

l. Anders Andersen (i den vestre Halvgaard i Fin
delstrup) udi Dall Bye overlade aarlig sin østre 
Stue til Skolestue, som ei alleene dertil er stor 
nok, mens endog beqvem, saa som der igennem 
falder ingen Gang til andre Værelser, og indræt
ter han der i Stuen paa egen Bekostning fornøden 
Borde, Benkke og Kakkelovn for Ungdommen. 

2. Forskaffer hand Skoleholderen frie Kost ved 
bands Bord lige med ham selv, frie Seng og 
Sengeklæder Tvel (Vask), samt frie llding for 
ham og Skolebørnene, hvorimod Anders Ander
sen ei ::~lleene bliver frie for noget til samme 
Skolehold at svare, mens endog derforuden 
niuder aarlig 12 Skpr. Rug, 12 Skipper Biug og 
Penger 4 Rdlr., samt Ilding af hver Gaard- og 
Boelsmand uden Forskiæl 12 Skilling. 

3. Endelig niuder Skoleholderen aarlig til Løn 3 
Rdlr. 2 Mk.« 

Derefter følger Specifikation over llVers Ydelser 
hertil. Det skal alt afleveres til Anders Andersen, 
der betaler Skoleholderen. 

Man ser, at denne Skoleordning ikke har været 
nogen særlig indbringende Forretning - hverken for 
Skoleholderen eller for hans ))Plejefader« Anders An
dersen; men alligevel syntes Dallboerne, at den var 
dem for kostbar - thi Indberetningen slutter · saa
ledes: l>- - - og som denne Kost og Løn falder 
dette lidet Sogn heel tungt at udreede, saa ifald een 
Skoleholder for ringere kunde faas, kommer Mode
rationen eenhver af Sognemændene til Afdrag udi 
hvis dennem er paalagt - -.«32

) 
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Allerede 1742 døde Anders Andersen i Vester Fin
delstrup. Om hans Efterfølger Jens Bonderup ogsaa 
har været Husvært for Skolevæsenet, vides ikke; men 
1770 Yar der Skole i et Hus, som laa østligst i Dall 
By. Til Huset hørte lidt Jord, og Læreren havde 
fæstet det af Aalborg Hospital for 2 Rdlr. i aarlig 
Leje 33

). Det er Matrikel l paa Bykortet. 
1854 byggedes der en ny Skole i Dall, den som 

Folk nu kalder »den gamle Skole<•. 
I Sogneforstanderskabets Møde den 7. Februar 

forelagdes Overslaget, der saa saaledes ud: 

Tømmer med Tømmerarbejde. . . . . . . . 324 Rigsdaler 
M urerarbejdet med Tillæg af Materialier 31 R 

Døre og Vinduer .. . ................ 142 
Tag, Tækkearbejde og Simer . . . . . . . . 10 

l alt. . . 794 Rigsdaler 

Bygningen skulde være 27 Alen og 21 Tommer 
lang og 11 Alen bred, og Stuerne 4 Alen høje fra 
Gulv til Bjælker. Gulvene skulde være af Brædder; 
kun i Køkken, Spisekammer og Saltekammer skulde 
anvendes helbrændte Sten. 

Arbejdet skulde udbydes i Licitation, og Fm·stan
derskabet vilde saa vælge mellem de tre billigste 
Tilbud. 

Arbejdet skulde paabegyndes den 18. Maj, og 
Skolen skulde være under Tag den 14. Juni og være 
klar til >>Af-Syn« den 10. August. 

For Tidsoverskridelser skulde Haandværkerne 
give 5 Rigsdaler i Dagmulkt. 

Skolepatronen, Gaardejer Niels Chr. Nielsen i 
Dall, skulde være tilsynsførende, og hos ham skulde 
Konditioner og Tegninger ligge til Eftersyn. 



38 KR. VÆRNFELT: 

Beboerne i Dall s k ulde forrette Kørselen; men 
»Det kan ikke af Entreprenørerne paalægges Beboer
ne at hente Mursten og Kalk længere borte, end 11/2 
Miil fra Skolen, ligesom intet Tømmer hentes læn
gere borte end i Aalborg«. 

Efter de opbevarede Konditioner8<1) at dømme 
blev »den gamle Skole«, som opførtes paa den ældste 
Skolebygnings Plads, et særdeles pænt og efter Da
tidens Forhold udmærket Skolebus, og det var i Brug 
som Skole til 1933, da den ny Skole byggedes i Syd
siden af Byen. 

I 1857 oplyses, at Dall Skole havde 30-40 Børn. 
Embedets Reguleringssum var 341 Rdlr. 27 Skill., der 
ydedes gennem 6 Tdr. Rug, 30 Tdr. Byg, 20 Rdlr. 
for Kirkebetjening, 40 Rdlr. i Offer og Accidenser, 
Fourage og Brændsel efter Anordningen, 5 Lispund 
Ost, en meget god Fribolig, Jordlod 4 Tdr. Land ret 
god Jord nær Skolen af Hk. 41

/2 Skp. Der holdtes 
3 Køer og 8 Faar. 

Desuden var det· en Hedelod 1/s Mil borte, hvor
af en Del var opdyrket. 

Kirkeejeren, Aalborg Hospital, betalte 2 Rdlr. 64 
Skilling aarlig for Renholdelse af Altertøjet 

I 1877 havde Lærer Jespersen 3 Køer og 6 Faar 
og fik i Brændselsydelse 21,000 Tørv. 

1866 var Embedets Reguleringssum 438 Rdlr. 
1876 1212 Kr. 
1886 1178 
1896 1084 _35) 

Lærerne i Dall. 

Stefan Henningsen var sikkert Sognets første Læ
rer; thi 1770 siges, at han havde været i Tjeneste i 
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30 Aar, og 1742 døde hans første Kone i Dall. Han 
var født 1708 og blev begravet den 17. Oktober 1802. 

1787 nævnes »St. H., 79 Aar gl., Skoleholder, 
gift 4. Gang - gift med Enken Maren Sørensdatter, 
58 Aar gl.« 1801 bor han i en Lejestue øster i Byen 
og nævnes »Enkemand efter 4. Ægteskab, Aftægts
mand og forhen Skoleholder«36) 

Niels Svendsen var 1801 og 1818 Skoleholder. 
Han var født 1743 og gift med Karen Andersdatter. 

Fra 1/ 10 1826 Søren Christoffersen Møller, født 
1800 i Raabjerg. Senere i mange Aar Lærer i 
Ferslev. Gift med Karen Marie Hougaard. 

Fra 2/12 1830 Lars Nielsen, f. 1803 i FersleY, 
dimitteret 1828 fra Snedsted Seminarium. Kom efter 
faa Aars Ophold i Dall til Nøvling, hvor han virkede 
i en lang Aarrække. Gift med Inger Marie Møller. 

1836-40 Andreas Hjelm. Gift med Else Marie 
Høyen. 

1840-85 Jens Jespersen, født den 9. Oktober 1813 
i Lihme (Salling), Søn af Lærer Jesper Nielsen Brøn
dum, dimitt. Snedsted 1838 med Udmærkelse, død i 
Aalborg 1895. Gift med Maren Bisgaard Oddershede. 

1885-97 Pedel' Pedersen, kaldet »Sjælland«, født 
den 9. December 1858 i Rold, Søn af Hmd. Peder 
Pedersen, dimitt. Gjedved 1880, Lærer i Borup, Molle
rup og Lading. Gaardejer i Svendstrup, død den 28. 
November 1935. Gift med Jensine Elisabeth Jens
datter, født den 15. Maj 1856 i Astrup, Datter af 
Gaardejer Nis Christensen87

). 

1898-31
/12 1932 Niels Olesen, født den l. Januar 

1865 i Ø. Hornum, Søn af Hmd. Ole Gravesen, 
dimitt. Ranum 1887, Lærer i Hæsum og Gjerding. 
Gift den 10. Maj 1894 med Else Kirstine Qvist, født 
den 9. Juli 1873, Datter af Gaardejer Jens Qvist, 
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Hæsum. Lærer Olesen erhvervede i Tidens Løb en 
Del .lorder, som han drev sammen med sin Skolelod. 
I 1933 købte han den gamle Skole, hvor han boede 
til 1936, da han solgte den med 6 Tdr. Land. Bor 
nu i Aalborg. 

Fra 1/t 1933 Knud Laurids J(arlsmose, født den 
2. April 1906 i Ikast, Søn af H md. L. J. K. Karls
mose, dimitt. Nr. Nissum 1927, Lærer i Bøstrup. 
Gift den 15. Juni 1933 med Lydia Jensen af Juels
minde, født den 10. Maj 1907. 

MATR. 2, FINSTRUPGAARD. 

»Fins Torp« er en gammel Selvejer- og Ensted
gaard; den er oprettet l 000-1200 og bærer N av n 
efter Grundlæggeren. 

Den tilhørte sidst i Middelalderen Viborg Bispe
stol, men kom 1536 til Kronen. 

Den 10. Juni 1583 solgte Frederik II Gaarden 
til Bjørn Andersen paa Vitskøl Kloster38

). 

Else Bjørnsdatter bragte den med mere Gods til 
sin Mand, Jørgen Friis til Krastrup, fra hvem den 
overgik til Sønnen, kongelig Sekretær Iver Friis til 
Ørbæklunde. 

Den 7. Juli 159839
) anmodede Christian IV I,·er 

Friis om at faa Finstrup m'ed mere Gods paa Aal
borg Egnen for nogle af Kronens Gaarde i Kalø Len. 

Mageskiftet trak dog ud i nogle Aar, og først 
den 24. Februar 1602 bød Kongen Lensmanden paa 
Aalborghus Mandrup Parsberg lægge »Finstrup i Dall 
Sogn med den sydlige Halvdel af Kjøttrup*) Kjær og 
Lyngholmen« under Aalborghus40

). 

") Kettrup Enge i Bndolfi Landsogn S. Ø. for Skalborggaard. 
D. 12. Dec. 1648 gav Kongen Borgmestrene i Aalborg Brev 
paa et Stykke Eng, kaldet I<øttrup Kjær, og Borgerskabet 
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1604 havde Ridefogeden paa Aalborghus Hans 
·wandal, senere Borgmester i Aalborg, Finstrup i Fæste 
af Kronen, - og i Lenets Ekstraskattemand tal af 1611 
staar: »Item (ligeledes) haver Hans \Vandal, Ride
foged paa Aalborg Slot, som s el v var med at s k ri ve 
Skatten, paa Kongelig Majestæts og Rentemesterens 
gode Behag sin Gaard fri for Skat, kaldes Finstrup, 
som han bruger Avl til - og deraf ingen Skat er 
bekommet.« 

1615 gav Søren Ibsen i Stedsmaal (Indfæstning) 
af Finstrup, »som Hans \;Vandal ham oplod«, 60 
Daler - og Aaret efter gav Hans \Vandal Kronen 
14 Dir. i Stedsmaal af >>en indkastet Toft udenfor 
Aalborg, som Søren Ibsen ham oplod«41). 

Fra omkring 1634 boede Herredsskriver Christen 
Povlsen i Gaarden. Han var af den gamle Herreds
fogedslægt i Dall og Søn af Herredsskriver Povl Chri
stensen i Nøvling. 1664 boede han i et til Finstrup 
hørende Hus i Dall By, medens Gaarden beboedes af 
Herredsskriver Christen Laursen, vistnok hans SYi
gersøn. 

Den 31. Juli 1661 solgte Frederik III Gaarden 
til Vibeke Tott, Enke efter Holger Rosenkrans til 
Ørn p. 

Kort efter købte Doktor Christen Schiønning i 
Randers Gaarden, der 1673 og 88 beboedes af Laurs 
Christensen Brems, gift med Doktorens Søster Anne 
Christensdatter Schiønning, som forøvrigt aryede Gaar
den efter ham 43

). 

sammesteds fik til Fredrift et Stykke derhosliggende .Tord, 
kaldet »Liungholmb«. »Dog skal der aarlig udgives den sæd
vanlige Landgilde deraf, og Bondens (i Finstrup) udgi\'ne 
Fæste erstattes ham.« 42

) Omkring 1800 kaldes en Eng S. Ø. 
for Skalborggaard ved Østeraa for »Borgmesterengen((. 
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Anne Schiønning skænkede 1689 et Messing 
Daabsfad til Dall Kirke. 

Herefter var Christen Laursen Brems (t 1704) 
Ejer. Hans Enke Margrethe Madsdatter ægtede 1704 
Jens Nielsen, som 1710 fæstede Gaarden til Borg
mester og Hospitalsforstander i Aalborg Mathias JueJ. 

Senere købte Justitsraad Hans Henrik de Lichten
berg til Bistrup Finstrupgaard, som han d. 26. April 
1768 for 600 Rigsdaler solgte til Jens Christensen 
Helstrup. der i en Aarrække havde været Ladefoged 
paa Gaarden44

). 

Jens Helstrup døde d. 21. Januar 1780 som barn
løs Enkemand - »druknede paa sin Vase nærved 
Gaarden«. Hans Bo viste et Overskud paa lDOO 
Rigsdaler, som tilfaldt U darvingerne. 

D. 25. Juli 1781 købte Fru Ide Birgitte Lassen, 
Enke efter Cancelliraad Ib Chr. Christensen, Vester 
Ladegaard ved Aalborg, Finstrup paa offentlig Auk
tion, og d. 2. Okt. 1783 solgte hun Gaarden for 1600 
Rdlr. til Forpagteren Niels Kraas, der var Ejer den 
følgende halve Snes Aar45

). 

Fra 1794 boede Sognefoged Lars Winther og 
Zidsel Birgitte Østergaard paa Finstrup. 

Winther døde d. 2. Juni 1809, og Zidsel ægtede 
samme Aar*) Sognefoged Peder Brandt fra Ferslev, 
i hvis Slægt Gaarden stadig er. 

Ifølge Markbogen 1683 var af Finstrups Jorder 
91 1/2 Td. Ld. under Plov, og Gaardens Fredrift be
regnedes til 15 Høveder. 

Marken var delt i 10 »Gjøder« eller Vange: 
l. Kohlhans Vang, 2. Braasteens Vang, 3. Tidsel 

*) Det blev anmeldt, at hun var hans Moders halve Broders 
Enke, og at Kgl. Majestæts Bevilling til dette Ægteskab var 
ansøgt og erholdt.((46

) 
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Vang, 4. Torne Vang, 5. Brønhus Vang, 6. Blakkerne, 
7. Opbrudt Vang, 8. Lang Agres Vang, 9. Toft Agres 
Vang og 10. Bak Agres Vang. 

Gaardens Hartkorn sattes 1662 til 4- l - 3-
16/s7, 1688 til 9- 5-2- O, 1844 til 12- 4- l-
1/4 og er nu 11 -5-2- l 1/2 (Areal: 160 Tdr. Land 
Ager og Eng). 1688 sattes Broens Hartkorn til O
l- 2-2. 

Tørveskær og Ildebrand ganske lidet. Af Eng
slet haves intet. 

Endvidere bemærkes det (1683), at »Fiskeri fin
des intet af. Vel gaar en liden Aa der omkring, som 
findes intet andet der uden nogle smaa Skaller«. 

Ved Skiftet efter Jens Helstrop fandtes i Boet en 
hel Del gamle Dokumenter47

). 

Flere af dem beretter om Finstrup Bro, som 
Gaardens Ejer havde Forpligtelse til at holde ved Lige. 

Til Gengæld skulde han have Brokorn og Ar
bejde af Pastoratets Folk og Bropenge af de frem
mede. Broen var et glimrende Aktiv, naar han kunde 
fa a dens Afgifter ind; men det kneb det ofte med. 

Den 3. December 1677 tog ærlig og velforstan
dig Mand Laurids Brems Tingsvidne paa Fieskum 
Herreds Ting om Finstrup Bro: 

»Christen Andersen i Nøtten mindedes 40 Aar 
tilbage, at i Salig Søren Ibsens, Sal. Christen Povl
sens, Sal. Christen Lauridsens og nu i Laurids Chri
stensen Brems Tid, da har alle Volsted, Ferslev og 
Dalls Sognemænd givet en Skippe Byg aarlig for at 
have deres Vogn Kiøring over Broen, og desuden en 
Dags Gjerning i Høbjergningstiden - og af enhver, 
som ej haver Vogn, Husmænd og andre, een fuld 
Dags Gjerning i Høst eller Høbjergning. 
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Andre skal, naar de er kørende, give en Sl<illing 
frem og een tilbage til Loftbroens Vedligeholdelse. 

Kjeld Lauridsen i Ferslev huskede det samme i 
40 Aar, Peder Ibsen Winther i Nøtten huskede 46 
Aar, Jens Christensen Povlstrup i Miels 24 Aar og 
Oluf Laustsen i Dall 40 Aar.«48) 

Den 25. April 1689 »lod velagte og velforstandige 
Mand, Laurs Christensen Brems i Finstrup, ved sin 
Søn Christen Laursen i Dag til 4. Ting gøre efterføl
gende Forbud, at ingen understaar sig herefterdags 
udi at jage eller med deres Mønder, Skydsbunde og 
Støfer at offuerstrippe Finstrups Ejendom, enten Vin
ter eller Sommer at forjage hans Faar eller Smaa
kvæg - ikke nogen at lade sig befinde med nogen 
Skøtteri i Kjæret, samt Marken der til Gaarden ----, 
ikke fiske eller fiske lade, saa langt, som Finstrup 
Grund sig strækker. Ingen at køre, ride eller gaa 
over Finstrup Mark, Agerender og Tofter, i Nørre 
Ende af hans Mark fra Brørup Kjær omkring Brø
rup Kilde og om hans Eng - der at slaa nogen Vej 
til Finstrup Bro - ingen at køre over Finstrup Søn
dereng fra Kathede over det Vintertraad til Broen, 
hans Eng at opkøre - ingen at køre over Finstrup*) 
Loftbro, uden de som dertil giver Brødkorn, Arbejde 
eller Bropenge«.49

) 

Den 26. Juli 1708 bekendtgjorde Niels Jensen, at 
udtagne Mænd af Herredstinget den 6. Januar havde 
sat Skel mellem Finstrup og Dall: »De begyndte med 
en Sten ved Øester Aae, og gik saa til det Dige, som 
staar ved den Landbæk, norden for Kathede, og saa 
op ad den Røgssel (skal være »Røgel«*) til den Sten, 
som de satte paa Kathede, og saa øster til den Sten, 

*) Loftbro : Loftbro, en høj Bro. 
**) Røge!: Langstrakt Banke. 
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som de satte for Enden, som man kalder for Fold 
Agre, anden Ende sønder til, og den Ende nør ad, 
som ligger mellem Finstrup og Dall, og saa derfra 
og øster ad til den Sten, som de satte i Marken, og 
saa øster ad til den store Sten, som de finde for det 
gamle Skel, og fra den Sten og Nord til den Sten, 
som de satte midt i Tuekjær, og til den Sten, som 
stander paa den Bjerg Nabbe, og saa Nord ned ad, 
saa langt, som der findes af. 

Dette erklærede de for rette Markskel« .50) 

Den 18. Dec. 1710 lod Borgmester og Hospitals
forstander Mathias Juul i Aalborg tage Bygfældssyn 
over Finstrup, som han vilde forpagte af Niels Jen
sen.51) 

Finsirups Fæstere og EJere. 

1553 og 1688: Palle Thomsen. ))Palli Thomsen 
af Fyndstrup« blev 1553 Medlem af Guds Legems 
Lav i Aalborg. 

1598 og 1602: Christen Andersen, 1604 og 1614: 
Hans \Vandal i Aalborg, 1615 og 1630: Søren Ibsen, 
1635 og 1646: Herredsskriver Christen Povlsen, 1660 
og 1664: Herredsskriver Christen Laurid sen, 1677 og 
1689: Laurs Christensen Brems (Ejer), 1690 og 1704: 
Christen Laursen Brems (Ejer), 1704 og 1724: Jens 
Nielsen (Ejer), 1743 og 1755: Christen Jensen, 1768 
- 1780: Jens Christensen Helstrup (Ejer), 1780- o. 
1792: Niels Kraas (Ejer fra 1783. De følgende er 
alle Ejere). 1794-1809: Sognefoged Lars Winther, 
1809-o. 1840: Sognefoged Peder Brandt, ca. 1840 
-1889: Sognefoged Lars \Vinther Pedersen Brandt 
(t 1892), 1889-1901: Sidstnævntes Svigersøn Jens 
Kjær Jensen, 1901-36: Povl ·winther, hvis Moder 
stammede fra Gaarden. 

Fra 1936 nuværende Ejer Fru A. Winther. 
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I Finstrupgaards Hovedbygning findes en Granit
plade indmuret med følgende Inskription: 

»Anno 1837 afbrændte dette Vaaningshus med 
begge sine Fløje ved et ulykke
ligt Tilfælde. Anno 1839 blev 
det ved Guds og Assurancens 
Hjælp paany opført af Ejeren 
Peder Brandt. Soli Deo gloria 
(Gurl alene Æren). Guds naa
dige Forsyn beskytte det igen
opførte.« 

Paa Gavlen af vestre Ud
længe findes 2 Plader ind-
murede. 

Den ene stammede fra den gamle Svinestald, som 
blev bygget 1832 af Peder Brandt og lyder: »Jeg byg
ger altid mit Hus i Herren, fortrøstende mig til, at 
Gud altid er min Beskærmer.« 

Den anden beretter, at Povl og Anine Winther i 
1914 nedbrød og genopførte Gaardens Udbygninger. 

Finstrupgaard var indtil for 100 Aar siden over
gaaet udelt fra den ene Ejermand til den anden; men 
i Matriklen 1844 findes en fraskilt Parcel, Matr. 2 b, 
med l Tønde Hartkorn. Det er »Finstrup Brohus«, 
og den daværende Ejer hed Marius Larsen. 

FINDELSTRUP. 

Findelstrup var oprindelig en Udflyttergaard fra 
Dall, vel anlagt op imod 1200; den laa ca. 300 m 
Nordvest for det nuværende Nør Findelstrup, og Ste
det kaldtes endnu paa Udskiftningstiden for Gaard
steds Agre. 

Dette ældste Findelstrup blev vist nedlagt allerede 
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før 1400; men Navnet holdt sig stadig i » Findelstrup 
Mark«. 

I sidste Udgave af l>Trap« forveksles l>Fiemel
strup« med Gaarden Finstrup Nord i Sognet. 

Findelstrup Mm·k bestod 1688 af 301
/2 Td. Land 

under Plov, ialt 151 Agre. Her nævnes Faldene: 
Sønden Brodes Dal, Nør Brodes Dal, Sønden Mederne 
(1636: Findelstrup Mieder), Krog Blokker, J odales 
Agre og »Mellem Vejene i Findelstrup«. 

Jorderne brugtes da af to Selyejerbønder i Dall, 
Lars Jensen og Søren Kjærulf; og i 1796 flyttedes 
disse to Mænds Gaarde ud paa Findelstrup Mark og 
kaldtes derefter Nør og Sdr. Findelstrup. 

Disse to Gaarde dannede oprindelig en Helgaard 
og laa østen for Dall Kirke. 

Her boede rimeligvis de i lndh•dningen nævnte 
Selvejerbønder: Trogels Nielsen 1434, Niels og Bertel 
Thordsen 14 78, Christen Nielsen i 1494 -- og Her
redsfoged Thord Bertelsen i 1521. 

Matr. 12, den vestre Halvgaard (Nør Findelstrup}: 
1592 Vogn Povlsen, Søn af Herredsfoged Povl 

Ibsen; han havde tillige sammen med Broderen Lille 
Christen Povlsen en af Kronens Gaarde i Nøvling 
Fæste. 5 2) 

1596 Just Vognsen, der ogsaa havde Gaarden i 
Nøvling. Han fæstede 1596 Nøvling Sogns Korn
tiende af Kongen for 16 Tdr. Byg og 1 Td. Havre 
aarlig.58) 

1646 Anders Jakobsen Kjærulf, som nævnes 
blandt Herredets Selvejere. 

1660 Anders Jensen, 1672 og 1688 Jens Laursen, 
1710 Anders Hansen og 1724 Anders Andersen. Fra 
1743 Jens Sørensen Bonderup, 1770 Jakob Jensen og 
fra 1778 Jakobs Stedsøn, Sognefoged Søren Jensen 
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Bonderup, der 1796 udflyttede Gaarden. 1844 og 1862 
Sognefoged Anders Sørensen, derefter Niels Andersen, 
1896-1918 Niels Buus Madsen og 1918 Anders Chri
stensen Støvring. 

Matr. 14, den østre Halvgaard (Sønder Findelstrzzp): 
1534 og 1568 Povl Ibsen, som var Herredsfoged 

Fieskum Herrell. Var nok Søn af Selvejerhouden 
Jes (Jep) Povlsen i Ferslev, som 1510 gav Biskoppen 
i Viborg Skøde paa en Eng til Ferslev Kirke.54

) Povl 
havde nær mistet sin Selvejergaard, fordi han skulde 
ha ve deltaget i Skipper Klemens Oprør; men han 
beviste ved Brev og Segl, at han »ikke var i Følge 
eller Flok med Skipper Clemind«, - hvorfor Kong 
Christian III den 7' Marts 1543 gav ham Brev paa, 
al han maatte beholde Gaarden.55

) 

Han var dog kun halvt Selvejer, idet han ejede 
»Bondeskylden«, medens Kronen havde Gaardens 
»Herlighed«. 

1562 berettes, at han havde Gaarden helt frit , 
))Saa længe han er Herredsfoged«. 56) 

Hans ældste Søn, Store Christen Povlsen, boede 
i Nøvling og blev Herredsfoged efter sin Fader. 

Den 11' August 1568 udstedte Frederik III Li v s
brev for Povl Ibsen og hans Søn Lille Christen Povl
sen paa Nøvlingbro Vandmølle - mod aarlig at yde 
til Kronen 6 Tønder Byg. De skulde genopbygge 
Møllen og maatte forpligte sig til ikke at male paa 
den fra l' Maj til Engenes lndhøstning.M) Povl døde 
omkring 1570. Hans Sønner Vogn Povlsen og Lille 
Christen Povlsen delte Gaarden (se foran). Omkring 
1570-1620 Lille Christen Povlsen, der omkring 1590 
blev Herredsfoged efter sin ældre Broder af samme 
Navn. 

Den 30' Juni 1591 udstedte Kongen Brev om, at 
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Christen Povlsen i Dall, der af Ove Lunge*), Em
bedsmand paa Aalborghus, er beskikket til Herreds
foged i Fieskum Herred, indtil videre maa oppebære 
det halve af Afgiften af Kronens Korntiende i Nøv
ling Sogn, »da han formedelst sin Bestilling maa for
sømme sin Næ ring meget og daglig sidder for Gæsteri 
og kun har saare lidt for sin Tjeneste((58

.) 

Den 28' Juli 1607 fik han StadfæstelsesbreY paa 
Livstid paa Kirkens Part af Korntienden i Ferslev og 
Valsted Sogne for henholdsvis 10 og 6 Tønder Byg 
aarlig. Han var øjensynlig en særdeles driftig Mand; 
thi foruden sin Selvejergaard Findelstrup havde han 
»BoeletC< i Dall (nu Matr. 9 Østergaard), og det halve 
Vestergaard, samt Nøvlingbro Vandmølle og en Halv
gaard i Nøvling i Fæste af Kronen - og endvidere 
Kirkeboelet i Dall i Fæste af Præsten i Ferslev. 

Han tilbragte sine sidste Aar i Vestergaard og 
døde der 1627-28. 

Hans Søn Povl Christensen nævnes 1626 og 1630 
blandt Herredets Selvejere; men han havde vist alle
rede omkring 1620 overtaget Hjemmet. 1626 slog 
han Peder Blok ihjel (se under Vestergaard) og 
maatte derfor flygte bort fra Egnen, og den Inger 
Christensdatter, som 1631 og 164() nævnes i Gaarden, 
var nok hans Søster. 

Hun var Enke efter Jakob Sørensen Kjærulf i 
Vadum Fogedgaard, som atter var Søn af Herreds
foged i Kjær Herred Søren Christensen Skriver i Holt 
og Else Andersdatter Kjærulf. Søren Skriver var 
Himmerlænding, rimeligYis fra Dall eller Ferslev. 

Inger Christensdatter boede ovennævnte Aar i 
Gaard med Sønnen Anders Jakobsen, der 1640 og 

*) Lensmand. 

4 
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1644 paa Kjær Herreds Ting afhændede noget af sit 
fædrene Gods i Vadum til sine Slægtninge der. 

1661 og 1664: Jakob Sørensen (Kjærulf), 1672 
og 1688 Søren Jakobsen (Kjærulf) og 1693 og 1710 
'Villads Sørensen (Kjærulf). Fra 1722-60 Niels Knud
sen, derefter Peder Madsen fra Gug. Da Peder Mad
sen i 1760 overtog Gaarden ved at ægte Niels Knud
sens Enke Maren Pedersdatter, var Selvejerretten 
(Bondeskylden) pantsat til Justitsraad de Lichtenberg 
(se Finstrup) for 120 Rigsdaler59

); men Peder ind
løste den igen. 

Han flyttede i 1796 Gaarden ud til Sdr. Fin
delstrup. 

1844 Jens Jensen, 1862 Søren Christensen Smed, 
blandt senere skiftende Ejere Folketingsmand ~Tillads 

Holm - nuværende Ejer Christen Christensen. 

POVLSTRUP. 

Povls Torp var oprindelig udflyttet fra Dall -
og var een stor Selvejergaard. Hvornaar den blev 
anlagt, vides ikke; men da Povl er et kristent Navn, 
maa det være efter at Kristendommen har holdt sit 
Indtog i Egnen. 

Af Dalls 3 Udflyttersteder var PoYlstrup det stør
ste og betydeligste, og allerede meget tidligt blev Gaar
den delt i 2 Gaarde, h vortil senere kom et Boel og 
et jordløst Gadehus. 

Af Gaardene var Matr. 2, Østergaard, den største. 
Den havde 1688 Hartkorn 6- 2- l- 2 og Areal 
under Plov 52 Tdr., medens Matr. l, Nørgaard, havde 
Hk. 4 - l - 2 - O og Areal 34 Tdr. Land. 

Boelet, ~Iatr. 3, Søndergaard, havde Hk. l - 6 
- l - 2 og Areal 15 Tdr. Land, medens Gadehuset 
kun havde en Kaalhave. Østergaard havde i 15 og 
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1600erne 2 Fæsterfamilier; men 1662 var den ene 
Gaardspart øde (uden Bygninger), og denne Halv
gaards Jorder lagdes saa under Søndergaard, der nu 
flk Hk. 4- 7.- 2 - l 1/2 og Areal 41 Tdr. Land un
der Plov (foruden Andel i Engene og Fællesdriften) 
og blev Byens betydeligste Ejendom.60

) 

I Markbogen 1683 berettes, at Povlstrup Mark 

r " 
f ' 
1 i 
l .. 

~~ 
~ , __ 

' \[ .. ___ \ __ -~ 
' 

bestod af 9 Gjøder eller Vange: l. Kragholms Vang, 
2. Sømose Vang, 3. Søvangen, 4. Bleyer (Blære) Vang, 
5. Skiltenhøys Vang, 6. '\Vormshøys Vang, 7. Grøn
hul Vey Vang, 8. Øster Bakaaens Vang og 9. Vester 
Vang. 

Der var ialt 101 1/2 Td. Land Agermark under 
Plov, og Fædriften beregnedes til 24 Kreaturer. 

Ved Udskiftningen i Sommeren 1795 udjævnedes 
Hartkornet, saa hver af Gaardene fik 4 Tdr., medens 
der til Gadehuset lagdes Jord til Hk. O- 2- l - l. 

4* 
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Da Povlstrupperne hen paa Efteraaret købte deres 
Ejendomme til Selveje, kostede hver af de tre Gaarde 
500 Rigsdaler og Huset 100' Rigsdaler.. 

Den 21' Juli 1795 blev Povlstrup By udskiftet61). 

I. AgerJorden fordeltes saaledes: 
a) H ns manden Stefan Christensen tillægges til 

hans Hartkorn Blokkerne (de korte Agre) 
ved Visse Mark. 

b) Laurs Pedersen (Matr. l) beholder hans inde
lukte TPgtt og Kjeld Nielsens Enkes østen 
for, tillige med Vangen inden til Ledet, Mel
lem Yang og Skiltenhøys Vang, og hvad 
ham skulde Yære for meget fratages i sønder 
Side. 

c) Kjeld Nielsens Enke (Matr. 2) tillægges sin 
Lod næst sønden for sidste paa Christen 
Jensens østre Tegtt paa Stakket Agre og 
oven for Blærerne tillige med det østre af 
Søe Vang og Blære Vang. 

d) Christen Jensen (Matr. 3) tillægges hans Lod 
næst veslen for sidste paa det vesterste af 
Søe Vang og Blære Vang og Dall Agre, saa 
og paa hans søndre Tegtt, Vester Marken og 
Tegtt Jorderne østen for. 

II. Græsbankeme i Marken følger Agerlodderne. 
III. Heden: 

a) Husmanden tillægges sin Del i Blaaefaldets 
Bakker og vester paa. 

b) Laurs Pedersen tager det øvrige Hede vesten 
for Husmandens Lod og vesten for Laurs 
Pedersens Tegtt, tillige med det vesten for 
Vestermarken, og det manglende tillægges 
hans sønden for Vestermarken hen til Vester
mosen langs med Dall Skjel. 
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c) Christen Jensen tager sin Lod næst sønden 
for sidste Lod fra Vestermarken og Krag
holm og sønder paa til det søndre Markskjel. 

d) Kjeld Nielsens Enke tillægges sin Lod næst 
østen for mellem sidste Lod og Gultentorp 
Mark fra Søe Wang til søndre Skjel. 

IV. Vester Mosen bliver en Skoetørv Mose til de 
trende Gaarde, som de selv deler imellem sig i 
trende lige Dele, og tager da enhuer sin Lod 
der udi efter Lodkastning. 

Husmanden tillægges Vederlag i Hede for 
hans Mose Anpart - og gives fri Læggeplads 
omkring Skoetørv Mosen. 

V. Hvornæst Lodsejerne i Povlstrup og Wisse Byer 
blev enige om Udstykningen af Povlstrup Enge, 
samt Povlstrups formente og hidtil udøvede*) 
Brugsret i W isse Fækjær paa følgende Maade: 
l. Udlægges Povlstrup i Stedet for deres hid

til havte fire Engskifter Vederlag et Sted i 
Visse Vester- og Nørkjær. 

II. Beregnes Povlsirups Andel af det saakaldede 
og paa Visse Kort betegnede Sønderkjær til 

*) Fra gammel Tid havde Bønderne i Povlstrup Fædrift og Hø
slet i Visse Kjær og Enge, og denne Ordning bibeholdtes og
saa efter Udskiftningen; men der synes dog undertiden at 
have været nogen Uenighed derom. Visseboerne havde til 
Gengæld Ret til Tørvegravning, Lyngslet og G\·æsning i Povl
sirup. Desuden havde Povlstrupperne vist Høbjergning i 
Kjettrup Kjær; thi paa Matrikelskortet for Budolfi Landsogn 
staar paa en Eng Sydøst for Skalborg ))Povlstrup Bys Enge, 
3 GaardmændC<. 

1531: Mandag før St. Nicolai Dag toges der Sandemænds Tog 
mellem Wisse og Povlstrup. 

1533: Vidisse fra Landstinget paa Sandemands Tog mellem 
Widsze og Povlstrup.62

) ))TogC< =tysk Zeuge = Vidne. 
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1/7 af dets Indhold efter lovlig Taxation. 
For denne 1/7 Andel af Fækjæret samt for 
de i første Post benævnte Enge udlægges 
dem en Lod, efter lovlig Taxation, Veder
lag i det søndre af Vester- og :Nørkjær fra 
Bakken, som er vesten for Christen Seigl
flods Udlad og vesler paa hen til Dalls 
Eng fra det søndre af Vester- og Nørkjær 
eller den saakaldte Kjældstrøm og nord paa 
saa vidt kan strække, saaledes at den nor
dre Skjellinje sættes omtrent i Øster og 
Vester ligeløbende med Gug Bæk. 

III. Nyder de Povlstrup Beboere fri Drift paa 
24 Alens Bredde paa den saakaldte Gam
mel Jord og Skudshales Hede fra Pavi
strup Hede og nør paa hen til den Povl
sirup i Vester- og Nørkjær bestemte Lod. 

IV. Indtil videre beholder Povlstrup Beboere 
deres i Visse Kjær tildelende Eng, som de 
før har haft - indtil Udskiftningen mel
lem disse tvende Byer er tilendebragt og 
hver har faaet sin Lod anvist, og saa længe 
beholder ogsaa Povlstrup Beboere deres 
Græsning i Visse Sønderkjær. 

V. Fra den Tid af ophører ogsaa Visse Be
boeres formente Rettigheder til Tørvegrav
Ding, Lyngslet og Græsning i Povlstrup 
Ejendom. 

VI. Naar Visse Beboere istandsætter og der
efter vedligeholder en forsvarlig Vase over 
Kjæret norden for det nordre af Skudshals
hede, da skal Povlstrup Beboere være for
bundne til at drive og køre over bemeldte 
Vase og neden om Bakkerne hen til Vester-
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kj ær - og ikke s om før ha ve deres Vej 
fra Vester- og Nørkjær og øster paa nor
den om Visse Agermark hen til Aalborg
vejen. 

De gamle Bebyggelser i Povlstmp. 

M a tr. 1, Nørgaard: 1562 Søren Thordsen og l 600 
Jens Sørensen, 1611 og 1630 Søren Jensen, 1660 Chri
sten Christensen, 1688 Christen Nielsen, 1710 og 1724 
Lars Jacobsen, 1770 Peder Laursen, 1795 Lars Peder
sen, 1840 Niels Laursen, 1845 Jens Andersen, 1862 
Anders Jensen, 1880-96 Jens Andersen, som flyttede 
til Dall Østergaard. Blandt senere Ejere Henrik Stef
fensen og Marius Jensen.68

) 

1\Iatr. 2, Østergaard: 1562 Jens Pedersen. Gaar
den havde i mange Aar to Fæstere. 1600 Jens og 
Christen Jensen, 1620 Jens Pedersen og Mikkel Chri
stensen, 1630 Jens Jensen og Christen Pedersen, 1660 
Jens Lauridsen og Jens Nielsen Smed (sidstnævnte 
boede i Søndergaard og drev tillige det halve af Øster
gaard), 1688 Anders Lauridsen, 1724 Niels Kjeldsen, 
1770 Kjeld Nielsen, 1801 Morten Kjeldsen. 1840 og 
1862 Jens Andersen. Blandt senere Ejere Folketings
mand Lærer A. K. Sørensen og Sønnen Rasmus 
Sørensen. 

1914 P. C hr. Larsen, og fra 1924 Sønnen Axel 
Kjærgaard Larsen. 

llt/atr. 3, Søndergaard: Var kun et Boel og hørte 
allerede først i 1600erne til Aalborg Hospital. 

1660 Jens Nielsen (Smed), se foran. 1683 Niels 
Christensen, 1688 og 1724 Christen Pedersen, og der
efter Lars Christensen Munch (t 1763). 

1693 skrives om Søndergaard: »Dette ringe Sted 
af Hartkorn l Td,. 6 Skpr. l Fdk. 2 Alb. blev for 
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nogle Aar siden undt Oluf Jensen*) og hans Hustru 
i Aalborg deres Livstid for Stedet at opbygge og for 
en aarlig Afgift til Hospitalet - af l Rdlr. aarlig. 
Nu har Salig Oluf Munchgaards Enke det.« 

1770 og 1795 Christen Jensen, derefter Jens Chri
stensen, 1840 Niels Mortensen, 1862 Christen Jensen, 
fra 1887 Jens Larsen fra Matr. 10 i Dall, 1910-39 
Sønnen Søren Larsen. Nuværende Ejer: J. Urenbolt 

Volsted. 
Matr. 4, Gadelmset: 
1620 Mikkel Jensen og 1664 Søren Jensen, »skyl

der aarlig 12 Skilling danske i Huuspenge«. 
Af senere Beboere kan nævnes: 1795 Stefan Chri

stensen og 1840 Kjeld Mortensen. 
Nuværende Ejer: Chr. Larsen Mygdahls Enke. 

Ogsaa i det l!lle Povlstrup Ejerlav har siden Ud
skiftningen fundet en Udparcellering Sted, og der fin
des nu i Distriktet en halv Snes Familier. 

STEDNAVNELISTE. 
(Se Kortene.) 

De første 24 Tal er Numrene paa Udskiftnings
kortene, de senere Matrikelsnumre (se Bykortet). 

1. Den gamle Skole. 10. Det gamle Østergaard. 

2. F i nstrupgaard. 11. Søndergaard. 

3. Skudshalegaard, udflyttet 12. Nør Findelstrup, udflyttet 

1796. 1796. 

4. V estergaard. 13. Brasgaard (Mellem Findel-

5. Jepl(aard. strnp), udflyttet 1796. 

H. Poul Poulsens Gaard. 14. Sdr. Findelstrup, udflyttet 

7. Fr. Frederiksens Gaard. 1796. 
8. Dalgaard, udflyttet. 15. Annexgaarden. 

9. Boelet (kaldes nu Øster- 1(). Kirkehuset (Politikamme-

gaard). ret). 

•J Raadmand Oluf .Jensen i\Iunksgaard. 
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17. Hus i Byen (det gamle 

Smedehus). 
18. Hus i Byen. 

19. Hus i Byen. 

20. Falsgaard. 
21. Hus i Byen, udflyttet 1796. 

22. Hus i Byen, udtlyttet 1796. 
:.!3. Hus til Skudshale. 

24. Hus i Byen. 
25. Meedens Vang (1795: Kir

kefalds Agre). 25-33 de 

gamle Vange fra 1683. 
26. Kai es Vang (1795: Kayes 

Agre). 
27. Gammel Vang (1795: Gam

mel Vang og Vej Agre). 

28. Lang Agres Vang (1795: 
Lang Agre og Skudshale 
Agre). 

29. Bavnehøjs Vang (1795: 

Bavnehøjs Vang og Lykke 
Bio]{ ketl 

30. Stagsbierre Vang (1795: 

Stadsbjerg Vang). 
31. Folelager Vang (1795: Fold 

Agre). 

32. Trofast Sigs Vang (1795: 

Riis Agre). 
33. Tvirhøjs Vang (1795: Tvir

højs Vang o~ Aalegaarcls 
Agre). 

34. Ny Toft, 
35. Nørre Tofter. 
36. Grønhøj. 

37. Trofast Dam . 
38. Skuclshale. 

39. Skudshale Agre. 

40. Brørup Tuer. 
41. Brørup Kilde. 

42. Brørup Enge. 
43. Kat Hede. 

44. Vester Foldager Mose. 

45. Øster Foldager Mose. 
46. Vestre Kjærdige. 

4 7. Hald Enge. 
48. Bro Enge. 

49. Nordre Leere Krog. 
50. Bred Leere Krog. 

51. Holm Fækjær. 
52. Nør Holm Fækjær. 

53. Mon Enge. 
54. Skab Eng. 

55. Kalve Haven. 
56. Zincks Bro. 

57. Skifterne. 
58. Lille Knuds Holm. 

59. Store Knuds Holm. 
60. Aalegaards Agre. 

61. Lykke Blokker. (Et Fald 

N. Ø. for Byen hed ogsaa 
Lykke Blokker.) 

62. Faardal. 

63. Skifterne. 
64. Skraven. 

65. Raadden Eng. 

66. Gaard Sted (her laa :det 

middelalderlige Findel
strup). 

67. lilkjær. 

68. Strengen. 

69. Piilkjær. 
70. Smed Eng. 

71. Smed Mose. 

72. Sønder Eng. 
73. Ulvgravs i\Iose. 

74 . Ulvgravs Høj. 
75. Nør Mølholm Hede. 

76. Sdr. Mølholm Hede. 
77. Skaldhøj (Skelhøj). 

78. Langfrarus Fald. 

79. Lille Svalehøj. 
80. Store Svalehøj. 
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81. Tvirhøj (Tværhøj). 
!'!2. Trosbjerg Høj. 

83. Grydehøj. 
84. Løjnhøj. 
85. KorsdaL 
86. Krog Blokker. 
1:17. Højene. 
88. Treskjelshøj. 
89. Lykkedals Mølle. 
90. »Det Bjerg Nabbe(( (se i 

Teksten under Finstrup). 
91. Finstrup Brohus. 
92. Finstrup Bro. 

93. Foldagergaard. 
94. Findelsti·up Nygaa1·d. 
95. Kjettrup Enge (se under 

Finstrup). 
96. Vestre Gadekjær. 
97. Østre Gadekjær. 
98. Fælles Kridtgrav. 
99. Kirkeboelets Plads. 

100. Selvejerboelets Plads. 
101. Fælles Sandgrav. 
102. Grønhøjs Agre. 
103. Sønder Tofter. 
104. Grønbaks Fædrift. 

POVLS TRUP. 
1. Nørgaard. at have et Areal af 55720 

2. Østergaard. O Alen). 

3. Søndergaard. 6. Skudtørvmosen (se Ud-

4. Gadehuse t. skiftningen). 

5. Povlstrup Sø (opgives 1795 7. Sol vang. 
8 Fælles Sandgrav. 

HENVISNINGER. 
1) og 2

) Oplysninger, meddelte af Museumsinspektør Riis
møller, - 3

) og følgende Aarstalsangivelser: Æ . d. A., - 4
) og 5

) 

Aalb, Stiftshospitals Pergamenter, R. A., - 6
) Aalb. L. H. .Jordeb., 

') Topogr. Saml. Perg., - 8
) J. R., - 9

) Kr. Sk., - 10
) Aa. 

H. A., -- 11
) Aalb. Stiftamts Arkiv, - 12

) Fæster- og Ejerlisterne 
er optegnet efter Aalb. L. R. Jordeb., Matriklerne, Hospitalets 
Tiendelister og Fieskum Hds. Panteb., - 18

) Aa. H, A., - 14
) 

Aalb. L. R. Stedsmaalslister, - 15
) Aalb. L. R., - 16

) Meddelelse 
fra Postmester Klitgaard, - 11

) Tgbg. 9 /o 1636 og L. Dbg. 2 "/G 
1636, - 18

) Orig. Aalb. og Vib. Stifters Skødebog A, - 19
) Teg. 

o. a. L., -- 20
) L. Dbg. 29/? 1626 og 13/s 1630, J. T. 15/1 1627, 

21
) Folketæll. 1787 og 1801, - 22

) Kr. Sk., - 23
) K. B., - 24

) 

Skødebog M., R. A., - 25
) Meddelelse af Lærer N. Olesen, - 26

) 

Dall Kbg., - ") Hospitalets Fæsterlister, L. A., - 28
) Se Udskift

ningen, - 29
) Viborg Stiftsbog, L. A., - 30

) Meddelt af Lærer Jo
hansen, Aarestrup, - 31

), 
82

) og 35
) Indberetninger i L. A., - 83

) 

Hoverireglement 1770, - 34) Dall Skoles Arkiv, - 36
) Folketæll., 
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-
37

) Lærer N. Olesen og Skolehistorikeren, Lærer E. Poulsen, 
Løvskal, har givet mig forskellige Oplysninger om de sidste Læ

rere i Dall, - 88
) Orig. Ma!lesk. 530, R. A., - 39

) og 40
) J. R., 

Rigsark., - 41) Aalb. L. R. Stedsmaal, - 42
) K. B., -- 43

) Aalb. 

L. R. Kopskat, - 44
) og 45

) Fieskum Herreds Pantebøger. - 46
) 

Dall . Kbg., - 47
) Amtsskifteprotokollen L. A., - 48

)-
51

) Tgb., -
"') Register o. gejstl. Gods, R. A., - 53

) Teg. o. a. L., - 54
) Æ . 

d. A., - 55
) Reg. o. a. -L., - 56

) · A a lb. L. H. Jordebøger, - 57
) 

Beg. u. a. L., - 58
) ,J. R., - 59

) Aa. H. A., - 60) Markbog 1683 

og Matr. 1688, - 61
) Povlstrup Udskiftningsforretning, Aalb. Stift

amts Arkiv, - 62
) Æ. d. A., - 63

) Fæstere og Ejere: Aalb. L. R., 

Aa. H. A. og Fieskum Helds. PantebøgeJ'. 

KILDER 
(med Foridaring af Forlwrtelser anvendt i Henvisningerne.) 

Landstingets Dornbøger og .Jnstitsprotokollet i Landsarkivet, 
Viborg (L. A.), Ældste danske Arkivregistraturer (Æ. d. A.). Kan

celliets Brevbøger (K. 8.), Kronens Skøder (Kr. Sk .), Aalborg Stifts

hospitals Arkiv (Aa. H. A.), Kirkebøger (Kbg.), Registre over l(ejst
ligt Gods, Rigsarkivet (R. A.), Fieskum Herreds Tingbøger (Tg!l.), 

do. Pantebøger, Matriklerne (Matr.) 1662, 1664, 1688 og 1844, 

Aalborghus Lens Regnskaber (Aalb. L. R.), Mark- og Modelbøger

ne, Dall Sogns Matrikelslwrt, Dall og Povlstrup Byers Udskift
ningsforretninger, .Jydske Hegistre (.J. R.), Jytlske Tegneiser (.T. T.), 

Registre over alle Lande (Reg. o. a. L.), Tegneiser over alle Lande 

(Teg. ' o. a. L.), Topogr. Saml. paa Pergament, do. paa Papir, Ind

beretning om Landbrugets Tilstand 1791, Hoverireglementer, Hart

kornsspecifikationer og andre Kilder i Rigsarkiv og Landsarkiv, 
samt Meddelelser fra ældre Folk i Dall. 

Pensioneret Lærer N. Olesen, Aalborg, tidligere Dall, har 

ydet mig særdeles god Bistand ved at samle Oplysninger til dette 
Arbejde. .Jeg skylder ham en Tak derfor. 

Forf. 

Anmærkning til S. 34. 1736 døde Christen Rondrups l{one 
>>i Skoldhuset«. Muligvis var C. R. Skoleholder. 



STORE RESTRUP 
II 

AF KR. KOLDING 

SlEGFRED VIKTOR v. RABEN 1
), der arvede St. Restrup 

Stamhus 1787, besad den til 1811. Han tog Til
navnet Levetzow, og fra ham nedstammer Raben
Levetzow' er n e. 

Han haYde Godset i en Opgangstid, da Højkon
junkturerne fra Revolutions- og senere Napoleons
krige sammen med et jævnt Kronefald skabte stærkt 
stigende Priser paa Landbrugsprodukter, hvad der 
kom baade Godsejer og Fæstebønder til Gode. 

Nogen enet·gis k Landmand bar Raben-LevetY.ow 
næppe væ ret· i del mindste beretter Professor Laurits 
Engelsloft i sine Rej ·eiagtlaaelser fra 1805 at Vejen 
fra i be til Aalborg - der en lang Strækning gik 
gennem Godsets Marker - var »slet vedligeholdt. 
Ved Herregaarden Restrup seer man en Dee} Anlæg 
med Grøfter, levende Gierder etc. i total Forfald.« 

Det er allerede omtalt i I Del (Aarbog 1939), at 
han i tre Aar eftergav Bønderne noget af deres Land
gilde paa Grund af de Udgifter, de havde haft ved 
Udskiftningen under den forrige Ejer. 

1
) Han var ikke, som det fejlagtig var nævnt i forrige Del, en 

Søsters Sønnesøn af Iwar Rosenkrantz, men af Chr. F. Le
vetzow. 
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Han har da nok været swe U ndersaatter »et 
mildt Herskab«, hvad mest var Tilfældet med de 
mindst driftige Godsejere. 

I hans Restrupti:d gennemførtes de store Landbo
reformer. Om Fæstebønderne under Restrup i sær
lig Grad havde følt Trykket af Stavnsbaandet, vides 
ikke. Jeg har ikke i Restrup Papirer fundet nogen 
Etterlysning af bortrømte Karle, hvad ellers ikke saa 
sjældent findes i Herregaardsarkiver; og der findes 
heller ingen Vidnesbyrd om, at Stavnsbaandets Løs
ning har vakt særlig Glæde. 

Det Tryk, Bønderne i Reglen følte haardest, var 
Hoveriet, uden at de dog vist ret tit gjorde sig klart, 
at Stavnsbaandet gjorde det muligt for Godsejerne at 
gøre det endnu haardere. 

Hoveriet havde hidtil været ubestemt. I de gamle 
Fæstebreve fra St. Restrup stod i Reglen blot, at 
Fæstebonden skulde forrette det efter Skik og Brug; 
men ingen kunde anklage Godsejeren, hvor meget han 
end krævede1

). 

Nu skete heri en Ændring. Regeringen saa helst, 
det afløstes med en Pengesum; men i andet Fald 
skulde det fastsættes. Man saa helst, det skete ved 
fri Aftale mellem Godsejer og Fæstebønder. To Kom
missioner blev 1791 nedsat til at hjælpe dermed og, 
ifald Enighed ikke opnaaedes, bestemme dets Mængde. 
Der blev endelig 1799 bestemt, at det ikke kunde 
sættes op, hvad enten Hovedgaardens Drift forbedre
des, eller Fæstegaarden skiftede Ejer. 

St. Restrup Fæstebønder vedblev endnu i lang 

1) Bønderne kunde ganske vist klage, llVis Hoveriet blev sat op; 
men da Loven ingen Grænser satte for det, afhang det af 
Myndighedernes fri Skøn, om det nyttede dem. 

Red. 



62 RR. KOLDING: 

Tid at gøre Hoveri til Hovedgaarden. Den 27. April 
1792 samledes de med Godsejeren for ~t træffe 13e
slutning om dets Omfang. Det var dog nok ham, 
der sammen med Hoverikommissionen i Forvejen 
havde bestemt dets Indhold, for det er dateret Kø
benhavn d. l. Apt·il 1792, mens Bøndernes Under
skrift først forekommer d. 27. 

Det er underskrent af samtlige Nørholm Bøn
der, ialt 28, ligesaa af de 25 Sønderholm, de 7 To
strup - l var sengeliggende - de 2 Binderup, de 
3 Leere, de 3 Drastrup, de 7 Frejlev, de 7 Volstrup 
og de 9 Nyrup Bønder; derimod underskrev kun 4 
af Sofiendal Bønder; Resten, 3 eller 4, nægtede det. 
Men da -de »ingen føielig Grund have til sammes 
N ægtels e«, blev »Foreningen cc godkendt. 

Denne Hoveriforening viser, at Gaardens Ager
land var inddelt i 11 Marker a 62 Td. L., hvoraf de 
2 synes at ha ve været udlagt som vedvarende Græs
marker, af de øvrige brugtes de 5 til Sæd, de 4 til 
Græsning. 

Der laa under Hovedgaarden 64 Hel- og 30 Halv
gaarde1) = 79 Helgaarde. Og hver Helgaard fik da 
i hver af de 5 Kornmarker 62

/79 Td. L. eller ca. 11/a 
Td. L. at dyrke med Gødskning, Pløjning, Harvning, 
Saaning, Indhøstning osv. - en Halvgaard det halve. 

Desuden skulde de forestaa Tærskning - ansat 
til l Dag hver anden, 2 hver anden Uge fra l. Ok-

1
) Jeg har ingen Steder kunnet finde, hvor Grænsen laa mellem 

Helgam·de og Halvgaarde. Ved den Udskiftning, Iwer Ro~en
krantz lod foretage (Aarbog for 1939, Side 156 og 157), fik 
næsten alle Gaarde i samme Landsby lige meget Hartkorn, 
men forskellig for de forsl<ellige Landsbyer. 

Saa vidt jeg kan skønne, er Gaarde paa 5 Tdr. H. og 
derover regnet for Helgaarde, de derunder for Halvgaarde. 
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tober-15. Maj - Rensning, Bortkøring af Kornet, 
ligesom af Tiendekornet. 

Engene. der var paa ca. 920 Td. L., skulde de 
ligesaa bjerge; det blev 11 9

/14 Td. L. til hver Hel
gaard. Og Beskrivelsen tyder paa, at flere af Engene 
har været saa fugtige, at Høet maatte bæres fra dem. 

Saa var der de 17,000 Favne Diger med tilsva
rende Grøfter at holde i Stand foruden 915 Favne 
Vandgrøfter og 3924 Favne Aaløb, som blev fordelt 
paa de 77 Helgaarde. De 2 Gaarde i Bunderup var 
fri for dette, for Tærskning og en Del andet Hoveri. 

Ogsaa Skovning, Tørveskæring med Stakning og 
Hjemkørsel af Tørvene osv. skulde Hovbønderne be
sørge. Man lægger her især Mærke til, at fra hver 
Helgaard skulde man bjerge 3 Læs Lyng i Albæk 
Hede, hvad der tog 3 Dage, og dog fandtes der Lyng
hede under Gaarden ikke 2 km borte. 

Tillige skulde de holde Vejene og Broerne i Stand 
osv. osv. 

Skulde Ildsvaade ramme Hovedgaarden, kan de 
endda indkaldes til ekstra Arbejde, uden at det fra
drages i deres Arbejdsydelse. Og skulde nogen Hov
bonde være forhindret paa Grund af Sygdom, synes 
det, som de øvrige af Landsbyens Bønder maa over
tage hans Part. I det mindste er indføjet i »For
eningen«: »Videre staar det fast, at de 7 Halvgaards
mænd i Tostrup forretter J ens Y des 1/s Part efter 
gjorte Accord indtil denne svage Mands Død eller 
Gaarden bliver henfæstet til en anden.« 

Paa Gaarden skulde holdes Protokol over Hove
riydelserne, og hver Bonde fik en Kvitteringsbog, 
hvori var angivet, hvad han havde ydet. 

I Kontrakten omtales 16 hovfri Bønder i Nyrup 
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og Volstrup, uden det ses, at deres Frihed bestod i 
andet, end at mens de øvrige Bønder - paa de 2 i 
Bunderup nær hver havde 11 9/a Td. L. Eng at 
bjerge, slap de 16 med 711/a; i alt andet var de lige
stillede. 

(Det synes at forholde sig noget lignende med 
mange af de >>hovfri« Bønder, Historikere ofte regner 
med, naar der opgøres, hvor stort Hoveriet i Dan
mark var.) 

Der synes ikke at have været sket nogen For
mindskelse af Hoveriet i Sammenligning med før. 
Enkelte Steder henvises der til, at det er den samme 
Mængde Arbejde, som Bønderne var vant til at udføre. 

Ej heller fastsættes der bestemte Dage, hvad vel 
ogsaa vanskeligt lod sig gøre, især i Høbjergning og 
Kornhøst. Bønderne skulde være villig til at komme, 
naar Ladefoged eller - for Nørholms og Saftendals 
Vedkommende - Budfoged kaldte. Men det vilde jo 
let i vanskelige Aar komme til at betyde, at Bønder
ne maatte se deres egen Avl blive ødelagt, fordi de 
først skulde have Herregaardens bragt i Hus. 

Hvor meget Arbejde det blev til hver Helgaard, 
var man ikke ganske klar over. 

Men efterhaanden var 16 Helgaarde bleven solgt 
fra, og da Auditør Raulund ønskede, at Hovbønderne 
som hidtil skulde drive Avlingen, og Hoveriet jo ikke 
maatte øges, var ban nødt til at ændre Driften. Det 
skete i alt væsentlig ved, at man kun dyrkede 4 af 
de 9 Hovmarker, og ved, at en Del af Engen enten 
blex bortlejet eller brugt til Græsning. 

Hoveriet skulde da forblive uforandret, og det 
opgjordes nu efter en Fortegnelse af 1834 til 10 Pløje
og Harvedage, 433/4 andre Spanddage og 1611/2 Ar
bejdsdage. 
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Det fremgaar forøvrigt af Fortegnelsen, saavel 
som af Professor Engelstofts førnævnte Rejseiagtta
gelse, at der næsten intet blev gjort for at holde 
Digerne og de tilsvarende Grøfter i Stand, saa mange 
Steder forfaldt de cfterhaanden. 

Bønderne maatte for Hoveriets Skyld holde man
ge ekstra Heste og flere Tjt>nestefolk. At hverken 
Hestene eller Vejene har været af bedste Beskaffen
hed, fremgaar forøvrigt af, at man ifølge Fortegnelsen 
af 1834 regnede et Læs Korn for lig 3 Tdr. Rug, 4 
Tdr. Byg eller 5 Tdr. Havre. 

Det havde sikkert været langt bedre Økonomi for 
baade Bønder og Godsejer, om man, som Regeringen 
tilraadede, havde afløst Hoveriet med en aarlig Pen
gesum. Men Bønderne frygtede alt, hvad der kræ
vede rede Penge, og Herremændene var saa vant til, 
at Bønderne skulde gøre det væsentlige af Gaardens 
Arbejde, og at de var for forarmede til at svare de
res Pengeforpligtelser, baade Landgilde og Skatter 
(det sidste maatte Godsejerne indestaa for), at de ofte 
frygtede for at afløse Hoveriet med en Pengesum og 
saa selv leje Tjenestefolk. 

For Bønderne var Hoveriet en tung Byrde. De 
unge glædede sig derimod -- efter hvad gamle endnu 
kan berette - naar der blev »bojet til Hov((. Saa 
vidste de, at Madkurven blev noget bedre end ellers, 
thi den ene Kone ,·ilde der nødigt staa tilbage for 
den anden. Og paa Hovmarken gik det lystigt til. 
Ladefogden - Ordet Ridefoged har jeg ikke fundet 
i Restrup Papirer - eller Forvalteren, som han se
nere kaldtes, kunde ikke holde alle de mange Folk 
i Strikkerne. Her var alskens Gammen, hvor saa 
mange var samlede. Om en stærk Sønderholm Bonde 
har jeg hørt fortalt, at han morede sig med, naar der 

5 
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kørtes Korn, da at køre om ved et andet Læs for, 
naar han var ved Siden af det, at lange en Fod ud 
og vælte det. 

Korporlige Straffe paa Grund af D ri ve ri har jeg 
ikke hørt Tale om, skønt det kun var Gaardmæn
dene og deres Hustruer, det var forbudt al straffe 
legemligt; den Bestemmelse gjaldt hverken Husmænd 
eller Tjenestefolk. 

l Reglen var det uskyldige Løjer, der dreves. 
Men naar Hovfolkene ofte overnattede i Lade eller 
Høstak om Sommeren for at spare den lange Vej 
hjem og tilbage til Hovmarken, skal det til Tider 
være gaaet vildt til, og mer end en ung Pige maatte 
siden begræde Følgerne af Nattesjovet der. 

1811 fik Siegfred Viktor Raben Levetzow Bevil
ling til at ophæve Stamhuset Restrup, idet det afløstes 
af en Fideikommiskapital paa 380,000 Rdl. Cm·ant, 
senere omskrevet til 109,000 Rdl. Sølv. 

St. Restrup solgte han derefter til Broderen Fre
derik v. Raben, der antagelig er den samme som den 
Frederik Sophus Raben-Levetzau1

), hvis Søn Carl 
Vilhelm Raben-Levetzau arvede det omtalte Fidei
kommis og ved Hjælp af dette sammen med andre 
Rigdomme dannede »den Raben-Levetzauske Fond«, 
der allerede den Gang var meget rigt og nu er paa 
over 1,8 Mill. Kr., hvis Renter overvejende gaar til 
velgørende Formaal, men en Del til Kunst og Viden
skab. 

1812 solgte Fr. Raben det forhenværende Stam
hus til Johan Mikael de Neergaard for 1,350,000 Rdl. 
Køberen udbetalte de 450,000, mens Broderen, Peter 
Johansen de Neergaard gik i Kaution for Resten. 

1
) Oprindelig skreves Navnet som Levetzou, senere bruges oven 

staaende Stavemaade. 
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Før Statsbankerotten frasolgte de Neergaard Nørlund, 
Thorstedlund og Albæk for 1,150,000 Rdl., saa han 
havde St. Restrup Gods for 200,000 Rdl. med en Ud
betaling paa 100,000, saa han maa have faaet udbe
talt 350,000 Rdl. 

Det var i Pengekrisens Tid. Da de Neergaard 

St. Restrup. Hovedbygningen og Voldgraven. 

l·øbte, s tod P engene i ca. 1/ to af dere paal •dende 
Værdi, og ikke længe efter gik la ten Ba nl·erol og 
nedsln-ev sin edler til ca . 1/!o a l', bvad d lød paa. 
Ved G< >Ld ned l· dvninøen tog ma n Hen yn Lil, naar 
den ne \'a r s tifte t. P ter J b~u1sen de eergaards Kau 
tionsforpligtelse ble\ ned k rev l til 30 °/o af, h vad 
den lød paa, 270,000 Rdl. , antagelig er J ha n Mikael 
Gæld bleven tilsvarende nedskrevet; 1 saa Fald har 
den kun været paa 30,000 Rdl. 

5• 



68 KR. KOLDING: 

Landbruget fik endnu 5 økonomisk gode Aar, 
før Krisen satte ind, saa haYue de Neergaard været 
en dygtig Landmand, burde han da have haft God
set gældfrit og Penge til. 

H vordan det forholder sig dermed, vides ikke; 
men 1823 blev Godset i alt Fald stillet til Auktion. 

I Hovedbygningens sydvestre Stue findes nogle 
mægtige Billeder, der gaar fra Panel til Loft og fyl
der alle Vægge - paa nær Pladserne over Dørene, 
hvor der tindes Landskabsbilleder i en anden Stil. 
De er engelske og forestiller en Parforcejagt, hvor 
man med Heste og Hunde jager Hjortene træt for 
derefter at dræbe dem. 

De er anskaffet af de Neergaard og skal have 
kostet 800 Rdl. Rygtet siger, at Betalingen af dem 
drev ham fra Gaarden, og det taler vistnok sandt. 
Et Barnebarnsbarn af de Neergaard har fortalt mig, 
at hans Bedstemor ofte havde talt om de Billeder, 
der drev dem fra Gaarden. 

Men selv om han ikke havde -anskaffet dem, 
havde han vel næppe staaet Krisen igennem, da den 
varede til omkring 1880. 

Broderen, Peter Johansen, havde ikke mindre end 
16 Herregaarde en Tid. Da Krisen ogsaa blev ham 
for haard, reddede han sine Godser ved at lade dem 
gaa ind under Statens Administration, til Tiderne 
bedredes, og han igen kunde overtage Ansvaret for 
dem. 

Om Johan Mikael fortæller hans Efterkommere, 
at han tabte Hovedet og gjorde Opbud. Og St. Re
strup blev som sagt udbudt til Auktion 1823. 

Frederik Raben-Levetzau, der havde Pari i det, 
maatte atter overtage det. 

Ogsaa i Nørlund, Albæk og Thorstedlund havde 
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han Pant, - for 750,000 Rdl. - hvorfor han gjorde 
Udlæg hos Enken efter den Mand, der havde købt 
dem hos de Neergaard. 

Efter et Skrift om Carl de Neergaard1
) havde 

dennes Fader, Peter .Johansen Pant i de tre Godser 
som Kautionist for Broderen .Johan Michael. Det 
maa vel saa ha ve været ~. Pant, og det har sagtens 
været ud fra disse Krav, Carl de Neergaard kunde 
købe dem for 33,300 Rdl. Sølv ved en 5. Auktion, 
der blev holdt over dem 1826, efter at de havde væ
ret udbudt til 4 Auktioner uden et eneste B ud. 1830 
solgte Carl de Neergaard dem for 81,000 Rdl. Sølv. 

Under den Diskussion, der gik forud for de store 
La ndboreformer, var det ofte bleven hævdet af dem, 
der var mod at løsne Baandet mellem Godsejer og 
Bønder, at de sidste aldeles ikke kunde klare sig uden 
Jorddrottens Formynderskab. Nu viste Krisen, at 
Selvejerbønder som Helhed bedre klarede Krisen, end 
Godsejere gjorde. 

Naar Fæstebønderne i Reglen slap lempeligere 
end Selvejerne, var det ikke, fordi de gennemgaaende 
var mere energiske, men fordi den upersonlige Kapi
talmagt var mere bensynsløs i sine Krav end de fleste 
Godsejere. Godsejeren kunde kun sætte en Fæste
bonde fra Gaarden efter en Proces; og var det saa 
sikkert, at den ny, der fik Fæstet, var mere værd end 
den bortviste? 

Fæstebønderne under St. Restrup kunde saa lidt 
som andre klare deres Forpligtelser. Allerede Aaret 
1806 mødte en Gaardmand fra Sønderholm og bad 
sig fritaget for Fæstet, da han iklie var i Stand til 
at besidde del. 

1
) P. F. i{och: Carl de Neergaard. 
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1827 var der fra Hovedgaarden udlaant Kom til 
16 Bønder i Sønderholm, 6 i Tostrup, 5 i Frejlev OS'.'. 

- En Restanceliste fra samme Aar viser, at 22 Gaard
mænd og 9 Husmænd i Sønderholm har store Skatte
og Landgilderestancer fra Tiden helt tilbage til 1817, 
der dog var et godt Aar. Fra andre Byer er lignen
de Restancer. 

Fra 1825 (de sidste to Cifre dog utydelige) fore
ligger 4 Skifteforretninger fra henholdsvis Frejlev, Vol
strup, Sønderholm og Nyrup. Ingen efterlod sig 
noget. 

1820 foreligger der et Tilbud fra de Neergaard 
til Stie Jakobsen om at fæste et Hus til denne. Ind
fæstningen er 80 Rdl., aarlig Husafgift 4 Rdl. samt 
2 Dages Arbejde i Hø.st (antagelig Høslet) og 2 i Korn
høst. Han skal modtage Huset i den Stand, hvori 
det findes, og sætte det i forsvarlig Stand, dog uden 
Bekostning. Fæstet gælder for hans og Hustrus 
Livstid. 

80 Rdl. Indfæstning af et Hus var efter det Aars 
Pengeværdi en mægtig Sum, især da det ser ud til, 
at Huset ikke har været i for god Stand. Det kan 
da tyde paa, at Kaarene har været adskillig bedre for 
Husmænd end for Gaardmænd. 

1826 solgte Raben-Levetzau Godset til Auditør 
Rasmus Roulund for 45,000 Rdl. Sølv, og denne havde 
det derefter til sin Død 1845, i en Tid, hvor der i 
Begyndelsen var en langsom Opgang - 1823-24 var 
Krisen ham·dest - og senere en betydelig Stigning i 
Landbrugsprodukternes Priser. 

Rasmus Roulund var født i Odense, hvor Fade
ren dengang var Gæstgiver, senere købte denne Herre
gaarden St. Resbjærg ved Odense. R. R. blev 1810 
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Auditør1
), men tog Aaret efter sin Afsked. Alligevel 

omtales han altid som Auditøren, naar de ældre for
tæller om ham. 

Han købte efter at have taget sin Afsked Herre
gaarden Løvegaarden ved Slagelse, men maatte for
lade den paa Grund af Landbrugskrise. Ikke desto 
mindre kunde han altsaa 1826 købe St. Restrup. 

Han var fra Stænderlidens Begyndelse og til sin 
Død valgt af Sædegaardsejerne i Aalborg Amt som 
Deputeret til Stænderforsamlingen2

). Og ban omtales 
som hørende til dens mest frisindede Medlemmer og 
som en Mand med udmærkede Evner, klart Hoved 
og skarp Tunge. 

Elsket i Stændersalen har han næppe været efter 
en Stændervise at dømme, hvor man har søgt at 
karakterisere de forskellige Deputerede; det hedder 
deri: 

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

Hans Jødebad skal være Aarsagen til denne 
Karakteristik. 

Det hedder om ham i Biografisk Leksikon, at 
»hans frisindede Anskuelser i Praxis vanskelig kunde 
forliges med hans Interesse som større Jordegods
ejer«. 

Og sikkert er det, at der findes en Mænge Rets
trætter mellem ham og de undergivne Bønder. 

Som Jurist har ban vel været tilbøjelig til at se 
Sagen ud fra Lovens Synspunkt, mens Godsejerne 
ellers som Regel erkendte, at Bønderne vanskeligt 

') Kan nærmest betegnes som Anklager ved en Krigsret. 
') »Fra Himmerland og Kjær Herred« l 926-28. 
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var i Stand til at opfylde alle deres Forpligtelser, og 
derfor til en vis Grad saa gennem Fingrene med, 
hvordan det gik. 

Desuden gik der en ny Reformluftning over Lan
det; man havde blandt Bønderne en Følelse af, at 
Hoveri og Herremandsvælde sang paa sit sidste Vers, 
og tog det derfor ikke saa nøje med sine · indgaaede 
Forpligtelser. 

Og saa maatte der jo komme Strid med en saa 
udpræget Jurist som Roulund. 

1826 forbød ))HenskaLei i Resirup<< alle Gaani
og Husmænd at have Indsiddere eller andre løse Folk 
til Huse, Aftægtsfolk dog undtagen. Overtrædelse vilde 
blive straffet efter Loven. 

Loven hjemlede Godsejeren Ret til dette Forbud, 
og han har vel som mange andre af Tidens Gods
ejere ved Hjælp deraf villet skaffe Herregaarden bil
lige Daglejere og Tjenestefolk. 

Og det kunde nok trænges til, for det var stadig 
galt med Hoveriet. Husmand .Jakob Hansen fra To
strop havde nægtet at luge Kartofler med Hænderne; 
han idømtes derfor Bøde til Sognets Fattigkasse, dob
belt stor, fordi Nægtelsen var sket i andres Paahør. 

1832 klager Forvalter Hvilsom over, at Lars Niel
sen Vrads, Niels Poulsen, Charsten Jensen, Jens .Jen
sen, Anders Jensen, Jens .Jensen Mølgaard, Mads An
dersen, alle af Frejlev, samt Christoffer Frederiksens 
Enke, Ove Nielsen og .Jakob Nielsen af Leere har 
nægtet at gøre Hovarbejde. De mødte ikke til For
lig og idømtes Bøder. 

1833 var det galt med Anders Gjørtler, Peder 
Thomsen og Knud Jakobsen af Sønderholm og Svend 
Christensen af Tofterup. De er udebleven uden at 
give Grund; nu gav de til Grund, at de havde Ar-
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bejde hjemme, hvad Retten dog ikke fandl var lov
lig Aarsag. 

I disse Tilfælde vandt Roulund Processerne. Men 
da han klagede over Folk, at de stjal i hans Skove, 
erklærede de, at de kun havde samlet nedfalden 
Brænde, hvad de havde Ret til, og Sagen gik ham 
imod. 

Saa indstævnede han Skovfoged Thomas Ther
kildsen til at h~ve Fæstet forbrudt, især fordi han 
ikke passede paa mod Skovtyveri. Men atter tabte han. 

Og bedre gik det ikke i en Strid med en Gaard
mand i Nørholm. Denne var gaaet ind paa at fra
flytte Gaarden; men han skulde efter Aftale med 
Raulund foreløbig blive og passe den. Da R. næg
tede ham Betaling derfor, lagde han Sag an, og Gods
ejeren tabte. 

Disse og flere andre Sager tyder ikke paa noget 
særligt godt Forhold mellem Roulund og Bønderne. 
Det var aabenbart paa Tide, at Hoveri og Fæstevæ
sen blev afløst af Selveje. 

Et Fæstebrev fra 1844 viser, at det ogsaa var 
nødvendigt, i det mindste med Hoveriets OphæYelse, 
om Bønderne skulde faa Gavn af Opgangstiden. 

Det drejer sig om en Gaard i Frejlev; den er 
paa godt 5 Tdr. Hartkorn. Ved den Synsforretning, 
som skulde gaa forud for et Fæste, viser Fortegnel
sen, at der paa en saadan Gaard holdes 4 Heste, 3 
Køer, 2 Kvier, 3 aargamle Grise og t 6 Faar. - Der 
er saaet 41/2 Tdr. Rug, og Foraarsudsæden er an
slaaet til 7 Tdr. Byg og 16 Tdr. Hane; Afgrøden til 
4 Fold. 

Besætningen er erklæret for tilstrækkelig baade 
til Gaardens og Hoveriets Drift. 

Landgilderne kunde sættes op ved Fæsteledighed, 
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hvis Ejendommen var udskiftet af Fællesskabet. Dette 
var jo sket forlængst; men det ser ikke url til, at 
nogen Godsejer paa St. Restrup har benyttet sig deraf. 
Landgilden for den her omtalte Gaard var l Td. Rug, 

5 Skp. Byg og l Tdr. Havre, 
samt i Penge 2 Rbdl. Sølv -
Gammelskatten var derimod godt 
37 Rbdl. Sølv. 

Derimod var der et andet 
Spørgsmaal, som ivrig drøftedes 
i denne Tid: Bør en Fæstebon
de ikke have Erstatning for mu
lige Forbedringer af Ejendom
men. - I Fæstebrevet hedder 
det, at Fæsteren er pligtig at 
holde Ejendommen og Inventa
riet vedlige »i god og forsvarlig 
Stand og aarlig at forbedre, saa 
at de ved Fratrædelse eller Døds
fald kunne tilbageleveres Her
skabet uforringede; i modsat 
Fald tilskrives Fæsteren eller 
hans Bo Skadeserstatning for den 
forefindende Fæld1).« 

Mens der her intet findes 
om, at Fæsteren faar Erstatning 
ved Forbedring, forbeholder God s
ejeren sig altsaa Erstatningfor For-
ringelse af Ejendom eller Indbo· 

Fæstebrevet er forøvrigt mest bemærkelsesværdig 
ved, at Fæsteren ikke skal betale Indfæstning. Om 
det er, fordi han overtager Ejendommen efter For
ældrene, ses ikke. 

1
) I Reglen kaldet Bygfæld = Bygningens Forfald . 
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I Dagligstuen paa St. Restrup findes en stor 
Sjældenhed: En Kakkelovn, som gengiver et Minde 
<>ve r Andreas Peter Bernstorff. Øverst staar: U den 
Misvisning«. - Derunder er Gengivelsen af et Kom
pas. Under dette: »Andr. Pet. Bernstorff«, og der
under igen findes et Billede af den store Statsmand. 
Nederst Aarstallet 1795. - Det øverste hentyder til, 
at han som Udenrigsminister styrede Statsskibet uden 
Fejl. 

Det er antagelig Roulund, der har anskaffet denne 
Kakkelovn. 

Raulund døde 1845, og to Aar efter solgte hans 
Enke Godset til Th. J. A. Mollerup for 280,000 Rdl. 

En Jordebog, der er tinglæst 184 7 - maaske i 
Anledning af Salget - angiver HoYedgaarden til 97 1/ 2 

Td. H. (Efter Th. Poulsen skal Gaarden 1840 have 
været paa godt 105 Td. H.; men der var siden den 
Tid foretaget en ny Matrikulering, som nok kan have 
ændret Tallet saa meget). - Under Gaardens Drift 
laa godt 2900 Td. L., deraf 600 Ager, 1000 Eng, 1300 
Kær og Overdrev og 13 bevokset med Skov. 

Hollænderiet (Mejeriet) var bortforpagtet for 9 
Aar fra 1844 til en Afgift af 131/2 Rdl. aarlig pr. Ko, 
og der holdtes 170 Køer, men kunde holdes flere. 
Desuden kan der fodres 100 Stude og 200 Faar, men 
græsses 300 Stude. En Del Eng er henlejel til Slet 
for 500 Rdl. aarlig, og af Haven sælges Urter og Frug
ter, hvilket >>giver en ikke lille Indtægt«. 

Ejeren har Jagtret til Nørholm forhenværende 
Præstegaards Jord, men skal i Anledning af Kapellet 
svare til Præsten i Sønderholm 40 Rdl. aarlig og 10 
R dl. til Degnen (vel for Tab af Offer). Til Præsten 
i Hornum skal han betale 12 Rdl. og til Degnen i 
Nørholm 6 Rdl. aarlig for Gudstjenesten. 
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Under Godset hørte saa at sige hele Sønderholm, 
Frejlev, Nørholm, Tostrup og Volstrup. (Dog køber 
Niels Pedersen Matr. Nr. l i Frejlev af sin Mor 1828.) 
Derimod hører Guldbæk· ikke længere derunder. 

Saa havde Godsejeren Fiskeret i Limfjorden. I 
Roulunds Skøde nævnes 56 Stader ud for Engen, 
Nørholm og Nyrup, i Jordebogen fra 1847 11 Aale
rusestader: 4 paa Nakken, 5 paa Sækken og 2 paa 
Stenhagen, samt Sildebundgarnsstader. Fiskeretten 
var da udlejet, nu solgtes den for 10,000 Rdl. 

St. Restrup kom nu ind i en urolig Periode. Th. 
?11 ollemp ha v de skrevet en falsk Obligation paa l 0,000 
Rdl. og fl;ygtede ud af Landet, men blev paagrebet i 
Hamborg og d·øde i Fængsel. Hans Fa-llitbo synes 
nu at have skilt Bøndergaardene ud fra Godset, hvor
efter Resten, ogsaa med Husene i de omliggende 
Landsbyer, solgtes til A. W. Schønau for 170,000 Rdl. 
Men da han ikke kunde overholde Købekontrakten, 
fik han aldrig Skøde paa Gaarden. Han skal have 
endt sine Dage i et Hus paa Ahlheden. Gaarden 
solgtes 1851 ved Auktion til senere Hofjægermester 
v. Stemann for 105,000 Rdl. Men forinden var 550 
Td. L. Eng solgt til et Interessentskab, hvor Skøder
ne nævner la Cour og Schou. De delte Engen ud i 
Smaaparceller fra 3 Skp. til 2 Fdk. Hartkorn, og solgte 
dem til de omboende Bønder, mest i Frejlev og 
Hasseris. 

Overkrigskommissær Christensen købte ca. 500 
Td. L. samt Tienderne. Jorden bortsolgtes i Par
celler og Tienden købte Agent Wibroe, Nibe, og Gods
ejer Juul, Lundbeck, 1859 af ovennævntes Bo. 

De fleste Gaardmænd og enkelte Husmænd købte 
Ejendommene, de hidtil havde været Fæstere af, af 
Mollerups Fallitbo. De første er allerede købt 1848, 
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de sidste 1853; da er Fallitboet nok bleven færdig
behandlet. Et gammelt Kort viser, at Hoveriet er 
blevet ophævet -1851. 

De Ejendomme, Agent \Vibroe havde købt, solgte 
han efterhaanden til Fæstebønderne i Tiden 1855-
1880. 

Hofjægermester v. Stemann døde som ung, og 
hans Enke solgte nu Resten af Godset til Sviger
faderen, forhenværende Stiftamtmand i Aalborg, C. 
L. v. Stemann, og da denne døde, overtog hans Søn 
J. A. v. Stemann Ejendommen. Th. Poulsen skriver 
1856, Tinglæsningsbogen siger 1858; men maaske 
Skødet først blev bragt i Orden da. 

De Husmandssteder, der fandtes i Landsbyerne, 
som havde hørt under St. Restrup, var gennemgaa
ende paa godt 2 S kp. H.; de var - som omtalt -
fulgt med Godset, da Hofjægermester P. C. v. Ste
mann købte det; men i den følgende Tid solgtes de. 
I de første Skøder staar Hofjægermesteren som Sæl
ger, i en enkelt Stiftamtmanden eller Kammerherre 
J. A. v. Stemann; men i Reglen er Enkefru Cathrine 
Elisabeth Stemann Sælgel', og det endnu saa sent som 
1875; saa det kan se ud til, at hun har beholdt 
Ejendomsretten til en Del af Fæstehusene, da hun 
solgte Godset. 

Andreas v. Stemann var efter den Tids Forhold 
en dygtig Landmand. Han lod al Jord mergle. I 
hver Skifte fandtes en Mergelgrav - hvoraf de fleste 
efterhaanden blev udtørrede. Merglen blev kørt op 
af Graven ved Hjælp af en Hest, der var spændt for 
en tohjulet Kærre. Engang skred en Grav sammen 
om en Hest og Kærre. Manden reddede sig i sidste 
Øjeblik. Senere fortaltes, at Stemann fik det aldrig 
at vide; men det kan næppe passe, da han efter de 
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ældres Udsagn stadig var paa Færde ude i Marken. 
Den sure Jord lod han dræne. Ude i Kæret lod 

han opkaste Diger, som blev beplantet til Læ for 
Kreaturerne; for at aflede Vandet lod han grave en 
Kanal fra Engene ud til Limfjorden. 

Roer begyndte han meget tidlig at dyrke, mest 
Kaalrabi, og han fremavlede endog en særlig Restrup 
Stamme deraf. Frøet blev oplagret i Riddersalen, og 
kun en bestemt Husfæsterkone fik betroet at passe 
det med Kastning o. l. 

Men især var han ivrig for Plantningssagen. Han 
lod anlægge en Planteskole, saa han selv kunde frem
elske Planter, og lod plante Naaleskoven Nord og 
Syd for Landevejen. 

Mejeriet var stadig lejet ud, og Lejeren synes at 
have holdt flest svenske Malkepiger. 

Ogsaa af Gaardens 12 Karle var som oftest om
kring Halvdelen Svenskere. Foruden dem brugte man 
nogle Daglejere. 

Og endelig var der Fæstehusmændene. Af Fæste
huse var der det smukke straatækte Bindingsværks 
Gartnerhus i den sydøstlige Del af Parken, Smede
huset, beliggende ved Nørholmvejen i Udkanten af 
Parken. Møllehuset ved Landevejen, hvor der for
uden Mølleren boede een eller to Familier, et Skov
hus. som nu er borte, og endelig Familiehuset, be
liggende omtrent i den Vinkel, som dannedes, hvor 
Vejen efter Restrup Enge gaar fra Nørholmvejen. Det 
skulde rumme tre Familier. Længere ude ad Nør
holmvejen og ved samme Side laa det midterste Hus 
til to Familier - nu Stuehus til en Ejendom - og 
helt ude ved Skellet til Nørholm Sogn det ydre Hus, 
som nu er nedrevet. Det kunde ligeledes rumme to 
Familier. 
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Fæstehusmændene fik for at arbejde paa Gaar
den deres hele Tid aarlig frit Hus, 60 Rdl., 5 Tdr. 
Rug til Brødkorn, 4 Tdr. Byg, mest beregnet til Op
fedning af en Gris, Græsning og Hø til en Ko og et 
Faar med 2 Lam; men Høet skulde de selv bjerge. 
Desuden, mente min Hjemmelsmand, fik de vistnok 
Ret til at skære Tørv i Herregaardens Mose. Ende
lig kunde Konerne tjene 5 Kr. maanedlig ved at malke 
paa Herregaarden, hvad erl" Del af dem gjorde. 

Lønnen var altsaa ikke stor, og den holdt sig i 
det væsentligste uforandret i Stemanns Tid. Men de 
havde jo Husly og Brændsel, Rug til Brød, det væ
sentligste af Smør, Sul og Uld til Klæder. Og Penge 
brugtes der ikke saa mange af i de Tider. 

Man vil sige, at de desuden ofte øgede Lønnen 
ved at »bjerge« adskilligt i Herregaardens Lade. Noget 
saadant fandt i udstrakt Grad Sted paa mange Herre
gaarde. Men gamle, der har kendt Forholdene paa 
St. Restrup godt, siger, at har det fundet Sted der, 
hører det i alt Fald til Sjældenheder. 

Der fortælles ogsaa, at h vis nogen forsøgte at 
holde 2 Køer, blev deres Fæste opsagt. En ældre 
Mand, hvis Far var Husmand under Gaarden, har 
dog fortalt mig, at Kammerherren - saadan kaldte 
man i Reglen Stemann - engang kom forbi, hvor 
han og Søskende sad og plukkede Græs ved Vejkan
ten. Han vilde vide, hvad det var til, og da de sva
rede, at det var til deres lille Kipkalv, vilde han med 
ind at se den. Der stod foruden den og Koen en 
Kvie i Baasen, og Forældrene var megel ængstelige 
for Følgerne deraf. Men Stemann sagde intet til dem 
derom. Derimod lod han en anden Mand, der vilde 
have sin Ko omsat, vide, at han skulde gøre ligesaa: 
opdrætte en Kvie, der kunde gaa i Stedet for. 
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I de omliggende Landsbyer var der en Del Dag
lejere, som arbejdede noget paa Gaarden. Deres Kaar 
har sikkert været ringere end Fæstehusmændenes. 
Regnskaberne viser, at de 1860 fik 24-32 Skilling 
+ Kost om Somren, om Vintren l Mark + Kosten. 
Endnu saa sent som 1901, altsaa efter at Stemann 
havde solgt Gaarden, var Daglønnene for Mænd: 

med Kost uden l{ost 
i April, Maj, Juni, Septbr. og 

Oktbr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Kr. 1,45 Kr . 
Juli og August ....... . ...... 1,25 1,75 
Vintermaanederne .. • o. o •• • •• 0,50 1,05 

For Koner var de uden Kost 1,05 Kr. om Som-
ren, 0,50 Kr. om Vintren. 

En Daglejer, der kun havde denne Dagløn at 
ernære Familien med, skulde passe nøje paa, om det 
skulde »løbe rundt<1. 

Til Gengæld har de næppe overanstrengt sig ved 
Ar.bejde. En Mand, der havde Akkordarbejde hos 
Stemann med at grave Huller til Planter, har fortalt 
mig, at han uden Vanskelighed kunde grave dobbelt 
saa mange, som der blev betragtet for en Dags Ar
bejde. Man da Stemann ikke yndede at betale de 
store Daglønne, havde Forvalteren truffet den Aftale 
med ham, at det skulde hedde sig, at de var to om 
Arbejdet. Kom Stemann og spurgte, hvor den anden 
var henne, skulde Arbejderen sige, at han var syg, 
var llafsides paa Naturens Vegne« el. l. 

Vinterlønnen var for Vinteren 1889-90: 
Ladefoged 100 Kr. 
Stald karl 65 
Kusk 90 
Røgter 35 
Pige 25-30 
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Sommerlønnen var 1885 
til en Pige 60 Kr. 

- KarllOO 

81 

Der var et ret patr.iarkalsk Forhold paa Gaarden. 
Stemann holdt paa, at Tonen skulde være god, og 
det skal i det væsentligste være lykkedes for ham. 
N u og da finder man i de gamle Regnskabsbøger den 
Bemærkning ved en Karls Navn: »Bortvist for Svir.« 
En Pige blev bortvist, fordi hun havde været saa 
uanstændig at møde barfodet, da hun serverede Kam
merherrens Kaffe. 

Der kunde vel nu og da vanke en Lusing til en 
stor Dreng, som ikke passede sine Sager; men det 
ansaas den Gang ikke for saa slemt. En Opfindsom
hed kunde ogsaa nok more Kammerherren: Da en 
Dreng saaledes havde trukket en vanskelig Gase i 
hans Vest og knappet denne over Gasens Ryg, gav 
Stemann ham 25 Øre derfor. Ved Høstfesten morede 
det ham at kaste Æbler i Grams til Børnene. 

Nysgerrig var han. Saa han, at en fremmed stod 
og talte med en af Folkene, kom han bagefter der
hen: nÆ, æ, hvad var det for en Røver?« - Han 
kunde ogsaa nok lide at spøge lidt med Folkene: 
»Er der nogen deroppe?« spurgte han saaledes, da 
en lille Husmand kom ridende med et Par meget 
store Heste. 

Og Folkene vilde ogsaa gerne drille ham lidt. 
Engang kom saaledes en Lirekassemand til Gaarden. 
Stemann kunde ikke fordrage disse - med mindre 
det var Veteraner; saa blev de altid godt modtaget 
- han blev kraftigt jaget væk. Idet han gik, kom 
Folkene til Middag. »Hvad, skal vi ingen Musik 
have?« spurgte en. - Nej, han var bleven jaget væk. 
- Af hvem? - En Mand i Skindtrøje osv. - Aa, 

6 
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det skulde han ikke bryde sig om; det var bare en 
Halvtosse, der gik og fik Naadsensbrød paa Gaarden. 
- Manden spillede saa atter op, og Stemann kom 
farende. Men Replikskiftet mellem de to, indtil Lire
kassernanden ublidt blev jaget af Gaarde, var til stor 
Morskab for Folkene. 

I mange Aar tjente et Par gamle Mænd paa Gaar
den, og for at vise, hvad han kunde betro dem, 
sendte Stemann ofte i andres Paasyn en af dem med 
Nøglen ind efter Tegnehog P.ller Papirer i Skrive
bordsskuffen. 

Ved Høstgildet gik det livligt til, men til daglig 
var han meget sparsommelig. Og det ogsaa med 
Sognets Midler i den Tid, da han var Sogneraads
formand. 

Engang traf han dog her sin Overmand: En 
Pige havde flere Børn med forskellige Fædre og fandt, 
det var rimeligt, at Sognet hjalp hende med at under
holde dem. Og da hun mente, dets Bidrag var for 
karrigt, mødte hun til Sognemadsmøde merl den mind
ste paa Armen. Da Sogneraadet alligevel nægtede 
hende mere i Hjælp, satte hun den lille paa Bordet, 
overlod den til de ''ise Fædre og gik sin Vej. Ste
mann for efter hende: »Tag Barnet med! Tag Bar
net med!« Men først da Bidraget v·ar forøget, gjorde 
hun det. 

Der gik sære Frasagn om Stemanns Sparsomme
lighed. Saaledes hed det sig, at han kun havde Raad 
til at spise 1/ 2 Frikadelle til Middagsmad. 

Og man vilde ogsaa fortælle, at han helt fra ung 
af havde været forlovet med en Dame fra Lundbæk 
ved Nibe; men han fik aldrig Raad til at gifte sig 
med hende. Endnu som gammel kom hun engang 
aarlig for at besøge ham. 
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Andre vil dog sige, at han i Stedet var Formyn
der for hende, og da han var lige saa nøjeregnende 
med hendes som med sine egne Midler, skal deres 
Samtaler ikke altid have været overdreven kærlige. 

En tredie Overlevering gaar ud paa, at han friede 
til den ældste af Juul-Ryssenstens Døtre paa Lund-

Fra Parken ved St. Rcstrup. 

bæk; men hendes Fader, der var meget rig, skal have 
svaret, at hans Datter ikke skulde ende sine Dage i 
Sønderholm Fattiggaard. Og Enden blev, at Stemann 
forble'' ugift, og at hun døde som Gammeljomfru. 

Krisen i BOerne og 90erne gik jo især ud over de 
store Gaarde, da disse overvejende havde deres Ind
tægter ved l{ornsalg. Og det hed sig da ogsaa, at Ste
mann 1898 af økonomiske Grunde nødtes til at sælge1

). 

1
) Se Side 91. 

6• 
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Skødet udviser imidlertid, at Ejendommen kostede 
400,000 Kr. Deraf var der et I Prioritets Laan paa 
150,000 Kr. og et II Prioritets (D~t Zeuthen-Ne.er
gaardske Fideicommis) paa 80,000 Kr.. Af Restbelø
bet fik Stemann straks udbetalt 100,000 Kr. og Rest
beløbet, 70,000 Kr., til Decbr. Termin. Han kan da 
næppe have haft særlig stor ikke tinglæst Gæld, saa 
har han været tvunget til at sælge, da har Mangel paa 
likvid Kapital nærmest været Aarsag dertil. 

En Mand, der i den Tid ofte arbejdede som Dag
lejer paa St. Restrup, har fortalt mig, at 1898 døde 
en stor Del af Køerne der af en ukendt Sygdom. 
Flere sagkyndige var tilkaldt, endogsaa fra Køben
havn. - Man mente, det var nogle giftige Planter, 
der groede ved Stalden, og som Køerne havde ædt, 
der var Aarsag deri. 

Stemann -tøg- sig- det meget nær, og min Hjem
melsmand mente, det var den egentlige Aarsag til, at 
han solgte. 

Ejendommen var ved Salget 1898 skyldsat til 
78 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. og 8/<~. Alb. i Hartkorn. Der
til kom en Skovskyld paa 2 Skp. og l Alb. I Gam
melskat svaredes 1844 89 Kr. Til Gaarden hørte 
Mølle, Teglværk, Arbejderhuse, Remgaarden, »Lun
den« og Kroen. 

Køberen skulde aarlig svare til Sognepræst og 
Degn i Sønderholm henholdsvis 80 og 20 Kr. i aar
lig Afgift. - Vel fordi de mistede Indtægterne ved 
Gudstjenesterne i det hidtil til Gaatden hørende Kapel. 

Dette var bleven flyttet fra Nørholm 1782, men 
var stadig bleven betjent af Nørholm Præst indtil 
1836, derefter hørte det under Ø. Hornum Pastorat, 
til det 1882 kom under Sønderholm. Nu blev det 
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nedlagt, idet Inventaret til det saavel som til Her
skabsstolen blev undtaget fra Salget, og Sælgeren, Ste
mann, forbeholdt sig Ret til at borttage det, en Ret, 
han benyttede sig af. 

Af andre Forpligtelser maa nævnes: at svare til 
Skolevæsen og Fattigvæsen i Sønderholm (efter Le
vetzaus Donation) 36 Kr. aarlig -- at vedligeholde 
Begravelsen i Sønderholm Kirke - at svare til Aar
hus Hospital 3 Tdr. Rug efter Kapitelstakst, til Aar
hus Catedralskole l Td. 2 Skp. Byg og til Budolphi 
Kirke 12 Td. 6 Skp. Byg. 

Det fremgaar ligeledes af Skødet, at der 1896 er 
deklareret Fredskovsforpligtelse paa Restrup nordre 
og søndre Plantage. 

De patriarkalske Forhold, der under Stemann 
havde hersket i ikke ringe Grad paa St. Restrup, var 
nu for stedse forbi. Han tog Ophold i Aalborg hos 
en Mand, der i mange Aar havde været Gartner 
hos ham. 

Det var et Konsortium, bestaaende af Garver
mester Klitgaard, Nr. Sundby, og de tre høbenhavn
ske Grosserere P. Madsen, Conrad Jensen og N. Jen
sen, der købte St. Restrup. 

De fraskilte ca. 1000 Td. Land Eng og Kær, der 
laa ud til Limfjorden mellem Hasseris og Nørholm. 
En Del af det blev solgt i mindre Parceller til om
boende Bønder; men af den størst~ Part blev der 
oprettet 62 Ejendomme paa gennemsnitlig omkring 
10 Td. L. hver. 

Det var i en Tid, da der var en stærk Begej
string for Husmandsstanden. Skjoldborgs »En Strids
mand« (1896) havde vakt megen Opsigt. Vilh. Las
sen slog i Aalborg Amtstidende til Lyd for Hus-
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mandssagen, og i Rigsdagen forhandlede man Stats
hjælp til Oprettelse af Husmandsbrug til Landar
bejdere. 

Der var da ogsaa Købere nok til de oprettede 
Smaabrug. Udbetalingen var i Reglen ikke stor, vist 
som oftest omkring 10 °/o af Købesummen. Der var 
taget et første Pants Laan i Ejendommene, og saa 
lod Konsortiet Restbeløbet staa som II Pant. 

Men for de fleste Købere betød Udbetalingen alt, 
h vad de kunde skatfP.; og nu stod de der uden Be
sætning og Redskaber; desuden trængte Jorden baade 
til Kalk og Afvanding. Saa maatte de da gaa paa 
Dagleje, mens Konen gik og »moslede<( med Ejen
dommen. 

Udviklingen gik netop i den Tid bort fra det 
lille Husmandsbrug. Skulde Ejendommen drives for
svarlig, da krævede den helt sin Mand. Og dertil 
var de oprettede Ejendomme for smaa. 

De fleste af de første Købere mistede deres ind
skudte Kapitaler og maatte overlade Ejendommene 
til andre. 

Bedst gik det dem, der kom sidst til, idet de fik 
Statslaan - Loven om StatsJaan til Oprettelse af 
Smaabrug til Landarbejdere var bleven vedtaget 1899. 
Nogle af disse Ejendomme var kun paa ca. 5 Td. L.; 
men saa købte Ejerne ofte mere Jord til, enten fra 
den nedlagte Rerngaard1

), eller af de Parceller, der 
var bleven solgt til Omegnens Folk. 

Konsortiet forbeholdt sig ofte ved Salg af Ejen
dommene Jagtret paa disse. Og tillige, at Køberne 
af Jord, de vilde bebygge, skulde aftage Stenene fra 
Herregaardens Teglværk og Tømmer fra dens Skov. 

1
) Vel oprindelig Rimmegaarden, da den laa paa Rimmen. 
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Jorden kostede gennemsnitlig omkring 500 Kr. 
pr. Td. L., hvad der synes at have været en høj Pris 
i en Tid, hvor Landbrugsprodukternes Priser endnu 
laa lavt, især naar Hensyn tages til, at de ca. 1000 
Td. L. kun har haft omkring 20 Td. Hartkorn, altsaa 
ca. 50 Td. L. til l Td. H. 

Alligevel skal Konsortiet ikke have tjent noget 
videre ved Handelen. 

190 11) solgte det Resten af Ejendommen til H. 
P. Neergaard Terpager Malling. 

Der var da godt 681/2 Td. H. til Hovedgaarden 
foruden 2 Skp. H. Skovskyld. Kroejendommen stod 
skyldsat for sig til knap 3 Skp. H. Af Hovedgaar
den svaredes i Gammelskat godt 860 Kr., af Kro
gaarden 4 Kr. 

I Skødet bemærkes det, at Kapellet er nedlagt 
med den Forpligtelse, at der ydes den »nulevende 
Præst« 80 Kr. aarlig som Refusion for Offer og lige
ledes den »nulevende Lærer« i Sønderholm 20 Kr. 
am·lig. 

Der var ved Salget udlejet 22 Parceller paa op
rindelig 100 Aar paa Størrelserne fra godt l Skp. til 
under l Fdk. H. 

Købesummen var 280,000 Kr. Deraf henstod i 
Kreditforeningen 160,000 Kr. i Hovedgaarden og 12,000 
i Krogaarden. Sælgerne lod 48,000 Kr. staa som II 
Pant (deraf 4000 i Kroen), Resten udbetaltes. 

Der nævnes ogsaa i Skødet, at St. Restrup havde 
Ret til at hente Tang ved Limfjordsstranden. 

1
) Tinglæsningsbog angiver Salget til 9. Marts 1901 med Tiltræ

delse l. Novbr. s. A. Men en Mand, hvis Skndsmaalsbog 
viser, at han har været Kusk hos Malling fra 1/11 1901, er
ldærer, at denne forud havde haft to andre Kuske paa Re
strup, hver eet Aar. 
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Malling lejede Kroen ud til Grosserer P. Madsen 
med l Aars Opsigelse fra begge Sider til en Leje af 
1000 Kr. aarlig. Kroejeren maatte ikke skænke 
Spiritus til Folkene paa St. Restrup eller lade dem 
sidde der til Svir, Kortspil el. l. -· En tilsvarende 
Forpligtelse var i Stemanns Tid knyttet til Kroen. 

Malling lod foretage flere Forandringer paa Gaar
den: Der, hvor Husmandsskolen nu har Gymnastik
sal, var der før hans Tid Svinesti. Nu lod han det 
omdanne til Herskabsstald med Værelse til Kusken, 
Seletøjsrum og Plads til Foderet. Her stod der en 
Hingst og fire Herskabsheste. Han var nemlig vant 
til at køre med Firspand og havde en Kusk med sig, 
som kunde køre det. Men Aalborg Bys Love forbød 
ham at bruge det der, og saa nøjedes han med al
mindelig Forspand. 

Oprindelig var der Gennemkørsel midt gennem 
Hovedfløjen. Her lod han lave den smukke Vesti
bule med mørk Marmorkamin i den ene Side, med 
indre Fløjdøre og lys Marmortrappe ud mod A vis
bygningerne. 

Riddersalen, der i Stemanns Tid var bleven brugt 
til Frølager, blev nu gjort i Stand og malet i lyse, 
festlige Farver. 

Og endelig lod han Gaarden forsyne med Elek
tricitet, idet han lod Vandmøllens Vandhjul afløse af 
en Turbine, som blev Trækkraft for et Elektricitets
værk. 

Den smukke Sydpark har han ogsaa anlagt. Her 
var der kun Vildnis. Nu blev den gjort i Orden med 
en Jerniaage ud mod Landevejen og en bred Gang, 
som han brugte til HovedindkørseL 

I hans Tid brændte Gaardens Avlsbygninger, 
baade Lader og Stalde. Det var en af Fæstehus-
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mændene, som stak Ild derpaa, vistnok i et Anfald 
af Delirium. Alle de Køer, som stod i den største 
Kostald, indebrændte. Der ''ar ganske vist Jernbjæl
ker under Loftet, men kun Granrafter derover. Det 
skal have været et forfærdeligt Syn at se alle de inde
brændte Dyr. 

Malling lod nu opføre en moderne Avlsbygning, 

Plan over Bygningerne og Parken fra før Ildebranden. 

hvoraf de to Staldlænger endnu er tilbage, den ene 
som Avlsbygning for Husmandsskolen, den anden .for 
en af de Tilflyttere, som kom til ved Udstykningen. 
Af den store Lade, der laa saa højt, at man kunde 
køre fra dens Gulv ind over Staldlofterne, er Funda
mentet tilbage. Men den midterste Staldlænge, der 
var saa bred, at der kunde staa fire Rækker Kreatu
rer i den, er fuldstændig sløjfet. 

Den store Ajlebeholder, som endnu staar Nord 
for den nordre Kvægstald og nu bruges til Mødding-



90 RR. KOLDING: 

hus, kunde rumme ca. l Mill. Liter Ajle. Man paa
staar, den skal have Yæret den største i Verden. 

Ved Hjælp af en elektrisk dreven Pumpe pum
pedes Ajlen op i den fra en Opsamlerbeholder. Og 
saa kunde Ajlen løbe fra et Rør og lige ned i den 
Ajletønde, som fandtes paa Vognen. 

Det skal have taget 20 Dage at køre Ajlen ud 
med 3 Spand Heste, da Gaarden var bleven solgt til 
Udsty kningsforeningen. 

Kun den store saakaldte Svenskelade, der laa ud 
til Landevejen, umiddelbart Vest for Nørholmvejen, 
var bleven bevaret. Foruden til Lade blev den og
saa brugt til Natlogi, nemlig af farende Landevejs
riddere. Her, fortæller den føromtalte Kusk, traf han 
en Morgen tidlig en Mand sovende i Herskabets Lan
dauer, og da han vilde jage ham væk, fik han Sva
ret: »Gaa din Vej! Her har jeg mere Ret, end du 
har.« 

Man vil forøvrigt paastaa, at til Tider brugte 
man fra Gaardeu at hente sig Daglejere her, hvis man 
savnede dem. Jeg har dog ikke kunnet faa det be
kræftet af Folk, som var kendt med Forholdene. 

Derimod brugte man en hel Del polsk Arbejds
haft. Regnskabet fra 1909 vi e1·, al da ar Dagløn
n n for en Daglej r 2 K1·., for en Polak derimod knn 
1,15 Kr. ; men saa har den id l nok ved Siden af 
faael lidl Naturalier om Kartoner og skummet Mælk. 

Der er - som før nævnt - Uoverensstemmelse 
mellem Tinglæ ning bøgerne og paalidelige Folk an
gaaende den Tid, St. Re b·up blev 0'1erdragel fra Ejer 
Iil Ejer. Antagelig llar Tinglæ ningen først fundet 
Sted en Tid fter, at Ejendonuuen var overtaget. 
»Danske Gaarde« oplyser saaledes i Overensstem
melse med de fleste Udsagn, at Konsortiet allerede 
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overtog St. Restrup 1897 og igen overdrog det til 
Malling 1899. 

Derimod angiver de forskellige Kilder samme 
Aar, nemlig 1906, for Mallings Salg til Grosserer 
Carl Philip. 

Han købte Gaarden for 340,000 Kr., hvoraf han 
udbetalte de 140,000, mens Laanet blev forøget fra 
160,000 til 200,000 Kr. 

Ifølge >>Danske Gaarde« stod Ejendommen i hans 
Tid til en Ejendomsskyld af 240,000 K r. Brand
assurancen for Hovedbygningen var ln9,280 Kr., Elek
tricitets,•ærket ikke indbefattet; det var forsikret for 
31,850 Kr.; Avlsbygningerne for 137,698 Kr., Besæt
ningen for 150,000 Kr., Inventar 40,800 Kr. og Avl 
93,500 Kr. - I Ejendomsskyld til Staten svaredes 
der 264 Kr., til Amtsrepartitionsfond ca. 1000 Kr., 
Kommuneskat ca. 2000 Kr. 

Besætningen var paa 130 Køer. som gav ca. 5000 
Pund Mælk pr. Ko, 180 Ungkreaturer. 12 Tyre, 26 
Heste, 18 Plage og Føl, 2 Trækstude og ca. 300 Faar. 
Der solgtes aarlig ca. 300 Fedesvin og 50 Stk. Fede
kvæg. 

Til normal Folkehold regnede man: l Overfor
valter, l U11derforvalter, l Fodermester, l Forkarl, 4 
Elever, 3 Karle, 4 Piger, 8 Daglejere og - om Somren 
- 15 Polakker. 

Philip lod indrette det Centralvarmeanlæg, som 
findes i Hovedbygningen. Han skal have haft meget 
flotte Vaner. Endnu mindes mange, ikke blot af 
Egnens Folk, men ogsaa Aalborgensere, hans Glas
karet med Forspand af Fuldblodsheste. 

Forøvrigt gaar en Mængde, ofte modstridende 
Sagn om ham. Saaledes fortælles der, at hvis han 
samtalede med en Daglejer, der havde Akkordarbejde, 
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betalte han ham for den Tid, han havde opholdt 
ham, og at han gav næsten eventyrlig høje Daglønne. 
Det sidste afkræftes imidlertid af de Regnskaber fra 
hans Tid, som findes opbevarede. Lønnene laa paa 
ingen Maade over det almindelige. 

Man vil ogsaa vide, at han i Løbet af de 5 Aar, 
han besad Gaarden, satte 1/4 Mil!. Kr. til. Men Haand
værkere, der har arbejdet paa Gaarden i hans Tid, 
har fortalt mig, at det var dem, der satte Pengene 
til, for Iie fik ingen eller kun delvis Betaling. 

I alt Fald er man enig om, at han havde Gæld 
til mange Sider, da han forlod St. Restrup. Men, 
fortælles der, de, der havde presset paa for at faa 
deres Tilgodehavende, ·fik ilHet; de øvrige Kreditorer 
derimod fik senere deres Betaling. 

Hvor meget der er Sagn, og hvor meget Sand
hed, har jeg ikke været i Stand til at opspore. Men 
de modstridende Beretninger viser, at man skal være 
varsom med helt at bygge paa Samtidens Vidnesbyrd. 
Ejendommelig har han vel nok været. 

Saa meget er dog vist, at han gik »bag af Dan
sen((. ·Han staar nok som Sælger til Tømrermester 
E. C. Weidemann 1911. Men Købesummen, 365,000 
Kr. (Løsøre beregnet til 100,000 Kr.) berigtiges paa 
den Maade, at hag Kreditforeningslaanet, 230,000 Kr., 
udstedes en Obligation paa 30,000 Kr. til Overrets
sagfører Børge Jakobsen, København, og »Restsum
men er afgjort derverl, at Køberen har ordnet sig 
med Overretssagfører Børge Jacobsen som Pant- og 
Udlægshaver i det solgte((. 

Værdi til Ejendomsskyld staar nu til 365,000 Kr., 
saa det er mest sandsynligt, at Philip har faaet dette 
sat mest muligt op for at kunne øge Kreditforenings
laanet med de 30,000 Kr. 
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Om Weidemann forhelles der, at han som rej
sende Haandværkssvend engang forgæves skal have 
bedt om et Maaltid Mad paa St. Restrup. Og med 
den Sans for det romantiske, Overleveringen har, 
føjes der til, at han da besluttede sig til engang at 
blive Ejer af Gaarden. 

Han skal have været en dygtig Landmand og 
human overfor Folkene. N a ar han alligevel beslut
tede sig til saa kort efter at sælge, skyldtes det nok 
mest, at hans Hustru ikke kunde finde sig til Rette 
paa Gaarden. 

Da holdt der en Dag i Somren 1912 en Pony
vogn med et Islænderforspand i Gaarden. I Vognen 
sad de tre Mænd Husmand Jens Jensen, Als Brohuse, 
Gaardejer Mads Madsen, Malle Hedegaard, og Lærer 
Visse, Frejlev. De var Repræsentanter for Aalborg 
Amts Udstykningsforening og ønskede at købe Gaar
den til Udstykning. 

Udstykningsforeningen :var bleven dannet 1909; 
i Begyndelsen vovede den sig kun til at udstykke 
større Gaarde - i Reglen hvis Bygningerne var ned
brændte - men allerede 1910 købte den og udstyk
kede Smorup i Brorstrup Sogn og i Foraaret 1912 
Raakildegaard (Annerup) i Ellidshøj. 

Nu havde man hørt, at Weidemann agtede at 
sælge, og mødte saa som Køber. 

Weidemann gik ud til Mændene og spurgte, hvad 
de vilde, og fik Svaret, at de havde hørt, at St. Re
strup var til Salg. 

At han ikke ansaa Mænd med et saadant For
spand for de rette Købere, er let at forstaa, og han 
svarede derfor benægtende. 

Saa havde Ejendomsmægleren løjet for dem, er
klærede Jens Jensen. - Naa ja, men her skulde en 
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større Udbetaling til, mente "\\Teidemann, selv om han 
vel nok kunde lade noget staa. 

Da var det, Jens Jensen gav det bekendte Svar: 
»Bevares, Godsejeren maa ikke tro, vi handler med 
Træpenge. Naar Handelen er sluttet, er Pengene paa 
Bordet.« 

Naar han kunde svare saa overlegent, skyldtes 
det, at man havde Aftale i den Henseende med Aal
borg Discontobank. 

lJ cl valget besaa først Besætningen, drak derefter 
Kaffe med Weidemann - blev ikke vist ned i Fol
kestuen, som det er fortalt - og denne kørte saa ud 
over Ejendommen med dem. 

Han forlangte 400,000 Kr. for det hele med Und
tagelse af Møblementet i Riddersalen. Udvalget var 
enig om, at det var billigt; men de var ikke Jyder 
for intet. Møblementet skulde medfølge. Derpaa 
strandede Handelen i første Omgang. Nu sad de tre 
Mænd i Frejlev østre Skole og ærgrede sig over, at 
de ikke havde købt; da rii1gede Godsejeren til dem, 
at de kunde maaske endda komme overens; om de 
vilde komme derop igen. Men nu var de ovenpaa: 
Vilde Godsejeren dem noget, kunde han komme 
til dem. 

Og i Frejlev Skole blev Slutsedlen nu underskre
vet: Købesummen 400,000 Kr., alt medfulgte med 
U udtagelse af 3 Køreheste, l . Plag, l Fedesvin, 50 
Tdr. Havre og Herskabsvognene. 

Køkkenhaven var udlejet til 500 Kr. og Kroen 
996 Kr. aarlig; men begge kunde opsiges med 1

/2 

Aars Varsel. 
Til Bestyrer paa Gaarden, mens Udstykningen 

stod paa, blev P. Christensen, der havde bestyret 
Raakildegaard, antaget; Forvalter Kølby blev lejet til 
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at føre Tilsyn med Arbejdet; han havde været paa 
Gaarden under Weidemann. Denne havde Ret til at 
blive paa Gaarden til l. Januar. Han var stærkt 
interesseret i, at Udstykningen gik godt, ogsaa til Rede 
med Raad og Daad. Jagten blev aflyst, ikke udlejet. 

Og man ophævede Spiritusbevillingen til Kroen, 
men samtidig blev Lejen sat ned til 500 Kr. - Senere 
købte Kroforpagteren Ejendommen for 15,000 Kr., og 
kort efter afskaffedes Beværtningen. 

Saa tog man fat paa Udstykningen. Der blev 
projekteret et Vandværk og Udvidelse af Elektricitets
værket - St. Restrup er nu inde under Egnens Høj
spændingsværk - og Parceller blev afsat. 

I sin første Tid ha v de Udstykningsforeningen op
rettet en Del Statshusmandsbrug. Men af de ca. 270 
Ansøgere, der meldte sig til St. Restrup, ønskede kun 
l Statshusmandsbrug, og i sin Betænkning over, om 
man skal lade oprette den Slags Ejendomme, hed det 
i Udstykningsforeningens Protokol: »Bestyrelsen har 
vedtaget, at man nødigt opretter den Slags smaa 
Huse, hvor en Mand ikke har tilstrækkeligt Arbejde 
hjemme, og at der paa St. Restrup er skabt Betingel
ser for, at Folk med smaa Midler vil kunne komme 
i Besiddelse af saa stor en Jordlod, saa der kan være 
Arbejde nok i Hjemmet.« 

Ved Købet havde Gaarden et Tilliggende af ca. 
1525 Td. L., hvoraf knap 225 Td. L. var Skov. 

Man tænkte nu først paa at sælge Gaarden med 
ca. 550 Td. L. og saa lade Resten udstykke. Derved 
kom Udstykningen til at foregaa af to Gange. Først 
udstykkedes godt 35, Aaret efter knap 15, ialt 50 
Ejendomme1

). De var i lidt forskellig Størrelse, omk. 
l Td. H. og alle med Mark, Eng og Tørvemose. 

1
) Desuden solgtes en Del Jord til de alt for smaa Ejendomme 

fra første Udstykning. 
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Folk fik Lov at bygge, som de selv vilde, nogle 
fik Materiale, Ll. a. Tømmer, fra den nedrevne mid
terste Staldlænge. 

Foreningen hjalp med Laan til Bygninger osv., 
indtil Ejendommene var færdige til at give Indtægt. 

De ny Indflyttere fik tilbagebetalt 32 % af Jor
dens Købepris i Bonus, skønt det jo ikke kunde und
gaas, at en saadan Omlægning af Gaardens Drift 
maatte blive dyr en Overgang, og til Trods for det 
Tab, det var, at de mange nye Bygninger blev ned
revet. 

Man var bange for, at flere af de Købere, der 
havde meldt sig, blot vilde købe paa Spekulation og 
benytte sig af den Fordel, Udstykningsforeningen her 
bød paa, saa de vilde sælge, saa snart de havde faaet 
Skøde paa Ejendommen, og saa lade Køberen sidde 
med de øgede Prioriteter. 

For at undgaa det, lagde man den Forpligtelse 
paa Jorden, at den, der solgte ·igen inden 5 Aar efter 
Overtagelsen af Skødet, skulde tilbagebetale Udstyk
ningsforeningen 20 °/o af Jordens Pris. 

19 af Parcellisterne søgte kort efter Købet at blive 
frigjort for denne Paragraf. Det var et Stavnsbaand, 
der var lagt paa dem, hævdede de. Men de fik fra 
Bestyrelsen det Svar, at de ved Købet var bleven 
gjort bekendt med denne Bestemmelse, og vilde de 
ikke gaa ind under den, kunde de afholdt sig fra at 
købe. Samtidig tilbød Bestyrelsen, at de godt kunde 
blive løste fra Købekontrakten og faa deres udiagte 
Penge tilbage. 

Saa vidt jeg ved, benyttede ingen sig af dette Til
bud. Derimod indankede de Sagen for en General
forsamling, der imidlertid med stort Flertal gav sin 
Tilslutning til Bestyrelsens Standpunkt. 
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Udstykningen af St. Restrup var 
største, der er foretaget af den Art her 
den vakte derfor ogsaa stor Opsigt. 

97 

og er - den 
i Landet, og 

Mange af Omegnens Folk ' 'ar forargede over, at 
man saadan splittede den gamle Gaard ad, som de 
var vante til at se hen til med en ikke ringe Ære
frygt. Man kan endnu træffe Folk, der hverken har 
set den før eller efter Udstykningen, men som taler 
om, hvor pragtfuld Gaarden da var baade ude og 
inde, ja endog med Svaner i Voldgraven. - Skønt 
Sandheden er, at der ogsaa nu er Svaner deri, at 
Stuerne er saa velholdte, som dP nogen Tid har væ
ret, og at hvor der Tør Udstykningen var Stenrøs fra 
nedbrændte Avlsbygninger eller Vildnis med Nælder 
og halvt udgaaede Træer, der er nu Frugthaver og 
velplejede Anlæg. · 

Mange var ogsaa tilbøjelige til at se ned paa disse 
Nybyggere. ))Naa, du er vel en af de nye Godsejere 
fra St. Restrup ?(( spurgte en af Egnens Gaardmænd 
haanlig, da han traf en af dem - og fik omgaaende 
Svaret: llJa, og du er vel Søn af en af mine forhen
værende Hovbønder.« 

Tilsvarende Følelser kom til Udtryk, da man 
skulde have et nyt Mejeri. Man havde hidtil brugt 
Mellemholm Mejeri fra baade Restrup og Sønderholm; 
men Trafikforholdene var meget unemme, og nu vilde 
saa de to Byer have et i Fællesskab. Bestyrelsen for 
det var valgt efter lokale Hensyn, og derved fik Søn
derholm Flertal deri; mens Restrup kunde mønstre 
et lille Flertal ved Generalforsamlingerne. Der stod 
Gny fra Kampene om Mejeriets Beliggenhed. Det var 
vist mere bleven et Prestige- end et praktisk Spørgs
maal. Til sidst truede det med Sagsanlæg fra Andels
haverne mod Bestyrelsen, indtil man fandt den eneste 
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gode Løsning under saadanne Forhold: et Mejeri for 
hver Part fur sig. - Men det tog Tid, inden Striden 
glemtes. Nu mindes man den Tids Kampe med et 
Smil. 

Værre var Frygten for de økonomiske Følger af 
Udstykningen. Mest forstaaelig var den Klage, der 
lød fra en Del af Omegnens Smaafolk: de havde 
hidtil jævnlig kunnet tjene en Dagløn paa Gaarden 
og der billig bjerget lidt Hø og Græsning til en Ko. 
- At nu en Mængde af deres Standsfæller fik mere 
menneskeværdige Kaar havde de næppe Blik for. 

Men Egnens Folk frygtede især for at faa et helt 
Slæng af forarmede Familier paa Fattiggaarden. H vor
dan skulde Nybyggerne vel klare sig ved disse smaa 
og forholdsvis dyre Ejendomme, n a ar Godsejerne havde 
vanskeligt ved at klare sig paa den Jord, der nu 
skulde ernære 50 Familier? 

Man spaaede sig alt ondt i Fremtiden for Sognet. 
Ogsaa længere ud drøftedes Udstykningen. Der 

gik fantastiske Frasagn om Købet af Godset saavel 
som af Følgerne deraf. Mens nogle skildrede det hele 
i straalende Farver, skrev andre, f. Eks. Forpagter 
Lawaetz, Kalundborg Ladegaard, advarende imod saa
dan en Udstykning; der vilde kun følge Ulykker 
deraf og mest for de Husmænd, som fik Ejendomme 
ad den Vej. 

En af Nybyggerne, P. Langeland, svarede ham 
og indbød ham samtidig til at besøge St. Restrup for 
ved Selvsyn at erfare Virkningen af Udstykningen. 

Lawaetz tog mod Indbydelsen og maatte derefter 
indrømme, at han her havde taget Fejl. Men det 
skyldtes, mente han, at det baade var Elitebrug, der 
var oprettet, og Elitehusmænd, som havde faaet dem. 

Hvad den første Paastand angik, kunde det kun 
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gælde Størrelsen, for Jorden var ikke af mere end 
middelgod Beskaffenhed. Derimod kunde det maa
skc nok siges, at der var forholdsvis mange dygtige 
Landmænd mellem Nybyggerne. Men der var vel 
ogsaa dem, som ikke stod over Middel i Dygtighed. 
Forøvrigt var ikke saa nær alle Landmænd af Pro
t'ession, der var bl. a. ogsaa Byarbejdere imellem. 

Men de dygtigste har vel nok sporet de andre 
frem. Og den stærke Opmærksomhed, som Udstyk
ningen vakte, og som hl. a. gav sig Udslag i en 
Mængde Besøg fra andre Egne af Landet - ogsaa 
fra Udlandet - har vel nok ægget Nybyggerne til at 
vise, hvad de duede til. 

Kommunens Beboere fik i alt Fald ingen Grund 
til Klage. Den Smule Merudgift, Kommunen fik til 
Skolevæsnet og Vejene paa Grund af Udstykningen, 
fik den mer end rigelig Erstatning for gennem de 
øgede Skatteindtægter, og dens Fattigvæsen blev ikke 
bebyrdet med ekstra Udgifter fra St. Restrup. 

Endelig maa ikke glemmes, at Hovedbygningerne 
nu blev Rammen for et Kulturvirke, som ogsaa kom 
Omegnen til Gode, og den smukke Park var ikke 
længere et lukket Paradis for Egnens Befolkning. 

Heller ikke Samfundet som Helhed led Tab ved 
Udstykningen, tværtimod. I P. Langelands førom
talte Svar til Forpagter Lawaetz oplystes det, at paa 
Gaarden holdtes der før Købet 1912 30 Heste, 310 
Stk. Hornkvæg, 100 Svin, 50 Høns og 40 Faar. -
Efter Udstykningen: 125 Heste, 488 Stk. Hornkvæg, 
428 Svin, 2000 Høns og 48 Faar. Før Udstykningen 
levede der godt 50 Mennesker paa Gaarden, efter den 
ca. 300, hvis Kaar gennemgaaende var langt bedre 
end de førstes. - Herremanden opgav 1909 til Kom
munen en Skatteindtægt paa 3300 Kr., forhøjet af 

7* 
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Skattemyndighederne til 5000 Kr. - 1918 opgav de 
50 Husmænd tilsammen 87,000 Kr. Det var ganske 
vist i en anden Tid; men en Sammenligning med 
andre Herremænds Indtægtsstigning giver Grund til 
at antage, at Herremanden højest havde angivet om
kring 10- 15,000 Kr. 

Der skulde ikke noget stort Pengebeløb til for 
den, der vilde begynde paa St. Restrup. 1000 Kr. 
ansaas for rigeligt, havde en Mand 2000, blev han 
anset for Velhaver, har en af Nybyggerne siflen sagt. 
Der blrv taget KreditforeningsJaan i Ejendommene, 
Staten ydede II Pants Laan, og de 32 Ofo af Jord
prisen, som blev tilbagebetalt, var jo ikke nogen 
ubetydelig Hjælp. 

Saa var Nybyggerne saa heldige at faa bygget, 
før Krigens Højkonjunkturer satte ind. Den nød de 
nu ogsaa Fordelen af. 

Men til Gengæld havde de i de første Aar Ud
gifterne ved en Omlægning af Sædskifterne. Det er 
ikke nogen helt billig Historie; det fik danske Bøn
der at mærke under Udskiftningerne omkring 1800; 
det fanr ogsaa Nybyggere paa udstykket Herregaards
jord at mærke. 

Nybyggerne sejlede da i Begyndelsen frem paa 
Højkonjunkturernes Bølgetop. Men Erfaringerne fra 
hele Landet viser, at de første, der faldt for Krisens 
Storme, nørte gennemgaaende til blandt dem, der 
havde faaet Ejendom kort forud for eller i Begyndel
sen af Højkonjunkturerne. Ofte havde de laant løs, 
eller de havde indstillet sig paa en Levefod, som Kri
sen ikke tillod. 

Jeg har dog ikke hørt, at nogen af den Grund 
rnaatte give op paa St. Restrup. Derimod var der vel 
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nok enkelte, som viste sig udygtige til Landbrug, og 
som derfor maatte vige Pladsen for andre. 

Og mange andre solgte af andre Grunde. Det 
er let at mærke, at her ikke er Tale om gamle Slægts
gaarde. Den megen Ejendomshandel paa St. Restrup 
er en Skyggeside ved Udstykningen. Flere Ejen
domme har i de knapt 30 Aar siden 1912 skiftet Ejer 
3-4 Gange, og af de 50 overvejende unge Familier, 
som da rykkede ind, er der nu kun 18, som stadig 
sidder ved Ejendommen. 

Og Omsætningen er sket til stigende Priser; de 
er endda særlig høje paa St. Restrup, saa de ny Ejere 
har ikke nydt nogen Fordel af den billige Udstyk
ning. Prioriteterne har her - som overalt i Landet 
- fulgt tæt i Hælene paa Fremgangen. 

Man kan ikke paastaa, at ret mange af de Byg
ninger, der rejste sig paa den gamle Herregaards 
Jord, var smukke. De bærer næsten alle Mærker af 
den Stilløshed, som præger de fleste Bygninger fra 
1800ernes Slutning og 1900ernes Begyndelse, en Tid, 
h''or nyt Materiale og nye Krav forvirrede Land
haandværkerne, saa de glemte den gamle Stil og de 
gamle Linjeforhold. Udstykningen fandt Sted ved 
den Tid, da ))Bedre Byggeskik« begyndte sin Virk
somhed; men Udstykningsforeningen synes endnu 
ikke at være bleven opmærksom derpaa. Senere søgte 
den Samarbejde med denne Organisation. 

Men snart dækkedes de fleste Huse af store Ha
ver. Mange af Nybyggerne benyttede sig af Nær
heden ved Aalborg og drev Frilandsgartneri i større 
Stil. Dog er det især Frugthaverne, der præger St. 
Restrup. Langs Landevejen, som fører fra Aalborg 
til Nibe, begynder den anden Have, hvor den første 
hører op, næsten hele Vejen. Og de fleste af de Ejen-
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domme, der ligger borte fra Landevejen, er lige saa 
omgi vel af s Lore Fruglhaver. 

Det var afdøde Forstander Henrichsen, Beder 
Havebrugsskole, og den kendte Gaardejer Anton Sø
rensen, Hav bro, som fik Folk til at plante; men naar 
Haverne gennemgaaende er lykkedes saa godt, skyl
des det ikke mindst den Hjælp. der siden er ydet fra 
Husmandsskolen, hvis Forstander, Balle, er kendt 
som en kyndig Havemand og speciel Frugtavler. 

Man kan til Tider høre Folk ud fra estetisk 
Synspunkt beklage sig over Udstykning af Herre
gaarde, ogsaa over den her omtalte. 

Og det maa indrømmes, at for den, der holder 
af at lade Blikket glide ud over store, ubebyggede 
Strækninger, er der her gaaet en Skønhedsværdi tabt. 

Endelig er der ogsaa dem, som glæder sig mere 
ved at se paa de maleriske gamle Rønner end paa 
de moderne Huse - naar de da maa være fri for 
selv at bebo de samme Rønner. 

Men kan man glæde sig over og se det skønne 
i menneskelig Virksomhed - hvad f. Eks. en Skøn
hedsdyrker som Sibbern i høj Grad formaaede - og 
kan man bagved se de M uligheder for Opdragelsen 
af en baade legemlig og sjælelig sund Slægt, som de 
selvstændige Bondehjem i særlig Grad ejer - ja da 
beklager man ikke den Forandring, der er sket paa 
St. Restrup siden 1912. 

Ved Udstykningen af St. Restrup meldte sig den 
samme Vanskelighed, som ved de fleste Udstykninger 
af Herregaarde: Hvordan skulde man faa Hovedbyg
ning og Park udnyttet. 

Først søgte man - som før nævnt - al lade et 
stort Stykke Jord, godt 500 Td. L., blive ved Hoverl
bygningen og sælge det samlet. Man var ogsaa i 
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Forhandling med en Mand, men kunde ikke enes 
om Prisen. 

Saa udstykkede man »til Bunds(( og forsøgte at 
sælge Hovedbygning og Park til en Statsanstalt for 
Aandssvage. Men Bygningerne fandtes at være uhen
sigtsmæssige dertil. . 

Da foreslog afdøde Gaardejer Andreas Korsgaard, 
Als, at oprette en Folkehøjskole der. Og Tanken 
fæ ngede straks. 

Det gjaldt kun om at skatTe Midler, og dem søgte 
man at skaffe ved en Aktietegning. Aktierne skulde 
være rentefri og paa 10 Kr., saa enhver kunde være 
med. 

Ad denne Vej skaffede man 30,000 Kr.; men det 
Beløb fandt man for lille at begynde med. Saa skød 
Udstykningsforeningen 10,000 Kr. til, og Nybyggerne 
paa St. Restrup gik alle ind paa, at der af Over
skudet ved Udstykningen maatte tages andre 10,000 
Kr. til Højskolen. 

Og med disse 50,000 Kr. vovede man at begynde. 
Man købte nu Resterne af Godset for 124,000 Kr. 

Dertil hørte Skoven paa ca. 225 Td. L. med tilhørende 
Skovfogedbolig og ca. 30 Td. L. Agerjord, Parken 
paa ca. 40 Td. L., indbefattet to Enge paa tilsammen 
omkring 4 Td. L., en stor Frugt- og Køkkenhave, 
Gartnerhus og Møllehus. Dertil kom Forvalterboligen, 
Smedjen og den søndre Staldlænge, som nu om
dan ned es til A v lsbygning, og endelig c a. 20 Td. L. 
Ager og 12 Td. L. Kær, hvoraf dog en Del havde 
mere Skønheds- end Nytteværdi, hvorfor det har faaet 
Lov hidtil at ligge unyttet hen - og forhaabentlig 
vedblivende faar Lov til det. 

Til Forstander fik man den daværende Forstander 
for Bramming Efterskole, Jens Nielsen Brande. Skolen 
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fik Navnet l>De nordjyske Husmænds Folkehøjskole 
paa St. Restrnp«. 

Brande var fra et fattigt Husmandshjem i det 
Sogn, hvorfra han havde taget Na\'n. Han havde 
selv arbejdet sig frem, var glødende Frihedsmand, 
og hans Sympati var altid paa Underklassens, Især 
de forurettedes Side. 

Da han mødtes med Henry Georges Ideer, følte 
han, at her var Frihed og Ligeret forenet, og han 
sluttede sig til dem med Begejstring. En Gang lod 
han sig ogsaa opstille som Rigsdagskandidat; men 
det var blot for at tale for sine Ideer, ikke for at 
komme ind i Rigsdagen. Da han fik Tilbud paa en 
sikker Kreds, sagde han nej dertil. 

Der er sagt om ham, at han var Skolemand af 
Lidenskab, og sikkert er det, at Skolen tog ham helt, 
og han havde arbejdet Bramming Efterskole op til 
næsten det tredobbelte Elevantal, da ban tog mod 
Tilbudet om at blive Forstander for St. Restrup. 

Til fast Medhjælper fik han Højskolelærer K. 
Ravnholt. 

Saa begyndte Skolen Maj 1915 med 50 Elever; 
den følgende Vinter var der 64; men det følgende 
Aar dalede Antallet til henholdsvis 44 og 46, og Aa
ret efter igen til 24 og 29. 

Det skyldtes dog ikke Skolen; thi hos Eleverne 
møder man kun Taknemlighed og Kærlighed til deres 
Lærere som til Skolen i det hele taget. 

Men en Skole kan kun holdes oppe af en talrig 
Elevfloks Forkærlighed for den, og denne Flok skal 
der Tid til at oparbejde. 

Da døde Brande pludselig ind til Jul 1917. 
Det føltes som et haardt Slag. Han havde i Lø

bet af de godt 21/ 2 Aar vundet sig baade Agtelse og 
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Kærlighed for sin Dygtighed og retlinede Færd. 
især mindedes Eleverne ham fra hans Morgen- og 
Aftenandagt i Skolen. 

Der blev rejst en Mindesten over ham Nord for 
Hovedindkørslen til Skolen. Indskriften forfattede 
hans Ven og Medkæmper for Henry Georges Ideer, 
Godsforvalter S. Bertelsen, Høng: 

Hans Mund og Pen blev aldrig træt 
i Strid for Folkets gode Ret. 

Del var særlig Socialpolitikeren, der her var tænkt 
paa. Det samme skete vist ved Afsløringen af Min
desmærket. I alt Fald beklagede en af hans gamle 
Elever i det følgende Nr. af Skolens Aarsskrift, at 
man syntes at have glemt Skolemanden Brande. Og 
det var i højeste Grad Uret. 

Man maatte nu finde en ny Forstander. 
Blandt Nybyggerne havde flere været paa Kære

have Husmandsskole, enten som Elever eller som 
Kursusdeltagere. Deres Tanke vendte sig nu der til 
Lærerparret Kristine og Kr. Balle. Og der skete Hen
vendelse til dem. De var meget betænkelige ved at 
gaa ind til , Gerningen paa St. Restrup, især da det 
var gaaet tilbage for en saa betydelig Skolemand som 
Brande. 

Og da de sagde ja, var det kun paa den Betin
gelse, at Skolen gjordes til Husmandsskole i Lighed 
med Kærhave: En Skole, hvor der til Højskolen om 
Vinteren er knyttet udvidet Undervisning i Landbrug 
- med særlig Hensyn til det mindre Brug - og om 
Sommeren Undervisning i Husmodergerning. 

Denne Ændring blev da vedtaget, om der end 
var nogen Uvilje derimod fra en Del Aktionærers 
Side - mens til Gengæld andre var stærk oppe for 
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Tanken. De første frygtede især, at det skulds blb·e 
en Klasseskole, og at Højskolesiden vilde træde i 
Skyggen for Fagundervisningen. 

Det har imidlertid vist sig paa vore Husmands
skoler, at de to Grene udmærket kan samvirke. Om 
de kommer til det, vil altid i høj Grad afhænge af 
Ledelsen, og med Ægteparret Balle, der begge var 
udprægede Højskolefolk, var Linjen klart afstukken. 

Desuden forblev Ravnbolt der en Tid som Lærer, 
indtil han blev Lærer ved Elbæk Lærerskole. 

Samtidig med Forstanderskiftet var Skolen kom
men i store økonomiske Vanskeligheder, saa man 
tænkte endogsaa paa at sælge en Del af Østparken, 
den saakaldte Ølbanl,e. (Der fortælles, at Hovbøn
derne i gamle Dage spiste deres medbragte Mad her 
og fik Øllet dertil bragt herop fra Gaarden, saa det 
skal ''ære derfra Banken har sit Navn. Urimeligt er 
denne Forklaring ikke, da det var almindeligt, at Hov
bønder fik Øl fra Herregaarden. Men paa de gamle 
Kort over Gaarden hedder den Ellebanken, saa det 
er vel mest tænkeligt, at det er dette Navn, Folke
vittigheden har omdøbt til Ølbanken.) Der staar her 
en gammel Eg, hvis Krone spænder over ca. l Skp. 
Land, og hvis Stamme for neden er saa tyk, at to 
Mænd ikke kan spænde om den. Den var i høj Grad 
truet. Men heldigvis traadte Nybyggerne til i Tide 
og reddede den fra Undergang. 

Skoven med Skovfogedbolig var allerede i Bran
des Tid solgt til Konsul Justesen, Aalborg, for 48,000 
Kr., hvilket næppe var for meget, da Skoven alene 
af en skovkyndig Mand var bleven ansat til 49,000 
Kr. Senere købte nuværende Skovejer B. Jakobsen 
den af Justesens Dødsbo. Parken trængte imidlertid 
visse Steder til en grundig Udtynding, og det var i 
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en Tid, da Træ var meget dyrt. 
kraftig Udtynding skaffede man 
Beløb til Veje. 
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Ved Hjælp af en 
da det nødvendige 

Aktieselskabet »St. Restrup H usmandsskole« bort
forpagter Skolen paa 5 Aars Perioder. Siden 1918 
har Forstander Balle stadig efter Opfordring fra Be
styrelsens Side fornyet Forpagtningen. 

I hans Tid er der sket store Forbedringer paa 
saavel Bygninger som Have. Balle er oprindelig ud
dannet til Gartner, og han kan vanskeligt lade et Aar 
gaa hen, uden der et eller andet Sted i Park og Have 
sker Forbedring. Vest for Hovedbygning og Vold
grav laa Ruinerne af de nedbrændte gamle Avlsbyg
ninger og de nedrevne ny som Stem·øs og Brolæg
ning. Her blev ryddet og plantet, saa der nu er 
Frugthaver, Hække og Blomsterbuske - ogsaa paa 
Ladepladsen, hvor Naboen ligeledes har beplantet sin 
Del med Frugttræer. 

En Del af Parken laa hen med hel- og halvud
gaaede Træer og mandshøje Nælder. Det blev om
dannet til en Blommeplantage. Hvor man ved Hjælp 
af raadne Stubrester kunde finde gamle Gange gen
nem Parken, blev disse fornyede; langs Veje og aabne 
Gange i Parken blev der plantet Blomster; en smuk 
Stensætning blev anlagt i Sydparken osv. 

En Forsøgsmark, som Udstykningsforeningen 
havde ladet anlægge paa den sydøstlige Del af Sko
lens Mark, blev omdannet til en Forevisnings- og 
Forsøgsfrugthave. 

Hovedbygningen har man ladet frede, saa der 
kan ingen ydre Forandringer foretages paa den. Der
imod blev Nordfløjen, som før væsentlig brugtes til 
V æreiser for Folkene, omdannet til Elev værelser, og 
i Enden af Sydfløjen blev to Stuer lagt sammen til 
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Skolestue. Senere er en tredje lagt til for at give 
Plads Lil dd sligende Antal Elever. Af samme Grund 
er der bleven la v et en Række Elevværelser i N ord
fløjens Loftsrum. 

Før Skolen begyndte, blev den forhenværende 
Herskabsstald uddybet og gjort til Gymnastiksal. I 
Balles Tid er der i Nordenden af den bleven tilbyg
get en Scene, da baade Egnens Folk og Eleverne nu 
og da opfører Dilettantkomedie. Til Scenen har 
Maler Bruun, Vestbirk, malet en Del smukke Tæp
per, og senere har Balle ladet ham male en Frise 
rundt langs Gymnastiksalens Loft. 

Da Siwlen efter 1935 fik en betydelig Fremgang, 
vovede man sig til at virkeliggøre et længe næret 
Ønske: at opføre et fuldt moderne Skolekøkken. Der 
blev samtidig skaffet Plads til en Del flere Elever. 

Kort efter, at Skolen var begyndt, blev der op
ført en Lærerbolig Nordvest for Hovedbygningen. I 
Balles Tid er den smukke Gartnerbolig bleven moder
niseret indvendig og taget i Brug til Lærerbolig. Des
uden er der Sydvest for Hovedbygningen bleven op
ført endnu en Lærerbolig, hvori der er indrettet en 
Del Elevværelser. 

Men den gamle Hovedbygning staar stadig, som 
den har staaet i over 200 Aar, og sætter sit Præg paa 
det hele. 

I Aarene fra 1918-1935 havde Skolen næsten 
stadig som Elevantal: ca. 30 Piger om Somren og 
30-40 Karle om Vintren. Saa steg Antallet pludse
lig stærkt, og de senere Aar har det ligget i 70erne 
eller BOerne, i Reglen nok saa mange Karle som Piger. 
Kun Somren 1940 fik Skolen paa flere Maader at 
mærke, at den laa nær ved Aalborg Flyveplads; dog 
fik den op mod 50 Elever. 



ST. RESTRUP 109 

1918-1923 var K. Ravnbolt Lærer ved Skolen, 
da han -- som nævnt - søgte til Elbæk Lærerskole. 
Saa virkede P. Frank til 1928, da han fik en Ger
ning ved Uddelerskolen i Støvring, og efter den Tid 
har Kr. Kolding virket der som Højskolelærer. 

Det kneb de første Aar med Faglærere og Fag
lærerinder, da de jo kun fik Halvaarsarbejde paa 
Skolen. Da blev Aage Knudsen antaget som Konsu
lent for Husmandsforeningerne om Somren og Land
brugslærer ved Skolen om Vintren og virkede saadan 
i 10 Aar, indtil Konsulentvirksomheden helt lagde 
Beslag paa hans Tid. Landbrugskandidat N. P. Sø
rensen blev saa Lærer ved Skolen 1933, og ved Siden 
af sit Arbejde der indlagde han sig især Fortjeneste 
ved sin Virksomhed for det landøkonomiske Ung
domsarbejde, som under hans Ledelse er kommen i 
god Gænge i Egnens Husmandsforeninger. Da Sko
len voksede stærkt, maatte der 1935 antages endnu 
en Landbrugslærer, Landbrugskandidat O. Toudal, 
som ved Siden af sin Virksomhed ved Skolen tillige 
fik Konsulentvirksomhed i Husmandsforeningerne, da 
Konsulent Aage Knudsens Tid væsentlig blev optaget 
af Grundforbedringsarbejde. 

Ogsaa ved Sommerskolen skiftede Lærerinderne 
jævnlig i Begyndelsen. Dog var Frk. Ingeborg Mad
sen, Hasseris, en Aarrække Haandgernings- og Gym
nastiklærerinde, indtil hun endte som Frue paa Bor
gen. Og i 7 Aar virkede Frk. S. \Vibech Petersen 
som Husholdningslærerinde om Somren og som Kon
sulent for de jyske Husmandsforeninger om Vintren, 
indtil disse sidste helt krævede hendes Arbejdskraft. 
Saa traadte Frk. Johanne Madsen, nu Fru Toudal, 
der en Aarrække bestyrede Huset, til og har ledet 
det siden. 
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EndYidere maa nævnes Gymnastiklærer Sv. Aa. 
Jungersen, der i en Aarrække har ledet Gymnastik
ken ved Skolen. 

En hel Del andre Lærere og Lærerinder har vir
ket der en kortere Tid. 

Noget af det, der har særpræget den danske Fol
kehøjskole, er, at den mere end andre Skoleformer 
har været en Hjemmets Skole, har været det paa den 
Maade, at den søgte at lære de unge at bygge gode 
Hjem, men ogsaa derved, at Skolen blev et Hjem for 
de unge. 

Det blev især Fru Kristine Balle, der gennem sin 
mangeaarige Virke gav Skolen Hjemmets Præg, og 
den Grund, hun lagde, blev der bygget videre paa 
efter hendes Død 1931. 

Men Skolen blev ogsaa noget af et Hjem for 
Omegnen, især for Nybyggerne. Den Borg, hvorfor 
de for længst afdøde maatte ofre deres Arbejde (Ho
veri) og meget af deres Arbejdsudbytte (Landgilde og 
Tiende), og som siden laa som i fornem Ensomhed 
uden for det øvrige Samfund, men nærmest frygtet. 
især ved Aftenstide, fordi man vidste, at det tit gik 
vildt til der - den blev nu Samlingsstedet for Egnen. 
Her søgte man hen om Raad og Vejledning, her holdt 
man sine Fester og samledes til Møder. Der blev 
nu en frugtbar Vekselvirkning mellem Skolen og 
Egnen. 

Det var en ny Adel, Arbejdets Adel, der havde 
holdt sit Indtog paa Borgen. Det var Budskabet om 
en ny Tid, hvor Ligeretten var sat i Højsædet, hvor 
Efterslægten nød Frugterne af, hvad Forfædrene maatte 
lide: Folkerettens og Folkefrihedens Tid. 
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Hovedkilder: ArkiYar Secher: Danske Herre
gaarde, St. Restrup; Poulsen: St. Restrup; Ravn
halt: St. Restrup; Bricka: Dansk biografisk Leksi
kon; forskellige Tidsskrifter, St. Restrup Papirer i 
Viborg Landsarkiv, Regnskabsbøger i Herregaards
arkivet paa St. Restrup, Tinglæsnings- og Pantebøger 
i Løgstør Dommerkontor osv. 

Desuden har jeg faaet en hel Del Meddelelser af 
Mænd, der har haft Tilknytning til St. Restrup, baade 
før og efter Udstykningen; men deres Udsagn har 
ofte til en vis Grad været modstridende, særlig an
gaaende Tiden for de forskellige Begivenheder. 



PULPITURER OG STOLESTADER 
I BUDOLFI KIRKE 

AF LEKTOR H. STEGMANN 

I tidligere Dage var Menigheden paa en ganske an
den Maade knyttet til sin Kirke end nu; alle kir

kelige Handlinger skulde foregaa i Sognekirken, hver 
Søndag overværede Borgerne mindst een Gudstjeneste, 
og Ugen igennem var der Altergangsgudstjenester og 
Katekisationer. Det faldt derfor ganske naturligt, at 
Menighedens Medlemmer sikrede sig en Plads i Kir
ken ved at købe Retten til en Stol eller et Pulpitur, 
som man kunde disponere over mod at betale en 
aarlig Afgift. 

I Budolfi Kirke fandtes der dog ogsaa enkelte 
Pladser, der kunde brnges af Folk, der ikke hørte til 
Menigheden. Til Brug for fremmede Søfolk var der 
saaledes indrettet et »Skibskor«, der fandtes i Nor
dre Sidegang1

). Da imidlertid Bortfæstningen af ledige 
Pladser i Kirken var en vigtig Indtægtskilde, klager 
Kirkeværgen i en Promemoria i Kirkens Regnskabs-

') Udgifterne til Vedligeholdelse af Skibskoret synes at være af
holdt af den Sum paa 100 Slettedalere, som Niels Larsen, 
Mombrygger og Bødker i Aalborg, havde testamenteret Kir
ken 1663 (Hofman: Fundatser IV, 15). I Regnskabsproto
kollen [R. P.] anføres 1774, at der ingen Afgift svares af Skibs
koret, fordi Niels Larsen Mombrygger har »legeret Kirken 
66 Rd. 4 Mk. i Kroner, for at det skulde være til fremmede 
Skibsfolk«. 
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protokol 1774 over, at Søfolk, da Koret er »afsides 
og for fremmede ubevidst«, sætter sig ned i Kirken, 
h'•orimod Skibskoret fyldes af Folk fra Sognet, der 
ikke betaler noget og følgelig ikke er at »formaa til 

Midtskib og Kor før 1900. 

at fæste de mange ledige Stole i Kirken, saa I<irken 
i mange Aar har haft stor Hinder og Skade af be
meldte Kor; følgelig ej kan opfyldes de Ordrer, i 
Regnskaberne befales, med Stoles B?rtfæstelse, siden 
der er fri Sæde paa bemeldte Kor«. 

Kirkestyrelsen gav Værgen Ret i, at saalænge der 
8 
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er Plads i Skibskoret, ))vil den lastværdige Sparsom
melighed imod Guds Hus vel friste dem tilbage med 
at fæste Stole i Kirken«. Skibskoret blev derfor ned
lagt og indrettet til Bortfæstelse1

), og Kirken opnaaede, 
hvad den vilde, nemlig Indtægternes Forøgelse. 

Dette Eksempel viser, hvor ivrig man har været 
for at bortfæste saa mange Stole som muligt, da Ind
tægten af Stolene var en af de vigtigste Poster i Regn
skabet. 

I den ))Stolestadebog«, som blev paabegyndt 1751, 
og som fortsætter en tidligere, opføres alle, som har 
Stolestader, Pulpiturer og Klapper i Fæste, med Til
føjelse af den Afgift, enhver skal betale. Et Sæde i 
Midtgangen kostede 2 Mk. i Leje, i Sidegangene l Mk., 
Klapperne i Midtgangen betaltes aarligt med 12 Sk., 
i Sidegangene med 8 Sk. Men fornemmere og mere 
velhavende Personer kunde erhverve sig et Pulpitur; 
det var dyrere, kostede fra 2-6 Rd. om Aaret og 
undertiden mere, og saa maatte man endda som 
oftest selv indrette det og altid bekoste Vedlige
holdelsen. Dette gav Kirken en god Indtægt, men 
hertil kom saa Indfæstningsafgiften, der naturligvis 
varierer en Del, da det er et forskelligt Antal, der 
overtager nye Stolestader i de forskellige Aar. 

Som Eksempel paa, af hvor stor Betydning Stole
staderne var for Kirkens Økonomi, kan nævnes, at 
Regnskabet af 1724 viser, at Stolestadepengene det 

1
) Skibskoret blev 1839 nedbrudt »for derved at skaffe indven

dig Opgang til de nordre Pulpiturer, i Stedet for den forhen
værende udvendige og snævre Opgang samt tillige for at be
fri Kirken for den ved denne Opgang forefaldende Træk«. 
(Stolestadebog S. 387.) Endnu ses i nordre Skib en Fol·dyb
ning i Muren, hvor Indgangen har været; ovenover har der 
været en Lysaahning. 
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Aar udgjorde 158 Rd., og Fæsteafgiften af Pulpitu
t·erne beløb sig til 36 Rd., dertil kom saa, at der det 
Aa1· var bleven indrettet flere nye Pulpiturer, og »for 
ton af de ny kiøbte Pulpiturer«, som den jydskta
lende Værge skriver, nemlig Peder Worms og Borg-

Taarnrurnn1et 1ne<l cle nu forsvundne Pulpiturer. 

mester J u els, betaltes der 3 7 5 R d. i Indfæstning; n a ar 
hertil lægges nogle mindre Indtægter, havde Kirken 
af sine Stolestader en Indtægt paa ca. 600 Rd., og da 
dens Indtægt beløb sig til 1563 Rd., vil det sige, at 
den det Aar havde over en Tredjedel af sine Indtæg
ter fra denne Post. Saa heldigt stillede det sig dog 
ikke hvert Aar; 1721 var Indtægten i alt 2085 Rd., 
hvoraf Stolestaderne indbragte 240. 

8* 
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Hvor meget 1ndfæstningsafgiften, der normalt ind
gik i Kirkens Gavefond, har betydet, ses tydeligt, naar 
man følger Ejerskifterne ved enkelte af Pulpiturerne 
ned gennem Tiderne. Pulpitur Nr. 41

) i Pillen paa 
Nordsiden (hvorom senere) overtoges 1734 af Chr. og 
Jens Giørup for 400 Slettedalere i Indfæstning; 1763 
indbetalte Holt 50 Rd. efter i Forvejen at have givet 
Kirken en Gave paa 500 Rd.; 1809 fik Borgmester 
Hornsyld Pulpituret mod en Indfæstning af 35 Rd.; 
i 1837 overtog Mægler Koefoed riet for 27 Rbd., og 
endelig betalte »Tobaksfabriqueur« I. B. Kjær 131 
Rbd. for det i 1857. 

Da Chr. Ryberg i 1761 overtog Pulpitur Nr. 12
) 

i Kirkens Nordside, som tidligere havde tilhørt Hospi
talsforstander Juulsen, betalte han 51 Rd.; da Fru 
Cancelliraad Østergaard erhvervede det i 1796, var 
Prisen 230 Rd.; 1827 købte Købmand Bærentzen det 
for 102 Rbd. Sølv, og 30 Aar senere betalte Købmand 
Sass 55 Rbd. derfor. 

Stolestadebogen anfører 23 lukkede Stole og Pul
piturer; af dem laa nogle fast hos visse Familier, men 
adskillige af dem skiftede hyppigt Ejere. 

Der fandtes dog Stole, hvoraLingen Afgift svare
des. I de tre forreste Stole i Midtgangen sad Sogne
præsten, Rektor, Sognekapellanen og Biskoppens Fa
mulus. Endvidere var der i Midtgangen Stole til Stifts
befalingsmanden, Borgmester, Raadmænd, Byfoged og 
Byskrivere, og længere nede i Kirken var der en fri 
Stol for Vester Ladegaards Ejere. 

I Sydgangen var der paa Nordsiden en fri Stol 
for Raadhustjeneren, og her sad ogsaa Hasseris og 
Sophiendals Gaardmænd, som havde Stolene frit, 

1) Stolestadebog 34-9 og 385. 
2

) Stolestadebog 341. 
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»efterdi de svarer Tiende og Rettighed til Kirken«. 
De havde først Numrene 35-39 (25 Sæder), men 
»da de ikke var fornøyed« med dem, fik de overladt 
Nr. 28-34 (28 Sæder), og deres gamle Pladser over
gik saa til Garnisonen. Ogsaa de Hasseris Kvinder 
havde været misfornøjede; de havde først været an
bragt paa 12 Klapper i den nordlige Side af Midt
gangen og i nogle af de øverste Stole (med 15 Sæder) 
i nordre Sideskib, men fik i Stedet overladt 7 Stole 
(med 35 Sæder) i N~rdgangen1). Men Folk, som ingen 
fast Plads havde, maatte tage Forholdene, som de 
kunde falde. Rektor Tauber2

) skildrer en Katekisering 
i Budolfi Kirke Søndag Eftermiddag for Drengene 
fra den tyske Skole. »Ligeledes maatte Drengene hver 
Søndag efterskrive Prækenen efter Præstens Mund til 
Høimesse, for at giøre Reede for den om Eftermid
dagen fra 1-2. Denne Foranstaltning var til alminde
lig Nytte. Mangfoldige Hunsmødre især og Tieneste
piger, Læredrenge og Svenne gik i denne Katekisation, 
Fruentimmerstolene vare næsten altid fulde, og hele 
Klynger Svenne og Drenge stode rundt omkring i 
Gangene ved alle Sider for at høre til og forøge deres 
kristelige Indsigter. Mange gamle Borgere sadde i de
res Stole, og de lukte Stole vare gierne fyldte, et Be
vis paa, at de fornemme enten spiste ved den ordent
lige Borgertid eller ikke spiste saa uordentlig og saa 
længe som nuomstunder. Naar det ringede sammen 
Kl. 2, endtes Katekisationen. Nogle gik hjem, andre 
forbleve i Aftensangen.« 

I vore Dage ''ilde man have skaffet Svendene og 
Drengene bekvemmere . Forhold i Kirken, men det 
tænkte den Tid ikke over. 

1
) Stolestadebog 70, 16 7 flg. 

2
) Tauher: Dagbøge1· I, 55. 
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Mere eftertragtet har det været at faa sin egen 
lukkede Stol eller maaske endda sit eget Pulpitur. 
Nogen honnet Ambition har der sikkert været med i 
Spillet, men man maa ikke glemme den praktiske 
Fordel, der laa i, at man, hvis man ''ar Indehaver 
af et saadant »Chor«, kunde sidde samlet med den 
øvrige Familie, for Mændene sad som bekendt den
gang i Sydsiden og Kvinderne i Nordsiden. Mand og 
Hustru, der havde erhvervet sig almindelige Stole
stader, sad derfor hver i sin DPI af ' Kirketl. 

Vilde Familien gaa samlet i Kirke, maatte man 
da have sig en lukket Stol, enten købe en, naar der 
var nogen ledig ved Dødsfald eller Flytning fra Sog
net, eller ogsaa opnaa Kirkens Tilladelse til at oprette 
et Pulpitur. 

Det var kostbart, og det kunde ogsaa paa anden 
Maade frembyde Vanskeligheder. Da Oluf Chr. Bolt 
i 1763 ønskede at overtage Pulpitur Nr. 4 »udi Pil
len paa Nordre Side over Fru Bispindens Stol«, an
førte han i sin Ansøgning1

), at han og hans Kone 
har boet i Budolfi Menighed i 20 Aar »og imidlertid 
ikke har haft saadan lejlighed i Budolphi Kirke, hvor 
vi og vores famillie kunde samles !Jdi«. Byens Ma
gistrat har lovet »at være beforderlig til saadatr et 
Sted at nyde, men det ville blive baade vanskelig og 
besværlig at nyde og tillige ventelig næppe kunde 
skee uden andre af Menigheden, deres fortrydelse og 
fornærmelse«. Hans Ansøgning bevilligedes i Betragt
ning af hans »nylig udviste Gavmildhed med god
villige Gaver af 500 Rd. Courant«, dog kun paa Be
tingelse af, at han yderligere betalte 50 Rd. i Ind-

1
) Stolestadebog S. 230, 485. 



PULPITURER OG STOLESTADER l BUDOLFI KIRKE 119 

fæstning, men saa beholdt han ogsaa Pulpituret uden 
aarlig Afgift. 

Man kunde jo ogsaa selv opnaa Tilladelse til at 
opsætte et nyt Pulpitur. 1775 skrev Købmand Jens 
Berlin en Ansøgning derom 1

). »Da min Familie dag
lig [sic] tiltager, og jeg gierne ønskede med samme 
at være samlet paa eet Sted i Guds Huus, for at høre 
Prædiken, men dertil icke kand blive anden Lejlig
hed i Kirken, end om jeg der kunde erholde et Pul
pitur eller saakaldet Chor, hvoraf ingen mig bekiendt 
er ledig, saa har jeg resolveret til at opsætte et saa
dant Chor paa den nordre Side af Kirken paa den 
breede Pille bag Fru Bispindens i den Muurede Pille 
værende Stoel . . . Jeg agter paa egen Bekostning at 
lade den forfærdige ligesaa ziirlig som Overwads Chor, 
hvorved Kirken . .. uden Bekostning erholder en Pry
delse.«2) 

Kirkeinspektionen gav Jens Berlin den ønskede 
Tilladelse mod en aarlig Afgift af 3 Rd. Tilladelsen 
til at benytte Pulpituret gjaldt ogsaa hans Hustru og 
Døtre, men hvis de afgaar ved Døden eller flytter fra 
Sognet, »hjemfalder Choret til Kirken, som samme 
da til anden i Menigheden bortfæster«. 

Hvilke nu end Motiverne var, saa fyldtes Kirken 
i det 18. Aarhundrede, navnlig i dets midterste Del, 
med Kor og Pulpiturer; Borgerne kappedes om at 
udsmykke dem saa fornemt som muligt og havde 
betydelige Udgifter derpaa. Borgmester Henrich Gro
tum bekostede saaledes i 1724 Ombygningen af Pul
pilurerne paa den nordlige Side af Alteret, og da han 
i 1766, i sit 81. Aar, overdrog sit Pulpitur til Engel
bert Brinck, forpligtede han sig til at betale 50 Slette-

') Stolestadebog S. 511. 
') S m st. S. 511. 
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dalere i Afstaaelse, og saa havde han endda bekostet 
den »ziirlige Staffering« af sin Fjerdepart af Pulpi
turetL). Generalmajor de Thurah bekostede 1752 en 
lukket Stol, det samme gjorde Niels Ovenvad 1775, 
og paa hvilke Betingelser, Oluf Chr. Holt overtog sit 
Pulpitur, har vi allerede set. 

Det var altsaa ret betydelige Ofre, Borgere i Aal
borg bragte, og Kirken opnaaede paa den Maade en 
billig Udsmykning. Det fremgaar ikke af Kirkens 
Regnskaber fra Midten af dP.t 1 R. Aarhundrede, at den 
har haft Del i Udgifterne. 

I Overgangstiden fra Kirkeværgen Chr. Svend
sens Død i Muj 1767, indtil Jens Lund overtog Regn
skabet 1771, er dette vanskeligt at følge, men naar 
Stiftsprovst Dr. Hald 2

) mente, at de Kapitaler, der 
er brugt til at dække »Kirkens Gjæld efter Christen 
Svendsen((, bl. a. har været brugt til Opsætning og 
Udsmykning af Pulpiturerne paa Nordsiden af Koret 
og af Kongekoret, der jo dengang sad paa Nordsiden, 
kan det næppe passe, da Rorgerne utvivlsomt selv 
har bekostet disse Arbejder, som det vist vil være 
fremgaaet af ovenstaaende. Denne Omstændighed har 
den beklagelige Følge, at man forgæves i Kirkens 
Regnskabsbøger søger Oplysning om de Malere og 
Billedskærere, som ved deres Arbejde i saa høj Grad 
har bidraget til at præge Kirken. Deres Navne skju
ler sig i de private Regnskaber, der er ført af dem, 
der har bekostet Udsmykningen. 

Naar Borgerne har været saa ivrige efter at sikre 
sig htkte Stole og Pulpituret i Kirken, har Kirken 

1
) Stolestadebog S. 492. 

2
) Hald: Budolphi Kirkes Formues Forfatning S. 6 (Aalborg 

1839). Den paa dette Sted som forsvunden omtalte Regn
skabsprotokol findes nu i Landsarkivet i Viborg. 
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altsaa kunnet stille sine Betingelser. Blev disse ikke 
overholdt, skred Inspektionen ind, undertiden ret 
haardhændet. I 1770 ansøgte Handelsmand og Vin
handler Daniel Linaae om Leje af Pulpitur1

). »Da 
min Konne og jeg haver siden SaL Commerce Raad 
Morten Jensen og Frues Død, til Guds Ords Hørelse 
betient os af den halve Part af den saa kaldede Amt
mandens Pulpitur i Set. Budolphi Kirke, efter Konge
lig allernaadigst Tilladelse, og det er ikke Deres Ex
cellence og Høyærværdighed 2

) ubekendt, at jeg for et 
Aars Tiid siden, haver til Kirkens Ziirlighed ladet den 
hele Pulpitur udstaffere, uagtet jeg ikke haver meere 
til Brug end det halve - som kostede mig heel an
seelig - og haver og tillige med min Hustrue i Sinde 
ved vores Død at tænke paa Budolphi Kirke efter 
vores Arv med Et Hundrede Rigsdaler, og paa Vor 
Frue Kirke med Et H undrede Rigsdaler, om det naa
digst maatte behage . . . Kirkens høje Patroner at be
vilge Christen Pedersen Wilson og Hustrue Sophie 
Nielsdaatter, som er min Konnes Søsterdaatter ... at 
de efter min og Konnes Død maa være og blive 
allene Eiere af berørte halve Pulpitur, mod den sæd
vanlige befalede aarlige Afgift til Kirken 6 Rd., og 
stedse at holde Pulpituren vedlige uden Udgift for 
Kirken.« 

Imidlertid saa det ud til at disse 200 Rd. aldrig 
vilde blive indbetalt idet Daniel Linaae i 1775 maatte 
overgive »sine Midler og Effekter til sine Creditorer«, 
og Kirkens Værge mente ikke, at det var muligt »no
get at vente af hans til Kirken udlovede Gaver ved 
dødelig Afgang for det af ham med flere brugende 

1
) Stolestadebog S. 356. 

') Amtmand Holck og Biskop Brodersen. 
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Halvedeel af saa kaldede Stiftamtmandens eller Konge 
Choer i Kirken.« 1

) 

Kirkeinspektionen foreslaar saa, at Linaaes Halv
part i Koret bortfæstes til den højstbydende ved of
fentlig Auktion paa de sædvanl!ge Betingelser, og 
Stiftsøvrigheden samtykker deri, dog imod at »Choret 
i paakommende Tilfælde reserveres den kongelige 
Familie«. Noget Hensyn til de Udgifter, som Linaae 
har haft til Staffering af Stolen, har man altsaa ikke 
taget, og det ser heller ikke ud til, nt man straks har 
forhandlet med Hr. Wilson. I hvert Fald tilskriver 
denne 11. Juli 1777 Kirken følgende 2

): »Da jeg uven
telig maatte erfahre, at det saa kaldet Kongens Halve 
Choer i St. Budolphi Kirke er bleven averteret til 
Bordtfæstning, uden at jeg derom er bleven under
rettet, - som jeg efter mine uforgribelige ringe Tan
ker formeener mig at være berettiget til ifølge De 
høye Respective Kirke Directeurers Resolution af 16. 
Janr 1770, saa har jeg ikke villet efterlade herved 
underdanigst at begiære, at denne berammede Audion 
ey maatte nyde fremgang, da jeg erbyder mig at 
stille ... antagelig Caution for de af Hr. Daniel Linaae 
udlovede 200 Rdl.« 

Stiftsøvrigheden gik Ind paa dette Tilbud og sik
rede derved Kirken den omtalte Kapital; det frem
gaar af en senere Skrivelse9

) fra Kirkeinspektionen, 
at Hr. Christen Wilson endda ved de endelige For
handlinger har strakt sig saa vidt, at han straks ind
betalte Kapitalen og ikke nøjedes med at staa i Kau
tion for den, dog under det Forbehold, at han, som 

1
) Regnskabsprotokol S. 581. Hald S. 14. 

') Stolestadebog S. 517. 
3

) Smst. S. ålS. 
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rimeligt var, nød Renterne af Kapitalen, saalænge Hr. 
Daniel Linaae levede1

). 

Hvor ivrig man - uanset de Betingelser, der 
stilledes - var for at sikre sig egen Plads i Kirken, 
ses ogsaa af Cordt Traps Tilfælde. Han erhvervede 
sig 1729 Ret til at bygge en lukket Stol paa en for 
Kirken »ganske unyttig Plads næst Vesten for den 
Gang, som gaar op til Mesterlexies Chor ved Studere
kammeret«. ··Han betalte en Indfæstning paa 50 Rd. 
og skulde svare en Afgift paa 2 Rd. Han maatte 
naturligvis selv bekoste Indretningen af Stolen, men 
maatte yderligere forpligte sig til, »naar nogen Liig 
udi de Begravelser, som under fornævnte lukte Stol 
eller derved befindes, skal indsættes<<, paa egen Be
kostning at lade Stolen nedtage og atter opsætte 2

). 

Endnu kunde der maaske Yære Grund til at om
tale nogle Pulpiturer, til hvilke der knytter sig særlig 
Interesse. 

I det 18. Aarhundredes Begyndelse var der i 
Korets Nordside, hvor nu Kirkeinspektionens Pulpi
tur er, et Pulpitur, »som nogle af Latinske Skoles 
Discipler forhen· betiente dem af og Kirken ei noget 
indbragte.« l 1724 fik Borgmester Grotum Tilladelse 
til at omdanne dette til tre Pulpiturer og tillige at 
indrette et lille Pulpitur »i den aabne Pille næst 
Vesten hvor Velb. Fru Bispindens lugde Stoel e1·,« 
Endvidere tillodes det ham »at udbygge og Destaozen 
for meere3

) det Synderste Pulpitur, som de af Mester 

') De 100 Rd. gik til Frue Kirke; de 100, som Budolfi Kirke 
fik, blev mod Pant udlaant til Magdalene Roesel, Skarpretter 
Stengels Hustru i Aalborg. (Regnskabsprotolwl S. 828.) 

2
) Stolestadebog S. 333. 

8
) a: forlænge. 
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Leetie (af Skolens .Discipler) allene brugte, saa at 
tvende eller flere Leelier af Skolens Disciplcr der 
kand have bequem Plads og nu paa et Sted i Kir
ken Samlede best kand forrette Sangen.«1

) 

Borgmester Grotums og C. Rybergs Pulpitur·er 
paa ){orets Nordside. 

Det ene af disse tre nyindrettede Pulpiturer var 
Grotum Ejer af i mange Aar, skønt han ikke benyt
tede det efter sin Hustrus Død·. ~) I 1766 tilskødede 
han Engelbrecht Brink dette Pulpitur »paa den Nor
derside af Midtgangen til Alteret imellem sr Christen 

') Stolestadebog 346. 
2

) Smst. 351, 492. 
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Overv,rad paa den ø·stre ·og s r Oll uf H ol te paa den 
vestre Side«, og 1767 godkendtes dette af Kirkedirek
tionen, imod han betalte 50 Slettedaler i Afstaaelse 
>>i Betragtning af hans lange Tieneste ved Aalborg 
Raadstue hvor band nu oYer 50 Aar har været Borg
mester og imidlertid udvist ald Fliid, Omhue og Nid
kærhed for Byen og Kirken, som band har forsynet 
baade med Gaver og Prydelser« 1

). 

1761 havde Chr. Ryberg og Chr. Overwad over
taget de to andre af de 1724 af H. Grotum indrettede 
Pulpiturer. Samtidig havde Oluf Chr. Holt overtaget 
Pulpitur Nr. 4, der havde haft Kammerherre Rosen
kranz som Ejer. Dette Pulpitur sad paa den vestlige 
Side af den aabne Pille i Nordsiden og dannede paa 
en Maade en Fortsættelse af de tre Pulpiturer ved 
Koret, kun afbrudt af Aabningen ind i Pillen. 

Det ser ud til, at Chr. Ryberg, Chr. Overwad, 
Henrik Grotum og Oluf Chr. Holt i 1766 har ladet 
disse Pulpiturer udsmykke efter en fælles Plan. Der 
har ved denne Tid været en større Istandsættelse af 
Kirken. H. Grotum taler i det lige omtalte Skøde af 
1767 »om de store Reparationer og Bekostninger, 
Kirken nu paa nogen Tid har haft«, og han nævner 
i den Forbindelse, at han selv har foranstaltet, at 
hans eget og de »næst paa grænsende Pulpiturer nu 
er bleven Stafferet og Opmallet til Kirkens Ziir, hvoraf 
jeg betaler den 1 /<~. Part bemelte PulpHuders ziirlige 
Staffering i Kirken har kostet og videre skal besørge 
ved første Sommers Tid at lade Staffere og Pryde 
baade Sal. Biscop Holms og Sal. Biscop Christian 
Hansen Riibers Epitaphia<<. 2) Der kan her ikke være 
Tale om andet end de Apostelbilleder, som nu sidder 

1
) Stolestadebog 492. 

2
) Smst. 492. 
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i begge Korets Sider, men indtil Restaureringen 1900 
sad under disse Pulpiturer. Vi træffer h er et af de 
faa Kunstnernavne, som kendes i Budolfi Kirke, 
Malerens Navn er Weise, hans Signatur staar paa 
fem af Billederne, og der staar tilføjet pins 17661

). 

Kongepulpituret paa sin gamle Plads. 

Et Minne om de fire Borgere, der har bekostet Male
rierne, har vi i Topstykkerne til deres Pulpiturer, der 
nu sidder som Vindfang i Kirkens Forrum, hvor man 
ser deres Initialer: C. R. - O. C. H. - H. G. -
c. o. 

') Aalborg Stiftstidende Dec. 1931. 
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d mykningen af Kongekoret er ogsaa fra disse 
Aar. Dctle Pulpitur, som lidiigere fandle i d n Bne, 
h OT nu Prædil·e talen er aJlbragt, har nu Plads i 

ønrlre Side af Koret. Hvilken Kunstner der h r har 
arbejdet, ved vi ikke, men vi ved, hvem der har be. 
kostet Udsmykningen. I den ovenfor S. 120 citerede 
Ansøgniug skriv r Daniel Limute nemlig, al ha n >)fOr 
et Aar Tiid i den ha er tiJ Kirken Zii rligbcd !adel 
den hele Pulpitur ud La!Tere, uagtet jeg ikke ha\1er 
mere til Brug end del Hah·e, om kostede mig an ee
lig.<(~) Denne Ansøgning er dater l LJ o 1770, og da 

Dronning Carolin i\'lalhitde Initialer og del engeH<e 
Rigsvaaben er anbragt paa Pulpituret, som er p1·yd t 
m d allegori ke Figurer, der bærer Dr nuingen Tr k, 
maa taOeringen være fra Tid en melt m 17G6, da 
hendes Egte kab med Cln. Vll fandt led, og 1772, 
da hun ·t •rtedcs sammen m d lru nsee. Konge
pulpiluret er dn antagelig bleven slaU' re t i 176 paa 
Daniel Linaaes Beko tning. 

\ed samme Tid er vel og aa Apotek ren Pulpi
tur, som nu ben •lle · af Kirltein pektionen, og som 
dengang var anbragt i det vestlig te 13u fl-lg, bl ven 
prydet med Bill.eder af Forlab lsen og FreJ en, men 
derom linde int l In rken i Regnskabsprotokollen 
Ilet· i Loleslndebogen. 

Efterbaanden som Aarene gik, og Tankegangen 
ændredes, havde den hidtil brugte Form for Udlej
ning af Stolestader overlevet sig selv. I Aaret 1800 
havde Kirkeinspektionen overdraget Værgen at under
søge, hvormange af de i Sognet boende Familier der 
endnu ikke har tilfæstet sig noget Sæde i Kirken, »og 
derefter skulde vi paaminde de iblandt dem, som 

1
) Stolestadebog 356. 
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hertil have Evne, om dermed at søge sig forsynet« 1). 

Kir.keværgen meddele.r næste Aar, at næsten alle, som 
har .Raad dertil, er forsynet. Han tilføjer, at Klap
perne burde staa til fri Disposition, og ender merl at 
sige, at »Kirken maa og troes at være indrettet saa 

De. Niels Jespersens Pulpitur. 

rummelig, at ej alene Sognets Beboere, men endog 
enhver anden tilkommende, naar de vilde høre Præ
diken, kunde der finde Plads«. 

Der gik dog et halvt Aarhundrede, inden For
andringen skete. 1859 gaves de almindelige Stole fri. 

1
) R. P. 152. 
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Fra 1865 gik man over til at bortfæste Pulpiturerne 
for 5 Aar ad Gangen i Stedet for paa Livstid1

). Den 
sidste Auktion over Stolestader fandt Sted 1896 og 
indbragte 316 Kr. 

I Tidens Løb var adskillige af Pulpiturerne ble
ven nedbrudt, og ved Restaureringen 1900 fjernedes 
de fleste af de øvrige. Tilbage er nu kun de to, der 
pryder Koret, og Dr. Niels Jespersens, der er anbragt 
ved Orglet. 

1
) Referat af Kirkeinspektionens Møder Kopibog for Budolfi 

Kirke 1859 og 1865. 

9 



DA PRÆSTEN I SIMESTED 
BLEV AFSAT 

AF HØJSKOLEFORSTANDER, CAND. THEOL. 
F. ELLE JENSEN, SKALS 

DEN, der overfladisk sysler med ældre Tiders Kir
kehistorie, vil let kunne faa det Indtryk, at de 

dalevende Præster langtfra kunde staa Maal med de 
Krav, man med Rette maatte stille til dem, idet der 
Gang paa Gang indenfor deres Rækker dukker Per
soner op, som ved deres Liv og Vandel viste, at de 
var ganske uværdige til at beklæde gejstligt Embede. 
Denne Opfattelse er imidlertid forkert. Man tør gaa 
ud fra, at de allerfleste af de gamle Præster har væ
ret hæderlige Mænd, der har le,ret roligt og ærbart og 
prøvet paa efter Evne baade at passe deres Forret
ninger og være noget for deres Sognefolk, men det er 
nu en Gang saadan, at man mindre lægger Mærke til 
de stille i Landet, mens derimod de, der forser sig 
paa et eller andet Punkt, uvilkaarlig bliver Forgrunds
figurer og dermed let i manges Øjne kommer til at 
staa som typiske Repræsentanter for Standen. 

Thi at der har været adskillige uheldige Skik
kelser af den Art, lader sig ikke nægte, Mænd, som 
aldrig burde have været Præster, fordi deres hele Op
førsel var altfor meget præget af den Raahed i Sæder, 
som stadig kendetegnede store Dele af Befolkningen. 
At deres Forhold kunde give Anledning til forargelige 
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Processer, er en Selvfølge, og selv om Myndighederne 
ofte viste megen Overbærenhed med dem, vistnok 
baade af Medlidenhed og fordi de kendte de vanske
lige Tilstande i Menighederne i Almindelighed, var det 
dog helt nødvendigt af og til at statuere et Eksempel. 
I det følgende skal der berettes om et saadant Til
fælde. 

Morten Chr. Hansen Hessel blev født 1700 eller 
1702 paa Bessel, Hodde Sogn, i Vestjylland. Hans 
Forældres Navne opgives ikke, men Moderen, der blev 
Enke, træffes siden gift med Ejeren af Herregaarden 
Bjørnkær i Vendsyssel, Jac. Glerup. Hans Kaar sy
nes saaledes at have været ret gode, og der har været 
Raad til at holde ham til Studeringene, saa at han, 
privat dimitteret, kunde indskrives ved Universitetet 
1722. 1723 tog han Bakka\aurgraden og 1724 theo
logisk Embedseksamen med l. Karakter. Med Ev
nerne var der altsaa intet i Vejen, men naar man 
saa hører, at han Aaret efter lod sig hverve ved Ryt
teriet i Randers, faar man en Mistanke om, at han 
har været af el temmelig uroligt Blod, hvad hans 
senere Historie tilfulde skulde bekræfte. Fra Solda
tertjenesten, hvor det vilde Liv just heller ikke kunde 
indvirke paa ham i nogen heldig Retning, blev han 
dog hurtig løskøbt af sin Stifrader og sin Moder, og 
han er da formodentlig fra Randers rejst direkte til 
dem i Vendsyssel, hvorfra han er begyndt at se sig 
om efter et gejstligt Embede. 

Et saadant fik han ogsaa ret hurtigt, idet han 
1726 blev udnævnt til Sognepræst for Simested, Hvam 
og Hvilsom Menigheder i Himmerland, og han kunde, 
da han tiltraadte Kaldet, oven i Købet møde frem 
med en Attest fra den hjemlige Præst i Aaby for at 

g• 



l 
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have prædiket nogle Gange »til Menighedens og min 
største Behag og Fornøjelse«, og at han ha \'de ))for
holdt sig i Opførsel skikkelig og upaaklagelig«. 

Hvorvidt nu dette har været Tilfældet, skallades 
usagt, men i alt Fald blev hans Opførsel i Simested 
alt andet end skikkelig og upaaklagelig. Hvordan han 
i den første Tid har røgtet sit Embede, er der ingen 
Oplysninger om, formodentlig er han ret snart be
gyndt at sløje af, og tilsidst gik det galt. Lige før 
Julen 1730 var han, hører vi, i Viborg og havde her 
i Drukkenskab indladt sig i Klammeri og Slagsmaal, 
og i Paasken 1731 forsømte han, rimeligvis atter som 
Følge af Beruselse, fuldstændig Gudstjenesten alle 
Helligdagene og flygtede, sagtens i Desperation, bort 
fra det hele, saa ingen vidste, hvor han var. 

For disse Forseelser blev han suspenderet og ind
stævnet for en Provsteret, der utvivlsomt vilde have 
dømt ham fra Embedet for hans Forhold. Naar han 
alligevel slap godt fra den truende Fare, skyldtes det 
sikkert Biskop Trellund1

), Viborg, der nøjedes med 
at lade ham affatte en ydmygende Afbigt, som blev 
læst for Provsteretten i Simested Præstegaard den l 7. 
April 1731. Heri tilstaar Morten Hessel »frivilligt, 
sandfærdigt og utvungen« sin Brøde og lover at 
komme til Viborg og afbede den for Biskoppen og 
Landemodet, ligesom han forpligter sig til i Provstens 
Nærværelse at bede om Forladelse i alle sine tre Kir
ker. Desuden skulde han betale 50 Rdl. i Bøde til 
de gejstlige Enkers Kasse samt lovede under højtide
lige Former Bod og Bedring i Fremtiden; holdt han 
ikke dette Løfte, indrømmede ban uden al Proces at 
have sit Kald forbrudt. 

') Joh. Trellund, Biskop i Viborg 1725-35. 
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Samme Aar bestemtes det, at Kapellaniet for 
Hvam og Hvilsom, som længe havde staaet ubesat, 
skulde genoprettes, og til det udpegedes daværende 
Student Jac. Schielderup1

) som Præst. Af Navn var 
han Hessels underordnede, men i Virke~igheden var 
Meningen vist, at han skulde holde Øje med Sogne
præsten; naar denne var syg, skulde han ogsaa fun
gere i Simested. Der kom han ogsaa til at bo . i den 
første Tid, indtil den uhyggeligt forfaldne Kapellan
bolig blev bragt i Stand. 

Men Morten Hessel, der synes at have været en 
i allerhøjeste Grad sangvinsk Natur og en svag Karak
ter, glemte hurtigt Øvrighedens lemfældige Holdning 
overfor ham og forbedrede sig aldeles ikke, og af den 
Proces, som hans Levned tilsidst gav Anledning til, 
faar vi tilstrækkeligt at vide om hans videre Opfør
sel. Hans Grundlast var Drukkenskab, og han svi
rede naar og med hvem, han kunde komme til ~et. 

Degnen i Simested maatte for Retten indrømme, at 
de to tirlt fik 11en skikkelig Rus« sammen; ogsaa 
naar de skulde til Kirke, tog de af og til et Glas 
Brændevin med hinanden. Blev Præsten beruset i 
hans Hjem, forblev han der ofte om Natten og sov 
Rusen ud. Naar han var dmkken - og ligeledes 
naar han var ædru - bandede han som en Tyrk 
())Djævelen annamme mig« var hans Yndlingsed), og 
han svor da tidt paa, at han ikke brød sig om at 
være Præst. Engang havde en sagt til ham: ))I skul
de ·hellere være bleven i den røde Kjole,« og hertil 
svarede han: ))Ja, mine Forældre gjorde ilde mod 
mig ved ikke at lade mig blive i den.« 

At han ikke passede sit Embede, følger næsten 

') Jac. Schielderup, Kapellan for Hvam-Hvilsom 1731-38. 
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af sig selv. Ved Søndagsgudstjenesterne, der først 
kunde hegynde hen mod Middag, var han til Tider 
saa beruset, at han ikke var i Stand til at prædike; 
han plejede da at sende Bud efter siri Kapellan, men 
det var tidt i allersidste Øjeblik. Ved en enkelt Lej
lighed stod Pastor Schielderup endog paa Prædike
stolen i H vam Kirke, da Tilsigelsen kom med Besked 
om, at Hessel var »syg«. Og en Dag han havde præ
diket i Simested, mødte han bagefter Sognepræsten 
paa Gaden; han var da i daglig Dragt og ganske 
drukken, skønt han havde ladet sige, at han ikke 
var rask. 

At noget saadant ikke kunde gaa upaatalt hen i 
det lange Løb, burde Hessel have kunnet forstaa, om 
end Øvrigheden mange Gange udviste en sjælden Over
bærenhed overfor tjenstlige og menneskelige Skrøbe
ligheder. Hvad der imidlertid her fik Bægeret til at 
flyde over, var Forholdet til hans Hustru. 

H u n hed Anne Christine Frandsdatter Reenberg ; 
hendes Fader var Dr. med i Aalborg og hØrte til den 
kendte Reenbergske Slægt (Stiftsprovst Morten R., 
Digteren Thøger R.). Ægteskabet mellem hende og 
Hessel var imidlertid i høj Grad ulykkeligt, og Skyl
den var utvivlsomt hans. Maaske har hun været 
noget heftig af Temperament, men paa den anden 
Side vilde det have været for meget forlangt, at hun 
skulde tie til alt det, han bød hende. Han havde 
nemlig ogsaa Forbindelse med andre Kvinder, og naar 
hun beklagede sig derover, blev han vred og pryglede 
hende, især naar han var fuld. Et Par Gange var 
det ogsaa blevet hende for meget, og hun flygtede fra 
ham, den ene Gang til Lynderupgaard, der den Gang 
ejedes af hendes Familie, den anden Gang, i Foraaret 
1736, til Hersomgaard, hvis Besidder, Chr. Rosen-
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ørn1
), var Embedets Patron, men i begge Tilfælde 

vendte hun dog tilbage til Simested. Formodentlig 
har Bessel ikke kunnet undvære hende, muligt har 
ogsaa Samvittigheden siaaet ham, og han har da, let
bevægelig som han var, lovet Bod og Bedring. I alt 
Fald da hun var paa Hersomgaard, sendte han hende 
et Brev, som fortjener at kendes, da dets ømme og 
angerfulde Tone staar i den skarpeste Modsætning til 
Præstens daglige Optræden. 

»Skønt min Samvittighed tilsiger mig,« skriver 
den kærlige Ægtemand, »at jeg ej alene denne Gang, 
men endogsaa tiere har gjort eder megen og stor Uret, 
saa I med Føje kunde gøre, hvad I nu gør, saa gør 
dog det første Haab, jeg har til eders Godhed, mig 
saa dristig, at jeg hermed indstændig og venlig beder 
eder, at I dog for Guds Skyld vil se til os igen, thi 
alting er i Konfusion og Urigtighed. Læg nu derfor 
al Vrede af mod mig, og forlad mig det, jeg har brudt 
mod eder. Ja jeg skal efterdags oprette det igen med 
en bestandig og uforfalsket Kærlighed, forsikrende 
eder, at jeg aldrig skal lægge en Haand paa eder til 
det værste. . . . . Jeg venter nu et ønskeligt Svar og 
haaber hver Time at se eder, jeg tvivler og ingen
lunde, at den Gud, som har alles Hjerter i sin Haand 
og bøjer dem, hvor han vil, han jo skal bøje eders 
til at leve og dø med mig udi en standig Fred og 
Enighed. Jeg vil saa befale eder i Guds Varetægt og 
forbliver eders i Liv og Død forbundne 

M. C. H. 

Skrevet med Længsel udi Eveldrup 2
) l. Marts 

1736. 

1
) Ej er af Hersomgaard 1699- 17 45. 

2
) Simested Præstegaard ligger for sig selv og kaldes Eveldrup. 
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P. S. Lille Stine, naar du kommer, da se du 
faar et lille Fuglebur til mig, thi nu har jeg faaet 
Hampefrø.« 

Udskriften lød: ))Min elskelige, kære Hustru, 
Anne Christine Reenberg, Hersomgaard.« 

Har nu Hessel virkelig ment alle sine ydmyge og 
kærlige Ord, har han i alt Fald meget hurtigt glemt 
dem og sine gode Løfter, og i Løbet af det kommen
de halve Aar indtraf Katastrofen. 

De Rygter, der gik, kom ogsaa Provst Wittmp 1
) 

i Gislum for Øre, og han rejste da over til ham og 
talte med Præsten. Bessel nægtede intet, men græd 
og lovede Bod og Bedring, og da Menigheden ved en 
Visitats i Slutningen af April intet havde at klage 
over sin Præst, nøjedes Provsten atter med at for
mane ham til at opbygge sine Sognefolk og arbejde 
paa sin Salighed -- og herom gav han Løfte. Wit
trup maa dog ikke rigtig have stolet paa ham, for 
han bad ogsaa Kapellan Schielderup have Øje med 
Bessel og prøve at hjælpe ham til Rette. 

Men efter Visitatsen klagede Præstekonen i Hjem
met sin Nød for Provsten, saa Forholdet mellem de 
to Ægtefæller var atter blevet det gamle - og i Lø
bet af Sommeren blev det helt galt. Den 11. August 
sendte Mad. Hessel et Brev over til Testrup Kirke, 
hvor Wittrup prædikede, og bad ham komme til 
Eveldrup, »som jeg nu er haardt nødt at andrage 
min Nød for Dem, da jeg endnu ej længere kan ud
staa den haarde Medfart af min Mand, som slider mit 
arme Hoved fordærvet og Haaret revet af - hvad 
videre er, skal jeg andrage for Dem ved Deres An
komst. Jeg tror ej, at et Bæst kunde taale det, jeg 

') Michael Pedersen Wittrup, Sognepræst for Gislum-Testrup 
1728-,-1760. 
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har taalt, thi det er mig umuligt at gennemgaa det 
længere«. 

Efter at have modtaget dette Brev, tog Provsten 
over til Eveldrup, hvor Præstekonen viste ham en 
tyk Stok, som hendes Mand havde pryglet hende 
med, og hun bad ham klage til Biskoppen. Wittrup 
maa dog denne Gang have faaet et Forlig i Stand, 
men kun en halv Snes Dage efter forgreb Hessel sig 
atter paa sin Hustru, og da blev Bruddet ulægeligt. 

Det var den 22. August, det skete. Da tog han 
igen i Raseri fat paa hende, rykkede hende i Haaret 
og kastede hende ud i en ved Gaarden værende Dam; 
der holdt han hende nede med den ene Haand, mens 
han med den anden ledte i Lommen som efter en 
Kniv. Folkene var paa Marken i Anledning af Høsten, 
kun en Pige i Bryggerset hørte Præstekonens Skrig 
og løb til, idet hun advarede Præsten mod, hvad han 
gjorde. Han slap da sin Hustru og gik sin Vej, saa 
hun kunde krybe op af Vandet, hvorpaa hun, som 
hun stod og gik, vaad og dyndet, barbenet og uden 
Trøje, flygtede bort fra Eveldrup og hen til Gaard
mand Peter Berregaard i det nærliggende Hverrestrup. 
Hos ham laante hun en Kaabe til at kaste over sig 
og fik ham til at køre sig over til Provsten. 

Denne tog sig straks af hendes Sag og skrev øje
blikkelig et Brev til Hessel, som han bad Peter Berre
gaard besørge. Han bad ham heri indtrængende om 
at tage til Gislum og raadede ham som Ven til at 
søge at komme til Rette med sin H u s tru; ellers rejste 
hun til Viborg til Biskoppen, og da maatte han vente 
tilbørlig Straf. Men denne Skrivelse gjorde aldeles 
ingen Virkning, og Peter Berregaards Henstilling om 
at drage afsted frugtede lige saa lidt; tværtimod til
sendte han Provsten et temmelig uforskammet Svar. 
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Han kunde, skrev han heri, ikke indbilde sig, at 
hans Hustru Yar rejst til Gislum, da hun havde efter
ladt Huset i en meget slet Forfatning, men vilde hun 
komme tilbage, skulde det være ham »en Glæde og 
Fornøjelse«. Han var ikke bange for hendes Klage 
til Biskoppen, thi naar det kommer til Yderligheder, 
»bliver der nok andre Farver sat paa Folk, end dem, 
de kan afmale sig selv med. Enfin, jeg er færdig at 
tage mod, hvad Modgang mig paakastes. Ja jeg ved, 
det er Bedrøvelsens Dage, jeg har at leve, da næst
efter Guds Ord dette er min Trøst: Artem quævis 
alit terra« 1

). Sluttelig siger han, at han selv vilde 
være kommen for at høre sin Kones Hensigter, men 
paa Grund af Hjemkørslen af »Guds gode Gaver, som 
er paa Marken«, er han ikke i Stand dertil. 

Efter Modtagelsen af dette Brev skrev Provsten 
endnu en Gang til Bessel og lod ham vide, at kom 
han ikke uopholdeligt, vilde hans Hustru drage til 
Biskoppen med Skrivelse og Indberetning fra ham, 
»og den gode Herre vil da mage det saa, at Gud ej 
mere fortørnes af dig, Menigheden forarges, og din 
Kone mishandles, da et modigt og halsstarrigt Gemyt 
intet vil nytte. Jeg raader dig, tænk paa din Vel
færd endnu engang«. 

Man kan ikke sige andet, end at Provsten gjorde, 
hvad han kunde, for at redde sin Embedsbroder, men 
han fik kun ringe Tak derfor. Bessel svarede: »Vel
ærværdige Hr. Provst! Hvad jeg i mit forrige skrev, 
vil jeg endnu herved svare til. Du melder om et 
modigt og halsstarrigt Gemyt; jeg beder dig: Abstine 
etc. 2) In summa: Gør eders bedste, da gør I vel mod 
eders Tjener. M. C. H. 

1
) Den duelige finder sin Næring paa ethvert Sted. 

' ) Abstine (sc. manus) = Hold Fingrene væk! 
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P. S. Det Kristus sagde til en vis Person, siger 
jeg til dig, og gør Pinen kort1

). Adieu !« 
Men nu var Provst Wittrups Taalmodighed, hvad 

man vel forstaar, til Ende, og Mad. Hessel begav sig 
til Viborg med en Klage, som hun dog ikke person
lig fik afleveret til Biskoppen, da denne ikke var 
hjemme, men - formodentlig - paa Visitatsrejse. 
Derefter forlod hun atter Byen og rejste til Vend
syssel. 

Biskop Wøldike 2
) stillede sig, som rimeligt var, 

afgjort paa Hustruens Side og indstævnede straks hen
des Mand til at møde for Landemodet i Viborg den 
26. September. De to Degne, Peder Justesen fra 
Hvam og Lars \Vægner fra Tostrup, som overbragte 
Hessel Indkaldelsen, traf ham ædru, og han lovede 
at sende en Redegørelse - som dog ikke kom; for 
Resten bad han dem sige til Provsten, at han ikke 
ønskede at have mere med Embedet at gøre. Han 
viste ingen Anger, og til andre udtalte han, at saa
længe denne Sag stod paa, vilde han drikke Brænde
vin, og derefter vilde han holde op. 

Det første Løfte holdt han; det viste sig ved 
Toftmarkedet i Viborg den 14. September, da Hessel 
var kommen til Staden og taget ind hos Købmand 
Jørgen Schaltz. Han var ikke i sin Præstedragt -
som de gejstlige den Gang altid skulde bære - men 
iført en kort, mørkegrøn, hjemmegjort Kjortel, og sad 
her i Gæstestuen, fuldkommen beruset, og snakkede 
med nogle Bønder, hvem han under de blodigste 
Eder fortalte, at han skulde fra Embedet. Men det 
gjorde ikke stort, sagde han, Kongen af Frankrig 
hvervede vel Folk endnu, Kejseren kunde nok ogsaa 

1
) Der sigtes til Jesu Ord til .Judas (Joh. 1327). 

2
) Andreas Wøldike, Biskop i Viborg 1735-1770. 
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behøve nogle, og der kunde vel være Plads i et ka
tolsk Kloster; selv havde han hverken Kald eller 
Kone mere. Da han rejste sig, kunde han ikke staa 
paa sine Ben, men ravede og tumlede fra Væg til Væg 
og viste med den ene Haand saadanne Fagter, nder 
tillige med en vederstyggelig Lyd, han gav fra sig, 
kunde ej passe sig paa andre end paa et afsindigt og 
ganske drukket Menneske«. Ogsaa nogle Lærere ved 
Latinskolen saa ham i denne Tilstand. En af de til
stedeværende spurgte ham: »Hvor er eders Kjole? 
Har I ikke været Rytter?« hvortil Hessel svarede: 
»Var det et andet Sted, skulde I faaet en paa Kæften.« 

Biskop Wøldike havde imidlertid faaet at vide, 
at Hessel var i Viborg, og hvor han opholdt sig, og 
han lod ham nu ved to Mænd hilse og bede om at 
komme ned i Bispegaarden, da han gerne vilde have 
en Samtale med ham inden Landemodet. »Min Sjæl, 
vil jeg ej,« svarede Præsten, »har Biskoppen noget at 
tale med mig om, kan han komme herned« - og 
dette gentog han ofte, idet han ravede rundt i Stuen. 
At dette vakte megen Opsigt, siger sig selv. 

Morten Hessel mødte ikke ved Landemodet, men 
Dagen før sendte han Provsten en Skrivelse, hvis Ind
hold var, at han vel burde være kommen for at tage 
sin Straf, men han var lovligt undskyldt paa Grund 
af sine daarlige Ben, som hverken lod ham i Ro Nat 
eller Dag. Han bad derfor andrage denne sandfær
dige Undskyldning for de gode Herrer og de andre 
forsamlede brave Mænd, da han med »al Submission« 
vilde tage imod, hvad der paalagdes. ham. Og da 
Modgang, Armod og daglige Forhold bragte ham til 
at begaa »mange uanstændige Ting«, vilde han hellere 
forlade alt dette timelige end siden plages med en 



DA PRÆSTEN l SIMESTED BLEV AFSAT 141 

ond Samvittighed, »og skal jeg end være et Maal for 
mine Uvenners Pile, varer det kun en liden Tid«. 

Denne forblommede Selvmordstruset gjorde dog 
intet Indtryk i Viborg, og da Hessel havde været 
Biskoppens Indkaldelse overhørig, blev Følgen, at han 
den 4. Oktober suspenderedes fra sit Embede, som 
saa midlertidig skulde bestyres af Kapellanen, og stæv
nedes for en Provsteret den 23. Oktober. Begge Dele 
forkyndtes ham i Eveldrup, det første af to Præster, 
det sidste af to Degne. Suspensionen motiveredes 
med, at han »atter igen« ved Uforligelighed mod sin 
Ægtefælle, grov Drukkenskab og anden Usømmelig
hed havde krænket Guds og Kongens Lov samt sin 
Ed om at leve et en Præst værdigt Liv, og tillige 
havde brudt sin Forpligtelse fra 1731. Overfor de to 
Præster vilde Hessel ikke fragaa sin Optræden mod 
sin Hustru, men han gav hendes uregerlige Tunge 
Skylden. Han ha v de nok siaaet hende, dog ikke saa 
»tilstrækkeligt«, som der sagdes, eller udsat hende for 
Livsfare ved at kaste hende i Dammen; dette havde 
han kun gjort for at svale hendes hidsige Blod l Han 
indrømmede undertiden at have været drukken, men 
han nægtede, at han hver Dag havde været i Slags
maal; paa den anden Side sagde han, at »naar han 
fik en Ørefigen, gav han en igen«. Han gentog, at 
han frasagde sig sit Kald, ikke af Frygt, men fordi 
han fandt sig ubekvem til at røgte sit Embede. 

Skønt der saaledes trak et· Uvejr op over hans 
Hoved, var Morten Hessel alligevel stadig temmelig 
højt oppe. Provsten fik berettet, at han havde und
sagt ham, og henvendte sig derfor til Herredsfogden, 
den som Forfatter kendte Christen Sørensen (Testrup) 
paa Vesterris1), om Beskyttelse. Om sin Hustru talte 

1
) Christen Sørensen (Testrup) 1730-59 Herredsfoged i Rinds 

og Gislum Herreder. 
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Præsten i disse Maaneder med megen Overlegenhed. 
Han havde tilgivet hende nok, nu vilde han ikke 
mere; vel bar han intet Nag til hende, men han vilde 
aldrig have hende under sit Tag. 

Dog forstod han, at hans Dage i Simested var 
talt, og den 8. Oktober sendte han Biskoppen en Fra
sigelse af Embedet. Som Grund herfor angiver han, 
at hans Kones Opførsel har foruroliget hans Sind, saa 
han ofte er henfalden til »Extremiteter«, som han nu 
maa fortryde, er kommen i Miskredit hos Øvrigheden 
og har mistet sin Hukommelse, hvorfor han ikke kan 
besørge sine Forretninger. Desuden er han syg og 
har daarlige Ben, og endelig har hans Kreditorer ta
get alt lige til den mindste Træsko, saa han mangler 
Befordring til sine Kørsler. Til allersidst beder han 
Biskoppen efter >>sin vidtberømte Fromhed« tage hans 
Nød og Elendighed i »gunstig Konsideration, hvor 
nært jeg med al guddommelig Velsignelses trohjertige 
Ønske forbliver Deres velædle Højærværdigheds aller
ydmygeste Tjener«. 

En lignende Skrivelse dateret den 28. September 
sendte han til Patronen, Rosenørn paa Hersomgaard. 
som først fik den den 12. Oktober! 

Biskoppen svarede ikke Hessel, men i en Skri
velse til Rosenørn den 18. Oktober erklærede han, at 
han ikke vilde godtage hans Afkald, da han lagde al 
Skylden paa andre uden at tage Hensyn til sine tid
ligere Løfter (af 1731). Desuden var Frasigelsen ulov
lig, da den ikke var skrevet paa stemplet Papir og 
undertegnet af Provsten og en af Herredets Præster. 
og han frygtede for, at Hessel da senere kunde tage 
den tilbage. Derfor forlangte han et Dokument i be
hørig Form. Præsten kunde ikke regne med Medynk. 
med mindre han forbedrede sig. 
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Imidlertid gik Begivenhederne deres Gang i Evel
drup. Kreditorerne havde ladet holde Auktion over 
Præstens Ejendele, uden at der dog paa nogen Maade 
naaedes Dækning, og Hessel var uden videre rejst 
bort fra det hele op til sin Stifiader paa Bjørnkær, 
saa Præstegaarden nu stod helt tom. Herredsfoged 
Christen Sørensen fik dog Rosenørn til at lade Rugen 
saa og sørgede selv for en Karl til at holde Opsyn. 

I det Brev til Biskoppen, hvori Christen Søren
sen beretter om dette, og hvormed der fulgte et Bøn
skrift fra Hessels Stifiader og Moder, henstiller Her
redsfogden ikke at føre Processen mod Præsten videre, 
da han tror, det vil blive vanskeligt at faa ham dømt. 
Han mener nemlig, at for Retten vil Hessel, uanset 
sin Opførsel, alligevel faa et godt Skudsmaal af sine 
Sognefolk - en folkepsykologisk interessant Bemærk
ning - og henviser her til, at saadan gik det, da 
Biskop Lintrup1

) vilde afsætte hans Formand 2
), der 

var »af samme Kaliber«, for da vidnede Menigheder
ne for ham, saa man ingen Vegne kom med ham. 

Til dette Raad tog Biskoppen dog intet Hensyn, 
og den 23. Oktober blev efter Bestemmelsen Provste
retten sat i Testrup Kirke med Provst Biitzow3

), Øls, 
samt Præsterne Kirketerp4

), Ulbjerg, og Brasch5
), Laa

strup, som Dommere. 
For Biskoppen mødte Prokurator Math. Bruhn 

fra Viborg, som fremlagde Stævningen, der rejste Til-

1
) Søren Lintrup, Biskop i Viborg 1720-1725. 

2
) Daniel Niels Calow, Sognepræst for Simested-Hvam-Hvilsom 

1710-1726. 
3

) Henrik Christoffer Biitzow, Sognepræst for Øls-Hørby-Døstrup 
17:!0-1741. 

4
) Chr. Kirketerp, Sognepræst for Ulbjerg-Lynderup 1715-1751. 

") Jens Brasch, Sognepræst for Laastrnp-Skals 1735-1752. 
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tale mod Hessel, dels for hans Forhold i 1731, idet 
han nu havde brudt s~n dengang afgivne Forpligtelse, 
og dels for hans Opførsel i den senere Tid, saavel 
overfor sin H u s tru som i sit Embede. 

Paa Hessels Vegne nedlagde Mons. Jørgen Pors 
fra Lerkenfeld Paastand om, at Sagen udsattes, da 
Hustruen havde Hovedskylden, idet Hessel, der var 
»et skørhovedet Menneske« og af svageligt Helbred, 
var bleven ægget af hende. Det var ikke af Foragt, 
han havde frasagt sig Kaldet, men fordi han følte sig 
udygtig til at betjene det. Desuden var han nu rejst 
fra Herredet, og derfor burde han indkaldes til sit 
Værneting, før videre foretoges. 

Retten tog intet Hensyn til denne Paastand, da 
Stævningen var Hessel forkyndt, og han, der ikke var 
afsat, kun suspenderet, var her indkaldt for sit rette 
forum. 

Efter dette blev Suspensionsskrivelsen samt en 
Redegørelse for, hvordan Hessel havde modtaget den, 
oplæst, og Vidneafhøringen af Herredsprovsten og de 
omboende Præster og Degne tog sin Begyndelse, lige
som der fremlagdes skriftlige Erklæringer, bl. a. af 
Peter Berregaard og Pigen Dorthea Pedersdatter, som 
''ar i Eveldrup den 22. August. De Oplysninger, som 
derved fremkom, er indarbejdet i den foregaaende 
Fremstilling. 

Man blev ikke færdig den 23. og fortsatte derfor 
næste Dag. Prokurator Bruhn nedlagde Paastand om, 
at Hessel dømtes fra Kald, Kjole og Krave samt til 
Betaling af 30 Rigsd. i Sagens Omkostninger. Retten 
undlod dog at fælde nogen Dom, men besluttede at 
udskyde Afgørelsen til den 21. November, om den 
anklagede imidlertid ha,·de noget at fremføre. Rime
ligvis tog man ogsaa Hensyn til Biskoppens Tilbud 
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af 18. Oktober, som næppe var kommen Morten Bes
sel i Hænde endnu. 

De to Degne, som skulde forkynde Opsættelsen 
for Bessel i Eveldrup, traf kun to Karle i Gaarden, 
Præsten selv var stadig i Vendsyssel. Her blev den 
ham da endelig forkyndt paa lovformelig Maade af 
to Mænd (fra Aalborg og Nørre Sundby), som traf 
ham paa Herregaarden Lundergaard, hvor han op
holdt sig hos Ejeren1

), der var i Familie med ham. 
Nu var det endelig ved at gaa op for Bessel, der 

i Mellemtiden maa have faaet Biskoppens Besked, at 
Betingelsen for at slippe for nogenlunde godt Køb var 
i en reglementeret Frasigelse at lægge Skylden paa 
sig selv. Dette gjorde han fra Lundergaard den 12. 
November: 

»Jeg underskrevne Morten Christian Hessel, hid
indtil Sognepræst for Simested, Hvam og Hvilsom 
Sogne, tilstaar hermed, og med god Vilje, Fornuft og 
velberaad H u vedkender, at jeg har afsagt og renon
ceret, saasom jeg herved ganske og aldeles fra denne 
Dag af frasiger mig mit hidtil hafte Kald, saa jeg 
efterdags ej mig videre med samme Sogne eller deres 
Betjening eller derfor nydende Salariuro i nogen Maa
de vil betjenes, og det desformedelst at jeg ej alene 
forhen har ved min skriftlige Revers af Dato 16. April 
1731 for min da begangne og befundne Forseelse selv 
villig og uden Proces frasagt mig mit Kald og det 
uden Lovmaal, naar jeg i videre enorme Forseelser 
blev befunden, men endog nylig foruden andre og 
jævnlige Fejl har saa grovelig forset mig, at jeg efter 
den kære højærværdige Hr. Biskop, velædle og vel
byrdige Hr. Andreas Wøldikes Befaling fra samme 

1
) Lundergaard ejedes af Anders Jørgensen Glerup. 

10 
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Embede er vorden suspenderet og til Dom for 
Provsteretten i saa Maade indstævnet, hvis Retmæs
sighed og Billighed jeg aldeles kender, saasom jeg og 
befinder selv at have saa mangfoldig og højlig for
arget samme Menigheder, at jeg ikke med nogen god 
Samvittighed kan eragte mig, dennem at kunne i det 
hellige Embede betjene, hvorfor jeg ydmygst begærer, 
at jeg efter fornævnte min egen Revers og tilstaaede 
Forgribelse maa blive for Lovmaal og Dom, som jeg 
herved fælder mig, forskaant.« 

Med denne underdanige Skriveise, der Ul swst 
ender med en (her udeladt) Anmodning om, at Patro
nen vil lade en Mand konstituere i Embedet, var 
Biskop W øldike tilfreds og beordrede den fremlagt 
ved Provsteretten den 21. November. Men nævnte 
Dag var den endnu ikke kommen Dommerne i Hænde, 
og Jørgen Pors, der igen mødte for den anklagede, 
anmodede derfor om Udsættelse af Forhandlingerne 
til den 22. Dette bevilgedes, og det lykkedes derved 
at bringe det savnede og forsinkede Dokument til 
Veje, saa at dets Indhold, Morten Hessels Frasigelse 
af sit Embede, kunde læses i Retten. Derimod mang
lede Præstens Kaldsbrev, som egentlig ogsaa skulde 
have været fremlagt, men det var gaaet til Grunde 
ved Præstegaardens Brand 1734. 

Efter nogen Forhandling optoges Sagen til Doms. 
Retten kendte da, at Hessel fremtidig burde afholde 
sig fra ane · Embedsforretninger i Simested, Hvam og 
Hvilsom, idet han allerede en Gang tidligere var ble
ven taget til Naade efter at være suspenderet, men 
siden alligevel ikke havde forbedret sig, ligesom han 
ikke mødte for Landemodet, men kun kom med Ud
flugter. Da han imidlertid ved sin Resignation af 
12. November havde erkendt sig skyldig og villig til 
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at afsættes fra sit Embede uden videre Lovmaal, fri
loges hnn for at betale, hvad der enere va r foretaget 
i agen, men kun de egentlige Pro esomkostninger, 
om eftel· Prokurator Bruhns Regning beløb ig Lil 

33 Rdl. 3 Mie 6 k., hvilken um vilde ære at ud
rede i Løbet af 15 Dage, da der ellers blev gjort Ud
læg i hans Bo. 

Det eneste, der undrer ved denne Dom, er dens 
Mildhed, at Bessel slap med at miste sit Kald, men 
ikke samtidig fradømtes Kjole og Krave. Thi at han 
havde forset sig groft, og at han i usædvanlig høj 
Grad var uskikket til at være Præst, turde til Over
maal fremgaa af det foregaaende. Han var i Sand
hed et af de braadne Kar indenfor den danske Præ
stestand, selv om denne maales med Fortidens lem
fældige Maalestok. 

Hvad der siden blev af Morten Bessel og hans 
Hustru, kan jeg ikke oplyse, da Akterne, hans Sag 
vedrørende, kun handler om hans Vandel i Simested 
og hans Afskedigelse. Præst er han dog ikke blevet 
igen, - men det egnede han sig jo heller ikke til. 

Hovedkilden til oHm laaende Afhandling er den 
Samling kl.lykk r i Land arkhel i jJ)org ( iborg 
Bi pearldv: Pakken for Hinds Herred, Simested S~g
nckald), som omhandler Pro s en mod Morl n Bes
sel; hertil kommer enkelte Oplysninger, hentet fra 
Rigsarkivet. Desuden er Wibergs Præstehistorie be
nyttet. 



TO FORSVUNDNE 
VESTHI M M ERLAN DS-SØER 

(SLUTTET) 

TILLÆG: SØERNES OMGIVELSER 

AF NIELS KYØ 

NORS modtog Brev fra Sass af a;4 1883, hvori han 
oplyser, at »efter Prokurator Johansens Sigende, 

blev Afløbskanalen gravet i den oprindelige Mølleaa 1), 

som var under Amtet eller det Offentliges Vedlige
holdelse, hvilket gik over paa Møllekanalen, da den 
blev Møllens Vandforsyning, men nu Møllen 2) ned
lægges, og Møllekanalen ikke længere er nødvendig, 
burde Amtets Forpligtelse vel gaa tilbage til det op
rindelige Løb med en rimelig Forhøjelse af Skatte
Bidraget for Søejernes Vedkommende. 

Jeg mindes ikke, om jeg forhørte Deres Mening 
om Foretagendets Rentabilitet i det hele taget; den 
Sum, Johansen og jeg skulde overtage Søerne til, er 
80,000 Kroner8

), hvortil kommer Prisen for Møllens 
Nedlæggelse samt Beløbet af de nødvendige Grøft
ninger og Uddybningsarbejder. 

Tror De, at Ejendommen kan forrente dette Be
løb ? Nogen Avance ved eventuelt Salg kan der vel 
næppe være Haab om?« 

Den 23
/4 s. A. skriver Sass bl. a. til Nors, at han 

ikke ønsker nogen Landvæsenskommission nedsat, 

') Bjørnsholm Aa. 
~) Sønder Mølle. 
3
) Panteobligation af 4/lo 1883, Løgstør Dommerkontor. 
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»da der ved den næppe vil kunne opnaas billigere 
Betingelser for Nedlæggelsen af Bjørnsholms Mølle, 
end jeg for Tiden forventer at kunne opnaa hos Hr. 
Thalbitzer. 

Med Hensyn til Møllekanalen er jeg af den For
mening, som maaske er fejlagtig, at denne ganske 
kunde undværes, og Arealet, som er købt og betalt 
af Interessentskabet og saaledes dets lovlige Ejendom, 
overgaar til Lodsejerne mod, at Interessentskabet fik 
en meget større Part af Søarealet. 

Det er vist fuldkommen rigtigt, at de ophobede 
Banker eller Tilsandinger i Afløbskanalen og navnlig 
ved Tunnelleroe bortfjernes«. 

Der tales i Brevet om »Tunneller«. Ved Ud
tørringsarbejdet blev Falde Aa ledet gennem en 
Kanal, der blev gravet langs Sydbredden af Vilsted 
Sø til Fiskergaarden. Her drejede den mod Nord ud 
over Søbunden, gik gennem en Trætunnel over Af
løbskanalen (»Den dybe Kanal«, sagde Folk) og fort
satte saa et kort Stykke (ogsaa mod Nord), til den 
strømmede ud i Møllekanalen, der førtes gennem en 
muret Tunnel over Afløbskanalen ved Bjørnsholms 
nedlagte Nørre Mølle, hvorfra den fortsatte til Sønder 
M ølle og Fjorden. 

Den 17/5 1883 meddeler Sass til Nors, at Inter
essentskabet nu har købt Bjørnsholm Sønder Mølles 
Vandkraft for 12,000 Kr., hvorved det saa vil være 
muligt at faa Sønder Sø fuldstændig tørlagt. 

Nors bedes begynde de nødvendige Forarbejder, 
»hvoriblandt vel maatte være at forberede Auktions
salget af Afgrøden for i Sommer ved at lade Søen 
inddele i Parceller (dette i Forbindelse med en even
tuel Udgrøftning), og i sin Tid overvære Auktionen 
den Dag, De maatte anse det fordelagtigst at bestemme 
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Afholdelsen. Et Kort burde vel fremlægges ved Auk
tionen? 

Der er opsat en Sluse i Afløbskanalen fra Vil
sted Sø til Sønder Sø, og denne,« skriver Sass videre, 
»bør være lukket forsvarligt og ingen Oprensning af 
Afløbskanalen finde Sted, saafremt det ikke ''edrører 
Sønder Sø, idet Vilstedboerne maa finde sig i denne 
Ulempe med Oversvømmelse af deres Enge, forinden 
vi er kommen til en Overenskomst om deres Delta-
gel se i l\1 øllenedlæggclscn, da de vel ellers ikke ·vilde 
bidrage; men dette kender De langt bedre end jeg, 
og kan jeg kun gjentagende bede Dem varetage min 
Interesse, da det nu er mig og ikke Thalbitzer, som 
Beboerne skulde forhandle med, hvilket dog maaske 
ikke allerede nu bør vides, forinden alt er afgjort 
med Thalbitzer«. 

Beboerne (eller Lodsejerne) gik ikke med til 
Møllenedlæggelsen, og Interessentskabet fik dem over
hovedet i det hele taget ikke til at gaa med til Ud
gifter herefter, medmindre de »var pisket« dertil. 

Derfor blev Forholdet ogsaa stadig meget køligt 
mellem de to Parter, saa længe de havde noget med 
hinanden at gøre. 

Slusen var en væsentlig Grund til Uvenskabet. 
Lodsejerne formaaede ikke at frigøre sig for denne, 
der stadig vedblev at være dem en Trusel og Torn 
i Øjet. Interessentskabet hævdede, at det langtfra 
var af Hæ,·nlyst, Slusen lukkedes, nej, det var for 
ved Oversvømmelsen at gøde Søbunden med Slik, 
der fuldt ud erstattede Gødning, · og for at faa bedre 
Tagrørvækst 

Min Fader, Anders Nielsen Kyø (t i Vilsted 1921), 
havde først Troldbjerggaard og dernæst Mejlgaard 
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samme Sted, hvortil der hørte Engskifter paa den 
udtørrede Søbund. 

Jeg husker, hvor det var irriterende, naar vr 
havde slaa~t eller stakket Høet, at Selskabet saa gan
ske roligt lukkede for Vandet i Afløbskanalen (»Deri 
dybe Kanal«), saa alt vort dejlige Hø blev ødelagt 
og Søbunden for blød til Kreaturernes Efteraarsgræs
ning herude. 

I en Afskrift, som mangler baade Over- og Un
derskrift, ses det, at Vandløbsinspektør Bruun, Tern
drup, fraraader et Overfald1

) i Møllekanalen, men an
befaler dennes Nedlæggelse. 

Vandet fra Vitskøl Mølle (og Falde Aa) skal saa 
gaa i den tilbageværende Del af Vilsted Sø; ·mens 
Afløbskanalen skal reguleres betydelig og være Søer
nes eneste Kanal. 

Sass er nu ved at blive træt. Møllekanalen har 
stadig voldt Kvaler, og Foretagendet slugt flere og 
flere Penge. 

At det har knebet med at faa en ordentlig Pris 
for Tagrør fra Søerne, fremgaar af en Efterskrift i 
Brev fra Sass til Nors af 1/4 1887: 

»Min Søn 2
) har nok hentet noget Tag fra Søen, 

det kan maaske hjælpe paa Prisen ad Aare, mens 
Folk ser, at vi ikke ere afhængige af dem for at blive 
af dermed. 

Iaar kunde Rørtag koste 10 Kr. pr. Læs, da der 
jo ingen Rugtag er avlet.« 

I Aarene siden det store Gennembrud i Mølle
kanalen, har denne stadig været Interessentskabets og 
Lodsejernes Smertensbarn. 

Amtsraadet gik med til at betale Halvdelen af 
1

) Overstrømningssted til Aflastning af Højvande. 
2

) Vel samme, der nævnes senere af Hr. Sass. 
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Udgifterne til et Overfald samt resolverede, at Lods
ejerne, »hvem Vedligeholdelsen af _MøllekaHaleu paa
hvilede«, skulde betale Halvdelen af Omkostningerne 
ved Istandsættelsen af denne, h vilkel fremgaar af 
Skrivelse fra Amtet til Nors af % 1884. 

Foruden den famøse Sluse var der altsaa ogsaa 
det, at Møllekanalen ikke altid kunde holde Vandet, 
især blev det galt, hvor Møllekanalen ved Sønder Sø 
drejede parallel med Afløbskanalen1

). Her skete der 
i Drejningsstedet flere Gennembrud, saa Kanalernes 
Vand forenedes. 

I en Kladde, der mangler Underskrift med Navn, 
men er dateret: »Løgstør, d. 20. Januar -1884«, og 
sikkert skrevet af Nors som Svar paa en Skrivelse 
af Sass, læses : 

))I Anledning af ovensiaaende Skrivelse tillader 
jeg mig at bemærke, at det ikke kan nægtes, at det 
mellem Kanalerne skete Gennembrud er til megen 
Skade for U d tørringen af Vilsted Sø, idet Aflednings
kanalen derved ødelægges; men da Møllekanalen er 
for lille til at tage Vandmassen, som tilføres, og da 
der er ringe Afstand mellem Kanalerne, og Bunden 
derfor paa en længere Strækning er meget svag, vil 
der hvert Aar kunne befrygtes et Gennembrud, og det 
vil saa være til liden Nytte at lukke det, naar der 
ikke træffes anden Foranstaltning til at forhindre 
Gennembrud. 

En saadan Foranstaltni:qg kunde det være at an
bringe et Overfald eller Overskyl mellem Kanalerne, 
hvorved Vandstanden i Møllekanalen kan reguleres. 

Det er utvivlsomt, at et Overskyl i meget vil 
fjerne Faren for Gennembrud; men et Overskyl vil 

1
) Bjørnsholm Aa. 
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ikke blive en saa lille Udgift, naar det skal lægges 
solidt, saa vil det næppe kunne opføres ringere . end 
til hen ved Tusinde Kroner. Desuden vil der hertil 
komme en Bekostning paa ca. 700 Kr., da der ikke 
findes Fyld umiddelbart ved Vandet, og da der bør 
anbringes et Pæleværk i Bundstedet paa Grund af 
den svage Bund her. 

Saafremt et Overskyl skulde bekostes, kan det 
anbringes paa det Sted, hvor Kanalerne begynder at 
løbe parallelt med hinanden 1

). 

Da Søinteressentskabet kunde have megen For
del af en saadan Foranstaltning som den ovenanførte, 
kunde det formodentlig tage Del i Udgifterne hertil.« 

Den 10. Februar 1885 skriver Sass til Nors: 
»Af Deres ærede af scte dennes seer jeg, at der 

desværre er gaaet Brud paa Kanalen, som er saameget 
kjedeligere, som det mulig kunde have været forhin
dret; jeg stod i den Formening, at Slusen var aabnet 
hele Vinteren, for at Vandet kunde have frit Løb; 
men det er maaske for, at der ·kan afsættes saa me
get Slik som muligt, naar Sneen smelter, at Stige
bordet ikke har været trukket; men hvorom alting 
er, maa det jo igen lukkes, og beder jeg Dem lade 
Arbeidet udføre billigst muligt. Hvorledes gaar det 
med det gamle Brud; er der foretaget noget ved det 
og Overfaldet?« 

Der skrives saa en Del, som ikke er af Interesse, 
hvorimod der i en Efterskrift oplyses følgende: 

»Assessor Johansen 2
) er meget slet, kan ikke sove 

om Natten og lider meget af den slemme Astma. 
Er det ved Slusen, der holder Vandet i Nørre-

1
) Fra Sønder Sø mod Bjørnsholm. 

2
) Prokuratoren er blevet Assessor. 
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Søen, at Bruddet er sket? Jeg maa tilstaa, at jeg 
ikke er rigtig orienteret. 

Vil De erindre, at Eieren af Mallehedegaard har 
givet Tilladelse til at benytte Vei paa Søen over hans 
Eiendom, hvilket - om det er til Fordeel for et større 
Udbytte af Græs-Auktionen - kan bekjendtgjøres ved 
denne i sin Tid, naar Græssletten skal sælges.« 

Den 29. April s. A. har Sass følgende Meddelelse 
til Nors: 

))!dag har jeg den sørgelige (eller maaskP. glæde
lige) Efterretning at meddele Dem, at min hæderlige 
Ven og Medinteressent igaar Morges Kl. 4 fik Ende 
paa sine Lidelser og paa et Liv, der, navnlig i de 
sidste Aar, kun bragte ham Sorger og Bekymringer. 
Prokurator Johansen var med alle sine Særheder og 
frastødende Manerer en Hædersmand med et varmt 
Hjerte for sine lidende Medmennesker. Herren give 
ham nu Naade og Løn efter Fortjeneste l 

Maa jeg bede Dem finde mig alle i Deres og J. 
Jespersens1

) Værge værende Dokumenter vedrørende 
Vilsted Sø, da jeg i den nærmeste Tid vil faa Brug 
for dem til Opgjøring og Ordning af mit Mellemvæ
rende med Boet, der er temmelig indviklet, og derfor 
anbefale Dem min Interesse, som De altid har om
fattet med Omhu og Dygtighed, ogsaa i Fremtiden, 
idet jeg formodentlig kommer til at overtage hele 
Sagen for egen Regning og maa anvende stor Øko
nomi for blot at holde Ejendommen.« 

Den 26/s 1885 sender Sass til Nors et Brev med 
»Fortegnelse over Kort m. m. 

Vilsted Sø og Søndersø Plan Nr. l. 
Ditto 2. 

1
) Sagfører, Løgstør. 
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Bjørnsholm . Kanal. 
Nivellement af Nors. 
Vilsted og Søndersø. 
Udtørringsplan af Asmussen, Marts 1874. 
Copie af Generalstabens Kort over Søerne. 
Kort over Vilsted Sø } Hørende til Skjøderne 
Kort over Sønder Sø paa Eiendommene.« 
Det er langtfra Guld, Interessentskabet hidtil har 

spundet ved det store U d tørringsarbejde; mange Penge 

Parti fra Søen, fotografe re t fra Baad 1904. 

er der givet ud, mens faa er kommet ind ved Tag
rør- og Høsalg. 

Sass skriver i Brev til Nors af 15h 1886, at det 
var et ringe Resultat, Auktionen over Høsletten i Vil
sted Sø bragte, men han trøster sig med, at det nok 
vil gaa bedre med Høvlen, naar det lykkes ham at 
skaffe Midler til at udgrøfte Søen. 

Jagtretten i denne har han overdragt til sin Søn 1
). 

1
) Godsejer M. ·w. Sass, Bratskov. 



156 NIELS KYØ: 

I en Efterskrift oplyser han: 
iiHerværende Skifteret giver mig nu Skjødc paa 

Johansens Part, saa jeg bliver Eneejer af Søerne -
om det forresten er noget at glæde sig til, maa Frem
tiden vise.« 

Hertil kan oplyses, at Sass og Johansens Gæld 
nu ved Afdrag er blevet nedbragt fra de 80.000 Kr., 
som de jo havde købt Søarealerne for, til 66.500 Kr., 
som Sass altsaa derpaa bliver Enedebitor for1

). 

Den 17/a 1887 skriver Sass til Nors: 
»Jeg er aldeles enig med Dem om, at ,Bruuns 

Projekt om een Afledning og Møllekanalens Nedlæg
gelse vil blive en altfor betydelig Sag, saameget mere 
som det naturligvis vil gaa ud over Søejeren, hvem 
Broderparten af Omkostningerne vil blive paalagt, 
medens Lodsejerne straks faa deres Part af Jord paa 
det Tørre for en ringe Bekostning. Jeg mener der
for ogsaa, at man bør holde fast paa Overfaldet; hvis 
Amtsraadet ikke vil gaa med dertil, da at fordre Gen
nerubrudet istandsat eller lukket, ifølge den tidligere 
Overenskomst, hvorved Amtsraadet har overtaget Ved
ligeholdelsen af M ølle kanalen. 

Skal Afledningskanalen tage hele Vandmassen fra 
Vilsted Mølle, maa den jo gjøres dybere og bredere 
og alle Broer med mere omlægges eJler istandsættes, 
som vil koste meget betydeligt. 

De har formodentlig læst Forhandlingerne i Amts
raadet om Sagen. Hoslagt sender jeg Dem imidlertid 
et Udklip af Aalborg Stiftstidende for iafles, hvoraf 
De vil see, at Udvalget vil undersøge Sagen paa Ste
det. · Jeg skriver i Aften til Herr Holm 2

) om at ben
vende sig til Dem, naar den paatænkte stedlige Un-

1) Aalborg Diskontobank. 
2

) Sogneraadsformand, Ranum. 
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dersøgeise skal foretages, og De er vel nok saa ven
lig at o·vertage min Interesse paa det bedste. Hele 
Søens U d tørring, der vil koste meget betydeligt, har 
jeg hverken Evne ellet· Lyst til i disse for Landman
den især trange Tider. 

Mon der ikke skulde findes en Liebhaver til det 
hele? Jeg maa nu forrente Kr. 66.500 til Prioritets
haveren. Vedkommende Kjøber kunde vist faa Kjøbe
summen indestaaende, naar han koster bedre Afled
ning med mere.« 

Sass takker Nors i Brev af 10
/2 1888 for den Ulej

lighed, han har haft ved Tegningen til et Overfald. 
Senere i Brevet spørger han: 
»Sig mig oprigtig, om De vilde have noget imod, 

at jeg forelagde Planen for en Fagmand, f. Eks. Herr 
Stevens1

) paa Bygholm Vejle?« 
I Brev af 12. Febr. 1888 skriver Sass til Nors 

bl. a.: 
»Tak for Deres Brev af 121e og deri givne Op

lysninger. 
Jeg har nu skrevet til Herr Stevens og anmodet 

ham om at bestemme et Møde paa Bratskov i næste 
Uge, for at vi der samlede kunne overveie Sagen. 

De er nok saa venlig at medbringe Tegningerne 
over Søerne m. m., der er i Deres Værge, ligesom jeg 
modtager Deres Planer over Overfaldet m. m. 

Saasnart jeg faar Svar fra Herr Stevens, skal jeg 
straks underrette Dem derom.« 

Sidste Brev fra S as s til Nors er dateret: 19
/2 1888. 

Stevens, der havde været paa Rejse en Tid, var 
nu atter hjemme. Han ønskede at se Nors' Tegnin
ger og Bemærkninger. Disse var ham tilsendt. 

1
) Ingeniør. 
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Mødet paa Bratskov var blevet udsat. » Veiret er 
just heller ikke indbydende til at gjøre Reiser i, og 
Overfarten ,ved Aggersund vist meget vanskelig.« 

Stevens beder Sass give sig Oplysning om, hvad 
Slags Grund og Undergrund, der er paa det Sted, 
hvor Overfaldet skulde opsættes - Mose, Sand, Leer 
ellers Grus? Hvor bred Afvandingskanalen er o. s. v. 

Sass overlader Nors at svare Stevens. 
Det slemme Brud i Møllekanalen, hvor denne 

ved Sønder Sø drejer parallel med Afløbskanalen, 
blev lukket; endnu ser man i Brudstedet en Del 
nedrammede Egepæle; men noget nærmere herom, 
saavel som om der blev bygget noget Overfald eller 
Overskyl i samme Kanal, har jeg ikke kunnet opspore. 

Min Fader overtog Troldbjerggaard 1881. Han 
har - saavidt jeg mindes - aldrig talt hverken om 
Brud eller Overskyl i Møllekanalen, men derimod ofte 
om, at den ikke kunde holde Vandet. 

Enden paa denne Kalamitet blev imidlertid, at 
Lodsejerne og Interessentskabet lod Vandet, fra Vil
sted Mølle og Falde Aa gaa i Søen som før Udtør
ringen, hvorved baade Mølle- og Faldeaukanalen blev 
tørlagt. 

Det viste sig snart, at dette var et fornuftigt Fore
tagende; Engene blev n u mere tørre og gav langt 
større Afgrøde. 

Men den forhadte Sluse fandtes jo endnu i Af
løbskanalen og foraarsagecle , Oversvømmelser. ))Saa 
et Aar,« fortalte min Fader, ))blev , vi Lodsejere rigtig 
gale i Hovedet over, at Stigbordet blev sat og op
stemmede Vandet over vore Enge lige midt i Hø
bjærgni ngstiden. 

Tænk l vi tog os saa for at sætte Afløbskanalen 
i Forbindelse med den tørlagte Møllekanal ved at 
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grave et Kanalløb den korte Vej, der var mellem hin 
og Falde-Aaens Udløb i denne ved vor Eng. 

Nu kunde Slusen ikke mere gøre saa stor For
træd. Engene blev mere tørre og gav som Følge 
heraf større Afgrøde; men vi arme Lodsejere gik i 
flere Aar derefter og ventede paa Sagsanlæg mod os 
fra Selskabets Side; men vi mærkede intet.« 

Den 25/u 1889 ses det i nævnte Landinspektør
Arkiv, at der ikke som hidtil sendes Regnskaber for 
Søerne fra Nors til Sass, hvoraf der forøvrigt fore
findes adskillige, men til hans Søn paa Bratskov. 

Konsul Sass er nemlig død den 10
/12 18891

), hvor
efter hans Hustru overtager Ejendommen, som hun 
derpaa driver med Støtte af Sønnen. 

Den 29. April 1893 under~kriver Godsejer Sass 
paa Moderens Vegne en Kontrakt med Jens Peter 
Nielsen, Tolstrup, der antages til Opsynsmand ved 
Søarealerne med Bopæl i Holmhuset. 

Enkefru Sass fortsætter endnu nogle Aar som 
Ejer af Søarealerne, indtil Januar 1898, da Aalborg 
Diskontobank overtager disse for de 66.500 Kr. 

Banken nedskriver efterhaanden Værdien af En
gagementet til 50.000 K r., og den 10/s 1905 sælges 
Arealerne til et Interessentskab bestaaende af: Hus
mand Lars Peter Jensen, Gaardejerne Jens Poulsen 
Christensen, Klostergaarden, og Johan Kristian Kri
stensen, alle Munksjørup, samt Hentier Lars Kristian 
Sørensen, Vilsted, for 50.000 Kr. 2) 

Nogen Tid efter nedlagdes Slusen, der var an
bragt i Afløbskanalen lige Syd for Vejen over Ranum 

1
) Lorentz Waage Sass, Bankdirektør, portugisisk Konsul, Gl. 

To1·v 10, Aalborg. 71 Aar. Budolfi Kirkebog. 
2

) Købekontrakt og Skøde (henholdsvis af 10/s 1905 og 2
/• 1906) 

Løgstør Dommerkontor. 
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Holme, mens en ny opførtes nogle Meter Vest for 
den nedlagte Tunnel. 

Men nu blev det værre med Oversvømmelsen af 
Lodsejernes Enge, idet Vandet bedre kunde presses 
ud over dem. 

Ogsaa Interessentskabet var misfornøjet med For
holdene. Der optoges saa Forhandlinger mellem de 
to Parter, og disse resulterede i, at de lod udarbejde 
et Projekt til Udtørring af omtrent hele Resten af 
Vilsted Sø, dog ikke mere, end der kunde forventes 
godt Rørtagskær. 

1913 paubegyndtes Tørlægningen under Ledelse 
af Hedeselskabet, der foretog denne alene ved Sænk
ning af Afløbskanalen samt Gravning af en Kanal gen
nem de ny tørlagte Arealer fra den tidligere Mølleaa, 
som den optog, til Afløbskanalen ved den tilbage
blevne Sødels Vestende. 

Falde Aa fik derimod fremdeles Lov til at strøm
me i Søen som sædvanligt. 

I 1914 var Arbejdet, der havde kostet 24.000 Kr., 
tilendebragt, og Søens Vandoverflad~ sunket ind til 
et Omfang af kun 20-30 Tdr. Ld. 

Derefter solgte Interessentskabet deres Søarealer 
i Parceller til forskellige omboende. 

Der blev nu som efter første Udtørring· (hvor 
man anvendte Ski-lignende Træplader under Fødderne 
for ikke at synke i Dyndets bundløse Dyb) saaet 
Græsfrø paa den udtørrede Søbund, der slog dybe 
Revner. 

Det blev de første Aar smaat baade med Græs 
og Rørtag; derimod fremvoksede der en Sumpplante1

) 

saa tæt med sine gule Blomster, at man paa længere 

1
) Vistnok almindelig Fnokurt (Cineraria palustris). 
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Afstand kunde synes, her fandtes en Sødel med skin
nende gult Vand. 

Inde ved den tidligere Søbred, hvor Stærene om 
Efteraaret holdt deres store Afskedskoncerter i Rør
taget, fremvoksede der en Mængde Hylde- og Solbær
buske, hvis Tilstedeværelse vel nok skyldtes Stærenes 
og maaske andre Fugles Besøg i Byens Haver i Bær
tiden. Af disse Buske hentede Beboerne i Vilsted sig 
mange gode Planter. 

Imidlertid forandrede Søbunden sig efterhaan"den. 
De gulblomstrende Planter forsvandt, kvalt af Græs 
og Tagrør, der nu voksede frodigt frem herude. 

l Aar (1939) er der hengaaet 25 Aar siden sid
ste Søudtørring tilendebragtes. 

Den lille langstrakte Sørest, som ligger derude i 
Engene ved Munksjørup, hvor Søen var dybest -
som en sidste Rest af fordums Herlighed og Vælde 
- synes ikke meget fra Munksjørup Bakkedrag 
oven for. 

Aar for Aar svinder den lille Sørest ved Tilgro
ning mere og mere ind - for vel til sidst at ende 
som en bundløs Sump; dog saaledes gaar det nok 
alligevel ikke, eftersom Lodsejerne for Tiden arbejder 
paa at komme til Enighed om en ny Kanalsænkning, 
der efter Hedeselskabets Overslag vil komme til at 
koste ca. 40.000 Kr. og faa Søen til helt at gaa i 
Fjorden. 

Af Fisk træffes nu kun en Del forsultne Graa
skaller og nogle smaa Aal, som knap kan afgive et 
nogenlunde tilfredsstillende Sportsfiskeri, derimod er 
Jagten ret god. Her findes endnu f. Eks. en ret pæn 
Andebestand og mange Bekkasiner. 

Endnu træffes her Terner og Hættemaager, der 

11 
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ligesom tidligere danner saakaldte »Fald« paa Søens 
Dyndbanker. 

Ogsaa endnu slaar Stæreflokke sig ned i Rør
skærene og afgiver Afskedshilsen før Afrejsen; men 
herfra og fra »Tau-Faldet« er det kun syage Efter
klange fra Søens Storhedstid, man hører. 

SØERNES OMGIVELSER. 

Nord og Vest for Vilsted Sø og om det meste af 
Sønder Sø laa udstrakte Arealer dyb Tørvejord, som 
dog Lodsejerne paa Grund af den høje Vandstand 
kun formaaede at fravriste det nødtørftigste »Ilde
brændsel« til eget Behov; men siden Søudtørringerne 
- og efter at Vilsted Vandmølle sidst i forrige 
Aarhundrede nedlagdes, og Aaen 1938 yderligere sæn
kedes - blev der Mulighed for en rationel Udnyt
telse af Tørvejorden til Tørvefabrikation og Kultive
ring til Korn- og GræsavL 

Umiddelbart ved Vestsiden af Hugten med Baade
havnen, som gik helt ind til Vilsted før første Sø
udtørring, faa Meter Syd for Vestenden af Byen og 
tildels omgivet af den saakaldte Bagereng ligger der 
nogle smaa, flade Banker, som man kalder »Borgen«. 

Herom kan oplyses1
): 

>>Ved Vilsted har der ligget en Borg, der vistnok 
har tilhørt den bekendte Drost, Hr. Peder Laurens 
(Panter), og siden hans Sønner Jens og Peter Lau
rensen. 

Sidstnævnte pantsatte 1343 Vilstedgaard til Val
demar Atterdag, og Dronning Margrethe udkøbte saa 
1406 Jens Laurensens Svigersøn Hr. Jens Andersen 
(Brok), og 1407 Peder Laurensens Sønner Anders og 

1
) Trap IV Bd., 3. Udg., S. 541. 
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Jens Pedersen af V. og »Stwudstrup Stræde« og lod 
saa Borgen nedbryde, medens han forlenede Poul 
Stigsen (Hvide) med Godset. Han nævnes endnu 
1438 til V., som senere var pantsat til Rektor ved 
Universitetet Erik Nielsen Rosenkrantz og hans Søster 
Anne. Det vedblev at være et særegent Len til Chr. 
den IV.s Tid. 

Paa en sid Eng, der vistnok i ældre Tid har 
staaet under Vand, findes Spor af en Hustomt, en 
20 m lang, 12 m bred og 0,6 m høj Banke; Syd og 
Sydvest for denne ses lignende Banker. Maaske er 
de Levninger af ovennævnte Borg. Nord for Eng
draget ses Rester af en lav Vold.« 

Som Supplement til ovenstaaende Citat kan til
føjes: 

I min Skoletid i Vilsted,' der faldt fra først i 
80'erne til sidst i 90'erne, blev der et Aar gravet en 
Grøft gennem Engdraget med Bankerne og ud til Søen 
fra første U d tørring. 

Grøften kom til at skære sig gennem henholdsvis 
Vest- og Østdelen af to Banker, og her stødte Arbej
derne paa svære, nedrammede Egebjælker, der var for
kullede foroven, hvilket jo viste, at Borgen i sin Tid 
maa have været nedbrændt. 

Endnu ses Rester af Bjælkerne rage frem i Grøften. 
Desuden fandtes der i samme Del af Grøften en 

Mængde mægtige Kranier og Knogler af Heste samt 
Rester af en stensat Overgang mellem de to Banker. 

Siden er ved Undersøgelse formentlig fundet lig
nende Rester af Overgang mellem de to nordligste 
Banker Øst for Grøften. 

Den foran nævnte Voldrest blev 1938 sløjfet af 
Ejeren, der bor i Ejendommen lige Nord herfor. 

Ved nærmere at undersøge Stedet opdagede jeg 
11• 
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straks, at Overgangen til Borgen fandtes inden for 
Voldresten med Indgang fra Vest mellem denne og 
Banken Syd for. 

Faa Meter Syd for Bankerne ligger den forlængst 
udtørrede Møllekanal som et klart Vidnesbyrd om et 
stort og kostbart Arbejde, som kunde have været 
sparet. 

Følger vi dens Leje Vest paa, helt op til Hede
gaards Enge, da vil der kunne faas et udmærket 
Overblik -over hele det store U d tørringsarbejde ved 
Vilsted Sø. 

Fra den gamle Søbred - helt ind til Kærvejen 
mod Nord fandtes de mange vandfyldte Tørvegrave 
med de store Gedder, som vi Vilsteddrenge gjorde 
ivrig Jagt paa med Lystrene Sommeren igennem, 
nu som Møllekanalen gabende tomme og triste. 

Vi slaar ind paa Kærvejen ved Egsminde - en 
gammel Gaard, der for mangfoldige Aar siden anlag
des af en forhenværende Vilstedlærer ved Navn Eg. 

Lige udenfor havde min Fader sine Eng- og 
Tørveskifter til sine to Gaarde - og herfra var det, 
jeg som Hyrdedreng foretog mine fornøjelige Togter 
efter Gedderne. Ofte gik ogsaa Turen ud til den 
nærliggende Søkanae), hvor der mededes Skaller og 
Aborrer. 

I Mejlgaards Tørveareal fandtes helt ind mod 
Kærvejen Kils Væld, der nu ogsaa er tørlagt. 

Herfra og ud gennem Præstegaardens Kær Øst 
for snoede i sin Tid Halsaa sig gennem en Mængde 
Væld, der fandtes ved Vejen i Nærheden af det lille 
Hvirvelkær (»Hwerl-Kjær«), hvorfra den fortsatte ud 
i Søen. 

1
) ))Den dybe Kanal«, Afløbskanalen. 
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Ved Udløbet findes endnu den sidste Rest af den 
lille tørlagte, smukke Aa. 

Vi fortsætter mod Vilsted. I Nærheden ser vi 
Nord for Vejen »Den trekantede Skalde«, der tidligere 
var en Hedebakke; den er nu forvandlet til en smuk 
Plantage. 

Paa den anden Side skiller Vilsted-Ranumvejen 
»Den trekantede Skalde« og Troldbjerge, hvorfra man 
oppe paa Bakken bl. a. ser Seminariebyen Ranum og 
det lille Kær Søkke Nord for Vejen lige ved Byen og 
K vindbjerge Syd for. 

Saa er vi i Vilsted, tidligere Byen ved den smukke 
Sø, nu ved de udstrakte Kærstrækninger, der om 
Sommeren ogsaa kan fryde Øjet med sit mørkegrønne 
Græstæppe og sine brede Tagrørbræmmer hist ude 
ved den sidste lille Rest af Søen. 

Hvor Ranumvejen stikker ind i Vilsted, fandtes 
i gamle Dage Vesterled; ved Vejen mod Engelstrup 
og Vindblæs Nord i Byen laa Nørreled i Diget, der 
strakte sig Nord og Vest om Byen. 

For faa Aar siden sløjfedes den sidste Rest af 
N orddiget, som la a nær ved Østsiden af Vejen til 
nævnte Byer tæt uden for Vilsted. 

Jeg mindes fra min Barndomstid det lille falde
færdige Fattighus med sine lerklinede Bindingsværks 
Mure og stakkels gamle Mennesker, hvoraf flere var 
blevet Originaler. 

Fattighuset laa Nord for Ranurovejen som den 
tredie Bygning, regnet fra Vest. 

Som Nummer to paa Vejens modsatte Side laa 
det sidste Fæstehus (fra Herregaarden Vaar). Det 
tilhørte Laust Andersen. 

Hvor Vejen stak i Amtsvejen Løgstør-Hobro laa 
de to Brødre og Søejere Christen og Søren Nielsens 
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Gaarde; førstnævntes, der laa paa Nordsiden, tilhørte 
senere Opsynsmand ved Søerne Peder Kjølby, mens 
sidstnævntes laa ved Vejens Sydside. 

Det var de to Gaardmænd, der var m~d til at 
købe Søarealerne ved den foran nævnte Auktion i 
Løgstør 1860. 

Mellem Amtsvejen og Kirkegaardens Vestdige 
strakte den gamle Præstegaards lave Bindingsværks 
Bygninger sig. 

I Haven, der havde Stengærde som Kirkegaardcn, 
hævede store Graapopler sig mod Himlen, deriblandt 
en vældig Kæmpe, som stod ved den sydlige Indkør
sel til Præstegaarden. En lignende fandtes ved Vest
enden af Vandmøllens Stuehus1

). 

Kirken og Kirkegaarden ligger paa en Forhøjning 
omtrent midt i Byen. 

Ved Vaabenhusets Østside staar der en ældgam
mel Ask. 

Under Asken hviler en gammel Vilsted-Herreds
foged. 

Graven bærer en anselig, oprindelig vandret lig
gende Granitsten med fin sleben Overflade og føl
gende Inskription: 

))Thomas Frederik Westenholz fød d. 4de Fe
bruar 1779 d. 22de December 1830.« 

Asken, hvis Rødder strækker sig ind under Grav
stenen, har i Tidens Løb hævet denne til en ret skraa 
Stilling, som nu agtes ændret. 

Ved Korets Østgav l findes en lignende Ask, hvor
under hviler en Præstesøn fra Vilsted 2

). 

Øst for Herredsfoged-Gravstenen findes Holchas-

1) Graapopler var tidligere ret almindelige paa Vesthimmerland. 
' ) Carl Ludvig Jensen, Sognept·æst til Vilsted og Vindblæs 1841 

- 1848; derefter Aarby og sidst Udby paa Sjælland (Wiberg). 
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mindes Begravelsesplads, hvor bl. a. er jordet Ejer 
af Holebasminde Jørgen Hansen (t 1863) og Hustru 
Mathilde, født Blicher (t 1911), samt Vita Hansen, 
født Ingerslev (Vilsted Mølle, t 1894). 

I Fortsættelse heraf har Hyllestedgaard faaet Be
gravelsesplads. Her jmdedes 1905 Christine Sloth. 

I Taarnet, der er aabent mod Vest (her ringes 
Klokken), er der opstillet to gamle Gravsten af Granit 
og med Inskription, som er mere og mindre ulæselig. 

Den ene, der staar i søndre Side, er over Her
redsfoged Peder Selgensen og Hustru, som døde i 
1600-Tallet, den anden (i Nordsiden) har dækket over 
Jomfru Anne Lauritsdatter Trane (t 1796). 

Disse Gravsten laa tidligere henholdsvis foran 
den nordre Kirkedørs Blænding og foran Skranken i 
Koret. 

I Kirkegaardens Sydvesthjørne (ved den nuvæ
rende Nedgang til Præstegaardshaven) stod der endnu 
for faa Aar siden to simple Jernkors over henholds
vis Sognepræst Thomas Hvass og Hustru. Hr. Hvass 
var gift tre Gange (Epitaphium over Hustruerne fin
des paa Nordvæggen af Kirkens Skib). 

Umiddelbart Øst herfor (ved Syddiget i samme 
Hjørne) er Landmaaler W. A. Grandjean, Hyllested
gaard, stædet til Hvile - og i Fortsættelse mod Øst 
Familien Ingerslev, Vilsted Mølle. 

I Kirkegaardens Sydøsthjørne sløjfedes for faa 
Aar siden Familien Luttichans Gravplads. Denne 
Familie var tidligere ogsaa Ejer af samme Mølle. 

Træder vi ind i Kirken, falder de smukke Hvæl
vinger i Skib og Kor straks i Øjnene. 

Ved Siden af Epitaphiet for Pastor Hvass' Hu
struer blev der for faa Aar siden anbragt en Alter-
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tavle fra 1895 Christus i Gethsemana, malet af A. 
Dorph1

). 

Oppe paa Kirkeloftet havde man nemlig fundet 
el gammelt Krucifiks, der i mange Aar hang paa 
Taarnvæggen ind mod Skibet. 

Efter at Nationalmuseet havde bekostet Kruci
fikset istandsat, anbragtes det ved Alteret i Alter
tavlens Sted. 

Paa et Stolestade stod Aarstallet 1584, paa et Par 
andre, der ligesom det første forlængst er blevet fjer
net, 16352

). 

Der har været fundet Rester af Kalkmalerier fra 
omtrent 16003

). 

Øst for Kirken laa den gamle Skole med Lege
plads Syd for Kirkegaarden. 

Syd for Vejen her findes endnu en Rest af det 
gamle Bindingsværks Herredskontor. 

Umiddelbart Nord for den gamle Brugsforening 
sløjfedes for mere end halvtredsindstyve Aar siden 
Kæmpehøjen Svarreshøj, hvorfra der endnu findes 
Sagn om Bjergmanden Svarre og hans Kone. 

Hen mod Engdraget med Mølledammen Øst for 
Byen laa der i min Barndomstid flere gamle, lerkli
nede Bindingsværkshuse. Der var »Bro-Niels'«, ))Far
strup-Manden«s, »Svensk-Lars'« og Søren Simon
-;ens Hus. 

))Bro-Niels'« Hus var sikkert det ældste af disse 
gamle Bygninger. Det havde Skorsten ved Nord
gavlen. Man kom lige ind i Køkkenet, hvor der na
turligvis fandtes aaben Skorsten. Husets eneste Stue 
havde lerstampet Gulv. Her opholdt sig ogsaa et Par 

1
) Trap IV. Bd., 3. Udg., S. 541. 

2
) Trap IV. Bd., 3. Udg., S. 541. 

3
) M. Petersen: >>Kalkmalerier«, S. 53. 
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Høns, der ikke havde Rede til Æglægningen, men fik 
Lov at benytte »Bro-Niels'« og Ane Maries (»R--w 
An Marie«s) Dobbeltseng. 

Der var meget snavset herinde, hvilket Hønsene 
naturligvis havde deres store Skyld i. 

»Farstrup-Manden« havde saa megen Jord til sit 
Hus, at det var et større Husmandssted. Det var 
ikke ombygget siden Fæstetiden, da det hørte under 
Vaar. 

»Svensk-Lars« var, som Navnet antyder, af svensk 
Oprindelse. I mange Aar var han Møllekarl i Vand
_møllen - vist den næstsidste, før Møllen nedlagdes. 

Søren Simonsen var Byens Høker - og Smug
krovært. I den ene Ende af Stuen (nærmest Ind
gangsdøren) stod Disken, hvorover der fandtes en to
tre Hylder med nogle faa Kolonialvarer. Resten op
bevaredes i en Slagbænk i Høkerens Sovekammer, 
Grovvarerne i Storstuen. 

I Stuens anden Ende (ved Køkkendøren) stod 
der et langt Bord ·med faste Bænke ved Væggene. 

Her serveredes særlig Thevandsknægte i lange 
Baner af Husholdersken »Hop-Sine<\, der baade op
traadte som Kelluer og Kommis. 

Søren Sirnonsens H u s laa tæt ind mod Mølle
dammens Vestside og kun nogle faa Skridt fra Mølle
gaardens gamle Beboelseshus og Vandmøllen, der laa 
i Slet Herred, medens Gaardens A visbygninger laa 
paa Østsiden af Aaen i Aars Herred. 

Flere gamle Ejere er omtalt i første Afsnit af Af
handlingen; de tre sidste var Karnmerraad Laurits 
Ingerslev (t 1883) og hans to Sønner Christian (t 
1907) og Vitus Ingerslev (t 1919). Christian Ingerslev 
solgte Gaarden til Broderen og flyttede til Ranum, 
hvor han flere Aar efter døde. 
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Vandmøllen, der afløstes af Vindmøllen oppe paa 
Bakken ved den nye Skule Nordvest i. 13yen, havde 
en Aalekiste, der gav godt med Aal, dog næppe som 
de to, der var anbragt ved Bjørnsholms Nørre Mølle 
med sine »Toe Aalekister<<1

). 

Det fortælles, at naar Mølleren i Vilsted skulde 
fæste Karle, betingede disse sig ofte, at der ikke 
maatte serveres Aal alt for tidt ved Maaltiderne. 

Tidligere var Aalekisten anbragt ved F risl u sen 
(»Flø-Gyden<') Øst for Møllen, hvor der skal være 
fanget mange flere Aal, men hvor Mølleren ikke 
kunde have disse i Fred i Kisten for Tyve, som brød 
denne op om Natten. 

Syd i Vilsted findes endnu et Stykke af den gamle 
Løgstør-Hobrovej. Ved Søbugten neden og Syd for 
havde Baadene (»Skijv'ene«) deres Plads. Efter før
ste Søudtørring var her jo ikke Vand mere, men 
Fiskerne tog saa Møllens Afløb (»Mol-Rejn«) til 
Baadehavn. 

Amtsvejen gaar øst ud af Vilsted over to Broer: 
Vester og Øster Møllebro, der i mange Aar var af 
Træ og i en ret skrøbelig Stand. 

Mellem disse er der fremvokset en Plantage Nord 
for Vejen ved den udtørrede Mølledam. 

Ved en større Aaregulering 1938 blev Østre Mølle
bro flyttet nogle Meter ned, idet Vejen blev rettet ud 
mod »Domkirken« og Voiles Bakke. 

Ved Aareguleringen fandtes paa en Gl'usbanke i 
Aabunden nær Aasvinget oven for den gamle Bro flere 
Hjortetakker, desuden Hjerte- og Biaarnuslinge samt 
Østersskaller, der er klart Vidnesbyrd om, at Lim
fjorden engang har staaet ind over Engdragene her 

1
) Side 4. 



TO FORSVUNDNE VESTHil\Ii\IERLANDS-SØER 171 

11aa Tider, da Vandet i den var salt. Desuden kom 
der ogsaa en Del Stenaldersredskaber: Flækker, Pile
spidser m. m., frem for Dagens Lys. 

Før vi naar Volles Bakke, standser vi ved »Dom
kirken«, der adskilles fra Tuedammen ved Bakkens 
Vestfod af den nu udtørrede Rindbæk. 

»Domkirken« var en Samling store Sten, der laa 

Vilsted og Baadehavnen ved •Mol-Rejn'. Fotografi 1906. 

eller stod oprejst paa en Grus- og Sandrevle i Kæret 
(Langdysse?). 

For faa Aar siden sprængtes og bortførtes de 
sidste af Stenene. 

Et Sagn har villet vide, at en ung Pige her fødte 
og i Fortvivlelse ombragte og nedgravede sit Barn. 

Tuedammen var - fortalte en gammel Vilsted
boer, Peder Simonsen, der som omtalt foran lejede 
Fiskeriet i Vilsted Sø -- »smadder-fuld af store Aal«, 
hvilket særlig gav sig til Kende, da den udtørredes. 

Man har villet mene, at før Vandmøllens Tid gik 
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Aaen gennem Tuedammen og ud i Søen gennem 
Rindbæk, der da var et bredt Aaløb. 

Den lyngklædte Skrænt ned mod Engen paa Voi
les Bakken blev ved Udskiftningen 1794-95 - lige
som Kvindberge - delt mellem Gaardene i Vilsted. 
Min Fader havde saaledes Skifter begge Steder baade 
til Troldbjerggaard og Mejlgaard. 

Paa Bakkens Top ligger et Par yderst ødelagte 
Kæmpehøje. 

Herfra findes en herlig Udsigt rundt om - et 
Udsyn, som dog var langt smukkere, da Søerne bredte 
sig over Engdragene. 

Ude paa Mølleodden skal der i gamle Dage have 
ligget en Herregaard, hvilket der dog ikke som om 
Borgen (>>Vilstedgaard«) foreligger noget skriftligt om. 

Jorderne her omkring hører til Vilsted Mølle
gaard, der ogsaa i sin Tid havde Markjorder Nord 
for Byen og var en ret anselig Ejendom. 

Ovennævnte Fisker Christensen fortæller videre. 
at Sagnet har villet vide, at Holchasmindes, Hylle
stedgaards og J anumgaards Tilliggender har hørt til 
» Vilstedgaard«s Jordegods, samt at der i sin Tid 
fandtes svære Egebjælker i disse Gaardes Lader, som 
man mente stammede helt fra »Vilstedgaard«s Tid. 

Trødstrup Kær, hvis »Lier« 1
) danner Skellet mel

lem Vilsted og Haldrup - fastsat ved Udskiftningen 
havde Krogen af Søen, der skal have været sær

lig fiskerig. 
Fra Haldrup Odde kan vi se Halen, den lange 

smalle Afslutning paa Vilsted Sø mod Øst. 
I tidligere Tider var det ikke altid let at passere 

over Engene og Gangbrættet, der var lagt over Falde 
1

) Norsk Ord. Bruges paa Vesthimmerland (ogsaa i Udskift
ningsprotokollen) om Bal,keskraaninger. 
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Aa, for Oversvømmelser; men nu har Kommunen an
lagt en god Vej og ladet bygge en solid Bro her. 

I Munksjørup hæver Terrainet sig i den østlige 
Del nærmest Vilsted Sø til et anseligt Bakkedrag, 
hvorfra der i Søens Tid fandtes en henrivende Ud
sigt mod Nord over Søen til Vilsted. 

Klostergaarden ligger lige neden for Bakkedraget 
ved den forhenværende Søbred. Paa Bakkeskraanin
gen faa Skridt ovenfor har Gaarden et Kalkværk. 

Ved Opgravning af Kalkfliser opdagedes her for 
faa Aar siden Resterne af en Kirkegaard eller Begra
velsesplads, der er undersøgt af Nationalmuseet. Ved 
Undersøgelsen fandtes en Del af et Stendige og ca. en 
Alen nede flere Begravelser (Skeletdele, men intet 
Spor af Kister eller Stensætninger). Museets Assi
stent mente, at Begravelsespladsen stammede fra det 
12. Aarhundrede, men formaaede ikke ellers at af
gi ve Oplysninger. 

I Nærheden af Kalkværket findes der ogsaa en 
stor Grusgrav. I denne er der af og til fundet Sten
aldersredskaber. Desuden ser man her en Del smaa 
Lergrave, der skal stamme fra den Tid, da Beboerne 
af Munksjørup By havde lerklinede Vægge. 

Før Udskiftningen (1794) laa Byen rundt om 
Klostergaarden. Ved denne udflyttedes Gaardene og 
Husene, kun Klostergaarden blev tilbage. 

Ejendommene blev sammenlagte saaledes, at der 
kun blev otte Gaarde og otte Huse tilbage. 

Fiskergaarden blev saaledes til ved, at Skytte
huset, som laa ude paa Munksjørup Odde og tilhørte 
Bjørnsholm, Fiskerhuset, der fandtes, hvor nu Fisker
gaarden ligger, samt en tredie Ejendom blev sam
menlagte. 

I denne Forbindelse nævnes, at der nu kun er 
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fire Gaarde tilbage af de mange, der før Udskiftnin
gen laa i Vilsted By. Gaardspladserne kan endnll 
for en Del paapeges. 

Ud for ovennævnte Odde laa Tj~rehullet i Søen, 
der bar dette mærkelige Navn, fordi Vandet i det 
»saa ud som Tjære«, fortæller en Gaardejer1

), der er 
født og opvokset i Fiskergaarden, og som ogsaa har 
fortalt om Udskiftningen. 

Nord for Stenbugten laa der to smaa Holme j 

Søen ved Navn Tagholm og Skrædderholm. 
Ved Søens Vestende gled Afløbet til Sønder Sø 

bredt, dybt, meget tilgroet, og som Følge deraf dovent 
af Sted forbi Ranum Holme og Holmhuset Vest for. 

I gammel Tid var Passagen over de sumpede 
Holme og Aaløbet meget vanskelig. Man maatte da 
sejle over Aaen. Siden blev der anbragt en Planke
overgang, som ofte stod under Aaens Overflade, saa 
man maatte vade over; men nu findes her en god 
Vej og Bro. 

Siden Søudtørringerne har man flere Gange stødt 
paa store Sten i Jorden Øst for Holmhuset. Disse 
har været anbragt i Rækker, der pegede mod Aaløbet. 
og antagelig været brugt som Overgang i sin Tid. 

Paa Sydsiden af Sønder Sø findes Thorkilde, der 
gav et kraftigt Tilløb til Søen, Lunden (ca. 180 Tdr. 
Ld. Bøg, Eg, El, Gran m. m.), hvori der tidligere 
holdtes store Folkemøder, samt Proprietærgaarden 
Lundgaard, hvortil Lunden hører, og som 1864 sam
men med Proprietærgaarden Padkær frasolgtes Bjørns
holm. 

Fra Nordsiden af Vestenden af Sønder Sø bug
tede Bjørnsholm Aa sig mod Limfjorden. 

1
) Søej er fra 1905 Jens Poulsen Christensen, fh. l{lostergaarden, 

nu Ertbølle. 
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Ved Søudtørringerne sænkedes og reguleredes den 
og blev til en Kanal. 

Højere oppe i Terrainet fortsætter den tørlagte 
Møllekanal omtrent Side om Side med Kanalen og 
Nord for denne til Nørre Mølles Plads paa den mod
satte Kanalside. 

Her ses Resterne af den murede Overførsel for 
Møllekanalens Vand til Sønder Mølle: »Tunnellen«. 

Vilsted med udtørret, blomstrende Søbund. Fotografi 1925. 

Af Nørre Mølle findes meget faa Spor tilbage 
over Jorden: Dæmningsrest og et Par Egepæle. 

Faa Meter Sydøst for ligger Bjørnsholms nedlagte 
Kirkegaard med Klosterkirkens anselige Ruiner samt 
den 1916 nedlagte Bjørnsholms Kirke, der danner 
Borggaardens Nordfløj. 

Det ser uhyggeligt ud herinde paa Kirkegaarden 
- hældende og væltede Gravstene, Græs og alskens 
Ukrudt bredende sig højt og kraftigt overalt mellem 
de faa vedligeholdte Gravsteder. 

Man har længe været i Færd med at fjerne Grav-
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sten, dog vel ikke for, som nogle mener, bedre at 
kunne bruge Leen ved Høbjergningen herinde. 

Ogsaa adskillige dygtige og velkendte Mænds 
Gravsten har faaet samme ublide Skæbne. 

Et Par Eksempler. - Sidste Aar fandt jeg saa
ledes henslægt ved Kirkegaardens Sydvesthjørne en 
Gravsten med følgende Inskription: 

))Justitsraad Joseph Wulff, Kgl. Godsforvalter over 
Bjørnsholm, Lundgaard og Padkær, født 16. Novem
ber 1799, død l. April 1870. 

Hans Minde lever i Kærlighed og Taknemmelig
hed.«1) 

Og ved Siden af en Gravsten, der fortalte, at her
under havde hvilet ))Seminarielærer Cand. theol. Tho
mas Jensen, født i København 1821, død i Ranum 
1877. 

Merllærere og Elever satte dette Minde.« 
Thomas Jensen var Søn af Portrætmaler, Pro

fessor Albrecht Jensen. 1858 blev han Lærer ved 
Ranum Statsseminarium. Før og efter denne Tid 
studerede han særlig Botanik, navnlig Mosserne, og 
fik derfor Navnet ))Mos-Jensen«. Hans botaniske Af
handlinger blev anerkendte som meget betydelige. De 
vigtigste var: )) De danske Bladmosser« og )) De dan
ske Halvmosser«. 

Da hans Syn blev saa svækket, at han maatte 
opgive sine botaniske Studier, kastede han sig over 
Skakspillets Problemkunst og vandt Berømmelse viden 
om som Verdens dygtigste og genialeste Problemfor
fatter. 2) 

Sidste Aar og i Aar (1938-39) har National
museet ved Udgravning fastslaaet, at Vitskøl Kloster 

1
) Side 45 og 46. 

2) »Lærerne og Samfundet((, IV. Bd., S. 51 og 52. 
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ogsaa har haft en Sydfløj, idet der er fundet Mur
rester. Ligeledes er man stødt paa Rester af Kors
gangen ved Vestfløjen. Endvidere skal nævnes, at 
Lærer J. Chr. Myrhøj, Skive, ved Gravning Vest for 
Vitskøl har fundet Rester af Klosterets Ringmur og 
Port. 

Fra Nørre Mølles Plads følger vi det udtørrede 
Aaleje gennem den søndre Bro og ud i Sønder Møl
les Dambækken. Forinden ser vi Vest for Amtsvejen 
og lige Syd for Broen Bjørnsholms gamle, ejendom
melige Smedie (med Spøgeriet), der nu anvendes som 
Traktørsted for de mange Turister, der hvert Aar be
søger Vitskøl Kloster. 

Ved Dambækkenets Sydvesthjørne stod til først i 
20'erne Sønder Mølles Beboelseshus og Mølle, der var 
af Bindingsværk og sammenbygget. Ved Enden af 
Møllen ragede det mægtige Underfaldshjul op. Neden 
for df"t laa det dybe, stenfyldte Baghø-l samt Afløbet 
til Fjorden, hvori der endnu fandtes flere dybe, vand
fyldte Steder. 

Her var det (som fortalt foran)1
), at Helt »om 

foraarit og efterhøst« gik op og blev Genstand for 
Fiskeri neden for Møllen, »naar Vandet er opstemmit«. 

I Dæmningen Nord for Møllen ses endnu Aab
ningen, hvor Frislusen (»Flø-Gyden«) var anbragt, og 
udenfor nedrammede Egepæle. 

I nordøstlig ~etning herfor - ved Amtsvejen 
Nord for den nordre Bro - ligger Gaarden Ny Bjørns
holm, der - ligesom en Snes smukke Husmands
boliger, Aale kaldet efter en tidligere nedlagt By her, 
som inddroges under Bjørnsholm - er rejst paa 
Bjørnsholms frasolgte Jord paa denne Side Kanalen. 

1
) Bjørnsholm Sogns Markbog S. 10. 

12 
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I Ny Bjørnsholm Kær ved Møllekanalen faa Me
ter Øst for Avl:sbygningerne (disse ligger paa Øst-, 
Hovedbygningen paa Vestsiden af Amtsvejen) er der 
for faa Aar siden Jundet en Affaldsdynge (Køkken
mødding) fra Oldtiden. 

En Del af Dyngen er fredet. I det øvrige af den 
har der været foretaget Undersøgelse med paafølgende 
Bortkørsel af Skallerne. 

Der fandtes forskellige Stenaldersredskaber, som 
Gaardens daværende Ejer, Robert Eriksen, lod an
bringe som Begyndelse til en Oldsagssamling i den 
nedlagte Kirke. 

Fra Dambækkenet drejer vi over til Kanalen, 
hvor Vandet strømmer hurtigt og uhindret af Sted 
mod Løgstør Brednings aabne Favn. -

Den henrivende _ Udsigt, der fandtes fra Bakke
draget ved Klostergaarden mod ;vilsted, inspirerede i 
sin Tid St. St. Blicher til at skrive et smukt Digt, 
hvoraf gengives følgende Vers: 

» MORGENSCENE VED VILDSTED SØ'): 

Dagen skimter, 
Morgenstjernen glimter 
mildt i Øst. 
Bølgen triller 
rislende og spiller 
med dens blege Skær paa Søens Bryst. 

Vinden lufter, 
spreder Taagens Dufter 
i sin Flugt. 

1
) N. J. Termansen: »Steen Steensen Blicher«. København 1901. 

Udvalget for Folkeoplysningel?-s Fremme. S. 49. 
De fire Vers er henholdsvis de to første og to sidste af 

Digtets ialt fe~ten Vers. De udeladte er skrevet 'som Trøste
ord til Fru v. Liittichau, Vilsted Mølle, ved eller efter hendes 
Mands Død. 
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Sivets Susen, 
Møllebækkens Brusen 
kommer over fra den fjerne Bugt. 

Lærken gynger 
højt i Sky og synger 
Morgensang. 
Solen smiler, 
Fiskerbaaden piler 
geimem Siv mod Søens bla.n~e Vang. 

Solen stiger 
i sin Glans og higer 
op ad Himlens Sal. ' 
Stig, ·o Hjerte 
did, og lad din Smerte 
slumre ' her 'i Jordens TaagedaH« 

Forfatteren Anton KjØlby (f.' i Vilsted 188~) "har 
i sin Digtsamling »U oder Danneb·t:og«, udgivet 1939, 
et Digt om Vilsted ,By og Sø, . hvoraf. gengives før
ste Vers: 

>>Vilst d laa ved .Søens Vov m d u ns Krans aJ Rør og Siv, 
·rern ns lusind Reder ' ugged under I~læg og Fugleliv. 
Enges Grøft og bløde Græ ser, Humleb i og ·ommerhø, 
Fugle krig og svale Duft om den gamle, skønne Sø· -
over det sig By n løft r, htngstmkt sammenb gg t laa, . 
Kir!· ens slanke Tanrn sig hu v 'r ove1· In ve Tluses Slraa. 

12° 



O~ DE GAMLE UDSKIFTNINGSKORT 

VED udskiftningen, som paabegyndtes for ca. 150 aar siden, 
fik hver by (hvert ejerlav) overdraget et udskiftningskort, 

der normalt skulde opbeval'es af største lodsejer. Af disse 
kort er en mængde blevet ødelagt ved daarlig opbevaring og 
ved ildebrande, og det betyder et stort tab, da udskiftnings
kortene er aktstykker af stor historisk værdi, fordi de giver 
et tydeligt hillede af de oprindelige land ·b forhold , gengiver 
de gamle mark- og stednavne og kan have juridisk betyd
ning ved afgørelse af skel" og vejspørgsmaaJ.. Det er derfor 
paa tide, at fortsat tilintetgørelse afværges. 

At faa alle kortene afgivet til offentlige arkiver er ikke 
muligt, fordi der i mange tilfælde er knyttet lokale eller per
sonlige interesser til besiddelsen af dem. Derimod er det 
muligt ved fotografering at bevare dem og gøre dem tilgæn
gelige for studium, og matrikulsarkivet er derfor begyndt paa 
en omfattende fotografering af de i privat eje værende ud
skiftningskort. 

»Dansk historisk Fællesforening« har begyndt udarbej
delsen af en registratur over alle udskiftningskort i privat 
eje, og den vil man stille til raadighed for historisk stude
rende og for matrikulsarkivet, der paa grundlag af registra
turen vil kunne laane kortene ti.l fotografering og derefter 
tilbagesende dem til ejerne. 

Ejendomsbesiddere og landinspektører opfordres da til 
paa særlige blanketter at give oplysninger om saavel de kort, 
som de selv maatte besidde, som dem; de maatte have kend
skab til i deres omraade. Blanketterne faas hos lærer V. 
Qvist, Hobrovej 44, Aalborg, til hvem de i udfyldt stand be
des returneret. Vi takker paa forhiland for velvillig bistand. 

Henrik Møller. 



KIMBRERBORGEN I BORREMOSE 

SIDEN d~1 systematiske Undersøgelse af den i 1929 
fundne Tilflugtsborg fra tidlig Jernalder i Borre

mose ved Aars tog sin Begyndelse i 1936, har der 
hovedsagelig været arbejdet med Tømningen af Vold
graven, et ensformigt Kæmpearbejde, der dog har givet 
et rigt Udbytte, især hvad Kendskabet til tidlig Jern
alders Keramik angaar. 

Efter at denne Side af Undersøgelsen i alt væ
sentlig var bragt til Afslutning i Efteraaret 1940, har 
Arbejdet under en 11/2 Maaned lang Gravekampagne 
nu i Sommer været koncentreret om en Undersøgelse 
af selve Holmen indenfor Voldgraven. Det var ikke 
med store Forventninger, dette Arbejde paabegyndtes, 
idet en aarelang Opdyrkning af det tyndmuldede 
Areal lod befrygte, at eventuelle Anlæg vilde være 
saa forrevne og ødelagte af Dyrkningsredskaberne, at 
det arkæologiske Udbytte af en Undersøgelse ikke 
vilde komme til at staa i Forhold til Besværet og 
Udgifterne. Saa meget glædeligere var Resultatet. 

Efter at Overjorden var fjernet fra c. 1/s af Hol
mens Areal, viste der sig et saa godt som uskadt An
læg af overordentlig Interesse. Hen over Holmen 
snor sig i bugtede Slyngninger en smukt udført og 
velbevaret »Bygade«, brolagt med Haandsten og ind-
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rammet paa begge Sider med en Række større Sten. 
Paa begge Sider af »Gaden« ligger Tomterne af Be
byggelsens Huse. Kun den allernederste Del af disse, 
Ler- eller Sandgulvet og Syldstenene, hvis saadanne 
forefindes, er bevaret, medens Græstørvsvæggene for 
længst er udvaskede og Tømmerkonstruktionen hen
smuldret. Kun nogle muldfyldte Fordybninger i Un
dergruqden JFinder. om, hvor TagstoJp~rne har staaet. 

'· . ' '. 'r! ; . • . ' . : : (' ' ! 

Bygafle og Hustomler i Kimbrerborgen. 

Ialt afdækkedes der denne Gang 11 Hustomter. 
Af disse var især to af stor Interesse. Den ene, der 
ses i Forgrunden af det vedføjede Fotografi, der ven
ligst er stillet til Aarbogens Raadighed af Hr. Inspek
tør, mag. art. P. V. Glob, var en Brandtomt. Huset 
er nedbrændt i Oldtiden, og det er en Selvfølge, at 
der i en saadan Tomt . er større Mulighed for Fund, 
end hvis Huset har faaet Lov til at staa og falde 
sammen, efter at Beboerne har forladt det. Den nær
værende Tomt var særdeles rig paa interessante En
keltheder. I Vestenden laa Kværnen omgivet af Ler-
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kar, saaledes som Husmoderen lige havde forladt den. 
Midt i Huset laa som sædvanlig Ildstedet, men i Mod
sætning til, hvad der i Reglen er Tilfældet, var det 
forsynet med en smukt profileret og ornamenteret Ler
kappe. Der fandtes ogsaa betydelige Rester af et for
kullet Grenefleh·ærk, formodentlig repræsenterende et 
Panel, ,der har ,dækket ,Husvæggeq. . . 

· I Biiledets Baggrund, hinsides den brolagte By-
. l ' : • . 

gade, ses Tomten af et Hus med tydeligt fremtræ-
dende Stolpehuller. Huset udmærker sig ved sin 
usædvanlige Længde og Bredde; Det er 23 Meter 
langt, 7 Meter bredt. Desuden er det forsynet med 
en bred Brolægning ud mod Bygaden. Det blev straks 
paa Grund af sin Størrelse døbt »Høvdiilgehuset«. 

I Løbet af de kommende Aar vil Resten af Hol
men blive undersøgt, indtil hele Bebyggelsen er frem
draget. Man vil derved opnaa for første Gang at faa 
en fuldstændig »Byplan« over en Jernalderlandsby fra 
Tiden omkring Kristi Fødsel. Naar dette Arbejde er 
fuldført, vil Husene blive varigt markerede paa en 
eller anden Maade, Volden langs Voldgraven vil blive 
genopført, Bydammen udgravet og et Udsigtstaarn op
ført, hvorfra man vil kunne faa et samlet Overblik 
over hele Anlæget. Til den Tid vil Vesthimmerland 
kunne byde paa en Seværdighed, som intet andet 
Sted i Landet kan opvise Mage til. 

S. Vestergaard Nielsen. 



VESTHIMMERLANDS MUSEUl\1 
I AARET 1940 

FOR Vesthimmerlands Museum har Aaret 1940 nær
mest været middel, saavel hvad det arkæologiske 

Udbytte angaar som ogsaa Tilvæksten t~l Museets 
øvrige Afdelinger. 

Den med saa stor Forventning imødesete inten
sivere Udnyttelse af Tørvemoserne blev nærmest en 
Skuffelse. Der fremkom ganske vist en Del Mosekar 
- ialt godt en halv Snes - samt en Del af de hyp
pigst forekommende Træsager som Aarer og Tørve
spader, men intet af særlig Interesse, og det store, 
epokegørende Fund udeblev helt. Nævnes bør dog 
et særligt smukt Lerkar, der udmærker sig dels ved 
sin Størrelse, 34 cm højt, dels ved den Ejendomme
lighed, at det har 3 Hanke. 

Af de i Aarets Løb foretagne Undersøgelser har 
et Par Stykker givet Fund af særlig Interesse. Paa 
Astrup Hede i Giver Sogn undersøgtes en Gravplads 
fra tidlig keltisk Jernalder ( 400-1 f. Chr.). Grav
pladsen fremtraadte som en jævn, sva'gt ophøjet, paa 
det nærmeste cirkelrund Plads med en Diameter paa 
14 Meter. Enkelte store Sten markerede Pladsens 
Omkreds. Den indeholdt 3 Grave, en almindelig 
Brandplet og 2 Urnegrave med ejendommelige, flade, 
skaalformede Urner. Den ene indeholdt en sjælden 
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Bronzenaal, hvis Hoved bestod af 2 Spiraloprulnin
ger. Under et Par store Randsten laa en anselig 
Grube, der indeholdt en Del Kværnsten og Brudstyk
ker af Lerkar, der staar Bronzealderen nær. 

Ikke mindre interessant var et Fund fra Vester 
Oustrup i Aars Sogn. Her fandtes en omhyggeligt 
udført, cirkelrund Grube med omtrent lodrette Vægge. 

Lerkar og Ildbukke fra en Offe rgrube. V. Oustrup, Aars Sogn. 

Gruben havde foroven et Tværmaal paa 160 cm og 
var 40 cm dyb. Den indeholdt en betydelig Mængde 
Lerkarskaar, repræsenterende 4-5 Lerkar, af hvilke 
de to har ladet sig omtrent fuldstændigt rekonstruere, 
medens de øvrige, ,deriblandt et stort Sikar, kun er 
til Stede i Brudstykker. 

Grubens mærkeligste Indhold var dog et usæd
vanligt stort Antal Ildbukke, som laa itubrudte paa 
Grubens Bund. Der fandtes ialt 5, af hvilke de 3 
bedste ses paa vedføjede Billede. lldbukkene, der af 
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og ,til findes i Jernalders Hustomh~r. optræder i Reg
len parvis og har formentlig været furLuudne ved en 
Træstang gennem de Gennemboringer, 'de altid er for
synet med. De er som Regel ·plumpt og grbvt ud
ført af daarligt bTændt Ler. De · findes ofte i Nær
heden af Ildstedet og synes at have spillet en Rolle 
ved Madlavningen f; · Eks. som Grundlag for et Stege
spid, men der er ogsaa Ting, der tyder paa, at de 
har tjent religiøse Formaal. 

Forekomsten af saa mange Ildbukke i den fore
liggende Grube sammenholdt ined den Omstændighed, 
at det kunde ses, at de var itubrudt med Vilje før 
Nedlæggelsen, synes at give Gruben en Særstilling, 
hvilket Indtryk forstærkes ved det heldige Sammen
træf, at det af Lerkarrenes Stilling i Gruheri kunde 
ses, at denne oprindelig maa lu!ve været fyldt med 
et eller andet Stof, der nu er forsvunden og erstattet 
med Muld. Dette Stof kari kun have været ubrændte 
Ben, og det ligger da nær at tyde Gruben som et 
Minde om en Offerhandling, hvor de ved Offercere
monien benyttede Lerkar og Ildbukke i itubrudt Til
stand er anbragt sammen med Offerdyrenes Ben i 
Gruben. Tidsbestemmelsen af Fundet gives af Ler
karrene, der nærmest peger hen paa Slutningen af 
keltisk Jemalder, altsaa c. Aar 100 f. Chr. 

Ved Slemstrup i Aars Sogn er endvidere under
søgt en Gravplads fra Slutningen af Stenalderen. Gra
vene var anlagt tæt sammen under flad Mark uden 
nogen dækkende Høj som synligt Kendemærke. Der 
fandtes 3 Hellekister, men det vides, at der samme
steds tidligere er fundet og optaget yderligere 2. Grav
godset var, som det i Reglen er Tilfældet med denne 
Periodes Grave, yderst spnrsomt. De to Kister var 
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tomme, og i den tredie fandtes et Enkeltgravs Ler
bæger. 

Besøget i Museet har været tilfredsstillende, og 
det er især glædeligt at se, at Omegnens Landsby
skoler i stadigt stigende Antal finder Vej dertil. Der 
har i Aarets Løb været 12 Skoler med ialt 289 Elever. 



AALBORG HISTORISKE MUSEUM 

MUSEET har paa Grund af Forholdene, Besættel
sen og Luftværnstilstanden været lukket siden 

sidste Beretning - eller rettere siden l O. -11. April 
sidste Aar. Ikke alene er Museets bedste og mest 
kostbare Genstande fjærnede til Opbevaring andet 
Sted, men hvor det var gørligt er alle Genstande, der 
ikke kunde bortfjærnes, rykkede bort fra Vindues
siderne og ind i Lokalernes Midte. 

At Lukningen har været til stor Skade, er en 
Selvfølge; i 1939 havde Museet ca. 15.000 -besøgende 
og man haabede med Rette, at Interessen og Besøget 
skulde være stadig stigende. De unormale Tider for
hindrede det desværre. 

Trods Lukningen er der dog hos Museets Ven
ner i By og Land Interesse for Museets Tilvækst. Der 
kommer stadig en Række udmærkede Gaver. 

Arkitekt Tyge Hvass, Hellerup, har foræret to 
fortrinlige Barok-Stole med tilhørende Bord, Pladen 
marmoreret i Stedet for Flisebelægning, to Piedesta
ler i Louis XVI.s Stil, et Ur med fire Alabast-Søjler 
og en Ampel i udmærket Bronce-Arbejde. Genstan
dene har i sin Tid staaet paa »Randrup«, og Bordet 
og Stolene vii, naar en Gang Riddersalen fra »Rød
slet« kan opstilles, kunne indgaa i denne Sal paa en 
fortrinlig Maade. 



AALBORG HISTORISKE MUSEUM 189 

Af andre større Gaver maa nævnes to Rokoko
Lysestager med ·tilhørende Lysesaks paa Bakke, alt 
af Sølv, og lavet af den udmærkede Aalborg-Guld
smed Hans Budtz Sommerfeldt, Mester 1757. Det er 
fire overordentlig smukt udførte Genstande, der er 
ganske uberørte af Slid eller Pudsning. De bærer 
alle fire indprikket de samme Ejermærker: L. T. -
K. H. - C. G. K. - M. K. I., men hvem Ejeren har 
været, er umuligt at opspore. Maaske kan en eller 
anden af Aarbogens Læsere finde ud deraf. 

Disse Sølv-Genstande er af Nationalmuseet ind
købte til Aalborg Museum for Provinsmuseernes Fæl
lesbevilling; de danner et fortrinligt Supplement til 
Museets efterliaanden saa store Sølv-Samling, men de 
kan desværre ikke udstilles, saaledes som Forhol
dene er. 

Fra Vejgaard har Museet fa aet en stor, flad Gra
nit-Sten, den er ca. 1,70Xl,l0 m og bærer foruden 
Aarstallet »1677« en Række Bogstaver uden Mening, 
derefter »84«; en Gravsten er det ikke, men da der 
forneden er indhugget tre Spindehorn, som Rebsla
gerne brugte dem i gamle Dage, er det maaske en 
Rebslagers Skilt, der i sin Tid sad udenfor Døren; 
om der har været Haandværkere i denne Branche i 
Vejgaard, er vist usikkert, ellers maa Stenen vel stam
me fra Aalborg. K unde en af Aarbogens Læsere give 
Museet en Oplysning, vilde den være kærkommen. 

I Himmerland har der igennem mere end hun
drede Aar været en Række dygtige Pottemagere, og 
deres Arbejder var bekendte, næsten berømte. Det 
var særlig i Himmerlands østlige Del, hvor Leret var 
godt, at de arbejdede, og først i 1800-Tallet var der 
alene paa Lindenborg Gods' Omraade en Snes Potte
magere. Deres Arbejder er let kendelige, baade i 
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Form, Farve og Dekoration; i Udgravningerne paa 
Budolfi Plads i Aalborg er der fundet Lergryder og 
Potter, akkurat Mage til dem Museet har fra Him
merland. 

Pottemagederne gik i Arv gennem flere Genera
tioner, saaledes i Familien Lind. Nylig har Museet 
fra den sidste Linds Enke. ,faaet et helt Pottemager
værksted., komplet Drejeskive med Bord, Bænk og 
F~intesten til Akslen at løbe i, alt fra Familien qnds 
oprindelige Pottemagerværksted i Askildrup., Der er 
endvidere endnu . en Drejeskive, Farvebøtter, F.arve
kværn, Forme til Sparegrise, Horn til Dekoration, 
Profilforme ,pg en Del af de sm.aa Treben til at sætte 
mellem Potterne under Brændingen i Ovnen. Alt i alt 
kan Fremstillingen f~lges i Museet, naar det en Gang 
kan faa Plads til Opstillingen. 

Mosefundene har, mod ForventniJ;Ig, ikke været 
store; det mest interessante Stykke er en Haarflet
ning, .fundet i V. Doense Mose, 25 cm .lang og vel 
bevaret. Rimeligvis er det en Kvindes Offer til Gu
derne .. Museet skylder Lærer S. P. Sørensen, Vebbe
strup, en Tak for Fundet. 

Museets Udgravninger har været mange og meget 
betydende. 

I Vesterhalne fandtes i August i Aar ved Jord
arbejde paa Gaardejer Thomas Nielsens Ejendom 
» Vestergaard « en Ste,nkreds, Fodkransen af en for
længst sløjfet Gravhøj, og Centralgraven kom frem, 
en urørt, typisk Stendyngegrav fra Slutningen af Sten
alderen, der gav et Par lange, meget smukke Spyd
blade af Flint. Den store Overraskelse kom dog 
længere nede, da det viste sig, at der var flere Be
gravelser i Højen, og den nederste ''ar med brændte 
Menneskeknogler, en stor Sensation, idet der forud 
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kun kendes to StenalderscBrandgrave, en .ved Aars og 
en paa Sjælland i Slangerup-Egnen. 

i\'Juseumsinspektm··n bavde stor Hj. lp a f de tre 
Lærere Steffensen , Ve lerhal n · , ørensen, Aab ' • og 
Hanseu, jleu kole, lig om L •<rc Dybkjær, Aaby
bro, hjalp med al konstatere, at det viJ·kelig 'HH' 

J rændte Mennes keben. 
' 

At Brandgraven er den ældste, bevises ved, at de 
ubrændte Gravlæggelser og Flintspydene laa over den. 

I Bouet, paa Gaardejer Christensens Ejendom 
» Henrikshvile«, er der ,konstateret en sjælden Jern
alders Boplads med Ildsteder og fastsiaaende For
raadskar. Den udgraves i dette Efteraar ved Natio
nalmuseets Inspektør, Magister C. L. Vebæk. 

Udgravninger,ne j Aalborg har givet udmærkede 
Bidrag til Forstaaelsen af, hvorledes det ældre, eller 
ældste, Aalborg har set ud. 

E.n stor Udgravning paa Aalborg. Amtstidendes 
Grund ud mod .. Cortesgyden gav, foruden Skaar af 
middelalderlige Krukker og Potter, deriblandt en fra 
1300-Tallel, llere SLJ•kker, der i Alder er Mage Lil 
Fundene [ra BueloUi Plads o<r Gammeltorv 4, saa-
1 de en B n-Nakk •kam. ort gammelt Fod løj. Der 
fanul endvidere Rester af en 700 Aar gam,mel Baad, 
der laa heiLnede p~u1 Bunden af dgravn.ingen, knat t 

en halv 1eler over Fjordens O erflade. H ·r pan selve 
den opriudclige Strandeng r den halve Baad lagt, 
understøtl L af l Par nedrammede Pæle og en ten 
for al holde 1 aa el Fyld lag. Banden · r Id in kb gg t, 
Yel med fire Bord, b oraf d lre er hevaredc. Plan 
kerne er hugget ud uden Brug af Sav eller Høvl, ar 
helt ligeaaret Egetræ og falset over ,hinanden og der
efter tappede paa Spanterne med Jernsøm og Træ
nagler, hvis Hoveder sidder udenfor. Bordene er tæt-
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tede med Værk og Beg. Af Baaden er ca. 3 Meter 
bevaret; M u se et vii nu søge al konservere de meget 
interessante Rester. 

Den store Interesse ved denne Udgravning var 
Fundet af en mindre Hustomt, efter Laget, den laa 
i, at dømme fra ca. 1300-Tallet. Syld-Bjælkerne var 
Lappede paa 9 Pæle, nedrammede i den bløde Bund, 
og Huset har , ,æret lerklinel, del viste Hullerne j 

Bjælkerne Lil Grenene (alm. Tjørn), der har baaret 
Le1·et, naar dette var klasket paa de mellem Grenene 
trukne Vidier. Konstruktionen var akkurat den samme 
som ved de Huse, der i 1918 fandtes under l>Lybæk
kergaarden« (Tegning i Aarbogen 1934). 

I Ejendommen Bispensgade 14, tilhørende Sko
tøjshandler P. Lind, er der i Gaarden foretaget en 
større Udgravning og Ejeren tilkaldte Museet, da der 
i Fylden laa Potteskaar og Kakkelstumper. Flere af 
dem er af Interesse; de er alle fra Tiden før og om
kring 1600, netop den Tid, da der fyldtes op ud mod 
Fjorden. Der er Kakkelstumper med Relieffer, Re
næssance-Damer, den fortabte Søn, og Brudstykker, 
særlig mange Haandtag af Kogekar, og Skaar af Tal
lerkener med Renæssance-Ornamenter. 

Den Udgravning, der blev fulgt med den største 
Interesse, var dog den Øst for Budolfi Kirke, hvor den 
store Tilbygning til Kirken skal opføres. Korrundin
gen og »Buen«, hvorover Biskop Frand-s Thestrups 
Begravelser var, maatte falde. At »Buen« faldt, gjorde 
mange ondt. 

Ved Nedlægning af Kloak Syd for Diskontoban
kens Bygning kom i Maj 1939 Kirkegaardens Nord
dige frem, en Række store Sten i Øst-Vest; det var 
her, de to smaa Guld-Ørenringe i Louis-seize-Stil 
fandtes. 



~ALBORG HISTORISKE MUSEUM 193 

Nu gjaldt det om, hvorvidt man kunde finde de 
andre Grænser for Kirkegaarden; Vestgrænsen fand
tes ikke ved Omlægning af Algade Juli-August 1935, 
men nu var der Haab om at finde Østgrænsen, der 
maatte ligge nær op mod Kirkens Kor, idet Byens 
H u se la a tæt klinede op til Kirken. Diget fandtes 
ogsaa; i en Afstand af 5,80 m fra Sideskibenes Mur 
3,30 m fra Fundamenterne til >>Buen« laa en Række 
paa mindst 19 store Sten, ca. 11 m lang: det gamle 
Kirkedige. Som det laa der i N ord-Syd, var Østgræn
sen altsaa konstateret. 

Men Udgravningen skulde give en stor Over
raskelse; under Budolfis Kor fandtes flere Rækker 
store Sten, tydeligt liggende i en Bue, det var Fun
damenter til en romansk Kirkes Apsis; den har staaet 
paa samme Sted, en Forgænger for Budolfi, og til 
yderligere Bevis sad der i den romanske Kirkes Nord
øst-Hjørne flere Sokkelsten paa Plads og derover en 
tilhugget Kvader. Der fandtes flere buede Sokkelsten, 
forsynede med romansk Vulst. 

Denne romanske Kirke har, saa mærkeligt det 
lyder, aldrig været omtalt tidligere, ingen anede, at 
den havde ligget der, og med dette Fund kan vi alt
saa føre Aalborgs bymæssige Bebyggelse tilbage til 
omkring Aar 1100. 

Men Overraskelsen skulde blive endnu større, 
idet det viste sig, at der under disse Apsis-Funda
menter laa Begravelser, tydeligt nok trykkede sam
men af de store Sten. Da der yderligere til Afstivning 
af Fundamenterne laa flere firkanthuggede Kvadre, 
kan man maaske formode, at der paa Pladsen har 
ligget en endnu ældre romansk Kirke, hvis Kvadre 
er benyttede til Apsis, eller en saadan Kirke er ble
ven ombygget og en Apsis bygget til. 

13 
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Konstateringen af denne Kirke, ældre end Budolfi, 
er meget betydningsfuld og giver vide Perspektiver. 

Den store Udgravning paa Pladsen gav iøvrigt 
en Række Fund, der i høj Grad ligner de Genstande, 
der fandtes i de dybeste Lag paa Budolfi Plads. Der 
er flere Kamme, tre Nakkekamme og en Tættekam, 
en Træske med langt Skaft, flere Træ-Strikkepinde og 
endvidere en »Spidsk« af Ben, Redskab, som Fiskerne 
bruger, naar de slaar Net. Der var mange Brudstyk
ker af Jydepotter, af den kendte mørkegraa middel
alderlige Type fra Tiden 1200-1300, mulig noget 
ældre, og Fodtøjsrester; helt nede la a et lille rundt 
Malm-Spænde, Dornen mangler, med romanske Ranke
Ornamenter paa den halve Del. 

Fundene bekræfter den tidligere fremsalte For
modning om en Bosættelse i tidlig Tid, vel omkring 
Aar 800-900, og ,Resterne af den romanske Kirke 
og Fundene under den, fortæller os, at der i tidlig 
kristen Tid har , været en bymæssig Bebyggelse, ellers 
laa der ikke Begravelser under Apsis-Fundamenterne. 

Aarbogen vil, forhaabentlig i næste Aargang, give 
en udførlig Beskrivelse af dette for Aalborgs ældste 
Historie saa vigtige Fund. 

Museet maa bringe Museumsinspektør Chr. Axel 
Jensen en varm Tak for værdifuld Assistance ved 
Kirketomtens Undersøgelse, og ligeledes maa det næv
nes, at Haandværksmestrene og Arbejderne paa Plad
sen har vist en stor Interesse og Hjælpsomhed ved 
de store Fund. 

Chr. Jørgensen. 



LOKALHISTORISK LITTERATUR 

SIDEN udsendelsen af sidste aarbog er nedennævnte 
litteratur vedrørende Himmerland og Kjær her

red kommet redaktionen for øje: 
Aalborg stiftsbogtrykkeri har som en forsinket 

nytaarsgave udsendt en lille smukt udstyret og elegant 
trykt bog ))AALBORG I TUSIND AAR«, skrevet af vor for
mand bankdirektør Chr. Jørgensen. Bogen, der er ud
givet i 400 nummererede eksemplarer, fortæller om 
fundene fra udgravningerne i Aalborg og er forsynet 
med et godt billedstof og kort. 

C hr. Iørgensen har endvidere i tidsskriftet >>Dan
mark«s Himmerlands-nummer, der udkom i sommer, 
skrevet en rigt illustreret artikel ))AALBORG OG OMEGN«, 
hvor erhvervet i byen og egnen gennem tiderne er 
taget op til behandling. Der fortælles baade om Aal
borgs handel (silden), byens udmærkede billedskærere 
(Aalborg-stuen i museet, Aalborg-skabet samme sted), 
Aalborgs dygtige guldsmede, den senere opdukkende 
industri, men ogsaa om erhvervet i omegnen, ekspor
ten til Norge af strikkede og vævede varer fra den 
landlige hjemmeflid i Himmerland. Endvidere næv
nes de dygtige pottemagere i den østlige del af Him
merland og Gudumlund-fajancerne. Til disse to sid-

13* 
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ste afsnit hører flere udmærkede billeder. Ogsaa om
egnens landbrug, de store gaarde og Nibe og Løgstør 
virksomheder faar en omtale. 

Hovedartiklen i nævnte Himmerlands-nummer er 
dog professor dr. Johannes Brøndsteds fortrinlige af
handling »HIMMERLAND OG KIMBRERNE«. Den giver 
ikke alene en kort, men klar og udtømmende beret
ning om Kimbrernes tog med kort over deres rute 
ned gennem Europa, men ogsaa en udførlig omtale 
af Borremose-fæstningen og de der gjorte fund. Ogsaa 
Gundestrup-kedlen omtales (den 28. maj var det netop 
50 aar siden, den fandtes) og Vest-Himmerlands gamle, 
forladte agerfelter og hustomter. Forfatteren søger at 
drage en sammenligning mellem Kimbrer-togets tyre
dyrkelse, de gamle levn i himmerlandske mundheld 
(»Himmerlands tyr«) og tyre-jagten med det store 
bund-relief af den døende tyr paa Gundestrup-kedlen. 
Artiklen er rigt illustreret. 

I samme nummer af »Danmark« har endvidere 
professor Knud Jessen givet en ganske udmærket be
skrivelse af Himmerlands heder, og statsskovdirektør 
Poul Lorenzen har skrevet en særdeles interessant ar
tikel om Rold og Rebild; begge artikler har et for
trinligt billedstof. Hele nummeret er forøvrigt helliget 
Himmerland. 

Dr. Brøndsted har i sin bog »VED KILDERNE« 
skrevet en meget interessant afdeling om Store Vild
mose's alder, hvori mosens oprindelse er saa glim
rende fremstillet, at den burde læses af mange, navn
lig i vor tørveproducerende tid og inden hele mosen 
er kultiveret. Ligeledes en artikel »HvAD BLEV DER 
AF KIMBRERNE OG TEUTONERNE ?« Forfatteren siger 
her, at der maa siges »at være ringe grund til at an
taste den opfattelse, der sætter Kimbrerne i forbindelse 
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med Himmerl"and, Tentonerne med Thy, Haruderoe 
med Hardsyssel og Arnbroneme med folk' fra Amrum«. 

I det senere udkomne nummer af »Danmark«, 
der er helliget Vejle, har magister Anke1· Nielsen skre
vet en yderst interessant illustreret artikel »JYSKE 
AAER«. Han fremhæver især vandløb i Himmerland 
og understreger, at denne landsdels særegne skønhed 
i første række skyldes de mange aaer, i de smalle 
aa-dale, navnlig Lindenborg aa. 

En afhandling »DE STORE NØRREJYSKE FREDNIN
GER« er hovedbidraget i samme tidsskrifts nummer 23. 
Den er skrevet af formanden for Danmarks natur
fredningsforening kunstmaler Erick Struckmann og 
behandler amtsvis med fyldigt billedstof de sidste aars 
store fredninger; for vort amts vedkommende de fre
dede omraader omkring Rebild nationålpark og de 
omfattende hedefredninger i Ajstrup, Gundersted, 
Lundby, Oudrup og Vindblæs sogne. 

»FLESKUM HERREDS SELVEJERBØNDER« er titlen paa 
en artikel i »Jyske samlinger« 5. R. V. 2. hefte, skre
vet af overlærer Kr. Væmfelt, Aalborg. Nogle af disse 
bønder er omtalt i Værnfelts artikel »LIDT HIMMER
LANDSHISTORIE« i nærværende aarbog. Det fremgaar 
tydeligt af forfatterens skildringer, at disse selvejer
bønder dannede en slags overklasse i bondestanden, 
knaber, som de kaldtes mellem bønderne. Og inter
essant er det at se, at det i Fieskum herred, ligesom 
det er tilfældet i flere nordjyske herreder, var almin
deligt, at herredsfoged- og skriverembeder beklædtes 
af medlemmer af bestemte slægter. 

Et digert festskrift af stor interesse har Andels
svineslagteriet for Aalborg amt udsendt i anledning 
af, at det i aar er 50 aar siden, slagteriet oprettedes. 
Det er det righoldigste og mest omfattende festskrift. 
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redaktionen endnu har set, og dets alsidige og lødige 
indhold fortjener en langt t"yldigere omtale, end vor 
am·bog kan afse plads til. Det store værk, hvis titel 
er »HvoR VEJENE SAMLES«, omfatter 432 sider og er 
delt i 3 afsnit med et forord af slagteriets formand 
gaardejer Søren Jrzngersen, l>Aagaard«, Fristrup. l. og 
3. del skyldes forfatteren Salomon .J. Frifelt. Han 
giver en del levende og livlige skildringer af egn og 
folk, som de var, og som de nu er, rigt krydret med 
sagn og folklore . Vi maa dog anholfle forskellige gen
givelser af dialekt, fordi forfatteren anvender den vest
jyske form. Som bekendt er der væsentlige og afgø
rende forskelle i vest- og østjyske dialekter, f. eks. i 
anvendelsen af artiklerne. Grænserne herfor gaar her 
i Nordjylland, begyndende fra Nord, gennem Han
herrederne ned mellem Himmerland og Salling, ind i 
Hjarbæk fjord og videre ned til Tange ved Gudenaa, 
følgende denne sydpaa til Mossø. 2. del er helt hel
liget virksomhedens historie gennem de forløbne aar, 
forfattet af konsulent Børge Davidsen, Aalborg. Af det 
rige billedstof skyldes de mange gode tegninger kunst
maler Niels Holbak og tegneren Karen Palsgaard, Sejl
flod, og de fotografiske billeder pressefotograf Harry 
Dalby, Aalborg. Det tiltalende skrift er udført i Aal
borg Amtstidendes bogtrykkeri. 

»Den gensidige brandforsikringsforening for løs
øre i Aalborg og Hjørring amter« har i 100-aaret for 
dets stiftelse udsendt et smukt festskrift »EET HUN
DREDE AAR«, trykt paa gult krideret papir i Aalborg 
stiftsbogtrykkeri. Skriftet, der er udarbejdet af for
eningens nuværende bogholder og kasserer .Jens Ene
voldsen, giver en god oversigt over foreningens virke 
gennem de forløbne aar og prydes af et omfattende 
portrætgaller i. 
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Lidt post festum gør vi opmærksom paa Store 
Restrup husmandsskoles aarsskrift for 1940. Der fin
des heri en oversigt over skolens virke i anledning 
af, at det er 25 aar siden, skolen oprettedes. I denne 
oversigt er blandt andet udstykningen af St. Restrup 
beskrevet af den kendte husmand i St. Restrup, P. 
Langeland. 

»Aalborg amts sammensluttende husmandsfor
eninger«, der i aar har bestaaet i 25 aar, har udsendt 
et smukt jubilæumsskrift, der prydes af en del gode 
illustrationer. U n der redaktion af redaktør N. P. 
Nielsen, Nørresundby, har en række af husmands
bevægelsens førende mænd og kvinder medvirket ved 
udarbejdelsen. Skriftet giver en overskuelig frem
stilling af husmandsbevægelsens betydning og ind
sats gennem de forløbne aar. Skriftet har faaet en 
tiltalende udførelse i Aalborg Amtstidendes bogtrykkeri. 

I 75-aaret for »Det danske hedeselskab«s stiftelse 
har selskabet udgivet et jubilæumsskrift, der i udstyr 
og udførelse er meget tiltalende. Det fremtræder i 
stort oktav-format og er overduadigt illustreret med 
et pragtfuldt billedmateriale. Skriftet, der er redige
ret af selskabets sekretær Har. Skodshøj, Viborg, inde
holder adskilligt af interesse fra vort amt, f. eks. et 
helsideskort over moser i Aalborg amt, udarbejdet paa 
grundlag af selskabets undersøgelser af Danmarks 
moser med hensyn til areal, kvalitet og indhold af 
mosejord. Af interesse er ogsaa en illustreret dræ
ningsplan for Torstedlund hovedgaard i Aardestrup 
sogn (kortskitse). Hedeselskabets beplantning af hede
arealer i amtet er selvfølgelig ogsaa behandlet. 

»AALBORGS SOCIALE FORHOLD GENNEM TIDERNE« er 
titlen paa fortsættelsen af statistiske efterretninger, som 
Aalborg statistiske kontor har udsendt i efteraaret un-
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der redaktion af fuldmægtig cand. polit. Fjellerup. Det 
omfatteneJe værk behandler indgaaende udviklingen af 
alle grene af soCiale forhold og forsorg i Aalborg gen
nem ca. 500 aar eller fra Helligaandsklcisterets barm
hjertighedsgerning til vore dages social-loves forsorg, 
der andrager ca. 5 mill. kr. aarlig. 

»FRA NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK«, det store, 
smukke illustrerede hefte med beretninger fra museets 
udgravninger og undersøgelser m. m., er en ren læk
kerbidsken for historisk interesserede, selv om det i 
aar ikke indeholder stof fra vort omraade. Det faas 
til nedsat pris, ca. 4,00 kr., ved bestilling gennem 
kassereren . (Se omslagets bagside.) 

H. M. 



MEDDELELSER 
FRA 

STYRELSE OG REDAKTION 

N ÆRVÆRENDE aarbog er den 30. i rækken af »Fra 
Himmerland og Kjær herred«, og den udgør l. 

halvdel af 12. bind, som altsaa afsluttes med næste 
aarbog. 

Vi lever i en historisk tid. En tid, der er skel
sættende i vor historie og i opfattelsen af værdien 
heraf. Der er i vort folk en stærk vaagnende natio
nal bevidsthed, og denne interesse for vort folk og 
land, vor hjemstavn, skulde gerne mærkes i de histo
riske foreninger, der i mange aar har udført et uegen
nyttigt arbejde for at bevare minderne om og forøge 
kendskabet til fædrenes liv og virke. Vi beder da 
vore medlemmer føle det som en kær pligt at skaffe 
ny tilgang til samfundet. Rent økonomisk er det en 
nødvendighed, at medlemstallet forøges, da udgifterne 
til aarbogens papir og trykning er steget stærkt. Læs 
iøvrigt tilbudet til medlemmerne paa omslagets 3. side. 

GENERALFORSAMLINGEN 

holdtes paa hotel Hafnia tirsdag den 24. juni, efter 
at forretningsudvalget paa et tidligere møde havde 
vedtaget ikke at arrangere nogen udflugt i forbindelse 
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med generalforsamlingen i aar. Kun faa havde givet 
møde. 

Formanden bankdirektør Chr. Iørgensen bød vel
kommen og meddelte, at forholdene i vort land hav
de medført, at der ikke blev holdt generalforsamling 
sidste aar. 

Forud for den egentlige beretning fremsatte for
manden nogle alvorlige betragtninger over tiden og 
sluttede: Gud bevare Danmark! Gud bevare vor konge 
Christian den X ! 

Af beretningen fremgik blandt andet: 
Vi har siden sidste generalforsamling udgivet 2 

aarbøger, der saavidt, det har været muligt, bringer 
bidrag fra alle egne af vort omraade. Man vil have 
lagt mærke til, at vi til aarbøgerne anYender bedre 
papir end tidligere, og vi haaber, vore medlemmer 
paaskønner denne forbedring. 

Vi har ved formanden været repræsenteret ved 
Dansk historisk Fællesforenings aarsmøde i Odense. 
Mødet var stærkt præget af tidens alvor, og alle fore
dragene var varme indlæg for Danskheden og sam
menholdet. 

Der blev paa mødet anket over, at det gaar for 
langsomt med at fremdrage udskiftningskortene til 
fotografering. Skaf dem frem og laan os dem l 

Fællesforeningen skiftede formand, idet professor 
Knud Fabricius trak sig tilbage. I hans sted valgtes 
Nationalmuseets direktør dr. Poul NØl·lund. 

Vi har i styrelsen vedtaget at holde et større 
propagandamøde i Aalborg i september for at faa 
vort medlemstal forøget. 

Formanden rettede en kraftig appel til de mødte 
om at skaffe ny tilgang af medlemmer. Vort med
lemstal er ca. 800. 
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Beretningen sluttede med, at formanden rettede 
en særlig tak til de foreninger og institutioner, der 
har glædet os med tilskud til vort arbejde. 

Kassereren lærer V. Qvist, Aalborg, oplæste det 
reviderede regnskab, som findes trykt side 205. Saa
vel beretning som regnskab godkendtes. 

Valgene: Bankdirektør Chr. Iørgensen, lærer N. 
Hald, Horsens, Langholt, og gaardejer Thomas B. 
Thomsen, Ulsted, genvalgtes til styrelsen. - Hospi
talsforstander K. K. Nicolaisen, Aalborg, og lærer Joh. 
Jensen, Gug, genvalgtes til nwisorer. 

Redaktøren lærer Henrik Møller, Haals, oplyste 
generalforsamlingen om indholdet af kommende aar
bog, hvorefter formanden sluttede mødet. 

I et 
STYRELSESMØDE 

umiddelbart efter generalforsamlingen genvalgtes bank
direktør Chr. Iørgensen til formand, overlærer Kr. 
Værnfelt, Aalborg, til næstformand og sekretær, lærer 
V. Qvist, Aalborg, til kasserer og lærer Henrik Møller, 
Haals, til redaktør. 

Skriftudvalget, der foruden redaktøren bestaar af 
overlærer Værnfelt og lærer cand. theol. Vestergaard 
Nielsen, Aars, genvalgtes. 

Forretningsudvalget bestaar af Chr. Iørgensen, 
Kr. Værnfelt, V. Qvist og Henrik Møller. 

Nye udgravninger i Aalborg ved Budolfi kirke 
har givet overraskende resultater. Ligeledes de fort
satte udgravninger i Borremose. Om resultaterne af 
disse udgravninger henviser vi til udførlige meddelel
ser side 181 og 188. 

Forholdene i vort land har medført, at bygnin
gerne til hen·egaarden Rødslet er blevet brudt ned, 
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fordi pladsen og jorderne skulde anvendes til >>andet 
formaal«. Vi vii i næste aarbog bringe gaardens 
historie. 

Gunderup kirke, »Himmerlands domkirke«, har 
i løbet af aarel været underkastet en gennemgribende 
restaurering, hvorved afsløredes adskilligt af historisk 
interesse. En artikel om kirken og dens historie vil 
fremkomme i næste aarbog. 

Vi har atter i aar haft den glæde at modtage føl
gende tilskud til vort arbejde: l 00 kr. fra »Aalborg 
Bys og Omegns Sparekasse«, 25 kr. fra Nibe køb
stad og 25 kr. fra »Nibe Sparekasse«. 

I forretningsanliggender bedes man henvende sig 
til formanden bankdirektør Chr. Iørgensen, Boulevar
den 22, Aalborg, telefon 1286, kassereren lærer Viggo 
Qvist, Hobrovej 44, Aalborg, eller sekretæren over
lærer Kr. Værnfelt, Hasserisgade 30, Aalborg. 

Angaaende aarbogen henvender man sig til red
aktøren lærer Henrik Møller, Haals, Fjellerad, telefon 
Fjellerad 60. 



SAMMENDRAGET REGNSKAB 
FOR TIDEN 1. APRIL 1940-31. MARTS 1941. 
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Kontingent + Porto .... .. ....... . .. . 
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V. B. Quist, 
Kasserer. 

Ovenstaaende Regnskab er gennemgaaet og fundet at være i Overensstemmelse med de vedlagte 
Bilag. Kassebeholdning forevist. 

Aalborg, den 16. Juni 1941. Joh. Jensen. K. K. Nicolaisen. 
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Rettelse: 

Side 45. 16. Linie fra oven staar 1688 - skal være 1583. 







KIMBRER OG TEUTONER 
AF GUDMUND SCROTTE 

PAA HIMMERLANDSK DIALEKT 
VED TH. THOMSEN, AARS 

FORKLARING 
(FOKLÅR'ENG) 

l. For at sikre den rigtigst mulige Udtale af de en
kelte Ord er, foruden Bogstaver, anvendt en Prik 
til Angivelse af lang Lyd (lang Betoning) og en 
Apostrof til Angivelse af Stød. Tegnene er an
bragt efter den Lyd (det Bogstav), der dvæles paa 
eller som bærer Stød: Hæj'st, Heste; hwøw·ter, 
vinker; Daw'læj', Dagleje; ræ'sen, kuldskær; 
ilyw'el, alligevel; Kal'en, Kalven. 

2. Ved ng- og nj-Lyden og ved palataliseret l-Lyd 
og n-Lyd, der skrives ld og nd, sættes de nævnte 
Tegn efter det sidste Bogstav: Pæng·, Penge; 
Teng'en, Tingene; kanj'tere, kantet; Henj'er, 
Hænder; fotold', fortalte; Old'er, Alder; lend', 
linde; Mon d 'e, Overtaget. 

3. Aabent ø skrives o og lukket ø: Lowbrø', Leve
brød. 

4. I Ord, hvor en Stavelse ender med en Konsonant, 
der kræver Længde- eller Stødtegn, og hvor den 
følgende Stavelse begynder med samme Konso
nant, kan der være nogen Inkonsekvens i Ret
skrivningen; men det er uden Indflydelse paa 
Udtalen, om den sidste Konsonant er udeladt 
eller bibeholdt i Skrivemaaden: spæt'ere eller 
spæt'tere, spættet; flem'er eller flem'mer, flimre. 

14 
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5. Naar en af Vokalerne i, u og y er tvelydende og 
bærer svagt Stød eller er halvlang, iilføjes et e: 
Ti'en, Ten; tien, tjene; Ku'en, Korn; Kuen, Kone; 
Ky'er, Køer; kyer, køre. 

Th. Thomsen. 

PYTHEAS Å HANS RE"S 1
) TE JYLLAND. 

DE wa, læ mæ si', da di skrow O'r 345 fa ·r Kre
stus, - næj', hwa sæj'er a! de skrow' di jo et' 

ino -, mæn de wa no omkreng' we de Law. De 
war en skjonne Daw', mæ hal"stel Wæj'r, Wenj'en 
wæjst-sywæjst, å Klåk'ken war, ten"ker a, om we hal' 
trej'. Da so' di po dænj jysk Kyst e Skiv kom 
sæj"len sønj'er fræ'. De kåst Anker we dænj ud'est 
Ræw"l, en Jold" kam row·en enj', å dæ steg en Manj' i 
Lanj'. De war en bette swotladden Klø'r, en Græ 1ker; 
så'n en jæn, håd di alder sit fa·r. Dæ blow' en Stem
len sam'mel å Spørren we we Stranj'en. Dænj Fræmme 
ga sæ strags te' å spø·r æt'ter, huer hanj war, å hwa 
Stæj'e hied, å hwa Slawls Folk dæ bow·e dæ"r om
kreng'. Mæn hanj tald jo Græsk, å de fostu di et' 
e Kuk o'. Så gjæn"tu hanj hans Sporsmo'l po Kel
tisk, å de wa dæ jæn', dæ ku fosto', for hanj båd 
få'ed te Søs. Mæn hanj swå" et' po Sporsmo'le, næj' 
næj', næj' næj'! Hanj spued sjel 1

: »Hwa hi'er do 
Faleld? Huer æ do fræ'? Hue ska do hæn? Hwa 
ska do dæ·r?« Fo de 'va no så 1n en jysk Skik, å 
de ær ed da fo dænj' Sags Skyld' ino dæuj Daw' i 
Daw'. 

Dænj Fræmme så·: »A hir Pytheas. A ær en 
Græ'ker fræ Marseille. A hår re'st manne Mi'l for å 
lied æt'ter Midnætssu'elen. A hå wot i Skotlanj å 

1
) He"s: Hejse. 
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po Ørkenø'ern for å fenj' en. No lieder a æt'ter de 
Lanj', huer Raw'e kommer fræ'. Ka do sæj· mæ, 
hue de ær, så ska do fo' en Då'ler helder tow'.« 

Så så' dænj nå·n, som håd spu'ed ham: >>No, 
do æ fræ Marseille, Gukå 'l! Så æ do heidesen kom
men långwæjs fræ'. A kjenj'er jo nåk dænj' bette 
KjøYste, for a hå'r«, som hanj ku banj', »sjel' wot 
dær. Pæ'n bette Bøj'« 1

). (A ten'ker, te hanj båd osse 
wænf sæ te hans Kammerå'ter mæ di sam· U'er, som 
lndia'nern u·talu·, da hauj so' Columbus lanj' i Wæjs
in'dien: ».Ja, si'e wi de, Folkens! Tbo no æ wi da 
ænjlemo'l 2

) blown åp'daw'e.<<) De rovt di anj'er 
Hurra for, trej' stak'ke å trej' lång·. 

No båd Pytbeas jo klå're fo sæ, å så blow ed 
hans Tu'r te' å spø·r. »Hwa hi'er de hæ'r Fol'ke
fæ'r?«, så' hanj. Di swå·, te di hid Eutoner; de æ 
nak di sum·, om vi no kald r J der. Pytheas nolir
r d e trags ni 1eT i han Lom'bo'g. I e krowl, wi 
b u'r, slor cd slaw 'e Guloner; mæn d æ tH k l' ræjti. 

>> bwa hi 'er s dæ nj ' luer Ø j< >n l-:1 skj ·m·t 
dæ r u· ?«8) 

»Dænj' hir Abalos. Di kalder en osse Rawø'en.« 
Dær æ studi'ere Folk no om Daw·, som mjæn'

ner, te Ahalos æ de sam· som Ålum helder Aulum 
we Tyboron; mæn a twi'ler. 

>>Ka I sæj' mæ, hu manne Stå'nd4) dænj længst 

1
) Engang gæstede jeg Øen Man og opsøgte en gammel Manlw, 

der kunde tale Øens keltiske Maal. Han boede i et afsides 
lille Hul ude paa Vestl{ysten. Da han hørte, jeg var fra 
Danmark, fortalte han, at lian havde været i Copenhagen: 
»Nice littie town !« Et typisk Eksempel paa britisk Stor
snudethed. 

2
) ænjlemo'l: endelig. 

3
) u' : ude. 

4
) Stå'nd: Stunder, Timer. 

t4• 
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Daw' bå'r bæ· we jer, fræ Su'elen stor åp, te Su'elen 
go ni'er?« De wedst di et' så nøw·; mæn hanj fæk 
da ilyw'et ni:ij skri:iwn åp. 

»Fenj'er I heidesen møj' Raw?« 
»Jåw', de skal ski nåk sæ"d«, så· dænj nå·n. 

Mæn så wa dæ jæn', dæ hweske noj te ham, å hanj 
sl;jønj· sæ å sæj·: >>Ja· -a·, tho wi fenj'er da så møj', 
te wi brænj"er e lissom Skotør're1).<( De grenj"t di 
anj·er så u k restele æ; mæn Pytbeas han j skrow ed 
godt nåk åp i hans Lom·bog. 

))Dryw·e•· I n o Hanj'et mæ Raw ?« 
»Jåw', wi sæl'er e te wo Nå"bor, di hæ·r Teuto

ner.« (Dæm· skal I si·n hør mier om.) 
Så'n blow hanj we mæ' å spø·r å skryw åp. Da 

hanj kam hjæm', skro,v' hanj en Bo'g om hans Re·s. 
Mæn hanj båd manne Fjænj·er, isæ'r en studi'ere 
græsk Manj', som bid Strabon, å som wa mesunj'ele, 
fo de hanj et' sjel' båd re'st så lånjt. Å dænj hæ'r 
Strabon b!lnj kjæfte åp om, te de wa jænne Low'n, 
de Pytbeas fotald·. Så wa dæ jo engen, dæ wild kyev 
Bo'gen, å dæ·for gik en te Gronj" så næ'r som no 
sølle bette Stom·per. De wa stu'e Sid·, fo Pytbeas 
war en klo'g Kå'l, å hanj wa dænj føst studi'ere 
Manj', dæ åp'daw·e wot Fæ·drelanj'. 

KIM'BRER Å TEUTO'NER Å DJE STUER 
KRIGSTOG IMUE ROM. 

\Ve de Law, Pytbeas wa rest hjæm', snak'ke di 
nåk en Ti' om di manne sæ·r Teng', hanj båd fotald' 
om Lanj" å Folk dæ· sønj'er epo. Mæn de gik jo 
ætterhå'njs i Glæm· å blOw fowånj"ske. Å dæ war 

1
) Slwtør're: Brænd tørv. 
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ino engen, dæ tenj·t po' å res uk å si' æt'ter, om 
de sæ"de. 

Mæn we de Law, dæ wa gon' e Pa Hunj·e O'r, 
blow dær ilyw'el Urow' imeld" Kim'brern å Teuto'
nern, så di ænj· mæ' å søg te dænj' Bøj', som Py
theas wa kommen fræ 1

• 

Teuto'nern æ wal di sam·, som Ty·born, Rem
merhorn dje Nå"bor. Ty' blow i gammel Daw· kaldt 
Thiuth helder Thythe Søssel. Mæn de ær et' sekker, 
te Teuto'nern håd olderæj· bow'e i Ty' po dænj' Ti', 
wi hæ"r snak'ker om. 

Kim'b1·ern helder Remmerhorn kjenj'er wi bæjst, 
fo di blow kjænj' som stuer Krigskå"l, å dje Gjær
nenger blow tæjnt åp. Di mo hå tjænjt manne Skjel
lenger we dænj jysk Rawhanj 'el, f o di wa wal u·sty·re 
te Kri'g. Di håd tlåt' Rjel·m mæ grusseli ga·ven 
Kjæf't o wild" Dy'rer epo. Di båd stuer Oiferki"l o 
Kov'er, som di heldt Bloj'e o slaj'te Menj"esker i. Å 
di håd en megti Guj, Ty'ren, som war enj·fø'r sønj'er 
fræ' gjæm'mel Rawhanj'len; de wa dænj sam·, som 
Ægyvtern kaldt Apis, å Føni'kern kaldt Moloch. Li"g 
te wo Daw· hår Feskern we Skyw·1) Fyw'er2

) brujt 
de Monj"held' å sæj·: »No brø·Ier Remmerlanjs Ty'r«; 
de æ dænj gammel Guj, di menj"es. 

Tog'e, som wi hæ·r ska hø"r om, war, hwa di 
kalder en Foi·.k.ewan'dreng, å dænj' fanj Stæj om
lueng' 125 fa· Krestus. Dæ sto 1r i e gammel græsk 
Skrowt'), te Enj"bøggern blow jaw·e uk o1en 'Vånj"
flo'd; de ka wæ sanj', helder de ka wæ Low'n, mæn 
w1 wed'e et'. 

De wa no heidesen slæt et' nøwæn'di, te dæ sku 

1
) Skyw·: Skive. 

2
) Fyw'er: Fjord. 

8
) Skrowt : Skrift. 
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kom en Wånj'flo'd for å jaw Folk uk1
). Di fæk 

manne tlo'n, å di fostu 2
) et' å dør'k dje Ju'er, som 

Bønj'ern gjør no om Daw·. Di kjænj et' te Konst
gjødneng å Andelsslajteri'er å Lanjbrugskonsulænjter 
å så 1n fi·n Sa·ger. Så blOw dæ jo snå 1r Smalhan·s, 
å hv,ra sku di så gjør? Tho di lm jo prow· å leg 
dje Nå'bor ø'3) å ryw dje J u'er fræ dæm; H emmer
horn ku øw·efald' Sallengborn, helder omwænj'. Mæn 
de \Ya di ilyw'el ledt lie we, fo de te di wa gywt enj' 
i hwæranj'er, så jæn kn ha Held' te' å gjø Fotrød 
po bå'de Søsken å Swawre. Dæ·for wild di helder 
skaf Re'lehi'e po en nå'n Fosow'n. Så blow Folken 
di'elt i trej' Diel, å di trak Lod', å dænj' Di'el, som 
Lod'e traf, dænj' mot uk å wan'dre. Dæ hjalp engen 
kjærre Få'r helder kjærre Mu'er: hwissomensli 1 di et' 
wild go' mæ de gue, blow di drown uk mæ de uw'n 4

). 

Uk mot di, lanjt, lånjt hæn; dæ'r n' ku di slå' Iisse 
manne Basseralder, som di wild ku hæ·r. Om !di 
slow older så manne Kelter helder Græ'kere fodær'e, 
de gjåw· et' noj. Fo hwa wa dæ we så'n no Skit'
tenger? Dæm· ræ'nt di nap nåk fo Menj'esker. No, 
så blow da Folken i Hemmerlanj' å anj'e jysk Æj'n 
sammelt te u·wan'dreng. Dæ wa Krigskå'l i djer 
høw· Hjel'm mæ ga·ven Wildswynkjæf't epo å mæ 
Skjold', hue dæ wa må'lt ræ'le Jæt'ter mæ Tången 
uk o Halsen. D æ wa Kwånner å· Bo'n po Stu'd
Uw'nen5) mæ swæ'1·, klonj'te Hyw·L Dæ wa gammel 
hwihorre Præjstenj'er mæ' en få'le stu'er, hel'le Offer-

1
) ul•: ud. 

2
) fostu: forstod. 

3) ø·: øde. 

') uw'n: onde, unde, vaagne. 
•) U w' n: Vogne. 
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ki'l. Dæ wa ænjle e Malmbelled o ctjer høw'est Guj, 
Ty'ren, - dænj stost Helledom' o de hiele. 

Åw'est po Rævvild Bak' sto'e dæ no en Sti'en 
mæ e Belled o Ty'ren, som ær hogge o Hemmerlanjs 
Belledbagger Bundgaard, å dæ'runj'er æ ctæ skrow·n: 
»Fra disse Egne udgik Kimbrernes Tog.« De æ nåk 
mier, ænd jæn ka sto we; mæn i t Stæj m o di jo hå 
sammelt dæm, å de ka lisse godt hå wot we Ræv
vild som old' anj"e Stæj·er. 

Fa· di drow ostæj, ofre di te Ty'ren å di anj·e 
Gu'der for å fo Løk' po Wan·drengen, å så sot di 
ctæm i Gång', mæns Lu'rern di skrat'te å Stu'd-Uw'nen 
di kncr'ke å lma·ge. 

Tog'e gik fræ Jylland åp långs mæ dænj' Flo'd, 
di kalder Elben. Unjewæjs wa dæ nåk o Nå'bor, 
som fæk Løst te' å wæ mæ. Så'n blow di ætter
hå'njs manne flier. 

De føst Nap'taw kam di te' å ta we e Lanj', dæ 
hid Bøhmen. De wel sæj· så møj' som Bojhjæm', 
fo dæ' bow·e e keltisk Folk, som di kaldt Bajer. 
Dæm· kam Kim'brern i Klammeri' mæ, mæn di båd 
sjel 1 gue Swæ 1r å Spyd å wa no koldhø·gen Swænj·, 
så di lo dæm et' jaw i e Mu'shwol, fo de te Fjænj'ern 
sot i mæ djer ræ'le »kim'brisk Hy'l«, te jæn ku hø'r 
ed øw'er syw' Kjer'kesåw·n. Så de ænj· mæ, te 
Kim'brern mot pak dje Sa·ger å Pakkenel'leker sam'
mel å res wi·er sønj'er epo. 

Si'n tu·re di omkreng' lånjt mu Syåw'st å slow·es 
mæ Falken, dæ'r hue de no hir Serbien. Mæn de 
wa dær engen ræjti Wisseng1) we, tøt' di tesidst. Så 
wænj di om å kam te di Bjerre i Østerrig, di kalder 
Tauern. Dæ· bow·e Tauriskern, som hå Naw'n æt'ter 

1
) W issen g: Fornuft, Ræson. 
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Bjerren. De war e keltisk Folk lissom Bojern, mæn 
cli war ei 1 så sluer i Slaw'e. Di ku uåk gjø gue 
Swæ'r å Rostnenger å tin manne Pæng· we' å sæl' 
dæm, mæn di war et' så'n gue Krigskå'l. Di håd fot 
Sma'g po Rollehi'e å Maggelehi'e, å dæ'for wadi hal
wæjs bli:iwn Rom 1merns Træl". Dæ stu en rom'mersk 
Konsu'l mæ en stu'er Hæ'r i Lanj'e; Konsu'ler de 
bie d Presidænjtern i dænj rom 'mersk Repoblek. D æ 
wa tow' o dæm, å di håd kons å regier it O'r. Tho 
så'n wa no dænj rom 1mersk Fofat'neng. Dænj' Kon
su'l, dæ stu we Tauriskern, hanj hid Carbo. De war 
en how'n å wegti Kå'l. Så snå'r hanj no håd høt om 
di hæ·r wan'drende Folkefæ'r fræ Nuern, så skikke 
hanj dæm Boj å stæw·nt dæm for hans Feldthærre
stu'el. Å we de Law, te Sænj"mænj'en kam, så øw·e
fu·st hanj dæm så hi'el ukrestele. Tho de wa da 
godt, te de bli:iw øw·esot o' en Tolk, heidesen håd 
hanj ræ 11

) dæm hi 1elt hæn. 
Så'n Barba'rer, så'n Skit'tenger, så'n no ri:iwsk 

Pali', så· banj. Å kom bæ'r å romsti'er å får fram' 
mæ Ro'v å Brå'nd imeld' Tauriskern! Om di da et' 
wedst, te Tauriskern wa Rom'merns Forbonjsfeller, 
å te Rom wa de sturmegtigste Ri·g po dænj hiele 
J u'er? 

Kim'brern di stu oldstel", hi'el fonammen å fo
skræk'ke. Di kramme dje Lu·er imeld' dje Henj'er 
å wedst nap nåk, hwa di sku swå"r. Hr. Konsu'l 
mol da unjskyld' så manne Gång·, så' di. De håd 
di ræjtinåk et' wedst. Fo de ku da older fald dæm 
enj 1 å leg dæm uk mæ så megti Folk som Rom'mern. 
Hi'el tåssi wa di da et'. 

Konsu'len lo dæm et' engång' fo Stå'nd å tål 

1) ræ': gjort ræd, bange. 
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fmlde. Hanj skjeldt dæm uk å tru·e dæm po Bel'en, 
te de wa ræ'nt foskrækkele. Så'n noj ku jæn held 
Bønj'er enj', mæn et' ham. Di Kjeldtrenger å Skå'ns
knæj't båd godt wedst, hwa di gjåw'. No hå'd di å 
foswenj· li'g mæ de sam·, heldes sku hanj, Konsu'len, 
som hanj kun banj", desteli'er dæm å hak dæm te 
Fen'ker! 

»Jåw', jåw', Hr. Konsu'l, de ska ski'e !«, swå' 
Sænj'mænj'en, »Mæn Hr. Konsu'l mo ijæn så møj' 
manne Gång· unjskyld'. Wi kjenj"er jo hwær'ken 
Wæj helder Sti' i de hæ'r fræmme Lanj'. Ku dær 
et' blyw Ro' for en Vlæjwi·ser?« 

Konsu'len håd no swå'lt hans Kora'sihi 1e å wa 
hlown lissom e helte Kon mier wæn·le. Hanj så', 
te de ku di da snak' om. 

Så blow di jæns om de, å dænj næjst Daw' sænj" 
Konsu'len dæm godt nåk en w·æjwi·ser. Mæn de 
war en undeJe Kå'l te' å wis Wæj. Dænj' w·æj, hanj 
fø'r dæm æ, wa skam engen føste Klasses Lanj·wæj. 
Åp å ni'er gik en. Snå'r ki'ldt en sæ åp æ stæj"l 
Bak'ker, så dæm·, dæ kam ba'gæt'ter, ku hemmelki'g 
dæm· , dæ. lu:awll fot· an ' dt m. na'r ak j n i d 'v 
Blø', te dje tång· Stu·d-Uw·n mæ dje Kwånner å Bo'n 
blow stek'kend i å ku snå'r alder slæp lø's ijæn. 
Træt' å swedde å fomåsselt blow' di, Su'elen brænj· 
po djer halna·gen Kråp', å di ku older fo' en Bej Brø' 
te' å mæt' dæm we helder en Tor Mjelk helder Wånj' 
te' å slok' dje brænj"endes Tøst. 

Mæn tesidst fæk ed da ilyw'el Ænj·, å di kam 
fram' te' e Kon Bøj' medt imeld' Bjerren, som hid 
Noreja. Å håd di fa·r suldte å tøste, så wa di no 
li'g we' å spræk' o E'dels; mæn old'emjest we' å 
drow·n i Drek'kels, bå'de Øl å Wi'n å Brænjmen1

) 

1
) Brænjmen: Brændevin. 
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å old Slaw gue Pon'ser. Å de lo di dæm et' by· 
towl Gang·; de wa dat' sæ'r. Di o'd som Pi Tæskc1·, 
å di drak som Swam·p, å we de Law, de blow Næt, 
så lo' hwæ'r o dæm å snår'ke, dæ"r huer hanj wa 
blat1) okold', mæ' en tæm't Flask helder Kru's we 
hans Si". 

De wa li·g de, Konsu'leu båd gon å wenjt epo. 
Fo mæus Kim'brern tra,\r·e dænj lång· Omwæj, hes 
åp å bæ" ni'er, så båd hanj jo strævt æ dænj næ·rest 
Wæj Ji·g dork te Noreja, så hanj wa dær å ku ta 
imue dæm, å de blow no en war'm Walkomst, di 
fæk, ka jæn ten"k. 

Hanj båd po~ti'ere hans Solda'ter ronjtenom i 
Hæmmelihi'e, å we de Law, di no høt' di hæ"r Godt
folk snår'k te dænj stuer Guldmedald"i, så wa di dæ 
jo li"g mæ de sam·. No sku di desteJi'er Skit'tengern 
å hak dæm te Fen·ker, som Konsu'len håd så'· 

Mæn om Fola'dels l Dæ blow engen Fen"ker po 
dænj' Tu'r. Fo nåk wa Kim'brern honefuld" å 
hwengelt2

) å raw·e e Yw"blek i Blenj·; mæn de wa 
mær'kele, så haste di kam te dæm sjel'. Harmen 
øw'er de nederdregtige øw·efald' gjåw dæm ly"swo·
gen å hwerlgaJ· som manj"wolm 3) Ty're, å så sot di 
i mæ dje ræ'le »Kim'brisk Hy'l«, te jæn ku hø"r dæm 
ø,v'er syw' Kjer'kesåw"n. De båd Rom'mern ulder 
høt fa·r, å di blow' så skrækslån', som om di håd 
mødt dæn skenjbå'rlige Sa·ten. 

Næj, de war et' Kim'brern, dæ blow hakke te 
Fen"ker å Plok'fesk dænj' Gång'. De wa Konsu'len 
hans stold"t rom'mersk Arme'. Så'n gik ed te, som 

1
) hiat: faldt. 

2
) hwengelt: dinglerle. 

3
) manj 'wolm: olme. 
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de hi 1er i e Monj'held', te nFals slår sin in Hærre 
po Hals«. 

De hæ'r passi'ere we Law O'r 113 fa· Krestus; 
de wa li"g sæjs Hunj"er å føn·e O'r, si·n Rom blow 
bøgge. 

No holdt Kim'brern Krigsrå 1d. Di ong'est å mjest 
balsty'ri wild jo go ]i·g dork imue Rom for å u·nøt' 
djer Tjan's, mæns Rom'mern ino beverrest o »dænj 
kim'brisk Skræk«. Mæn di Gammel wild et' mæ po 
dænj' Galæj'. Te di håd øw·e·wonj'en Rom'mern, så" 
di, de wa wal snå"rest en Tefel dihi'e, som di et' ku 
ræ·n mæ en nå"n Gång'. De war et' så'n å før Kri'g 
imue Rom'merns Fæjstnenger å Krigsmaski"ner å 
ånj"t1

) Dæwlskav, som di hå"d i Italien. De wa no 
dje Forslaw, te di sku søg wæjster epo. Næ' di bå"re 
fulde mæ dænj hæ'r Flo'd Donau, som di båd pas
si'ere flier Gång·, så sku di nåk tesidst kom fram' te 
de Lanj', di kaldt Gallien (de æ de sam·, vi no kal
der Frankrig), å de war e godt Lanj', bå"de te Agger
brug' å Hanj'el, å Enj"bøggern, de wa kons Kelter o 
de sam· Slaw· som di hæ·r Taurisker, dæm ku di 
snå'r blyw fadde mæ. 

De blow di da jæns om, å så: po'en ijæn mæ' 
å marsi'er. Di håd heidesen nåk å slæ"v mæ dæm 
o Teng', di fanj' i dænj rom'mersk Læj'r. Dænj jæn· 
føld"t hans Lommer, dænj nå"n putte Sa·gern i e 
rom'mersk Tonyster, å dænj tredde båd skravt e 
hi'el bette Læs sam'mel po' en Hywlbo"r. De wa 
godt å ha noj o hanj"el mæ, hue di kam fram', 
tøt' di. 

Fa· di kam te Gallien, sku di igjæm 'mel e Lanj', 
som hid Helvetien; de æ de, wi no kalder Swejts; 

1
) ånj" t : andet. 
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mæn di skryw·er e ino Helveticn po dje Fri 'mær'ker. 
Enj'bøggern wa Kelter, mæn di war et' så freddele 
som Tauriskern. De wa no rask Krigskå'l, å i gam
mel Daw· lo di jawnle i Kri'g mæ Rom'men1. Dæ'for 
ku di godt nåk kom øw'ejæns mæ Kim'brern å Teu
to'nern om de sam·, å Enj'bøggern i e hi'el Søssel 
helder Lanj'skav - Tigurinern, som di kald't dæm 
- brød åp mæ Pek å Pak' å rest mæ uk po Wan·
dreng. Så no blow de som en foskrækkele øw·e
swom'mcls. 

We Law di no kam te Gallien, så rænj di ijæn 
po Rom'mern, som avvensi'ere dæ'r fram' å teba'g å 
wa we' å leg Lanj'e unj'er Rom. Dænj sønj'est Di'el 
o' ed war olderæj· blown en rom'mersk Prowenj's, 
de æ de Lanj'skav, som ino hir Provence. Dæ'r lo' 
osse dænj stuer græsk Bøj' Marseille, som Pytbeas 
w a kommen fræ' i gammel Da w·. 

Dænj rom'mersk Regi'ereng war heldes et' blown 
foknøt ino o di Klø', te Konsul Carbo båd fot. Dænj 
wa stu'er i Sla,v'e å mjænj't, dænj sku snå'r or·n di 
hæ'r sølle Lanj'stry'gere. Mæn de gik no en nå'n 
Wæj. Dænj jæn· rom'mersk Gjenera'l røkke i Feldten 
æt'ter dænj nå' n, kora'si å koldhø'gen; mæn Iisse rå' 1

) 

Solda'lern høt' Fjænj'ern hweld' 2
) mæ dje »kim'brisk 

Hy'l« å so' dje >>teuto'nsk Bærsærkergång'«, så tu 
Påkker we dænj rom'mersk Tap'rerhi'e; di smi'ed 
dje Spyd å Swæ'r å rænj' for oldt de, di wa wa'r3). 

!meld' di rom'mersk Gjenera'ler wa dæ jæn', som 
hid Scaurus. Hanj war o høw' A'del å o' e bæj·er 
Slaw· ænd som di anj'er Feld'Lhærrer. Hanj båd mier 
modde Hja·t å æl'ske hans Fæ'drelanj'. De gik ham 

1
) rå ' : snart. 

2
) hweld': raabe. 

3
) wa'r: værd. 
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ilyw'el1
) et' bæj:er ænd som di anj"er; åwn i Hanj'

len blOw hanj ændda tån te Fång·. Mæn Kim'brern 
båd sit, te hanj håd foswå' sæ som en gu'e Solda't, 
å de wa noj, di båd Respegt for. Så di Io ham go 
frit omkreng' udden Len'ke, å hanj war endda mæ 
te dje Krigsrå'd. Jæn' Gång' wa dæ nuer, som ijæn 
wild ha, te di sku go Ji·g imue Rom, å så spued di 
Seaurus, hwa Wæj j~n ku bæjst kom enj' i Ita'lien. 
Mæn hanj wild et' swå'r e U'er2

). Så wa dæ1· en ong' 
kim'brisk Howdeng we Naw'n Bojerik, som blOw 
flywgal' å wild tru· ham te' å swå'r. Men Seanrus 
so' blåt po ham mæ' e i'skold' Yw'kåst, å så så' 
han j tesidst hi'elt foraj'tele: »Do sku helder snak' 
ledt mier saj'te, Bojerik! 'Val ær I Kim'brer stuer 
Kå'l, mæn dænj' Sti'en ka I ilyw'el et' båjdti'er. 
Rom læ sæ et' øw·ewenj·<c. We Law hanj så' de, 
blow Bojerik så flenjtrendes gal', te hauj ku et' læn
ger sty·r sæ sjel'; hanj trak hans Swæ'r å stak 
Seanrus ihjel mæ de sam·. Mæn fa·r Seanrus åp'ga 
Aanj'en, rov't hanj mæ' en ræ'le Røst: »W e' dæ, 
Boje1ik! De hæ'r ska do kom te' å fotry· !« Dæ wa 
manne, som tøt', te de wa Skå' mæ så'n en gu'e 
Krigskå'l. Mæn hanj wa jo li·godt blåt en Krigsfång·, 
en Træl', så ham båd Bojerik Låw te' å gjø we, hwa 
hanj wild. Dæ·for tenj"t di et' møj' we de, å dænj' 
Sa'g blow snå'r glæm't. Mæn Bojerik sku si·n kom 
te' å håw' en ijæn. 

De war et' old' Kim'brer å Teulo'ner, dæ wa så 
krasbøste, te de wild rænj Rom øw'er Ænj" li'g mæ 
de sam·. Dæ war it Parti', som wild prow· å snak' 
dæm teræt'. Di wild teng· dæm fram' po gu'e jysk 
Mani'er. Om di et' nåk ku fo' e bette Støkke Ju'er 

1
) ilyw'cl: alligevel. 

2) U'er: Ord. 
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te' å bøg po? Så sku di sej oldstel·, å di sku lewi'er 
Iisse manne Solda'ter te dænj rom'mersk Arme', som 
dæ blow kræw'e. De Teboj gjåw" di manne Gång·, 
mæn di fæk oldti en lång' Nies. Tesidst fanj di po' 
å skik Sænj"mænj' li·g te Rom. I ka trow', di kam 
te' å åp'low noj l Rom'mern stemle sam'mel å glow·e 
po Na·rianjsfolken, lissom po wild" Dy'rer. Så'n no 
Kjæmper, dæ båd gin' »de uoyervindelige romerske 
Soldater« så manne Tæsk l Å hwa fæk di så et' sjel' 
å si'! Bøjen håd Mu"r så tyk', te jæn sku trow', di 
wa bøgge o Jæt'ter å et' o Menj"esker. Dæ wa Bel
ledstøt'ter så høw· som Hu"s å Hu·s så høw· som 
Bjerre helder i de menjst som Hemmerlanjs Bak' ker; 
jæn ku wal kalrl dæm Skyskra"vere. Dæ wa Tæmpler 
mæ Malmta·g. Dæ wa Cerkusbøgnenger, huer Rom'
mern båd dje Fonøw'els we' å si' flåt' Kusker kyr 
om Kap- å Krigsfånger kjæm·p po Lyw' a Dø' imue 
hwæranj"er helder imue old" Slaw Utosker, jæn older 
båd drem't om - Lø'ver, Tigre å Elefanjter. De wa 
gromme skjon't å si' po di hæ"r Kam·pspel; fo Sænj·
mænj'en blow jo enjboj·n dærhæn o Kommu·nen å 
fæk ed å si' oldtsam 'mel hi'el gra·tis. Di tenj"t men j st. 
epo, te di sku kaski'ese ænj· dje Lyw' engång' i de 
sam· Cerkus te Fonøw'els for Rom'merns Pøv'el. 

Rom'mern grenj"t møj' æ di dorn· Jy·der. Jæn' 
Daw' wa dær en Teuto'n.er, dæ gik øw'er de stuer 
Tår' re mæ hans W ært. Di kam fobi' en Belledstøl', 
dæ fo·restelle en gammel wær'kele1) Hjo"d2). De war 
e grororne dy"r Konstwærk, som dænj rom'mcrsk Sta't 
båd fot te Gaws o' en græsk Kong· helder Hærtug. 
No faldt e Rom'mern enj', te hanj sku ha Sjow' mæ 
hans Gjæjst, å så spued hanj: »Hu møj' trow'er do, 

1
) wær' kele: gnaven. 

') Hjo·u: Hyrde. 
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bette 'Væn, te så'n en Støt' ka wæ wa'r imeld 
Broj'er 'l« Teuto ' ncrn rn o·ll , la tu · n m æ ø·øen BJ k. 

l a nj '''a r en g u 'e Ha nj'el ma oj ' • wa fr::e hans Hj æm
m en wæn' t. 1 ~ Lag i'er b~ 'de Træl' å Kw 'g. 'l n 
dænj hæ'r Stodder, iøt ' hnnj , wa wa l reng·, å s~ s;· 
hanj lisse hå'nle, Le • ' n e rc ng· Kå'lmcnj'esk wild 
hanj, som hanj ku leg le ' • baoj' , Ir \ ær' lten æj· he l
der b a, om hnuj sa f<. k bam te a w i 16' ·en Lyw·. 
De Swå r lø v jo Bøf n ro njl, å Rom 'mern godL'e dæm 
m øj' ø\\ 'er e. 

Ånj't ænd som Foløsteiser i Cerkus å Snak hæn 
i W enj' å Wæj'r fæk Sænj'mænj'en et' uk o' ed. Å 
så mot di tesidst res teba·g mæ' en lång' Nies å meld', 
te dænj rom'mersk Ju'er war et' tefals fo Barba'rer. 

1 o wa Krig ·parti 'e ijæn åw·n epo. Bojeril' hanj 
kjæfle <p m Proklamasjo 'ncr som om hanj war en 
hi 'el M ussolioL D æ· k u di sjel' i' l H;. d ha nj l' 
Con1st ', hwa dæ kam uk o ' • ræ nj po ' ls k Teggerg: ng' 
L Rom ? Dæ· Lu di n o som fa lle Pi ,J er'ek en, i\ 
Rom 'mcrn bl. t grenj'l æ di ølle dom· J y'dcr! Hom '
merns Panj'skaller wa fo tyk ', di ku et' ta imue Fo
nofl, u(ltl en di fæk e banke cnj 1 m • i·elommer -
Speg'er. Mæn oo kuld e d· · ·Jeme ha e n Æ nj', s 
anj· som banj bid 13ojerik. Hanj s ku n ilk wi·s di 
uel ldl' tenger Le Rom 'mer , hwa d< nj no·rdi k Ra· 

du'e le. Im ldg ulaw h< d Rom 'mern fol Lrå uW). Di 
skuld os, cngt ng' wi ·s, bwa djer Ra· du·e le. De 
wa r h · ld 'er e l' en Krom· foti ' le, mo j ::cn s j'. vVe 
La w di. kro w l 05 ra·r K res lu , - næj ' om Fo l a '
dels: • j Hunj ·e •· , o' L ! førrc s i·n Rom blow bøggc, 
- da håd d i fot samm clL Low ' s lurmegtige H, ·r i 
sø nj · r a lli n . D nj j ~ n· wa komm a ndi 'e r o Kon-

1) trånjt: travlt. 
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sul Manlius, dænj nå"n 1
) o' en Hr. Kaipio, som båd 

wot Konsu'l de sidst O'r. Mæn dæ war heldes ee e 
godt Kammerå'tskav imeld" di tow' Gjenera'ler, næj' 
næj'! Dænj hæ'r Kaipio war en stu'er Kjeldtreng å 
Row·er. Hanj båd nys enj"tån' dænj stuer kellisk 
Bøj' Toulouse i sønj"er Gallien å row'e en møj' helle 
Tæmpelskat; dænj' skuld hanj no sænj te Skat'
kam'mere i Rom. Mæn om Fola'dels, unjewæjs bløw 
en øw·efalden å tån' o Lanj"wæjsrow·ere, å Folk skyldt 
Kaipio for, te hanj båd sjel' tenge mæ Krapy'le om 
de Støkke Ar"be. No war hanj åp'sot po' å slå' e 
stu'er Slaw å wenj' udøddele Æ'r we' å leg Kim'brern 
å Teuto'nern ø·, å hanj uw'nt et' Konsul Manlins 
dænj reng'est Di'el i dænj' Æ·r. Dæ"for wild hanj et' 
wenj't, te ham å Manlius ku fo sammelt dje Tråp'
per te jæn' Hæ'r, mæn 'vild kjæm·p oldjænne. Så 
lo hanj hans Tråp'per stel åp te Slaw. De wa we' 
en Bøj', Arausio, som leg'ger we dænj' Flo'd, di kal
der Rhone; n o h ir en Orange. 

Kim'brern å Teuto'nern wa nåk stuer o djer 
manne Sæjre, mæn di blow ilyw'el noj ræj· ·we de 
Law, di so 1 så'n en foskrækkele stu'er Hæ1r træk åp 
imue dæm. Å da di no war åp 1ir're, fo de te Rom'
mern rengaj'te djet Teboj om Fræj, så wænj di dæm 
i dje Nø' te dænj helle Ty'r å di anj"e Gu'der å 
swo 1r dy'r E'der po, te dænj' Gång 1 sku di d ta it 
Støkke Krigsbyt', å et' skå'n jæn' jænneste Rom'mer, 
som faldt IOw·n i djer Henj'er. De sku oldtsam'mel 
blyw ofre te Gu'dern. 

De wa dænj sæ't Oktov 1er, Klåk 1ken war ølde 
om Formæj'en. Da lo Kaipio hans Trompe'ter blæ's: 
»Te Angrev !<{ Tattarata! Tattarata l smelded e uk i 

1
) nå" n: anden. 
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Wenj'en, å Kirn'brern å Teuto'nern dje Lu'rer swå· 
mæ djer høw· To·ner å dom·p Brommen. 

De blow en hidsig Kamp, mæn et' su'e lång'. 
Di »kim'brisk Hy'l å dænj teuto'nsk Bærsærkergång'« 
wer'ke som di plæj"e. Snå'r wa Rom'merns Mue
stanj' brødt, å di blow mæj"e ni'er som Ku'en po 
mo·.v·n Agger. 

We de Law, Manlins so' dænj hæ'r sølle Ræjle
hi'e, tøt' hanj, te hanj ku et' foswå"r å læ så manne 
rom'mersk Solda'ter undgjald" fo Gjenera'lens Sjel
klo·gskav. Så hanj kommandi'ere hans Hæ'r te 
hjelp. Mæn de war olderæj· fo sjænjt. Dænj blow 
rown mæ o dænj wild" Flogt. Hanj mot wæ glå', te 
hanj ræj"e hans na·gen Lyw'. 

De war en grussili Wånj·gång' fo Rom'meru. 
Manne Ti'tu'sener Solda'ter wa drævt, å lisse manne 
tå n te Fång·. 

Å no kam snå'r de wæst, de '.Va dænj' Offerfæjst, 
som Barba'rern båd hold't åwnepo. Hwa di håd 
låw'e dje Gu·der, de blow osse hold't te Ponkt å 
Prek. Old" di Wå'ben helder Reskavver helder Kost
barhieder, di båd tån', blow lå ø· helder sænke i Flo'
den. Hæj"sten blow drow·nt. Mænj'en blow drow"nt, 
hænj' 1

) helder slaj'te. De Slajteri' war isæ'r fæ'l å 
si' epo. Dæ wa re'st e Stela's helder Skafot medt i 
i Læj'ren. Så blow Fångern pønj"te mæ Blomster 
å Bu'enj 2

) lissom Offerdy'rer, å dæ"ræt'ter fø"re Præjst
enj"ern dæm i Åp'tog gjæm'mel Læj'ren te Skafotte. 
Dæ"råp' stu øw·epræjstenj"en we' en Offerki'l, som 
ku rom· 500 Pot'ter. Så blow Fångern långe åp te 
henj"er, jæn' ætter jæn', å honj skor Struvven øw'er 
po dæm å heldt Bloj'e i Ki'len. Si"n spoed honj i 

1
) hænj ' : hængt. 

2
) Bu'enj: Baand. 

15 
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Blojdampen å Enj·wold'en. Hon spoed natu'liwi's 
Sæj'r for henj·e Foik. 

Håd Rom'mern et' wot foskræk'ke fa··r, så blOw' 
di ed no. Dænj »kim'brisk Skræk<( gjåw dæm hi'el 
sanjselø:s. Dæ war engen mier, dæ wild læ sæ wæl' 
te Konsu'l; de wa fo s1u'er en U'i-iaspåst. Enhwæ'r 
drem't olderæj' om Nætten, te hanj so' dænj kim'
brisk Slaj'tlmyw' øw'er hans Struv. Manne sold' 
Hu's å Hjæm' å søgt Skivslæj'lihi'e fræ Italien te 
Græ'kenlanj' helder Afrika. Skuld e blyw så'n we, 
så wa de hiele snå'r u·. 

I dænj' Nø' wa dær en jænle Manj', som di me·
nig Rom'mere rov't po mæ jæn' Monj', å de war 
Marius. Hanj wa dænj jænnest, dæ no ku fræl's 
Rom. Marius, skal a sæj· wos, war en Manj' o reng· 
Stanj', som båd tjænjt sæ åp we Hæ'ren; no lå hanj 
å kri·gest mæ Berbern i Afrika. Hanj '\Var en rø' 
Demokra't å -hå~de-A'delsmænj'en,. som såj' we Regi'e
rengen, - di war ham som Sennep i hans Nies. Å 
di hå'de ham ijæn o' e æ'rli Hja·t, så de wa jo Li·g 
fo Li·g. 

N o rest han j da hjæm' fræ Afrika å stelle s æ te 
W al' som Konsu'l. De ku A'delsmænj'en et' : fohenj'er, 
å harij blow osse wald't mæ' e øw·ewelden Stæm'tal. 
Ja, mier ænd de: fa we Law, de si·n wi·st sæ, te de 
sta'di kne'v mæ' å fenj Mænj' te dænj' U'riaspåst, så 
blow Marius gjæn·wald't de jæn· O'r æt'ter de ånj't, 
ændda L:hv'en foboj', te en Manj' ku wær Konsu'l 
tow' helder flier O'r i jæn' Kyer. 

Så tu Marius fat po' å roj åp. Dæ wa jo nåk å 
gjør. Æmbedder blow sold' å kjåwt lissom po' en 
Bø'rs; dæ war U'swæ'velser imeld' di høw· Æmbeds
mænj', dæ war Unj'eslæ'v i Kommu'nen; dæ wa 
Snydderi' å slap Revisjo'n i Bankern; dæ wa Uor'den 
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å ly'tlibi' D, wusk a v imeld ' di me'nig oldu ' ter. 
De w a lissom i d gam·m · l g ræsk • j' om Aurrias ' 
Nød L), huer Skidt å M g lo ' åp te medl po L w 'e 
o hans f{ y 'er ; m æn Herkule banj ræ n· L n jæ n'
Low '-trej ' wc' l d en F lo ' cl •nj 1 ig jæm 'mcl hie.le 
Nød se. 

Så'n li'g akkorå't war. Marius. Ham .wa dær 
engenteng' å sæj· om; hanj tu alder imue Stek 'pæng·, 
å hanj spå're alder sæ sjel' we di wæst Strabadser. 
Mæn di anj'er di skuld osse følle Tråp, heldes skuld 
hanj nåk law e kjon' Fad Fen'ker o dæm. Si' ham 
te' å mo·g så Skidte røgt om ham. Di uæ'rli Æm
bedsmænj' blow smidt uk mæ de wons, li' møj' om 
di pe'v helder sang'. Hans in Slæj'tnenger trow·e, 
te di ku slæp', we de te di båd Fanj:en te Mårbro. 
Mæn om Fola'dels, hanj ræ'nt dæm alder en Krom·. 
Hærut mæ de lie Mog! Di uly'di å dåw'n Solda'ter 
fæk så'n Stråp'tu·re, te Swed'e haw·It o dæm. Prow·e 
di po' å saboti' et· djer Skanj·sgraw· we långsom 
Tæm·po, så smi'ed hanj sjel' Kjåw 'len å graw·e for, 
te di wa li·g we' å stow·t. 

Så law·e hanj osse om po U'skrywnengsreg'lern. 
De wa Låw, te kons egte roin'mersk Bårgere mot tien 
we Linjelråp' pern , rn æn Marin baoj nj'fø·r 1 ta 
bw. m'sombeld l b1 ·eJ Fri 'gin · ; Træl'. Hanj s .~·, 

t • we Arm 'en wild hanj h eld er ha en l 'di a lap 'p er 
Træl' < nd som en ul , .di Ski'baw· l ' en A' del manj'. 
Å så ' n fæ k b•tnj j"• n'-low'-t•· j' føld ' t d i Hwoll er, dæ 
wa bl6w'n i Hæ'ren we de, te di fald't i Kri'gen hel
der remme. 

De war en stu'er Løk' for ham, te Fjænj'ern et' 
war Iisse klo·g som ham sjel'. Wa di gon imue Rom 

1
) Nøds: Kvægstald. 

2
) stow·t: styrte, dø. 

15• 
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li'g æt'ter djer Sæj"re we Arausio, så håd sjel' Marius 
et' ku hjolpen en Krom·. Mæn no speld't di Ti'en 
we' å løv Står'm po di fåst Mu·r om Marseille å 
anj"er Bøj'er. Kim'brern fanj po' å gjør en Tu'r te 
Spanien, huer di henj"t dæm bloj"e Panj"er we' å slås 
mæ di tap'per Basker i Pyrenæ'r-Bjerren, de wa dæ 
snå'r engen Wisseng we. Teuto'nern tu're gjæm'mel 
Gallien mæ Råw å Brå'nd å kam hi'elt na'r epo te 
Belgien. Dæ· ku di et' kom wi·er, fo Belgiern wa 
sjel' døgti Krigskå'l, som fostu å foswå'r dje Grænj"ser. 

Imeldgulaw lo' Marius i Provence, dæ'r huer 
Rhoneflo'den renj'er i Haw'e, å hanj søsselsot' hans 
Solda'ter mæ' å graw Slmnj"ser å Kana'ler. Dæ wa 
som·, dæ mok'ke å så·, te Folk grenj"t æ dæm å 
kaldt dæm »Marius hans Mu'læ'sler«. Di wa kom
men hæ'r for å kjæm·p å et' for å graw·. Mæn hanj 
fæk snå'r Monj'en lujt1

) po dæm, hanj told engen 
Mok'ken i Gjeled'dern; for hanj wedst, te hæ'r we 
Rhone wild hanj kom te' å ta imue Fjænj·ern, å så 
wild hanj osse ha old' Teng' po ræj" Hå'nj. 

Tesidst blow Bojerik ki' o' å tårre 2
) om Spa-

nien som en Flåw' i en Flask, så hanj sot ijæn hans 
Kå's na'r epo te Gallien. Dæ'råp' næ'r we Belgien 
mød't hanj ijæn Teuto'nern, å dæ wa stu'cr Glæj" we 
.Gjæn·sy'ene. 

No hold't di e almenj'ele Krigsrå'd, ham å så 
drenj lcuto 'n k Howdeng, Teulbod, dæ· blo" di 
e·nig om, le no sintid e ænjlemo'l8) wær Alwor mæ' 
· go imue Hom; tli wild et' peld' mier Ti ' m· ' t 

får ronjl i Ø LP.r heldet· \\'æjsler. Mæ n di wa ld· ' t· 
øw'er, te de ku et' nøt' å følles æ. Fo di war no 

1
) lujt: lukket. 

2) tårre : ture. 
3) ænjlemo'J: endelig. 
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blown manne, manne Hunj"e Tu'send Menfesker å 
wild tesam'mel e·d så møj', te engen Lanj' ku fø· 
dæm. Dæ'for wild di no diel dje Flåk i trej' Diel å 
kåst Lod' om di foskjeld'e Wæj', huer di wild fald 
enj' i Italien. Så'n blow e da wedtån', å Lod'e blow 
kåst. Tento'nern fæk dænj wæjsler \Væj gjæm'mel 
sønj'er Gallien; Kim'brern fæk dænj nuerest \Væj 
gjæm'mel Tyro'l, å Tigurinem fæk dænj øster Wæj 
gjæm'mel Tauriskerns Lanj'. Mæn di ku et' slæ'v 
dje Trås mæ dæm, fo di håd sammelt så uremmele 
manne Sa·ger we' å row· å plønj·er, te de wa ræ'n 
utrow'le. Dæ·for lo di dje Trås blyw teba·g dæ'r na'r 
epo i Gallien mæ' en stærk Wagt; de wa di Folk, 
dæ si'n blow kaldt Tungrer å slow dæm ni'er i Bel
gien we dænj' Bøj', dæ no hir Tongern. 

Så blow dær hold't e stu'er Gild' te Awski'e, å 
Bojerik å Teutbod drak po' e glå' Gjænsy'en i Italien. 
»Din Slw·l å min Sko'l å old' skjon· Piggers Sko·J !« 
di drem·t jo om, hu manne skjon· rom'mersk Pigger 
di sku ·kom te' å æj·, næ' di båd gjåw Ko'l po djer 
Fjænj'er. 

Dænj næjst Daw 1 så di Fowal te hwæranj'er å 
drow hwæ'r dje Wæj. Di sku nåk kom te' å mø'd 
hwæranj·er ijæn, mæn de wa deswa·r e ånj't Gjæn
sy'en, æ,nd som di båd drem't om. 

De war om we O'r Hunj'er-å-tov,,' fa·r Krestus, 
te di skiHest æ. 

Teuto'nern drow sønj'er epo långs Rhoneflo'den. 
We de Law, di kam dæ·r, huer Flo'den løvver i 
Haw'e, åp 'daw·e di di Skanj'ser, som Marius håd kåst 
åp. Hanj håd bøgge en gramme stærk Fæjstneng, å 
dæ·renj· lo' hanj mæ hans Solda'ter å wenj't lisse 
rolle. Hanj håd strængele foboj'n hans Folk å go 
udden for Skanj'sern helder blåt ·wi·s djer Ansegter 
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øw'er Brøstwæ'rne, li'møj', · hwa så Fjænj"ern k u 
fenj epo. 

No kam Teuto'nern ænjlemo'l dryw·en, å mæ 
dæm· dænj' Stam·, di kaldt Ambro'ner; di kam 
kaski'ese ft•æ dænj sønjejysk Ø", di kalder Amrum. 

Teutbod ræj for we dæm oldsam'mel. Hanj war 
en kjæmpehøw' Kå'l å noj stuertållen, lissom Jacob 
ilon Thybo i en Komed'i o Holberg; di tow' Naw·n, 
Teutbod å Thybo, ligner jo osse hwæranj'er. 

Hanj holdt hans Hæjst an' we Skanj'sern å rov't, 
te de don·re øw'er Slæt' ten: »Hallo, Hallo! Mon a 
træffer Marius, Rom'merns øw·efeld'thærre? Hæ·r ær 
a, Teutbod, som æ wald't te Fø·rer for TeutO"nern å 
Ambro'nern. A by'r dæ uk te Kamp i o·ven Mark, 
Manj' mu Manj'. Helder osse ka do slås mæ mæ 
oldjænne, å dænj', dæ sto'r sæ, ska wær Hærre i 
Lanj'e. No ka do sjel' wæl".« 

Hanj wenj't en Stå'nd. Dæ war å blow' Stel'
hi'e. Jæn ku hå høt en Låp' ho'st. 

. Så rov't hanj ijæn, te de gjalde ronjt om: »Hallo, 
Hallo! Æ Marius et' dæ'r? Ka jæn da et' fo Fo~ 

benj'els mæ de Nom'mer? De æ skam e kjon' Nom'
mer, mo a sæj·. Folk hå nåk så' tilæ, te Rom'mern 
wa ræj·, · mæn a h·ow·e li'godt et', te di wa så ræj·. 
No ka a wal fosto' ed, æt'ter old' di Stry'g, \Vi hår 
gin' dæm. Di Folk æ jo slæt et' ·Solda'1er; de æ jo 
blåt di Kujo'ner, di kalder »Marius hans Mu'læ'sler«. 
Å ·ham sjel" æ djer Øw'ekujo'n. No spø'r a dæ fo 
sidst Gång': "\vel do slås helder et'? Å hwes et', så 
lutlder a dæ. fo · hwæ'r Manjs Niddeng.« 

.,Ve· I;..aw dæ sta'di et' kam Swår, blow hanj ki' 
o' å· wenj't længer å trak sæ teba·g. Mæn hans Folk 
war et'.· 'te' ' å fo wæ'k. Di trænge dæm hæn te Skanj's
graw'en å gå dæm te' å dæng Rom'mern te. De li'fram' 
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drow' mæ Skjelsu'er: Kujo'ner, Maj·eker, Kjællenger, 
Ski"båw"ser å manne manne flier. 

Tesidst båd di ænjlemo'l dænj' Fonøw'els, te di 
fæk Rom'mern å si'. Fo Marius fanj po' å komman
di'er hans Solda'ter te ' å kik' uk øw'er Brøstwæ'rne, 
de jæn· Kompani' æl'ter de ånj"t. Di sku wæn· dæm 
te' ·å si' Barba'rern · for å blyw dænj ))kim'brisk 
Skræk« kwet. 

No blow' dær en hi'el Branj"står'm o. Skjelsu'er. 
Mæn Fonøw'elsen wa reng·, fo Rom'mern swå" et' 
e Kuk. 

Så blow Barba'rern · utålmo'di å ga dæm te' å 
kåst mæ Spyd po Skanj"sern å prow· po' å står·m 
dæm. Mæn de war hi'el unøt'te. 

Dæ gik en Daw' helder tow': Så blow Teutbod 
ki' o' å wenj"t epo, te Marius sku ·kom po bæj·er 
Tan"ker. No skuld e ha en Ænj·. Hanj wild gi 
dænj' Krøster te Marius en gu'e Daw' å en glå' Aw"ten 
å go imue Rom li"g for hans Nies. Oldtså fæk Teu
to'ner å Ambro'ner Or'dre te' å · marsi'er. 

Fa· di drow o', trænge di dæm ino en Gång' 
sam'mel we Skanj'sern å hweld"t å rov't. »Fowal, 
Hammelowl Helsen Madam Dik! Ska wi helsen je 
Kwånner i Rom? W el I ha no Boj inæ te dæm, så 
sæj ko ns te! 'Vi ska nåk håw· ed wal! Å wi ska 
gja"n gi je Kwenj·folk e Kys helder tow' fræ jer, ka 
I trow'! I ka bå"re sæj te, hu manne de ska wæ·r !« 

Rom'mern ærgre dæm, mæn di mot jo ti· stel·. 
No wa Barba'rern ostæj; jæn so' blåt en Stow

sky' æt'ter dæm. Mæn· no war Marius osse fadde 
rnæ' å kukkelu·r we Rhone. Hanj lo hans Læj'r 
bræk · åp å fulde æt' ter Teutbod lisse stel". Marsi'ere 
Teutbod, så marsi'ere Marius osse. Slow Teutbod 
Læj'r, så slow Marius osse Læj'r. Hanj sårre oldti 
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for å bøg stær'k Skanj'ser om hans Læjrplads, te 
Fjænj"crn et' sku øw'erompel ham. Å så'n past hanj 
po Teutbod, lissom en Jagthunj' sto 1r for en Agger
ho'n. 

Omsi'er wa di nåj te' e Stæj, dær hid Aquæ Sex
tiæ, de wel sæj' ))Sextius hans Ba'dhus«. De \var en 
Plads mæ war·m Kilder, huer Hr. Sextins fræ Rom 
båd bøgge en Brøndku'r-An'staldt. No bir en Aix. 

Dæ· fanj' Marius e høw' Bak' te' å bøg Læj'r 
epo. Mæn dæ war engen Wånj' tæt we. We de Law, 
le Solda'tern båd åp'daw'e de, kam di te Marius å 
rov't å skre'g å hwelde, te hanj skuld wi's dæm e 
Wånj'stæj. Marius low', for hanj mær'ke, te no war 
hans Folk blow·n så kora'si, som hanj ku øn'sk. 
Mæn hanj pægt blåt øw'er imue Fjænj'ern å så': 
))Dæ'røw·er ka I henj't lisse møj' Wånj', som I wel; 
mæn I mo kyev e mæ Bloj !« Di wa strags parå't 
te' å henj't d jer 'V å'ben. Mæn han j så' lis se rolle: 
»Ta' en mæ Row', bette Bo'n! I ska nåk fo oldt de 
Wånj', I ka drek'. Mæn føst mo I bøg Skanj'ser!« 

Di mok 1ke kons ledt, så tu di fat po' å bøg. 
Mæn de wåj' 1) et' su'e læng·, så ku Tråsknæj'ten et' 
længer hold uk fo Tøst, å de •va snå'r ino wa·r å 
si', hwanj't2

) djer stakkels Ø'g a Mu'læ'sler tøste. Så 
tu di ed øw·etwat å rænj ni'er te Flo'den mæ Spanj· 
å Ki'l å blan'k Wå'ben. De war godt, de sidst, fo 
dæ war Fjænj·er we Flo'den, et' su'e manne, mæn 
ilyw'et nuer Støk'ker. Di færrest o Fjænj'ern wa fadde 
te Kamp; som· war u· å ba'd i de war·m Wånj', å 
anj'er lo å gasse dæm mæ Win å Fø·wå'r po Flod
bræj'en, helder sle'v dæm en Skra·ver. Så Solda'tern, 
som kam rænj·en i fuld' Få'rt, håd læt nåk we' å 

1
) wåj': varede. 

2
) hwanj't: hvordan. 
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weldt dæm øw'er Ænj· å ta dæm o' mæ Lyw'e. Mæn 
dæm·, som fløgle, alami'ere djer Lanjsmænf. Di føst, 
di traf po, war Ambro'nern. Di wa strags teræj· mæ' 
å hjel'p djer Kammerå'ter å marsi'er ni'er te Flo'den 
i Ræk'ker å Raj', mæi1s di slow djer Skjold' imue 
hwæranj'er, å h\Væ ' Gång', di knalde Skjold'en sam'
mel, hoppe di tewæj 1rs å rov't djet it' Naw'n: »Am
bro'ner! Ambro'ner !« De ær en Skik, som di skotsk 
Høw'lænj'ere hå'r dænj Daw' i Daw'. F. Ex. dænj' 
Stam·, dæ hir Campbell, sønger en Wi's mæ di hæ'r 
U'er: »T h e Campbells a re corrting, oho, oho!« (Di 
Campbeller kom'mer.) No traf e sæ så mær'kele, te 
i dænj rom 1mersk Læj'r wa dær e Kompani' Ligurer 
(djet Lanj'. Jeg'ger i Na'ritalien we Genova), ·som osse 
hid Ambro'ner. We Law di no høt' di anj'er rov 
»Ambro'ner !«, blow di fonammen å så': »hwodan ka 
de wæ'r? Di kaJd'er wos jo we wot it' Naw'n«. Å 
så ga di dæm osse te' å rov: »Arnbro'ner«. Å ' m æ 
de Ro'v ma·se di po hwæranj'er~ 

No wa di rom 'mersk Ambro'ner. så hel'di, te dje 
Si' o Flo'den war en høw' Brenk. Dænj' ku di læt 
foswå'r; Fjænj'ern, som prow·e o klawr åp æ Bren
ken, blow weldt okold' å kåst teba·g i Flo'den. Så'n 
gik e te, te di rorn'rnersk Arnbro'ner sæjre. Di fofuld e 
djer Fjænj"er li"g te Læj'ren. Dæ' fæk di e mær'kele 
Sy'en å si': for i de Stå ndmo'l1

) Arnbro 'nerns Kwån
ner so' djer Hosbonder fløgt, blow di hi' el wild' å 
jed t.l e rs p· njgat· , Le di war Ji·g wc' a s lå rlj er i"n 2

) 

l\læuj ' ihjel, fo di war e l ' wæ n1 l ' 1 ~ i d~ m nø<'fl, :'\ 
menjs l fo H.om'me rn. No s lu di j 11 dæ'r po Læjr
wo ld 'en 111~ Swæ' r a 1 yd ft wa s:1 h \verlga t·, l de 
war •l' råd dele • benj an ' m, dæ m. Dæ·for lo So,l-

1) Ståndmo'l: Øjeblik. 
2) i"n: egne. 
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da'tern sæ nøw· mæ dænj' Sæj'r, di olderæj· håd 
·wonj"en, å wænj teba"g te dænj rom'mersk Læj'r. Di 
wa jo swæ'r stold"t o djer Sæj'r å blow wælsegn·t o 
djer Kammerå'te1'. Mæn Marius war et' så stu'er po' 
ed, fo Barba'rern rov't å hwelde å brøld" som wild" 
Dy'rer. De wa som Lø·vebrø 1l å hø"r, å Ejerren ga 
Gjæn·Iy' som Tornd. Marius wa ræj' for, te di wild 
ta Hæw'n li"g mæ de sam·, å hwa skuld hanj så gjør? 
F.o Skanj"sern war kni"ven · nåk bøgge fadde. Fo de 
di ilyw'el et' skiild mær'k hans Skræk, lo hanj Rom'
mern swå"r mæ' e lig·nen Spitakkel, så no søgt dænj 
jæn· å ·øw"cdø"v dænj nå"n. De wa så'n, te Lyt'tern 
ku snå'r fo spræng't djer Trom"henj"er; fo dæ wa jo 
engen Lyt'terrå1d te' å foswå'r dje Nær·ver. 

Imæns bøgge di wi"er po Skanj·sern, oldt hwa 
Remmer å Tøw k u hold". Ø\v"erar"be å N æt'-Tarif 
de wa dær older Tå"l om, di sku jo ræj· dje na·gen 
Lyw', så fæk de ånj"t å wæ·r. 

Marius håd no lå' hans Slawpla'n. Hanj wild 
øw·efald" Teutbod i Flan"ken. Så sænj hanj Markel
lus uk mæ 3000 Manj' Fuefolk å mæ' en Hovven 
Tråsknæj't å Hæj"stpassere, dæ war stramme an', så 
di lig"nl Dragow'ner. Di sku leg dæm po Lu'r åp' 
i .Bjerren å røk fram', næ'r hanj ga Signa'l te, te 
hanj håd sot Teutbod i Klæmhær'k1

). 

Sjel' "\Venj"t Marius blåt po de Yw"blek, te Skanj·
sern wa bøgge fadde·. Så lu hanj hans Folk fo' en 
egstra gu'e Dåw"er å stelle dæm åp te Slaw. Mæn 
Hæj·stfolken skuld ri ni'er po Slæt'ten å angri'v 
Fjænj·ern. 

We de Law, Teutbod no so' de, kam hanj i en 
Få'rt i hans Pan·ser å Plå"d å lo hans Lu'rer blæs 

1) Klæmhær'k: Knibe. 
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Stårmsigna'ler. Hanj tald hans Folk te å så·, te no' 
skuld di ta Hæw'n fo dæi1j' skammele U'løk', di war 
u· for dænj nå'n Daw'. 

Hanj wa så hæw·ngjerre å foblenj·e, te hanj wilrl 
et' læ sæ nøw· mæ' å ta imue Rom'mern po dænj 
o·ven Mark, mæn hanj wild står·m de høw· Bak', 
huer dænj rom'mersk Læj'r lo'. 

De war et' fri' for, te de gussi1) e bette Kon 2
) i 

Rom'mern i de Ståndmo'l, di so', hwa hanj håd i 
Senj". Mæn Marius gik et' fræ Snøwsen. Hanj fo
må'nt hans Folk, te di slwld bå'restens wæ rolle. Di 
sku wenj"t, te Fjænj·ern wa så næ'r, te di ku no' å 
ram· dæm. Så skuld di segt godt å kåst djer Spyd, 
å si'n træk fræ Bal'gen å så slå lø's å i de sam· prow· 
å tøng Fjænj"ern ni'er mæ djer Skjold'. Næ'r Bar
ba'rern kam klawren åp, hi'elt fomåsselt å fopust, 
wild di wæ læt' å weldt okold'. 

De gik osse Ji· akkorå't, som hanj båd så'. 
Teuto'nern kam størten åp æ Bak'ke, hæ'sblæ'

sen i djer skrap'pest Bærsærkergång', huj·en som gal· 
Hunj·, mæ Froj'e stenj·ten3) lånjt hæn som næ'r· en 
Hel'mes skommer fræ Bjesle. Mæn di wa kni·ven 
nåk kommen hahvæjs åp, fa· di tav't Wæj're, å di 
pust å stonne som Blæ'sbel'ler. Dæ· blow di mue
tån' mæ' en Hovven valrætte Spyd, te manne o dæm 
kam te' å si uk som Penj·swy'n. Dænj jæn· trem

,melt øw'er dænj nå·n, å no l<am Rom'mern weld'ten 
ni'er øw'er dæm som e Snøskræj å klæm·t dæm mæ 
djer tång· Skjold', te Ræjsten o Wæj're gik hi'elt fræ 
dæm. De war et' te' å sto imue. Di blow weldt 
ni'er som Katofler, jæn helder uk o' en Sæk. 

1
) gus si : gøs. 

2
) Kon: Smule. 

3
) steuj'teu: strittende. 
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v..re ' de Gulaw, di noed de mier jaw·n Juersmon, 
prow·e di ijæn å kom po Fæd'dern. Teutbod sprang 
åp po 1 e høw' Digge å rov't mæ hans Torn d røst: 
»Ka I sto', I Hunj" l Ær I Kwenj"menj·esker, helder 
ær I ræjti Kå"lfolk? Wi's no di Skit'tenger te Rom'
mere, hwa I dukker1

) te l Dænf, dæ rænj'er, hanj 
æ dænj wæst Niddeng, å de suet Helvede skal æj· 
hans Ådsel!(( 

Lu·rblæ·sern sot i mæ dje Skrald', så de rånge 
øw'cr Slæt'ten. Teuto 1ner å Ambro'ner sammelt sæ 
ijæn å hedse hwæranj·er fram'. Jæn ku ino twi"l 
oni, hwæm ' dæ sku fo Mond'e 2

). 

Da høt1 di li·g mæ it Trompe'ter smeld" ba'gfræ', 
de wa Markellus å hans Folk, dæ faldt øw'e dæm i 
Flan·ken. l>Victoria pro nobis«, rov't Rom'mern, de 
•vel sæj": »Sæj'r fo wos !« I de sam· gik osse Marius 
hodt po. Da blow Teuto 1nern å Ambro'nern slån 1 

mæ Skræk å Rædsel. Di blow splet æ å hogge ni'er 
lissom Fo'r å Be"der i en Fosti, næ'r Ul'ven æ slap
pen enj'. Dæ blow så manne undlyw·e helder fånge, 
te dæm·, dæ ræ·ner law'est, setter Tal'le te Hunj"e
tu'sen. 

Ændda wa Kampen et' fobi', fo Kwenj"folken 
foswå· Læj'ren så ra·sendes, som old· Helvedes uw·u 
Ånder. Tesidst mot di ilyw'el øw·egi sæ. Di ha 
Marius; om hanj et' nåk 'vild enj·wi ' dæm te' å tien 
we Tæmple for Vesta i Rom 1

, de wa dænj' Gudenj·, 
dæ sku pas Ild 1en po dænj helle Ar·n. Mæn de wild 
hanj et' låw· dæm. Så undlyw·e di sæ sjel', fo di 
wild et' lOw i Skjænjsel å Træl"dom'. 

Dænj uhel"di Hæ"rfø·rer Teutbod håd hat Held' 
te' å slæp væk å kryv i Skyw'l we' e gallisk Folk, som 

1
) dukker: duer. 

2) Mond'e: Overtaget. 
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hid Sequaner; di håd Naw'n æt'ter en Flo'd, Sequana, 
som no hir Seine . . Mæn de Held' ·wåj" et' su'e læng·. 
Fo Sequanern wild gja·n sto' dæm·. godt mæ Rom'
mern, så di gre'v Teutbod å lå ham i Len·ker å sænj 
ham te Marius. 

De war en ukrestele Hovven \Vå'ben å Kostbar
hieder, Marius fanj' i Teuto' nerns å Ambro'nerns 
Læj'r. Hanj håd fot Låwneng1

) po de hiele, hwis hanj 
sæj·re. Mæn hanj gjæm't kons di bæj'st Støk'ker te 
hans Trioruftog i Rom; hiele Ræjsten blow strags ofre 
te di nå'dige Gu'der. Hanj sku li'g te' å stek Ild' i 
Brænj'stav'len, da kam dæ tow' Ryttere kallepi'ern i 
fuld' Fiespreng'. De wa tow' o hans bæj'st Wænner. 
Di omfaw'nt Marius, å · dænj jæn· trak e tyk Brow 
frain' o hans Lom·. »No ka do gratuli'er dre, Marius l 
Do ær wald't te Konsu'l fo fæm·t Gång'. Hæ· ka do 
sjel' si': de ær u·næw'nelsen fræ Sena'te i Rom.« 

Sena'te, de wel sæj· dænj rom'mersk Rigsdaw', 
wild teby· ham e Triomftog i Rom, hwis hanj sæj're, 
å de håd han j jo Ræt te; mæn -han j wild et' ta imue 
ino. »A hår engen Ti' te' å ag i Triomf, så læng· 
som di hal· Fjænj'er et' æ lå ø·. De ka wi snak' 
om si'n.« 

De wa no de. Mæn di falden Teuto'ner å Am
bro'ner blow leggend po Wal'pladsen te Fø· for Raw·n 
å Ulv'. Di sæj'er, te Ju'en si'n ga manne flier Fold' 
æt'ter old' dænj' Gjødneng mæ Kadav'ere. Å Wi·n~ 
gorsmænj'en we Marseille fæk fo Skik å hæjn djer 
Haw·er enj' mæ di dø' .Menj·eskers Knog·ler. 

Imed'lerti' wa Kim'brern draw·e øster epo sam'
mel mæ Tiguri'nern. Di fuldest æ te dænj' Sø' i 
sønj'er Bajern, dæ si'n blow kaldt Lacus Tigurinus, de 
·wel sæj': >>Tiguriner Sø'en«, dænj hir no Tegernsee. 

Dæ·r skiHest di, å Bojerik å hans Kim'brer gik 
1

) Låwneng: Løfte. 
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stek sønj'er epo. Tiguri'nern blow we længer øster 
epo, å wi hørrer et' mier te dæm·. Bojerik gik ø w'er 
Brenner Pas, å si'n fulde hanj dænj ' Flo'd, di kalder 
Adige helder Etsch. De wa we Forosti· 101 fa·r 
Krestus. 

Dæ·r, huer Flo'den renj'er enj' i Italien, stu Ca
tulus, som wa wald't te Konsu'l fo de O'r sam'mel 
mæ Marius. Hans Folk lå' i en Fæjstneng, som sku 
spæ·r Wæj'en enj' i Lanj'e. Dæ gik en Brow' dæ' 
fræ' øw'er Flo'den, å po dænj nå'n Si' wa dær e 
Brohue, huer dæ lå' en menj'er Awdi'eleng Rom'mere 
som Manj'skav. Dæ war engen Få'r for, te Kim'
brern skn står'm Fæjstnengen, mæn di gik li'godt i 
Gång' mæ' å sænj stuer Plan·I,er ni'er æ Flo'den som 
Står'mbok' imue Bropellern. Brow'en ku sajt hold'; 
mæn dænj rest li'godt et' så ledt, næ' di hæ'r Wæjre1

) 

rænj Står'm imue Pellern. Å no wed a et', hwodan 
de gik te, mæn po jæn' Gång' blow dær Panik i 
Fæjstnengen. Dænj >>kim'brisk Skræk« kam ijæn 
øw'er Rom'mern, å di smu oldsam'mel Ha'ser. 

Konsu'len ~va flenjtrendes gal'. Hanj sprang åp 
po Brøstwæ'rne å skjeldt hans Folk uk fo Kwenj·
menj'esker å Uslenger å Ski'båw'ser, å a we et' hwa. 
Mæn de wa som å slå Wånj' po' en Go's. Så wedst 
hanj et' ånj't å gjør ænd å gri·v en Standart, spreng 
po hans Hæjst å ri' for we Kanuttern. De sku ilyw'el 
si uk, som de war e Teba'getog i gu'e Or'den. Di 
stanj'st et' dje Flogt, fa· di noed Rom. Te Held' fo 
Konsu'len håd hanj Widner po, te hanj war uskylde, 
så hanj blow et' straffe. 

De wa no et' old' Rom'mern, dæ wa så'n no 
sølle Kå'l som dæm· i dænj stuer Fæjstneng. Manj'-

1
) Wæjre: Væddere. 
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skavve i Brohuede po dænj nå'n Si' o Flo'den war 
o' e bæj"er Slaw· å sot hodt imu hodt. Di wild et' 
øw· gi sæ for old r d . Mæn di \\ U jo l<ons ' Il bct' l 
K lal imu Kim '! rerns Øw·emajt, u . -L' l r di bt d 
ltj , m·p la p'per en Sta'nd, w tt de kh ' rl, le de wn po 
de sids t mæ dje 'M u Lanj'. M, n da , Bojerik s b p. 
Hanj så te hans F olk , te di sku hold oj", to ·å ' n no 
·j lden gjæw · Krigs ka'l folj :. nj'l å bjcn e dje Lyw'. 
Rom 'm •t·n tu t' ræjli li 'cl po ha n U'er ; d i Lt·ow· , 
le cl wa Hæw·stt·· ·ge r unj 'cr. M, n s, lu hanj dæ nj 
h elle T •' r før fram ' · swo't· dy ' r E'cl e t· po, te d wat> 

<. 'rli mj. njl. St lu banj dæ m marsi 'er uk mæ cljer 
W: 'ben ,t mre fuld ' Musik , a di kilte l nu gjæ n·si'di 
Høwajlels. A Len 'k c1·, Bojerik gjåw' å' n, fo de te 
haoj h· d folrø l, te banj h, d lån dænj gjæ w· rom '
mersk om i'er, s au ms ihjel; de b. ·r sku wæ 1i -
som for å bø'd po ' ed. Mæn engen undgo'r sin 
Skjæ'ben. 

No wa Kim'brern Hærrer i dænj na·r Di'el o 
Italien. Di ku drek' o Donken å f0'l sæ som stuer 
Kå 'l. Mæn Bojerik wa li'godt et' hi'el rofle. Hanj 
tøt', de wa da sæ 1r, te Teuto'nern toj' 1

) så læng· mæ' 
å kom. Å helder ænd å go li'g imue Rom wild hanj 
søg wæjsterepo for så snå 'r som mu'li å mø'd Teut
bod, næ'r hanj ænjlemo'l kam. Hanj wedst jo et' en 
Krom· om, hwodan de imed 'lerti' wa gon· hans 
Broj'er. 

De war ijæn stræng· fo Rom'mern. No håd di 
jo Fjænj·ern enjenfor dje Skjel, snå'r li'g we dje Da'r. 
Å en r<:)m'mersk Degter, Lucanus, læ jæn' o di na·r
italiensk Kjøvster klaw· øw'er djer sølle Lod'. 

»Umilde Skæbne, at bygge saa nær ved Gal
liens Grænse!'. Vi staar paa Urias Post. Om 

1
) toj: ventede. 
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Fredsgudinden e11d breder Vinger saa huld over 
Folk, - vi er lagt som Bytte · og Valplads for 
hver erobrende Drot. Langt bedre havde liog 
Lykken udvalgt os Daggryets Land eller Bjør
nens iskolde Hule eller Nomadernes Telt, end at 
vogte Latiums Porte. . Vi saa først Senanernes 
Flod og Kimbrernes Vildsværm, saa den libyske 
Mars, teutonsk Bersærkergangs Fnysen. Hver 
Gang Skæbnen gav Rom stor Fejde og frygtelig 
Orlog, - os ramte Stormen jo førstcc . Saa suk
kede hver i sit Indre. 
De war kons Marius, dæ ku fræl's dæm, tøt' di. 

Å mæns Bojerik smø'lt i Na'ritalien, ·ga Marius å 
Catulus sæ te' å wer'k for å bø'd po dænf Skå', dæ 
' 'a gjåw' " e dæ nj fo mæd ' c Flogt fræ F · j tn e1lgen 

dæ' na' r epo. Di fæk Di jpli 'n n gj , n!\ p'ræ l'te. r da 
Kim 'brern l' l'osly rre dæm, ku d i no i Row' la'g 
slu t djer Hæ'r sam 'mel · 'la SteJleng we dæ nj' Flo'd , 
dær hir Po. 

Omsi'er blOw Bojerik wå'r1
), te Fjænj'em war i 

Law· mæ' å kom æt'ter ham. Å da hanj saw·nt Teu
to'netn hodt, war hanj et' længer så kry', som hanj 
håd wot, dænj' Gårig', hanj slow Gjeneral Seanrus 
ihjel. Så hanj kam i Tan'ker om, te hanj wild ilyw'el 
sjel' prow· engång', om hanj et' ku snak' sæ teræt' 
mæ Rom 'mern. 

Så ræj hanj mæ fi'r i Følle hæn te dænj rom'
mersk Læj'r . . A ttin'ker, te di håd e hwi'. Flag mæ 
for å wi·s, te di . kam for å fø·r en freddele For
hanj'leng. 

N o· blow Marius kaldt u k. Bojerik blow holden 
po hans Hæjst å spued: »Æ do Marius, Rom'merns 
Øw'efeldthærre ?« 

1
) wå'r: va'r. 
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Jåw, tho de war hanj jo da. Mot hanj så te 
Gjængjald' fo å wed, hwæm' hanj håd dænj Æ'r å 
snak' mæ? 

»A ær Bojerik, Howdeng fo Kim'brern fræ Hem
merlooj'«. 

nDe glæj'er mæ å hels po dæ. A hår høt nåk 
om dæ. Å hwa ka a så wæ te Tjænnest mæ, om a 
mo spø·r ?« 

».Jåw, si'e do, no hå wi Kim'brer kjæm'pe manne 
Omgång· mæ jer Rom'mere, å de æ gon· wos bæj'er 
ænd som jer. Mæn skjont I kalder wos Barba'rer, 
så mo I et' trow', te wi æ så'n no uremmele Kra
bå'ter som Try·ntørker helder Kaniba'ler. Jæn ka 
godt snak' sæ teræt' mæ wos. Å ku wi no et' slå' 
dænj' Hanj'el, te wi fæl;: øw'eladt e Støkke Lanj', 
som I et' sjel1 hå Brug' for, te' å dør1k i Rollehi'e, 
imue te wi låw'er å lewi'er Rom'mern old' di Re
krutter te djer Hæ'r, som di ku kræw·, - wi å wo 
Rroj·er ?« 

»Et' så møj' som en Fuedsbræj uw·ner wi jer 
mæ wo gue Wild'i,« så' Marius, å så knæj'st hanj, 
styw' som en Støt'. »Mæn hwæm' mjæn'ner do 
forrejsten mæ je Broj'er?« 

»Tho de ka do da nåk fosto'. Hwæm' skuld a 
mien undtaw'n Teuto'nern ?« 

De wa Marius hans Folk li'g we' å grenj' høwt 
æ. Mæn Marius sjel' fatrak et' en Mi'n, Hanj så' 
l isse hå'nle: »Do k a heidesen spå'r d æ å sårre fo j e 
Broj'er. Di hår olderæj· fot oldt de Ju'er, di hå nødde 
te djer e·vig Hwi'l«. 

Bojerik skjønne nåk, te de wa Spot. Hanj fostu, 
te Boj'en hid Snær'p, mæn et' huer en snærpe hæn. 
Så så' hanj hi'el ærgele: »A ka wal fosto', Marius, 
te do wel ha wos te Bæj'st. Mæn bi' do kons! De 

16 
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ska blyw dæ en dy·r Spa's. Do mo et' glæm·, te wi 
ær Folk o dænj no·rctisk Ra·s, å wi ska nåk hæw·n 
wos, føst wos sjel' å si·n wo Broj"er, næ' di kom 1

-

mer.« 
Mæn da rov't Marius: » Huefor skuld I wenj"t 

længer? Je kjæ're Broj'er ær hæ jo olderæj·, å de 
wilrl wær usommele, om I sku ri hæfræ' udden å fo 
helst po dæm«. 

Så ga hanj e Wenk te jæn' o hans Knæj't, å e 
Yw'blek æt'ter kam di træk'ken mæ' e Fång·bu'r po 
Hyw'l. I de såj' Teutbod å nuer anj"er teuto'nsk 
llowdenger mæ Lcn'ker om Henj'er å F:-ed'der. 

De wa nå k e ånj't Gjæn'sy'en ænd di båd drem 1 t 

om, Bojerik å Teutbod, dænj' Gang' di holdt Gild· te 
Aw'ski'e i Gallien å drak ))din Sko'l, min Sko'l, å 
old' skjon· Piggers Sko'l !« 

No ku Bojerik skjon·, hwa Klåk 1ken wa slån'. 
»A ka w,al si', te de æ te engen Nøt' å bi' læn

ger«, så' hanj. Å no øn·sker a blåt, te do wild fåst
set' Ti' å Stæj fo dænj sidst Stri'd«. De wa jo så'n 
Skik i Na·rJanj'e, te di sot hwæranj'er Stæw·n te 
Kamp å så blow Kamppladsen mær'ke mæ Hassel
sta·ger. De kaldt di po gammel Mo'l >>å hassel Wal'
plads«. 

Marius swå': »De ær heldes et' Skik we wi Rom L

mere, te wi læ wos fo·reskryw·, huer å hunæ'r Wl 

ska kjæm·p. Mæn skidt, læ go'! dænj' Willighi'e ka 
a gja·n uw·n dæ«. 

Så blow, di e·nig om, te di sku møds æt'ter tow' 
Næt'ter, de wild blyw dænj trøddet August 101 fa'r 
Krestus, sæjs Hunj'er å tow' å haltres O'r, si'n Rom 
blow bøgge. 

Om Nætten fa'r Kam'pdaw'en wa dær en To'g 
så tæt, te jæn ku skier i en mæ1 en Knyw'. Dænj' 
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wa Marius et' si'en te' å u·nøt'; de wa dat' 1
) sæ'r. 

Han j lo hans Hæ'r porre uk, fa· Kåkken gåld'. Di 
mol lest dæm som Tyw'knæj't å stel· sæ åp. Hanj 
lo dæm ta Stelleng østen for Kim'brern, te di fæk 
Må'nsu'elen i Røg'en, mæns Fjænj'ern fæk en Ji·g i 
djer Øw'n. Å åw'n i Hanj'Ien blæ·st e fræ Syåw'st, 
så Fjænj·ern wild fo djer Øw'n fuld' o Så'nd å Stow, 
som Wenj'en wild dryw imue dæm. Catulus blow 
sot i Medten; Marius fodielt hans i'n 32.000 Manj' 
po di tow' Floj". Hanj wild sjel' fald Fjænj"ern i 
Flan'ken. 

Bojerik å hans Folk wa menj'er orwo·gcn. Di 
lå ino ii snu·e po dje gron· ø·r we de Law, te Su'elen 
broj igjæm'mel To·gen å fogyld't Rom'merns Hjel'm 
å Spydsta·ger. Di rom'mersk Solda'ter stu dæ'r som 
en Mu'r, skodt åp o Ju'en, å de skjænne fræ djer 
Lanj·ser å Roslnenger, te di ku blænj" sin Øw'n. 
Kim'brerns \\Tagtpåster tomle enj' te Bojerik å meld't, 
hwa di håd sit. De ka nåk hænj" sæ, te hanj kam 
uk o Fjed'ern gelik å fæk sæ klæj po i Panj'ser å 
Plå'd. »De mo a sæj"«, så· hanj, ino hal' søwndrok'
ken, »te Marius ær åp', fa·r Fjænj"ern fo Skow' po«. 

No læt hanj Lu'rern dro·n, å mæns di kam i 
Klæj'ern, wa dæ jæn', dæ sang' en Wi's for å monjter 
dæm åp: 

Su'el ær åp'ston. 
Di sønger mæ Lu'rer. 
De æ Ti' fo Træl' 
te' å træj te djet Ar'be. 
De æ Ti' fo di tap'per 
te' å møds mæ Trold'. 
A wækker jer åp, 
et' te Wi'n helder Gammen, 
mæn helder te Hildurs 
Li'eg dænj ho'r! 

1
) dat': da ikke. 

Dæ' hjæm· we wos 
i Hemmerlanjs Då'!, 
dæ'r såw·er di sødt. 
dæ'r sønger no Lær'ker. 
Mæn wi, dje Siinner, 
æ draw·e te Sønj'en 
for å henj't dænj sl1jiinnest 
Skat fræ dænjs Gjæm' 
å fø·r en hjæm' 
te Hemmerlanjs Då'l. 

16* 
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Breng di rom'mersk Skat' 
te Rævviid Ban·ker i 
Leg ø· djc Bøj' 
å djer høw'est Borre l 
Dænj' Sl æj t er et' wa'r 
te' å sej mæ 1\Iajten. 
Wi ska wenj" cli rom'mersk 
Lanj" å Ri'ger, 
å de 'Værlc, wi ø·vc, 
slla "'ærden et' glæm'! 

Bojerik ofre le dænj helle T 1r < l1hYe hnm Guld ' 
gron· Skåw·, om ban wild kj< n'k bum æj ' ren. 

5 la ld ba uj t • h an ·oll·: menj·e dæm om, hwa 
di hL d b. w·n, - o ld' di manne Tu' ener o dj 
Broj"er, dæ lå undlyw·e i Gallien te Fø· fo Raw·n å 
Gribber. Å de war ændda et' de wæst. Mæn di mot 
wæ klå'r øw'er, hwa Skjæ"ben dæ wenj·t dæm, hwes 
di lo dæm ta te Fång·. Så mot di træl" fa Rom'
mern helder ænj· dje Lyw' som Fø· fa Lø·ver å anj·e 
Utasker te Fonøw'els fo Rom'merns Pøv'el. Dæ·for 
mot e gjald": Sæj'r helder Dø'! 

No wa di ænjlemo'l fadde, å Bojerik wild et' 
wenj"l, le Rom 'mern gik le Angrev. Hanj lo hans 
H æj"slfolk prena fra m '. De war e Loldt, m æn ræ' le 

y' n. Rom'mcro lø l' le di høw· Kim 'brer lig·nt mi •· 
Jæ l' ler ænd om i\J enj ·csker. Djer waj'et1 Fjedd er
bosker gjåw dæm ino høw·er, å Su'elen speile i di 
blan·k Hjel'm m æ Hwodd J' o ga ·v n Ulo ker cpo. 

o w nge di kim 'brisk Hæj·stfolk l høw·er Si', :· 
e rom 'mersl· Regi m· njl blow L: ld\ e te' ~ st. •·m imu · 
c1 · m. De wa klå'r, Le di wild bly\\ skil ' fræ Hæ' ren. 

Bå·de Marius å Catulus blow foskræk'ke, å di 
skjønj· dæm å blyw fadde mæ' å offer te Gu'dern å. 
låw'e dæm i en Snå·rhi'e di old'eskjonnesl Teng'. 
Marius fæk gue Wasler. Hanj rov't så høwt, te di 
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k u hø'r ham ronjtenom: »Victoria! Tak te Gu'dern! 
Sæj'ren æ min!« 

Bojerik før hans in A w di 'eleng li'g imue Catulus. 
Medt enj' i Kim'brerns Flåk stn dænj helle Ty'r po' 
e høw' Stela's, så dænj rajt . åp øw'er Krigskå'lens 
Hwodder. Dænj sku åp'monjter dæm te' å kjæm'p 
te de sidst. 

Krigskå'len sot i mæ djer »kim'brisk Hy'l<1, så 
di øw·edø've di rom'mersk Trompe'ter. 

De o :!ddt nk fo de rom'mc rsl< H gimæ njt, d<. · 
wa b l{iwn :Hl fr ;. ' . L<apl j'ncn - hanj hid Pclrejus 
- kommandi'ere : ))Fe Id ' je L::mj·ser i\ hog jer igj:. ' m '
m •Il< Da wa dæ jæn' o Skjesanjtcm, d. så': »M• · 
Folow, Hr. Kaptæj'n! Mæn hwa ka de nøt'? Wi æ 
l '' i'e re. W i m o helder øw·egi wos<c. 1\'Jæn hanj kam 
ti·godl le d.:enj foki'ert. Fo Kap t<'j'n n war en V•l te
ra ' n o de gtte gamm l rom'mer k Sia w·. Hanj rov ' t: 
»Mok'k r lo, din Hunj ' ? A sku læ· r d ~· a mol·'«. 
Å så bog lianj kam ni'er li'g po Stæj'e. Så gjæn'tn 
hanj hans Komman'do. Å no ka e nåk wæ·r, te di 
lystre. Dæ fald't manne; mæn igjæm'mel kam di. 

Bojerik gik hodt po, som hanj plæj·e. Dæ lå' 
en høw' \Vold' o Lig' for we ham. Mæn ilyw'el bes 
de ham for, te de gik et' ræjti godt. Su'elen brænj· 
Kim'brern i Ansegte, å Stow å Mold' flow enj' i djer 
Øw'n, Ø'rer å Monj·. Di wa hjæm· fræ' wæn' te' å 
to'l bå'de Ræ'n å Kuld', mæn di ku et' dow· dænj' 
kwellende \Var·m i Sønj'elanj'e. Rom'mern dæ'rimue 
wa fræ Bå'nsbi'en wæn' te Wæjrlaw·e, å temæ båd 
Marius træ·nt dæm mæ old' Slawls ø·welser te' å 
wær n'holden. Å så håd di bå'de Su'el å Wenj' i 
Røg' en. 

Tesidst smi'ed Bojerik bå'de Rostneng å Skjold' 
for å fø'r hans Swæ'r mæ bæj'e Henj'er. Manne o 
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hans Mænj' gjåw' som hanj. No følt di dæm møf 
Jæt;ter. Bojerik sku li·g te' å hog iø's po' en hø·w' 
Offisi'er; da faldt hans Blek po Rom'merns Ansegt, 
å hanj tøl', hanj sku kjenj· ham. Ho're re·st sæ po 
hans Hue, - de wa jo dænj' Scaurus, hanj båd 
drævt i Gallien! De wå'd kon e Yw'blek; så blow 
di rown fræ hwæranj·er i Slawtom'len. Mæn fræ de 
Yw'blek tøt' Bojerik, wa Løk'ken weggen fræ ham. 

No gik osse Catulus hodt po, å li'g i de sam· 
wa Marius mæ hans Awdi'eleng swenge udden om 
Kim'brern å faldt dæm i Røg'en. De gik som we 
Aquæ Sextiæ. Mæn po jæn' Gång' høt' Barba'rern 
Trompe'tskrald' i dje Flan·k, å så war e fobi' mæ 
old 1 Muestanj'. 

Dæ' fald't Bojerik i dænj fram'mest Ræk'ke. I 
de Ståndmo'l, hanj fald't, rov't hanj som i 'Vildels: 
>lScaurus, no kom'mer a!« Bojeriks Dø' blow strags 
hæw·nt; mæn de wa te engen Nøt'. Manne Kim 1

-

brer tu sæ sjel' o Daw·. Tow' Howdenger rænj dje 
Swæ'r gjæm'mel hwæranj'er. Dænj kim'brisk Ty'r 
blow fonj'en unj'er e Bjer're o Lig'. 

Kampen war ændda et' fobi'. Kwenj'ern foswå' 
Uw'nbor'ren te de sidst, lissom di båd gjåw' we Teu
to'nern. Di stu dæ'r po' en Uw'n 1

) mæ flagren Ho'r 
å swenge dje Swæ'r å Kykkenknyw·. Di wa som 
Helvedes Ånder å si' te. Di rom'mersk Solda'ter blow 
tesidst lissom smet'te o dje Wildskav; lisse so·r di 
båd øw'ewonj'en e Kwenj·folk, skalpi'ere di henj'e 
åwn i Hanj'len. 

\Ve de Law, Kwenj'ern et' ku længer, tu di sæ 
sjel' o Daw·. Som· stak sæ sjel' ihjel; anj'er hang' 
sæ i Træ'ern; anj'er hedse Stu'den åp te Galop å 

1
) Uw'n: Vogn. 
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kåst dæm sjel' å dje smo' Bon unj'er di' tång· Uw·n
hyw·L 

Solda'tern fanj' jæn', dær båd bongen sæ sjel' 
po' en Uw"nstjat, dæ stu li"g åp i Loften, å fræ henj"e 
Fæd'der dengelt henj·e smo' Bo'n, bongen i Strek'ker. 
De wa wal nåk e ræ'le Sy'en. 

Å ændda wa Kampen et' fobi' ino. For Hunj·en 
foswå" uw·nen te de sidst som wild" m·ve. 

Røgte om Marius hans Sæj'r ska wæ flown te 
Rom mæ' en uten"kele Hast. De wa lissom we Sla·ve
kri'gen i 1848, da di fotald", te SLa·vern wa brække 
_uk fræ Rendsbarg Tåw"thu's, å de Røgte flow' fræ 
Rendsbarg te Wænj'søssel å Salleng så geswenjt, som 
om de wa telegrafi'ere. 

No fæk Rom'mern trånjt mæ' å hold Triomf. 
Dæ stramme så manne Menj·esker te Bøj'en som te' 
en Wærdensu·stel'leng no om Daw. Dæ· wa ræjti 

•1 o 'l møJ a sr epo. 
Marius å Catulus kam a·gen po djer Triomfuw·n, 

kranj"st mæ Laurbær. Dæm· rovt di Hurra for, så 
de don·re. For we dæm å æt'ter dæm kam di sæjr
rig Solda'ter. Di fæk osse e rask Hurra. Mæn old'e
mjest glow·e Rom'mern po Krigsbyt'te å Fångern. 
Dæ wa Hjel·m pry·de mæ ga·ven Kjæf't o wild" Dy'
rer. Dæ wa Skjold" mæ Belleder o ræ'le Jæt'ter, 
som række Tång·. D æ w a dænj stuer Offerki'l, som 
båd drok'kcn så grussili møf rom 'mersk Bloj we 
Arausio. Dæ war e Malmbelled o dænj helle Ty'r. 
Dæ wa hvvihorre Præjstenj"er, goen po djer bå"r Fæd'
der. Dæ wa plom·p Stu"d-Uw·n mæ Kwenj"er å Bo'n 
epo. Dæ wa føst å sidst di fånge Krigskå"l, så høw· 
som Jæt'ter, å imeld" dæm· Teuto'nerns Howdeng, 
Teutbod, mæ Len"ker om Henj'er å Fæd'der. De 
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war e anj"t Enj"tog i Rom, ænd som hanj båd drem'L 
om, da hanj drak Awski'e mæ Bojerik i Gailieu; 
))Din Sko·J, min Sko"l å old" skjon· Piggers Sko"ll« 

O old" di Kim'brer å Teuto'ner, dæ wa draw·c 
uk, blOw dær engen læwnt Fri"hi'e und tav, 'n som 
dænj' bette Klat Tnngrer we dænj bel'gisk Bøj', dæ 
hir Tongern. 

De wa wal nåk en rengajte u·gång', po de stuer 
Krigstog. Mæn ilyw'et fæk di øw·ewonj"en Barba'rer 
e megti Naw'n. Rom'mern glæm·t older di JJkim'
brisk Hy'l å dænj teuto'nsk Bærsærkergång'«. Å sæjs 
Hunj·er O'r æt'ter dænj' Ti' sang' Go'tern we Øster
søen ino om Kong Berik, som båd fø'r hans Folk 
fræ Skandia te Sønj"elanj·en. De wa jo nåk dænj 
kim'brisk Howdeng, Bojerik, di mjænj"t. 

Hæ"hjæm· blyw·er Kim'brern menj"e we Rævvild 
Ty"rbelled, å no æ dær osse re'st e Belled o Ty'ren 
i Aalborg imeld" Wæjsterbrow' å Urbansgade. Di æ 
bæj"e tow' law'e o dænj hemmerlanjsk Belledbagger 
Bundgaard. 

SMO' HÆNJ"ELSER I JYLLAND OMKRENG' 
WE KRESTI FØDSEL. 

Dæ war en Kå'I, som hid Mithridates. Hanj wa 
Kong· øw'er Sky'tern we de suet Haw fræ 120 te 63 
fa·r Krestus. Hanj war en sturmegti Krigskå'l å lå 
å kri·gest mæ Rom'm!!rn næjsten uawbrudt si·n O'r 
89. Ham faldt ed en Gång' enj', te hanj ku ha Gaw'n 
o Kim'brern, fo de te di wa bæj"e tow' Fjænj"er o 
Rom. Så skikke hanj Sænj"mænj' te Hemmerlanj ' å 

lo fo·reslå', te di sku slå djer Pjald"ter sam'mel imue 
Rom. Mæn Kim'brern wa blown kio·g o Skå". Di 
swå næj' Tak, de sku di heidesen et' ha noj o'. -
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De æ Justinus, rtæ fotel'ler dænj' Histor'i, mæn de 
ka heldes godt wæ·r, le de æ Low'n. 

l\Jæn et' så læng· æt'ter dænj' Ti' blow dær ilyw'et 
Urow' imeld" Haru·dern, som wa Kim'brerns Nå·bor 
te Sønj'er. De æ dæm·, wi no kalder Harboer helder 
Ha·rsøsselbor, mæn dænj' Gång' bow·e di we Rattegat. 

I Tyskland wa dæ jæn', dæ hid Ariovist, som 
war Howdeng øw'er Swa'bern. Omkreng' O'r 72 gik 
han j ø w'er Rhinen å faldt en j' i Gallien. I båw"er 
nåk, le de æ de Lanj', wi kalder Frankrig. Hanj 
slow lø's mæ bæj"e hans Nøw'er å row Lanj'e te sæ 
widt å bredt. Å dæ wa manne anj·e Fol"keslaw, · dæ 
wild wæ mæ, fo de ·wa dæ gu'e Mjænneng i, tøt' di. 

Så'n wa dæ we O'r 58 osse 28.000 Haru·cter, dæ 
rest sønj'er epo å tenge mæ Ariovist, te di sku wæ 
mæ te' å fo en Bej' o dænj gue Sti'eg·. 

Mæn da wa dær en Manj' we Naw'n Ræisar, dæ 
kam i 'Væj'en mæ' en Slæj·. Hanj wa rom'mersk 
Gjenera'l å lå å kri·gest i Gallien. De ær ham, som 
oJd· Kæj·sere hå fot dje Tittel fræ'. 

I de Slåndmo'l, te Kæisar so', hwanj"l1
) Ariovisl 

romsti'cre omkreng', skikke hanj Boj å lo helsen å 
sæj", te hanj sku hold" hans Fenger fræ' de hæ'r Fad, 
fo de wild Rom'mern ha fo dæm sjel'. Ariovist wa 
stu'er i Slaw'e å swå·, te Kæisar sku bå"re pas hans 
in Sa·ger. Hanj ku re·s å rø·g, ku hanj. 

No, de jæn· U'er tu de ånj"t, å så kam di tesidst 
åp å slås. Ario·vist fæk Tæsk å blow jaw·e teba·g 
øw'er Rhinen, så de blow en skidt Hanj'el for ham. 
Å mæ Hr. Ariovist mot osse Haru·dern hærut fræ 
Gallien. Si·n hørrer wi et' mier om dæm i hwæ' 
Fald'. 

1
) hwanj"t: hvordan. 
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No håd Rom'mern jo fot Bloj po Tænj'en; di 
gik øw'er Rhinen å ga dæm te' å kri·ges mæ Gjer
ma'nern å Fri'sern; Gjerma'nern kald"t di dænj' Gång' 
Ty kern. Kæjser Augustus i Hom lo L~1nj 'e unj 'er 
S< • ti th •nj kæj" et·H Pren j s Tiberius w a Gjenera 'l • 
lo ; kri·ge l i jcrma'nien. om· lwaug' bnnj te 
L ,·dighi 'e, , som · drow banj uk, li wc O'er 5 æt 'lcr 

l{re lus war hanj røkke fram ' le d. nj ' FJo 1d, di kal
der Elben, så no lo hanj dæ·r å tru·e Jylland fræ 
Sønj'er. 

Ifomed'elsti' håd hanj skikke dænj rom'mersk 
Flå'd uk, å dænj' sæjlt ronjten om Skagerak å enj' 
i Kattegat å Østersøen. De wa dænj føst Gång', te 
Åp'daw·ere fræ Sønj"en wa trænge så lånjt fram', si·n 
Pytheas' Daw·. 

Admira'len mo h å wot en få"le klo'g å dørli Kå'l. 
Hanj hå læt tæj"n de føst Kort øw'er Danmark, som 
'"i æj"er. De hå dænj græsk Geograf Ptolemaios tån 
mæ enj' i hans Wærdens-At'las. Jæn ka grangiv'ele 
si' Skå"ne, Sjælland å Jylland, å po dje Pladser sto 
skri.iwn Kim'brer å Haru·der, i dænj na·1· Di'el o 
Jylland. 

Mæn dænj hæ'r Admira'l gjåw mier ænd som å 
åp'daw· Lanj' å tæjn Kort. Hanj gik osse po Krigs
togt. Hanj lo hans Flå"d sæjl enj' i Li"mfyw'ern 
helder i Mariager Fyw'er, å dæ"r gik hanj i Lanj' å 
kri·gest mæ Kim'brer å Haru·der; di sku jo ha Tak 
fo sidst, we de di håd gjåw Skå' po Rom'merns Lanj'. 
No, hwodan de gik helder et' gik, så blOw Enj·bøg
gern fo kr~ k ' l, ~ faldt Admira ' len fo Fn d < ba om 
[{~j·serns Wæn'skav. Kim 'br rn kjæ n·k 1 wn i 
Hanj 'len Kæjser Augu lus djer mje t helle Oll'erki ' l ; 
de wn wal for å foso·n ham, Co de te djer Lanjs-
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mænj' båd heldt så foskrækkele møj' rom'mersk Bloj 
i dænj hæ'r stuer Ki'l we Arausio. 

Rom'mern båd wal no tenjt å leg Jylland unj'er 
dje Ri·g. Mæn dæ blow li'godt et' Båw'ser o de 
Skjenj'. For i Gjerma'nien wa dær en Howdeng, 
Armin, som law·e Åp'rø'r. We O'r 9 låkke hanj 
dænj rom'mersk Statholder Varus i en Feld' å massa
liri'ere ham å hans hiele Hæ'r. Så blow Kæjser Au
gustus træt o' å kri'ges i Gjerma'nien å lo Lanj'e 
wæ·r i Fræj, å så \Var osse Jylland udden Få'r fræ 
dænj' Kanjt. 

Kæjser Augustus lo set en Enj'skrowt om hans 
stuer Gjærnenger ronjt om i manne Bøj'er i hans 
Ri·g. Hanj snakke et' om dænj' Dokkert, hanj båd 
fot i Gjerma'nien, mæn hanj håw'e jo godt nåk å 
fotel', te Kim'brer å Haru'der båd ·mot be' om hans 
Wæn'skav. De sto'r dænj Daw' i Daw' å lø's po' 
e Menj'esmær'ke i dænj tørkisk Hovedstad Angora 
medt enj· i Lilleasien. 

De æ de sidst, wi hørrer te Kim'brer å Haru'der 
dje Gjærnenger. Si'n hæn blyw'er di snå'r skrown 
hi'elt i Glæm·bo'gen. Djet O'kom', Remmerhorn å 
Harborn, hår engen Histor'i o djer in, di æ blåt 
»Jyder fo Wohær« lissom old' wi anj·er. 



OLDTIDSMIN DER PAÅ 
LØGSTØREGNEN 

VED J. TRULSTRUP CHRISTENSEN 
t 1942 

EFTERFØLGENDE er egne Iagttagelser, Fund og Un
dersøgelser i Aarene mellem 1925 og 1940, skrevne 

i sammentrængt Form efter de originale Beretninger, 
som er skrevne og katalogiserede straks efter Under
søgelserne1). 

STENALDEREN. 

Stenalderbopladser langs Limfjordsstranden omkring 
Løgstør. 

·To smaa Flintpladser i Tolstn1p Kær. (K. 3.} 

Den første Boplads, her skal nævnes, ligger paa 
en Fjordeng, M tr. Nr. 6 h, Tolstrup, tilhørende Gaard
ejer Laurits Andersen, Tolstrup. Stedet er beliggende 
paa Grænsen af den ældre Limfjordsstrand, godt 600 m 
Syd for den nuværende. Der findes ikke andet end 
Flintsager, men Pladsen ligger saa lavt, at Skaller og 
andre lettere Dele kan være bortskyllede i Tidens Løb. 
En lille Gravningsundersøgelse paa ca. 4 m 2

, som 
kun gav lidt Flintlevn, viste, at Laget kun havde 
Plovfurens Dybde, som der var ca. 15 cm, samt at 
Levnene kunde spores paa en Strækning ca. 100 m 

~) Det ledsagende Kort er efter Forfatterens Død velvilligst ud
arbejdet af Lærer E. Nørgaard, Løgstør, der ogsaa har leveret 
Fotografierne med Undtagelse af Billederne Side 257 og 281. 
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lang og ca. 15 m bred Øst-Vest, afgrænset mod 
Vest af Stensbæk. Der er fundet mange Flækker, 
·hvoraf flere er pænt tildannede, og to simple Skive
økser, men ingen Kerneøkser. 

Ca. 600 m Sydvest for nævnte Boplads ind mod 
Bakkeskrænterne ved Landgrænsen af Kærdraget, et 
stærkt vandførende Kærstykke, tilhørende Gaardejer 
Peder Gregersen, Tolstrup, M tr. Nr. 6 g, Talstru p, 
fandtes en Skiveøkse og inauge Flækker, dels som 
Overfladefund og dels i Drænrender, fra :35 til 50 cm 
Dybde. 

Paa Gaardejer Lars Sloths Ejendom i Tolstrup, 
Mtr. Nr. 6 a, Tolstrup, godt 300 m Nordvest for Tal
strup By, findes en lille Plads i Skellet mellem Kær 
og Mark med mange gode Flækker i Overlaget i ca. 
15 cm Dybde. 

Skaldynge ved Aggersand Syd. (K. 2.} 

Efter given Meddelelse om Ødelæggelse af en 
Gravhøj paa Gaardejer Thorvald Sørensens Mark, 
Aggersund Syd, fordi den laa i Vejen for Anlæggelsen 
af en Grusgrav tilhørende Aggersund Grusværk, un
dersøgte jeg Højtomten. Undersøgelsen urlstraktes 
paa Foranledning af Gaardens Karl til et Sted et 
Stykke derfra, hvor det viste sig, at Muldlaget _ var 
stærkt blandet med M uslingeskaller og Flintlevn . .Jeg 
henvendte mig derefter til Ejeren og fik Tilladelse til 
Undersøgelse af Pladsen. Sammen med Ejeren foretog 
jeg straks en foreløbig Undersøgelse, som viste, at 
Dyngen hørte til ældre Stenalder. I Løbet af et Par 
Dage undersøgte jeg et Par m 2 og gravede en Del 
Prøvehuller for at konslatere Dyngens Udstrækning 
og Tykkelse. Dyngen bestod af flere større og mindre 
Pletter og indeholdt mange Levn. 
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I alt undersøgtes 62 mg, fordelt paa fire Pletter, 
den største var paa 48 m 2

• Gennemsniltet af Lagets 
Tykkelse laa omkring 30 cm. Af Levn fandtes i Mæng
der af alle forekommende Oldsagsformer i Skaldynger; 
dog fandtes ikke et eneste af de karakteristiske, tykke 
ældre Stenalderpotteskaar; ligeledes fandtes heller ingen 
Flækkeskrabere, skønt der fremdroges over 400 Flæk-

Flintredslra ber fra Bopladsen ved Aggersund Syd . 

ker. I alt indsendtes til Nationalmuseet fra de 48 m 2 

1437 Stk. Flint, Hjortetak, Ben og Skaar. Desuden 
var fra samme Dynge ikke typiske Blokke, Slagstene 
og Flintaffald 928 Stk., som bortkastedes. 

Privat undersøgte jeg i Løbet af et Aars Tid de 
øvrige 3 smaa Dynger paa tilsammen 14 m 2

• Levnene 
derfra, samt nogle Overfladelevn fra baade før og 
efter Undersøgelsen findes i Samlingen til et Museum 
i Løgstør. I alt er der fundet og optalt 2506 Stk. i 
de 62 mg. 
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Ifølge Prøvehuller omkring den undersøgte Plads 
findes der Skallag paa ca. 1000 m 2

• Dog findes der 
vistnok Skalpletter enkelte Steder uden for det an
givne Omraade. Under Verdenskrigen 1914-18 var 
der gravet Skyttegrave tæt Syd for nærværende Dynge. 
Ejeren fortalte mig, at der flere Steder i Gravenes 
Vægg yj le sig Skallag, men det bl v ikk e den Gang 
skænket videre Opm rk omh d. D r kan i ~Muldlagcl 

ca. 200 m mod Nordv t, i eD Br dde mell t> m 30 og 
40 m, lindes Flinl reds lwber, endda i ikke aa ringe 
ADLal. Del samme Forbold gør ig g luende en. 300 m 
mod Sydøst,· hYor Omraadet ender med en gammel 
Lergrav, fælles for Tolstrup og Aggersund. Lergraven 
er nu jævnet og taget under Kultur. I Lavningen, 
som n u findes der, og i dens nærmeste Omkreds 
fandt jeg i Muldlaget en Mængde Flækkeknive. Da 
jeg 6 Aar efter fandt omtalte Skaldynge, foretog jeg 
en grundig Overfladeundersøgelse af Terrænet mellem 
begge Pladser·; det kom da frem, at det i Oldtiden 
har ,·æret n samm nh· ngende Bop lads. Boplad.
omraad l er ·111 aa ret lorl ; m n da lullm æ ngden 
jusl ikl'c viser det samm , kan del l ' d paa, al tler 
il< l\ , i N rb eden har Yrerel na goclc Betinge lser ti l 

ted for Ø t r faunaen om ved Ertebølle og Bjørns
holm. 

Skallerne laa jævnt og fladt sammenhobet næsten 
over hele Dyngen; kun paa det Sted, hvor Laget var 
50 cm tykt, var Lagets Linier svagt buede nedad 
mod det dybeste Sted. Langt den største Part af 
Dyngen bestod af Østersskaller, h \'oraf mange var 
ualmindelig store; desuden var der Hjerte- og Biaa
musling samt almindelig Strandsnegl, de tre sidst
nævnte Arter dog kun pletvis. 

Af Ildsteder fandtes kun eet, der kunde kende-
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tegnes som saadant. Længden var 1,8 m, Bredden l m. 
Askelaget var et t1nt, graaligt Pulver ug laa rent og 
ublandet. Der fandtes ikke Spor af Trækul, ej heller 
Oldsager, som det jo ellers er almindeligt; kun en 
lille Benknogle laa deri. Selve Askelaget gik op i en 
svag Bue paa Midten, hvor Tykkelsen var 10 cm. 
Ildstedet laa nærmest i Midten af Dyngen. Felterne 
nær omkring det var mellem de rigeste paa Levn, 
ligesom der i disse fandtes de fleste af de Blaa
muslinge- og Strandsnegleskaller, som forekom i 
Dyngen. 

Paa Bunden af et Felt, tæt Syd for Ildstedet, laa 
nær sammen to ho\·edstore Sten i Midten, nær disse 
fire Slagstene. I den østre Side la a seks til da n nede 
Flækkeknive, lagt pænt sammen i Bundt; de laa alle 
paa langs, som var de fornylig lagt til Rette; i vestre 
Side laa paa samme Maade 12 Flækkeknive. 

Under SkaBaget var et Sandlag, gennemsnitlig 
10 cm tykt; enkelte Steder var Fordybninger indtil 
40 cm dybe, hvori flere store Flintafhugninger. Under 
Sandlaget ligger et fast, haardt Kridtlag. Muldlaget 
over Dyngen var ca. 20 cm tykt, næsten stenfrit, naar 
undtages Flinten. Af den findes mange, endda ret 
store Blokke, saa Stedet har i Oldtiden været rigt 
paa den Tids Redskabsmateriale. 

Skaldyngen ligger ca. 500 m Syd for Aggersund 
Syd og Limfjorden paa en Skrmmings Grænse ned 
mod Tolstrup-Aggersund Kærdrag. Tenænet, hvor 
Dyngen ligger, skraaner fra Vest mod Øst og Nordøst 
ca. 50 cm paa hver· 10 m paa Bopladsarealet. 

Oldtidsboplads langs V. Ørbæks J(ærgrænse. (K. 4.) 

Langs Kærgrænsen og gennem V. Ørbæk, som 
ligger tæt Øst for Løgstør, grænsende sammen med 
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denne, har der baade i ældre og yngre Stenalder været 
Boplads i hele Udstrækningen. Den har været ca. l 
km lang, Bredden er ikke saa let at angive, det er 
hovedsagelig en smal Strækning hele Vejen langs 
Kærgrænsen, den gamle Fjordstrand. V. Ørbæk Kær 
har i Oldtiden været en Fjordvig. Nu bestaar den 
af frugtbare, kulliverede Eng- og Kærdrag. 

Stedet har haft gode Betingelser som Boplads for 
OldtidsfolkeL Med dets skraat jævntopadskridende 
Bakkedrag. som strækker sig fra Løgstør til Løgsted, 
var der skabt naturligt Læ for den haarde Vestenvind, 
som vel ogsaa dengang, trods el mildere Klimu, kunde 
tyinge Folk til at søge Læ. Lidt Vegetation var der 
maaskc ogsaa op over Bakkekammen. Højdedraget 
laa jo udsat for Vind og Vejrs Basketag, omgivet af 
Vand paa de tre Sider; endnu i vor Tid ligger det 
med sin Nøgenhed mod de haarde Vinde. Men nede 
ved Kæret findes lidt Læ, og der valgte et Menneske
samfund i ældre Stenalder sin Boplads. En ikke lille 
Stamme har det været efter de fundne Levns Antal 
at dømme. Disse taler om Bosættelse helt til sidste 
Del af Jernalderen. Af Flintredskaber er fundet i 
Hundredevis af alle Arter. Paa Frk. Katrine Wævers 
Ejendom, Mtr. Nr. 2 b, V. Ørbæk, fandtes under Ud
tørringen af en Fiskedam l m under Overfladen, paa 
Grus- og Sandlag, en fint sleben Flintmejsel og Flint
kniv sammen med mange Ben. Ifølge Naturforholdene 
kan man sikkert betegne det som et Offerfund til 
Vandguderne. Der er nemlig et stærkt vandførende 
Lag langs hele Kærgrænsen, saa Vandet flere Steder 
presses ovenud af Jorden paa Trods af Nutidens 
Vandregulering. Man kan vist temmelig sikkert gaa 
ud fra, at der her i Oldtiden har brudt flere Kilde-

17 
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væld frem, og til et af disse har nævnte Fund nok 
være i gi veL 

Paa M tr. Nr. 3 a fandt jeg under Gravning af en 
Drænrende i Skellet mellem Kær og Mark i en Meters 
Dybde en pænt tilhugget Skiveøkse. Under Dræning 
af en lille Mose paa Mtr. Nr. l a, tilbørentie Gaard
ejer Niels Wævers Enke, V. Ørbæk, fandt jeg saa 
mange Skaar af fem Lerkar fra Jernalderen, at Kar
renes Størrelse og Form kan ses. I en Drænrende 
fandtes flere forkullede Trærester, samt fire Stykker 
.velbevarede Dyreben. Større Skaar af flere Kar er 
fundet flere andre Steder paa nævnte Omraa'de. Hvor 
Handelsgartner Storvangs Bygninger ligger, lige Syd 
for Vejen fra Løgstør til Aalborg, bar man for nogle 
Aar siden ved Grund- og Kældergravning til et af 
Husene gravet gennem et Skallag, men der blev ikke 
set efter, om der var Oldsager deri; dog kan der vist 
ingen Tvivl være herom, for paa hans Jord er fundet 
og kan endnu findes i Hundredevis af ældre Stenal
ders Flintredskab er. 

Fllnd af 9 tresidede Pilespidser paa Boplads ved 
Sigsguard i Løgsted Sogn. (f{. 12.) 

Findestedet, Sigsgaard, tilhørende Gaardejer Mar
tin Lausten, Løgsted, Mtr. Nr. 7 a, Løgsted. 

Selv om Stedet, hvor de 9 Pilespidser fandtes, 
ikke kan sidestilles med de almindelige Bopladser 
fra Oldtiden, skal her alligevel gives en Omtale af 
Stedet og Fundsforholdene, da Fundet hører ind un
der de meget sjældne Fund. Det er nemlig det eneste 
af sin Art. Fundet er et Otferfund. Efter Findestedets 
Forhold at dømme kan Fundet være et Offer til det 
rindende Vands Guddomme, da Pladsen grænser ind 
mod en stor Bakkeskraaning, fra hvis Fod Vandet 
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endnu vælder op af Jorden med et stærkt Pres, saa 
man har god Grund til at antage, at der har været 
et stærkt rindende Kildevæld ud fra Bakkefoden i 
Oldtiden. 

Fundet fandtes 35 cm under Jordoverfladen paa 
et sandblandet Rla~1lerslag under Gravning af Dræn
render. Alle 9 Pilespidser laa samlet i et Bundt, ikke 
større end at man kunde spænde om det med en 

Offerfund af Pilespiriser frn Sigsgaard, Løgsted Sogn. 

Haand. Efter at Fundet forsigtigt var draget frem, 
foretoges en grundig Undersøgelse af de nærmeste 
Omgivelser af Findestedet, men der fandtes ikke mere. 
Derimod fandt jeg i Bunden af en Grøft faa Meter 
derfra to tildannede Flækker, den ene med tilhugget 
Skafttnnge. 

Fire af Pilespidserne er hele med Skafttunger, 
ved cen er Tungen af knækket, af to var mindst Halv
delen til Stede, af to Halvdelen fra Spidsenden. 

I Efteraaret 1935 drænede jeg endnu et Jord
stykke, som er i Forbindelse med forannævnte. Under 

17• 
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dette Arbejde fandt jeg, dels som Overfladefund og 
dels i Renderne, som ulev gravet, 2 hele og 3 halve 
Dolke, l Skraber, 10 Flækker, 2 ældre og l yngre 
Slenalderøkse, 2 smukke Tilhugninger og l ualmin
delig smuk, ottekantet Flækkeblolc De 9 Pilespidser 
er skænket til Aars Museum. De øvrige Fund er i 
Samlingen til et Museum i Løgstør. 

Flintredskaber fra Bopladsen Y Cd Sigsgaat·cl. 

Findestedet ligger ca. 300 m Øst for den gamle 
Limfjordsstrand, med en svag Stuaaning ned mod 
denne, og ca. 2 km Syd for Løgstør. 

Stenalderboplads paa Lendrup Skalde. (K. 11.) 

Bopladsen ligger paa Lendrup Skalde, et Stykke 
nylig opdyrket Hedeareal, tilhørende Gaardejer Grundt
vig Sørensen, Lendrup, Mtr. Nr. 2 a, Lendrup, Malle 
Sogn. Det afgrænses mod Vest og Nord af nogle ret 
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høje Limfjordsskrænter, beliggende ca. 100 m fra nu
værende Fjordstrand. Tæt ind mod Skrænterne ligger 
Lendrup Huse; lidt Vest for disse udmunder Frederik 
den 7 .s Kanal. Tæt ved den nordlige Skrænt ligger 
Ruinerne af tre Gravhøje, de har i sin Tid været ret 
store. Arealet, de ligger paa, er udyrket. Fra delte og 
Syd paa i en Længde af ca. 100 m og en Bredde i 

Flintredskaber fra Bopladsen ved Lendrup. 

Øst-Vest noget lignende er Bopladsen beliggende. 
Paa denne Plads findes Flintredskaber i Tusindvis. 
I nærmeste Omkreds findes ogsaa mange, men tnest 
færdige Ting. Muldlaget er ca. 15-20 cm. tykt, let 
sandet. I og paa dette findes Levnene, men deres op
rindelige Leje er mellem Muldlaget og et rødligt Sand
lag. Ploven har bragt dem for Dagens Lys. Der fin
des Flintredskaber baade fra ældre og yngre Stenalder, 
dog mest fra ældre. De ældre findes mest paa Pladsens 
sydlige Halvdel. Omtrent midt for Bopladsens Øst-
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side er fundet en Stenaldertomt; den vil blive omtalt 
i et Afsnit for sig selv. 

Den første Undersøgelse foretoges 9.-4.-1934. Siden 
er der fortsat ved given Lejlighed, særlig efter Vindens 
og Vejrlagets Hærgning af Arealet. Efter en saadan 
er der Pletter, der ser ud som brolagte med Flint
redskaber, Affald og Flintrester. Indtil nu er opsamlet 
over 400 Stk. Flintredskaber og ca. 200 mindre Ler-
karskaar. 

Stenalderhustomten. 

Den fandtes 16.-7.-1934, ved at jeg fandt nogle 
Skaar i .M uldlagets Overflade, hvoraf flere var orna
menterede, samt flere haandstore Sten, der saa ud, 
som de var udsøgte. Derefter undersøgte jeg 14 m 2 

par.. Stedet, 5 m i Øst-Vest og 3 m i Syd-Nord. 
Muldlagets Tykkelse var 20 cm, hvoraf ca. 15 cm er 
Pløjelaget og derunder et ca. 5 cm urørt Muldlag. 
I dette og ned i et rødt Sandlag laa Karsiwarene og 
en Del Flintsager. Skaarene er mest smaa, var meget 
vanskelige at opsamle, da de laa i et fast, sort, fedt
agligt M uld! ag. Skam·ene i Pløjelaget var ogsaa meget 
beskadiget. De fleste af de urørte Skaar laa i en 
Dybde af 15-20 cm, et Par Skaardynger ca. 30 cm. 
Mange af Skaarene er ornamenterede, mest udført 
m'ed Tandstok og Cardium. Paa et større Skaar findes 
en 3 cm bred og godt l cm tyk Vulsthank med 
Snorehul, af samme Form og Ornamentering som 
paa Skarpsallingkarret. I alt fandtes ca. 200 Skaar. 
I det midterste af de undersøgte Felter fandtes en 
Stenlægning. Oprindelig havde dens Størrelse, efter 
Stenenes Antal og Beliggenhed at dømme, været ca. 
1 m Øst-Vest og 50 cm Syd-Nord. Nu var kun 
.12 Sten paa oprindelig Plads, i Pløjelaget fandtes 40, 
som af Ploven lige var rodet fra deres Plads, l 0-15 
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fandtes i nærmeste Omkreds, slæbt fra Plads med 
Harve og Radrenser. Det var mest udsøgte, haandstore 
og flade Sten; desuden var der enkelte, som var indtil 
15-20 cm i Tværmaal. Der fandtes ikke Spor af 
Askerester paa eller omkring Stenlægningens Plads. 
[{un enkelte Skaar fandtes i dette Felt. 

De fremdragne Karrester fra Tomten laa i en 
skraa Firkant omkring Stenlægningen. Det var karak
teristisk, at der altid laa smaa Flintstykker sammen 
med Skam·ene. Toges et Stykke Flint frem, sad der 
som oftest et Skaar fasttrykket dertil med det fedtede 
Lag, de laa i. I et Felt laa en tildannet Flækkekniv 
mellem en Del tætliggende Skaar. I samme Felt laa 
mellem nogle Skaar en typisk Slagsten, pænt trekantet, 
med tre Slagender, hvoraf to viser Mærker af længere 
Tids Brug; tillige en stor Blok. I alt fandtes 5 typiske 
Slagstene. Det Lag, Skaarene laa i, var lidt humus
agligt med Masser af smaa fine Planterodstrævler, og 
dets Tykkelse var fra 5 til 10 cm. 

Levnene fra Tomten og det mest typiske fra Bo
pladsen, i alt 127 Flintredskaber og ca. 200 Lerkar
skaar, er indsendt til Nationalmuseet efter dettes 
Ønske. Det øvrige er .i Museumssamlingen i Løgstør. 

Stenaldet"boplads ved Svenstmp Strand. (K. 10.) 

Denne er beliggende paa Gaardejer Peder Sven
strups Ejendom, Svenstrup Mark, Malle Sogn, Mtr. 
Nr. 3, Malle. Sporene af Bopladsen fandt jeg 20.-9.-1931 
paa en Hustomtplads fra nyere Tid. Ved Fjernelsen 
af Huset er Kulturlaget borttaget, og derunder kom 
Laget med Oldsagerne til Syne; det saas i Form af 
en Del Flintaffald og Flækker. Siden da er der fore
taget U odersøgeiser ved Gravning 22.-9. og 12.-11.-1931 
og 11.-1.-1934. Ved disse er undersøgt 7 m 2• Det her 
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nævnte ligger paa den vestlige Del af Bopladsomraadet, 
som her ender paa en Skrænt, den ældre Limfjords
strand. 2.-4.-1934 foretog jeg en grundig Overflade
undersøgelse Syd og Øst for, da det i Mellemtiden 
var pløjet. Denne Undersøgelse viste, at Omraadet af 
Bopladsen har været af et ikke ringe Omfang, idet 
Levnene fandtes paa et Areal omkring 250 m langt 
og 60 m bredt. Paa Bopladsens østlige Side findes en 
lille Grusbankc, hvor Flintredskaberne er lige saa tal
rige som paa Skrænten ved Pladsens Vestende. Der 
har nærmest ogsaa været Værkstedsboplads, hvor 
Flintredskaberne tildannedes. Der fandtes en Del 
Flintaffald og flere godt tildannede Rygflækker og 
Flækkcknive, alt af haard, brunlig Flint. Af Redskaber 
er hidtil fundet næsten alle Arter af Flintredskaber 
fra ældre Stenalder. 

Ved den første Undersøgelse paa Vestsiden under
søgtes 4 m 2

• Deri fandtes 65 Stk. af en og vist samme 
Flintkerne, 80 Flækker, hele og brudte, og midt i 
det hele en smukt tildannet Skiveøkse; alt af hvid 
Flint. Ved den anden Undersøgelse, der omfattede 
3 m 2

, fandtes 2 Skiveøkser, 21 Flækkeknive, l Skra
ber, l Blok, 5 Slagstene og 28 Stlc Flintaifald. Fun
dene laa omkring to godt hovedstore Kampesten. 
Fundlaget laa under et 20 cm tykt M uld lag, direkte 
paa et Sandlag, i en Tykkelse paa 5 cm. I alt er 
over hele Bopladsen fundet og optalt 372 typiske 
Fund, hvoraf ca. Halvdelen er Overfladefund. Ved de 
her nævnte Pladser er kun Antallet af typiske Fund 
taget med. Paa el Omraade paa ca. 20 m X 20 m 
har jeg ved Overfladefund samlet 15 brede, flade 
Flækker, ca. 5 cm brede og 10 cm lange. Som Eks. 
paa Levnenes Antal bør nævnes, at ved en enkelt 
Overfladeundersøgelse, efter at Vind og Vejr havde 
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hærget Terrænet, fandtes 21 Kerneøkser og Skive
økser foruden flere Flækker m. m. paa ca. det halve 
af Otm·aadet, som da var under Plov. 

Bopladsen her ligger Sydvest for Bopladsen paa 
Lendrup Skalde, adskilt derfra ved en ca. 300 m 
bred Slugt, som deles af Svenstrup Aa, nu kun en 
Bæk, som munder ud i Fjorden tæt ved Fr. d. 7.s 
Kanals Udløb. Spredte over store Dele af Slugten 
findes Mængder af større og mindre Flintknolde, saa 
der har ikke været Mangel paa Redskabsmateriale. 

Det er mærkeligt med Forskellen paa de to nær
liggende Bopladser, idet Lendroppladsen har mange 
Levn fra yngre Stenalder, medens Svenstruppladsen 
udelukkende har ældre Stenalderlevn. Ligeledes at 
paa sidstnævnte Omraade findes, paa, det meste af 
Omraadet, talrige færdige Redskaber, men intet Affald, 
medens der paa den største Del af Lendruppladsen 
findes i Tusindvis af Flintaffald og Smaaflint. 

En Færkstedsboplads i Mllnksjønzp, Overlade Sogn. 
(K. 25.) 

Paa Gaardejer Carl Jakobsens M ark, M u n ksjørup, 
som er beliggende tæt mod den sydøstlige Ende af 
den n u udtørrede Vilsted Sø, bar ligget en Grus- og 
Sandbanke med ca. 30 cm sandblandet Muldoverlag, 
ca. 2 m høj og ca. 30 m i Tværmaal. 

Ved Undersøgelsen var Størsteparten bortkørt 
som Vejmaterialr, kun i den østre Side var saa meget 
tilbage, at der kunde skønnes om dens urgamle 
Fysiognomi. Nu er det hele bortkørt og Stedet under 
Plov. 

I ældre Stenalder har paa denne, dengang nøgne 
Banke, boet en lille Menneskestamme, endda vist 
temmelig længe, idet Levnene fra dens Virksomhed 
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var at finde i Tusindtal i Form af Flintredskaber, 
alt af ældre Præg. Jeg blev opmærksom paa Buplauseu 
14.-10.-1928 ved at se Flintflækker i den afrømmede 
Fyld, som var kastet til Side. Derefter foretoges fire 
Dages Gravning. Paa et mindre Omraade af den til
sidekastede Overjord fandtes over 400 Flækker, hvoraf 
ca. 100 var hele og pænt tildannede. Der fandtes kun 
l Skiveøkse og l Kerneøkse. Blandt Flækkerne er 
mange Ryg-Flækker og Flækkebor og en Flækkesav, 
flere ::~f Flækkerne er over l O cm lange. Omtrent 
samlet fandtes 6 Tværpile sammen med en Del Smaa
flint. Der fandtes ogsaa enkelte Blokke. Paa det lille 
urørte Stykke i Østsiden foretoges en nøjagtig Undere 
søgeise af 4 m 2 for at faa konstateret Oldsagernes 
oprindelige Leje; det viste sig, at disse havde ligget 
direkte paa Sand- og GruslageL At der har været en 
ikke ringe Tilvirkning af Flintredskaber ses af Lev
nenes Talrighed; men Forholdene for en grundig 
Undersøgelse i saa Henseende var jo meget ugunstige, 
da, som nævnt, næsten hele Laget var omrodet. 

Samtidig med Pladsen her fandtes Skalrlyngen ved 
Bjørnsholm (K. 27) paa Søens nordvestlige Hjørne; ca. 
300 m Nordøst for denne ligger en anden Skaldynge 
paa Gaardejer C hr. Greths M ark i Aale. U n der Bort
kørslen af Fyld ved Opførelsen af de nye Avlsbyg
ninger til Bjørnsholm fandtes endnu et Pat· Skal
dynger; saa der har været livlig Virksomhed omkring 
og paa Vilsted Sø i Ol d tiden. 

BRONZEALDEREN. 

Kvindegrav i den fredede "Me.lhø.i" i Mjallerup, 
Løgsted Sogn. (K. 13.) 

Graven blottedes ved, at der ''ar anbragt en Sand
grav ved Højens Østside, og efterhaanden var den 
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kommen Højfoden saa nær, at denne undermineredes 
og skred ned i Sandgraven, hvorved Gravkisten kon~ 
til Syne. Heldigvis blev jeg opmærksom paa Ødelæg
gelsen, inden alt for stor Skade var sket, og ind
berettede Sagen til Nationalmuseet. 30.-6.-1930 og de 
følgende fire Dage foretog Konservator Rosenberg fra 
Nationalmuseet en Undersøgelse af Graven. Gravkisten 
var sat af flade Sten, den var indvendig 2 m lang 
og 1/2 m bred. Dækket bestod af en meget stor, flad 
Sten over Kistens Midte og en mindre ved hver Ende. 
Alle Aabningerne mellem Stenene var udfyldt med 
srriaa, flade Fliser. Den indeholdt en Kvindebegravelse 
fra ældre Bronzealder. Med sit Gravudstyr staar Fundet 
paa Højde med Egh,edkvindens, naar undtages, at 
Gravgodset her ikke var saa godt bevaret, hvad Dragten 
angaar. Smykkerne derimod er fuldt saa godt beva
rede, og her er endda Guldsmykker. 

Liget har ligget paa Ryggen, med Hovedet mod 
Sydøst. Det har været en meget høj K vinde, hvad 
der kunde ses af, at Ligresterne strakte sig næslen 
over hele Gravkistens Længde. Ligets Leje kunde ses 
langs Gravens Bund som mørke Afskygninger i Jord
laget. Enkelte Knoglerester fandtes ved Fodenden. 
Kraniet fandtes som en gullig Substans omgivet af 
lidt HamTester, af disse kunde ses, at hun havde hørt 
til den lysblonde Type, som var almindelig i denne 
Periode, mellem ca. 1500 og 1000 Aar f. Chr. Der 
fandtes en Mængde Tøjrester, af hvilke flere var saa 
v:>lbevarede, at Væveformen, toskaftet, let kunde ses, 
der fandtes store Rester af Duske og Snore, som havde 
været brugt til at holde Dragten sammen om Legemet 
med, alt i brunlig Farve. I Haaret havde siddet en 
Bøjlenaal, om Halsen en bred Ring. Paa Ligets Midje 
laa en stor Bronzeplade og en Bøjlenaal; om venstre 
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Ankel en bred Ring, alt af Bronze og ornamenteret. 
Ved venstre Side laa en Bronzedolk i Skede af Træ 
og Skind. Ved begge Sider af Kranieresterne laa to 
dobbeltsnoede Spiralguldringe, ca. 3-4 cm i Tvær
maal, efter deres Plads at dømme antagelig Haarringe. 
Liget havde været indsvøbt i en Kohud, af denne 
fandtes mange Haarrester. Som U n derlag fandtes 
Resterne af en Træplade. Under denne, direkte paa 
Gravens Bund, laa et ca. 10 cm tykt Rallag som 
Værn mod Fugtigheden. Efter Gravkistens Tømning 
blev den fyldt med Jord, Dækstenene lagt paa Plads 
igen, og det hele dækkedes godt med Jord, derefter 
sattes en Fredningssten nær Gravkistens Sydende. 

En Enendtbens Graukiste. (K. 5.} 

1936 undersøgte jeg en Gravkiste paa Bunden 
af en i over 60 Aar overpløjet Høj paa Gaardejer 
Jakob Gertsens Ejendom, Ø. Ørbæk, Mtr. Nr. 4 b, 
Kornum Sogn. Ejeren havde de sidste Aar stødt paa 
Sten med Ploven og gav sig til at fjerne disse. Gra
ven bestod af en lille Gravkiste, gravet ned i Under
laget under Højtomten. Den laa ret Øst-Vest. De 
to sidste Sidesten i Østenden skruaede lidt sammen, 
saa at Kisten kun var 25 cm bred, hvor Endestenen 
havde staaet; denne var fjernet, inden jeg kom til 
Stede. Graven laa midt i Højtomten i en Dybde af 
70 cm under Højens nuværende Overflade, den var 
kun synlig som en svag Forhøjning. I Gravkistens 
Vestende, hvor Benene havde ligget, fandtes endnu 
nogle Benrester paa Plads. Gravens oprindelige Længde 
har været ca. 180 cm, Bredden 45-50. Den var sat 
af smaa, flade Sten i Størrelse fra 20 til 40 cm i 
Længden og fra 8 til 30 cm i Bredden, en enkelt 
var 50 cm lang, ingen var over 10 cm tykke. Den 
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var brolagt i Bunden med almindelige Brolæggersten; 
der fandtes ingen Dækste11. Af Gravgods fandtes intet, 
hvad heller ikke var at vente under de givne For
hold. Jeg undersøgte den opkastede Jord temmelig 
godt, men uden Resultat. Det halve af en for nylig 
knækket Flintdolk fandtes i Fylden, men ikke under 
Omstændigheder, saa den kan regnes for Gravgods. 
Endnu et pænt tildannet Flintstykke fandtes, nærmest 
en lille Dolk, i Højfylden et Par Meler fra Graven. 

Højtomten hører til en Gruppe, som af ældre paa 
Egnen kaldes Trehøje. De to andre ligger ca. 150 m 
Syd for, i øst-vestlig Retning, med en indbyrdes Af
stand paa ca. 30 m. Gaarden, hvortil de to sidste 
hører, er bygget tæt ind mod Foden af den østre 
Høj. I den vestlige har jeg forelaget en Prøvegravning, 
men fandt intet. Gruppen ligger paa et Højdedrag, 
kaldet ))Korsbakke«, ca. 2 km Sydøst for Løgstør, 
den har været sløjfet saa længe, at den ikke er at 
finde paa de ældste Generalstabskort. Gravkisten er 
ilyttet ind i Ejerens Have, den skal til Limfjords
m u se et i Løgstør engang. 

Bronzealdergravkiste i en ødelagt Høj paa J\lfiallerup 
Fællesskifte, 111tr. Nr. 18, Mjallemp, Løgsted Sogn. 

(K. 14.} 

Undersøgelsen foranlediges ved, at jeg af Slagter 
Rasmus Busk, Kornum, fik foræret en smuk, tyk
nakket, sleben Flintøkse, han som Dreng havde fundet 
i nævnte Høj. Ældre Folk fortalte, at der ha v de været 
en Rundkreds af meget store Sten omkring Højen, 
nu var disse for længst fjernet; det har altsaa været 
en typisk Hunddysse. Efter Fordybningerne, hvor 
Stenene har staaet, at dømme, har Højen haft el 
Tværmaal af 25 m. Højden nd Undersøgelsens Be-
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gyndelse var 1,25 m. I Fordybningen fra en tidligere 
Gravning fandies eu forstyrret Jernaldcrbcgn:.velse, 
der vil blive omtalt senere under Jernalderfund. Des
uden fa ud tes to ornamenterede Skaar fra yngre Sten
alder. Da der ikke her fandtes nogen Bundgrav, ud
videde jeg Udgravningens Omraade l m længere mod 
Syd i en Firkant paa 2,25 m X 2,25 m. Ca. 50 cm 
nede stødte jeg paa en Stensætning, 2 m lang, l m 
bred og 40 cm høj. Da denne var fjernet, fremkom 
en Gravkiste med fire mindre, flade Sten som Dække. 
Efter Borttagningen af disse viste sig Gravens Form, 
fyldt med Muld mellem Randslenene. Efterhaanden 
som Mulden toges op, kom Rande af Kar til Syne; 
da al Jorden var renset væk, kom der brændte Ben 
1.il Syne i den midterste Del af Kisten, i en Længde 
af 40 cm og i 20 cm's Bredde. Under Fjernelsen af 
Benene fandtes det medgivne Gravgods liggende blan
det med det øverste Halvlag. Først kom Pladesmykker 
frem i Kislens Sydside, dernæst et Armbaand nær 
Nordsiden, oven over dette en Dolk med Fæsteenden 
hen over Halvdelen af Baandet. Dolken laa paa Høj
kant med Spidsen mod Vest, den var bøjet i Halv
maaneform, vist fordi alle Smykkerne har været brændt 
sammen med Liget; de var saa medtagne, at de kun 
kom frem i større og mindre Brudstykker. Det var 
alt af Bronze. Der var Rester af en stOT og to mindre 
Bælte plader, alle tre smukt ornamenterede. Armbaandet 
er ægovalformet, den ene Ende ender i en Spiral
snoning, den anden var brudt af. Dolken har lo 
paralleltløbende Streglinier ned ad Klingens Fladsider. 
Tre af FæstenagJerne sad paa Plads, men løsnedes, 
da Dolkens Kant var opirret. 

Benene og Smykkerne laa om gi ve t af flere større 
Karstykker, tre langs hver Side. Et større Stykke 
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Karoverdel stod i Gravens nordøstlige Hjørne med 
Indersiden mod Stenene. Et større Midtstykke laa 
som Dække over Benene. Bunden af Karret laa paa 
Fladen ved Gra,•ens sydvestlige Hjørne uden for den 
Del, hvor Benene laa. Altsaa en meget splittet An
vendelse af Karret, vistnok ret enestaaende. Største
delen af Karresterne var saa skøre, at det var umuligt 
at faa dem opsamlet; dog reddedes saa meget, at 
Karrets Størrelse og Form kan konstateres. Det bar 
været et stort, rundbugel Kar, ca. 50 cm i Tværmaal 
omkring Bugen og noget lignende i Højden. Ved 
Handen og Bunden henholds,·is 25 og 20 cm. Det 
er tykvæggel med brunlig Patina, med fem vandrette, 
tætliggende Skurer, hver ca. l cm bred og neglebuede, 
rundt om Karret, hvor Hals" og Kantpartiet begynder. 
Da Karret altsaa har været for stort Lil at staa i Gra
ven, har man siaaet det i Stykker og deraf lagt en 
Ramme om de brændte Ben. 

T Højf •ldcns Prof il kunde Lydeligt . es al IJøjcn 
har y, rel anlagl i lo T mpi. Gn1vki ·le ns indv •ndigc 
Mnal \'ar 120 ·m lang, ca. 40 cm bred og 25 m ti h. 
Fund 11 er i Mu se umssamling n i Løg lør. Højen 
bl v restaurer l eCL l' IH.h~r ·øg l •n, o Gravkisten 
ligg .r fril !'r •mm e midt i Højen. 

En ældre Bronzealdergraukiste. (K. 6.) 

Paa Gaardejer Anton Frandsens Mark, Ørbæk
gaard, Ø. Ørbæk, ligger to fredede Gravhø,je; mellem 
disse ligger Tomten af en i O\'er 50 Aar overpløjet 
Høj. Med Ejerens Tilladelse foretog jeg l 936 en Un
dersøgelse i Tomten; ved denne frem kom en urørt 
ældre Bronzealdergrav. 

Omkring selve Graven fandtes en Stensætning af 
mest hovedstore Sten, enkelte af de nederste og in-
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derste var lidt større. Alle Mellemrummene var fyldt 
med Ral, og ovenpaa iaa ei tykt Lag, som i Østenden 
var 20 cm, i Vestenden 30 cm tykt, ogsaa paa Bunden 
laa et 20 cm tykt Lag. 

Omtrent midt i Graven, nær Nordsiden, laa et 
Bronzesværd i Træskede. Det laa paa Fladsiden med 
Haandtaget mod Vest. Det er nogenlunde velbevaret, 
naar undtages selve Haandtaget, hvis Træ- eller Ben
dele er hortsmuldrede. Paa deltes Plads lan en Spansk
grøntmasse, hvori fandtes saa mange Brudstykker al' 
Fæsteknappen, at dens oprindelige Form kan ses; 
den har været rund, ophøjet ind mod Midten, endende 
i en lille Tap. Paa den ophøjede Flade ses Rester af 
koncentriske Ornamenteringer. P::ta et til Tappen ved
hængende Stykke ses denne Ornamenteringsform 
tydeligt. Knappen er 6 cm i TYærmaal. Sværdet er 
47,5 cm lang, 4,5 cm bredt ved Heftet, 3,5 cm bredt 
ved Midlen, l cm ved Spidsen. Langs begge Sider ar 
Klingens Rygflader findes fire paralleltløbende Streger. 
Selve Odden er afbrudt, en Skade fra før Gravlæggelsen. 
Træskeden var saa medtaget, at det var umuligt at 
faa den hel frem. Ved den yderste Forsigtighed lyk
kedes det at redde enkelte Fragmenter deraf, som dog 
er stærkt forvitrede. 

Graven laa ret Øst- Vest, var sænket gennem 
M uld- og Sandlaget og lagt paa et Kridtlag, som træfTes 
nær Overfladen. Den var 220 cm lang, 50-55 cm 
bred og 60 cm dyb, maalt ved Gruslaget paa Bunden. 
Stenrøsens Længde 3 m, Bredde 2,10 m. 

Urnefund fm Brøndum. (K. 9.} 

Brøndum Vejrmølle, som i 1932 blev nedrevet, 
var bygget paa en Oldtidshøj tilhørende Husmand 
P. Søndergaard, Matr. Nr. 4 g, Brøndum, Skarpsal
ling Sogn. 
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Efter Møllens Nedlæggelse blev Tomten anvendt 
til Sandg_rav. Ved Borttagning af Sand fandtes af 
ovennævnte Ejer 4 Urner, de tre blev ved Optagel
sen ødelagt, og Skaarene m. m. ænsedes ikke. Den 
fjerde kom hel frem, fyldt med brændte Ben, oven 
paa hvilke der laa en tynd, ringsnoet Bronzetraad. 
Urnen er rundbugel med snævert Halsparti og meget 
tyndvægget. Det halve af Laaget er bevaret. Det er 
fladt med nedadvendende Fals til at sidde inden for 
Karrand en. 

Urne og Brændtbensgrave i en Høj paa Lundby Hede. 
(K. 17.} 

Højen tilhører Enkefru Beltoft, Lundby Mølle, 
Matr. Nr. 16, Lundby Sogn. Fra Højens Østside er 
fremdraget tre Bronzealders Sekundærgrave, en med 
Urne og to med brændte Ben uden Urner. Urne
graven, der var undersøgt af ukyndige og ødelagt, 
havde ligget paa Højens Østside. Den indeholdt en 
33 cm høj Urne, hvori der fandtes en Barberkniv, 
61/2 cm lang. 

l m Syd for Urnegraven laa en anden Grav. Det 
var en lille Grav, sat af fire flade Sten med en større 
og mindre Sten som Dække. Graven var kun 30 cmX 
30 cm i Tværmaal og ca. 20 cm dyb. Lige under 
den mindre Dæksten laa paa Benene en lille Toilet
kniv, 3,1 cm lang, og en Syl af Bronze. 

Den tredie Grav laa ca. 1/s m dybere i Højens 
Sydøstside. Retning SØ-NV. Det var en Brændt
bensgrav uden Gravgods. Den var l m lang, 30 cm 
bred og 15 cm dyb, pænt opsat med to flade Over
liggere, som sluttede sammen med jævne Sider. Bun
den var brolagt med hugget Flint. Benene laa over 
det meste af Graven, de fleste dog i Nordøstenden. 

18 
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Benene blev efter Undersøgelsen i Gravene, og Pæk
stenetie lagdes over. Benene fra U ruegraven blev gra
vet ned, hvor Urnen havde staaet; derefter dækkedes 
alle tre Grave til, og Højen repareredes tilbage til sin 
oprindelige Skikkelse. 

Ved denne Høj ses tydeligt, at Fylden er taget 
tæt omkring Højfoden, da der rundt om denne er en 
Fordybning, som det meste af Aaret er. vandfyldt 
Kun ved Østsiden er en Passage, et Par Meter bred, 
ad hvilken man kan komme til Højen. Denne ligger 
ene paa en stor, omtrent jævn Lavning midt paa 
Lundby Hede. Fundene er indsendt til National
museet. 

Urnebegravelser fra yngre Bronzealder paa Matr. Nr. 5 a, 
Engelstrup, Vindblæs Sogn. (K. 20.) 

Paa Gaardejer Anders Pedersens Ejendom, oven
nævnte Matr. Nr., ligger 6 Høje i Gruppe. Tre ligger 
i Række NØ--SV paa en Strækning af ca. 100 m Syd 
for Rækken, knap 100 m fra denne, Jigger en enlig, 
ubeskadiget Høj, som jeg fik fredet 1936. Vest for 
den nordøstlige Høj ligger to smaa Højtuer, hver 5 m 
i Tværmaal og 70 cm høje, grænsende sammen med 
Fodkransene. De tre Høje i Række er kun Ruiner. 

Syd for den nordøstlige Høj har i flere Aar væ
ret en Sandgrav. I Overlaget over denne, tæt Syd 
for Højfoden, fandtes to Urner med brændte Ben, 
der gik til Grunde. Et Par Aar forud blev i samme 
Grusgrav fundet en Orne med brændte Ben, der og
saa gik itu. Men ved Undersøgelsen af Indholdet 
fandtes mellem Benene en Del korsformede Knapper 
af Ben, samt Pnkelte Hundetænder, tildannede som 
Smykker; disse findes nu i Vesthimmerlands Museum 
i Aars. 
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De tre Urner fandtes ca. 3-4 m Syd for Højens 
Fod. 

Da de to smaa Højtuer, grundet paa Sandgravens 
Nærhed, inden længe vilde være dødsdømte, foretog 
jeg en Undersøgelse af dem. Jeg antog dem for at 
være Jernaldergraytuer, da denne Periodes Levn tid
ligere var forekommet flere Steder i Nærheden. Men 
det slog fejl, for midt i den sycllige Tue fandtes en 
Brændtbensgrav fra yngre Bronzealder. De brændte 
Ben laa løse i en lille Stensætning, ca. 40 cm lang 
og ca. 25 cm bred. I Bunden laa en aflang, flad 
Sten i Retning SØ- NV, skraanende ca. 15 cm nedad 
mod NV. Tværs for denne Ende stod en 24 cm lang 
og 20 cm bred flad Sten paa Højkant; langs Syd
siden stod to Sten paa Højkant, omtrent af samme 
Størrelse som sidstnævnte; tre mindre Sten udfyldte 
Mellemrummene. Nede i den lave Del af denne 
simple Stensætning laa en lille Dynge brændte Ben, 
oven paa hvilke der laa en lille Bronzekniv, 3 cm 
lang og 1 cm bred, den havde hverken Haandtag eller 
Skaft. I den nordlige Tue fandtes intet. 

Yngre Bronzealders Umebegravelse under flad Mark 
paa Mali'. Nr. 1, Næsborg By og Sogn, tilhørende 

Hu.~mand Hans ivfosgaard. (K. 8.} 

Denne Begravelse fandtes ved at en stor Sten 
paa flad Mark kom i Vejen for Ploven; der blev saa 
gravet for at faa den (jernet, og derved fandtes Urnen. 
Den har været rund buget med stærkt indsnævret Hals
parti. Højde 18 cm, meget tyndvægget. Den stod 
nedgravet under flad Mark, nær Nordsid,en af en 
jordfast Sten, der var 6fi cmX65 cm. Urnen stod 
40 cm under Overfladen med Bunden opad og var 
fyldt med brændte Ben. Der fandtes intet Gravgods. 

18* 
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Smaafund. 

Fra en Høj, som for mange Aar siden blev sløj
fet ved Aggersund Syd, fremkom en Bronzealderbe
gravelse, hvis Indhold blev ødelagt; dog reddedes et 
Bronzesværd, som er brækket i tre Stykker, det har 
oprindelig været ca. 40 cm lang og er 45 mm bred. 

I Bunden af en overpløjet Høj, »Vejhøj<<, tilhø
rende Gaardejer Anders Nørgaard, Vejhøjgaard, Matr. 
Nr. 4 b, Brøndum, Skarpsalling Sogn, fandt Ejeren 
en Bronzeragekniv. Den er ualmindelig godt bevaret, 
er 13,5 cm lang og 4 cm bred. Haandtaget er spiral
snoet, drejet til højre. 

Under Grøftarbejde i Engelstrup Kær fandtes en 
10 cm lang Bronzeøkse, som er skænket til Museums
samlingen i Løgstør. 

JERNALDEREN. 

Hustomtu. (K. 22.) 

Paa Gaardejer Jens Peter Jensens Mark, Matr 
Nr. 7 a, Oudrup, ligger to store Bakkeknuder, hver 
med en Gravhøj paa sin Ryg. Ind mellem Bakkerne 
gaar der en dyb, ca. 125 m bred Slugt i sydøst-nord
vestlig Retning; op ad Slugtens Sider findes mange 
Rester af Jernalderbebyggelser. Foruden i Tusindvis 
af Potteskaar og Mængder af Knusesten, som findes 
i Muldlaget, er der plØjet et stort Kværntrug op, som 
staar i Ejerens Have. Efter Ejerens Udsagn blev om
kring Aarhundredskiftet taget et helt Kar op, der ind
sendtes til Nationalmuseet. 

Ca. 400 m Syd for, paa Snedkermester Peder 
Joels Mark, Oudrup, findes ogsaa Levninger af et 
Jernalderhus; der er konstateret Askelag flere Steder; 
et helt Kværntrug med en Knusesten i er fundet der. 
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Paa sidstnævnte Plads, ikke langt fra Tomtplad
sen, undersøgte jeg 1936 en Affaldsgrube fra Jern
alderen. Den laa paa flad Mark, var 125 cm i Tvær
maal og gik grydeformet ned i Jorden indtil 50 crn's 
Dybde. Grubens Grænser adskilte sig skarpt mod et 
hvidt Sandlag, som ind mod Gruben var brunet af 
Ild. Naar undtages ca. 15 cm paa Grubens Bund, 
som v.ar et stærkt trækulblandet Sandlag, var hele 
Gruben tæt fyldt med Lerkarskaar, Aske og haand
store Sten, hvoraf enkelte var Flint. Omtrent halv
vejs nede i Gruben, over hele Grubens Omfang, laa 
et ca. 5 cm tykt, . rent, rødligt Askelag. I den østlige 
Halvdel fandtes en forvitret Hestetand, to Knusesten 
samt en lille, lys Glittesten. Ved Sortering og Sarn
mensætning af Skaarene viste det sig, at der havde 
været 12 Kar, idet lige saa mange Karbunde kunde 
konstateres. To har et rundt Hul paa Midten. En
kelte af Karrene har kunnet samles saa meget, at 
Størrelse og Form kan ses. To af dem har Finger
og Negletryksornamentering. Det største Kar har væ
ret 30-35 cm i Tværmaal og Højde; dets øverste 
Hal v del er jævn og sodet, medens nederste Halvdel 
er paaklasket og stærkt hvidgulbrændt. Dette Kars 
nederste Halvdel laa underst i Laget. Det kunde 
godt se ud, som de andre Kar har staaet inden i 
dette. Fundet er i Museumssamlingen i Løgstør. 

Angaaende følgende tre Steder, hvor jeg har fun
det Jernalderbopladser i 1936, paa Gaardejer Anders 
Pedersens Mark, Engelstrup (K. 19), paa Malle Hede
gaards Mark (K. 24), tæt Øst for Ranurn, og paa 
Malle Degnegaards Mark (K. 18), Malle, vil jeg hen
vise til Professor Gudmund Batts Bog om Jernalder
udgravninger i Himmerland, Aarb. f. nord. Oldk. og 
Hist. 1938. Paa de tre Steder er under hans Ledelse 
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foretaget saa store Undersøgelser, at der er konstate
ret flere Beboelser paa hver. Hustomten i Engelstrup 
var den første Jernalderhustomt, hvor der blev fun
det Kridt til Gulvmateriale. Det samme fandtes i en 
førromersk Tomt paa Malle Degnegaards Mark. Hus
tomten fra Malle Hedegaard blev brugt som Model til 
et Jernalderhus paa Hjerl Hede, som byggedes under 
Professor Gudmund Hatts Ledelse for Direktør Hjerl 
Hansen. Naar undtages l\<falle Degnegaards Tomten 
er alle de her nævnte fra romersk Tid. 

Grave. 
Romersk Jernaldergrav i Høj paa Matr. Nr. 9 a, 

Vindblæs By og Sogn, 
tilhørende GaardeJer Martin Fisker, Vindblæs. (K. 21). 

Paa nævnte Matr. Nr. ligger tre smaa Høje, med 
ca. 50 m Mellemrum, i Retning Ø-V. De ligger i 
Højrækken Vindblæs-Oudrup. Den østre og ' 'estre 
har været fredet siden Halvfemserne; den midterste 
har i mange Aar været overpløjet. l Sommeren 1934 
var den saa meget udjævnet, at Ploven blottede et 
Gravkammer. En Undersøgelse af Kamret blev fore
taget 1\J35. Det ''iste sig at være en velbevaret Jern
aldergravkiste, opsat af 8 Sten med de jævne Flader 
vendt mod Gravsiden, tre paa hver Side og en for 
hver Ende, i Bunden understøttede af enkelte hoved
store Sten. Der var ingen Dæksten. Gravens Længde 
er 165 cm, Bredden 96-117 cm paa de to bredeste 
Steder. Gravbunden er den oprindelige Overflade. 
Den midterste af Sydsidens Sten ligger 40 cm læn
gere mod Syd end de to andre. I dette Rum stod 
tre Kar, henholdsvis en Krukke, et lille Fad og en 
lav, bred Kop. Krukken er 19 cm høj, Fadet 10 cm 
høj og 23 cm bred ved Randen, Koppen 6 cm høj. 
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Alle Kar er med Hank. De stod samlede i Rummets 
Østende i Retning Ø- V, henholdsvis Krukken, Fa
det og Koppen. Omtrent i Rummets Midte fandtes 
et 10 cm langt og 6 cm bredt Skaar af et andet Kar. 
I Gravens Vestende, midt for den vestre Sten i Nord
siden, laa et Hankekar med Bunden i Vejret, det er 
6 cm højt. Tæt Vest for Karret fandtes et 6 cmX 
6 cm stort Skaar. Paa Gravhundens nordlige Side 
laa en Del smaa, kalkholdige Benrester. 

Fundet blev indsendt til Nationalmuseet, og Eje
ren skænkede Gravkisten sammen med et 2 m bredt 
Jordstykke omkring den til Fredning til National
museet. 

Ødelagt romersk Jemaldergrav. (K. 23.} 

I Toppen af en i mange Aar overpløjet Høj paa 
Matr. Nr. 7 a, Oudrup, er fundet mange Skaar fra 
en forstynet Jernaldergrav. Kun fra et lille Fad 
fandtes saa mange Skaar, at Størrelse og Form kunde 
ses. I Bunden af Højen fandtes en ildsprængt Skarp
ende af en sleben Flintøkse og en Del større Træ
kulsresler. Meddelelse om det sidste blev indberettet 
til Nationalmuseet. En af dets Udsendinge saa paa 
Fundet under et tilfældigt Besøg og antog det som 
Baalrcster fra før Højen sattes. Der blev dog ingen 
Undersøgelse foretaget. 

Ødelagt romersk Jemaldergrav i en Høj paa 1l~iallemp 

Fælleslod Jvlatr. Nr. 18, Løgsted Sogn. (K. 14.) 

I Toppen af nævnte Høj fandtes en forstylTet 
Jernalderbegravelse. De1: blev fundet to hele Kopper 
med Hank, og mange .Skaar fra syY-otte Lerkar, ca. 
40 cm under Overfladen. Ca. 20 cm længere nedl.' 
fandtes store Rester af et Baalsted med mange Styk-
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ker Smaanint, imellem h'•ilke fandtes en Del smaa 
Karskaar. I sc-1iran1e Dybde fandtes et større Bund
slykke af et Fad med en paasat Kant rundt om Fa
dets indvendige Side, ca. 5- 6 cm fra Bunden. Den 
indvendige Kant af Randen · vilde, om Fadet haYde 

Jernald erlerka r fra en Grav i 1\Ijal\erup. 

været helt, have dannet et rundt Hul midt over Fa
dets Bund, vistnok det eneste fundne Stykke af den 
Slags. Trods grundig Undersøgelse fandtes ikke flere 
Skaar til dette Stykke. To SkiYeskrabere fandtes og
saa mellem Baalresterne. Der blev ikke fundet Spor 
af Sten, som kunde antyde, at Graven har været 
stensat. 

Romersk Jemaldergrav i Skarpsalling. (K. 15.) 

Under Grusharpning i en Grusgrav, 350 m Syd 
for Salling By, paa et Areal tilhørende Husmand Niels 
Holm, Salling, Matr. Nr. 5 f, Salling, blottedes i Efter
aaret 1939 en Jernaldergrav. Da jeg kom til Stede, 
var det hele næsten ødelagt. Hele Gravens Nord
side, en Sten fra Østenden og en fra Sydsiden var 
skredet ned i Grusgraven. Tilbage var en mindre 
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Sten i Østenden og en stor i Sydsiden. I Vestenden 
stod en Sten, som havde udgjort hele Gravens Vest
ende. Gravens Længde var 155 cm; at dømme efter 
de tilbageværende Endesten har Bredden været mel
lem 50 og 65 cm i Enderne, Højden ca. 60 cm. Den 
var sænket l m ned i Undergrunden og havde været 
under Høj, hvilket kunde ses af, at Muldlaget paa 
en Strækning af 5 m til hver Side af Graven var 
sænket ned i Sandlaget til dens Overkant. Paa Over
fladen var den forlængst udjævnet ved Dyrkning. 

Ved Undersøgelse af Gravbunden fandtes neder
ste Halvdel af en lav, bred Kop med Hank, 6 cm høj; 
den stod i det sydøstlige Hjørne paa oprindelig Plads. 
Alt det øvrige var gaaet i Løbet, men det kan ses, at 
der har været fem Kar medgivet som Gravgods for
uden det førnæYnte. Disse var: et rundbuget Kar, 
20 cm høj, et Fad, 11 cm høj, en omtrent retvæggel 
Krukke med Øre, 12 cm høj, et Skaar, 13 cmX13 cm, 
med Hank. Krukken har l cm bred, vandret Linie 
med Negleornamentering helt rundt 4 cn1 under Ran
den. Fra denne Linie gaar parallelle, lodrette Linier 
med samme Ornamentering hele Krukkens Flade rundt 
ned til Bunden. 

Foruden den her nævnte Højtomt, som ligger i 
Sydsiden af Grusgraven, er der to ødelagte Høje ca. 
100 m længere mod Nord paa et mod Syd skraa
nende Bakkedrag. 

Romersk Jernaldergravkiste og en Umcgrav paa Gaard
ejer Jørgen Hansens Mark, llfatr. Nr. 17, Næsborg. 

(K. 7.} 

Graven var aabnet og delvis tømt inden Under
søgelsen. To Kar var kommet til Syne, men gik i 
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Stykker ved Optagelsen. Ved Undersøgelsen fandtes 
en Dd flere Skaar midt for Syusideu, hvor de to l{ar 
havde staaet. I det modsatte Hjørne fandtes en lille 
Jernkniv med Rester af Træhaandtag, 5,5 cm lang 
og 2 -cm bred. 20 cm fra denne, i Hjørnet, stod et 
rundbugel Hankekar, 12 cm høj, med lodrette Streg
ornamenteringer over hele Fladen. Der fandtes og
saa et Stykke brændt Ben i Vestenden. Skam·ene 
stammede .fra et Fad med vandret Hank, 11 cm høj 

- i 
.Te rnalcl e rlerkm· fra en Grav i Næsborg. 

og 22 cm i Tværmmll ved Randen, og en lille Skaal 
med vandret Hank, 7 cm høj. Karlen, som havde 
taget de to Kar op, fortalte, at del lille stod i Fadet. 
Graven var 150 cm lang, 90 cm bred og 55 cm dyb, 
sat af seks store Sten, to i Østenden, to i Nordsiden, 
en i Sydsiden og en meget stor i Veslenden. I begge 
Sider, i Vestenden, manglede en Sten, de stenløse 
Mellemrum var 50 cm bredt, og Stenene har manglet 
siden Oldtiden. Bunden var et haardt, lerblandet 
Klæglag. Graven ligger paa gammel Kullurjord og 
har været under Høj engang, men dennes Konturer 
er nu fuldstændig udslettede. 
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Romersk Jemaldergrav med Skelet. (K 16.) 

Skeletgrav fra romersk Jernalder. Skarpsalling. - Fot. Thorning Lund. 
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. Denne Grav er fundet paa Gaardejer Otto Flys 
Mark i Skarpsalling Sugu i Foraaret l 940; den laa 
under flad Mark, og den fandtes, ved at Ploven stødte 
mod en af Gravens Sten. Under Arbejdet med at 
fjerne Stenen blev Ejeren klar over, at det maatte 
være en Oldtidsgrav, og sendte Bud til mig om Fun~ 
det. Jeg foretog den første Undersøgelse, og i Løbet 
af kort Tid var jeg klar over, at der fandtes et vel
bevaret Skelet i Graven. Nationalmuseet, som blev 
underrettet, anmodede mig om at gøre Undersøgelsen 
færdig. Da Gravindholdet blev frilagt, saas et vel
bevaret Skelet liggende paa højre Side, i Sovestilling, 
med stærkt optrukne Ben. I Gravens sydøstlige Del, 
tæt ind mod Knæene, stod fire Kar, og midt for Syd
siden laa en lille Jernkniv, 5, 7 cm lang. Af Karrene 
var det ene en Kop med Hank, 6 cm høj; den stod 
tæt ved Kniven. Dernæst et stort Kar med to tæt
liggend(', vandrette Streger midt omkring Karvæggen. 
Et lille Fad med vandret Vulsthank, et rødligt, buget 
Kar med Hank og længst mod Øst et meget skraa
vægget Fad. Alle Karrene stod med Hankene vendt 
mest mod Nord. Der fandtes flere Trækulsrester i 
Gravfylden i Gravens østre Ende. Midt i Graven, 
tæt Øst for Fodlmogl('rne, laa et 10 cm langt og 
3 cm bredt, forkullet Træstykke. 

Gravkisten laa ret Ø-V, oprindelig sat af 8 store 
Sten, tre i hver Side og en for hver Ende. Graven 
var 150 cm lang, 80 cm bred i Vestenden og l m 
bred paa Midten, og var gravet ca. 40 cm ned i et 
flintblandet Kalk- og Kridtlag, hvilket har virket be
varende paa Skeletdelene. 

Fundet indsendtes til Nationalmuseet. 
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En firevinget Bronzegenstand fra Vikingetiden. (K. 1.) 

Fundet fandtes af en Arbejder ved Aggersund 
Grusværk i Efteraaret 1932 i Fylden af en Gravhøj, 
som blev sløjfet, da den )aa i Vejen for Grusgravens 
Udvidelse. Højen laa paa Matr. Nr. 46 a, Aggersund, 
Næsborg Sogn. Bronzegenstanden blev sammen med 
en yngre Stenalder Flintdolk givet mig af Arbejderen, 
som havde fundet begge Dele i den nedkastede Høj
fyld. Det fundne Stykke er meget typisk og sjældent. 
Nationalmuseet har kun tre Stykker af samme Slags; 
de anslaas til at være fra omkring Aar 900. De er 
firevingede i Korsform med en forhøjet, hul, firkan
tet Tap i Midten, ca. 1,5 cm høj og det samme i 
Tværmaal. Mellem de yderste Vingeender er 6-7 
cm. I hver Ende er et lille Hul. Stykket har nok 
hørt til Sele- eller Ridetøj. Fundet indsendtes til 
Nationalmuseet. 

En middelalderlig Stigbøjle. (J(. 26.) 

1935 fandt jeg paa en Hedelod, Matr. Nr. l, Aa
rupgaard, Vindblæs Sogn, tilhørende Gaardejer Jens 
Dalsgaard, Ny Møllegaard, Vindblæs, en hel og fuld
stændig ubeskadiget Stigbøjle af Bronze. 

Rempladen er smukt ornamenteret med et Dyr 
af langstrakt Form, med en Hale af omtrent hele 
Dyrets Længde svunget i en langstrakt Bue hen over 
Dyrets Ryg. Benene er i Travstilling. Over Hovedet 
findes et dobbeltstreget Kors. Langs Pladens Y der
rand gaar en dobbelt Streglinie. I hvert af Hjørnerne 
sidder Resterne af Jernnaglerne, som har holdt Bøjle 
og Rem sammen. Forneden paa begge Bøjlens Sider 
findes et paastøbt Dyrehoved, et Øje i det ene kan 
endnu ses. Under Fodstykkets Forkant er paastøht 
seks rosetformede Pynteknapper. Forpladen er halv-
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maaneformet og ca. 2 cm bred, Bøjlens Fodvidde er 
8-10 cm. Den indsendtes til Nationalmuseets 2. Af
deling, som antog, at den stammer fra omkring Aar 
1100, og betegnede den som en stor Sjældenhed, da 
der ikke før var fundet nogen lignende. 

Findestedet ligger paa en af de gamle Vejstræk
ninger fra Limfjordsegnene omkring Bjørnsholm-Ra
num-Vilsted efter Nibe-Aalborg. Endnu ses nær Fin
destedet paa en smal, uopdyrket Hedestrækning fem 
paralleltløbende Hedeveje. Det er det eneste Sted, de 
gamle Veje kan spores mellem førstnævnte Byer og 
Banelinien fra Vindblæs til Gatten. Øst for denne 
kan de gamle Veje atter spores over Vindblæs Hede, 
tæt Syd for de fredede Oldtidsagre, inotil Sognevejen 
fra Salling til Gatten. 

Fredede Gravhøje. 

Husmand C hr. Nørgaard, Ørbæk, Løgstør: l Høj 
fredet 17-8-1931. Direktør .Johansen, Gøteborg: l Høj 
fredet under samme Dato. Begge Høje ligger paa 
Kridtbakken ved Ø. Ørbæk. Gaardejer Jens Bager, Aa
rupgaard, Vindblæs: 2 Høje fredet 14-1-1933. Gaard
ejer Niels Christensen, Bjærgaard, Borregaard, Onr
lade: l Høj fredet 15-7-33. Proprietær E. Bie, Lund
gaard, Overlade: l Høj fredet 15-7-33. Enkefru Holm 
Pedersen og Sønner, Toftebjerggaard, Løgsted: 3 Høje, 
Toftebjerghøje kaldet, fredet i Marts 34. Smedemester 
Christensen og Gartner Grønning, Vindblæs: l Lang
dysse fredet i Foraaret 34. Gaardejer Chr. Berg, 
Brusaa, Lundby: l Høj fredet 22-7-34. Enkefru Jes
persen, Hylkegaard, Husmand Charles Nielsen, begge 
af Frejstrup, Lundby, og Gartner F. W. Houmann, 
Brusaa, Lundby: l Høj, Skelhøj, fredet 12-8-34. Gaard
ejer Jens Peter Jensen, Halbjerggaard, Oudrup: l Høj 
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fredet 18-1-35. Proprietær A. Sloth, Hyllestedgaard, 
Vilsted: l Høj fredet 31-5-35. Gaardejer Jokum Jen
sen, Bradshave, Oudrup: l Høj fredet 29-7-35. Gaard
ejer Martin Fisker, Vindblæs: l Jernaldergravkiste 
fredet 7-8-35. Enkefru Pouline C h risten sen, Brus
gaard, Gundersted: 2 Høje fredet 18-8-35. Husmand 
HermatHI Busk, Borregaard, Qyerlade: 1 Høj fredet 
3-8-35. Gaardejer Anders Pedersen, Engelstrup, Vind
blæs: l Høj fredet 8-4-36. Hedeselskabets Plantage, 
Oudrup : Højen, hvori Skarpsallingkarret fandtes, fre
det 14-6-36. (Se: Beretning om Skarpsallingkarrets 
Findested m. m. i Aarbog for 1936.) Boelsmand Carl 
Chr. Roed, Oudrup: l Langhøj fredet 28-12-36. 

Naar undtages Toftebjerghøjene og Langdyssen 
ved Aarupgaard, ved hvis Fredning Aalborg Amts 
Fredningsnævn medvirkede, har jeg faaet alle her 
nævnte Oldtidsminder fredet uden Erstatning. 

Gravhøje paa Banherne langs Løgstørs Lim{!ordsstrand. 

Fra Oldtiden og indtil for et Par Menneskealdre 
siden var Fjordbankerne langs Limfjordsstrandene 
paa Løgstøregnen kranset af en Mængde Gravhøje. 
Den intensive Opdyrkning af Jorden sammen med 
nysgerrige Højplyndrere har efterhaanden beseglet 
deres Skæbne. 

Udgangspunktet begynder paa Lemlrup Skalde, 
hvor der lige ud mod Fjordskrænten, tæt Syd for 
Lendrup Huse, ligger Ruinerne af tre Høje med en 
indbyrdes Afstand paa ca. 10 m. Disse tre Høje stod 
indtil for faa Aar siden urørte, nu er de ødelagt ved 
hensynsløs Gravning. Den næste Højtomt, >>Sikles
høj«, ligger paa Siggaards Mark, Løgsted, paa det 
højeste Punkt af Fjordbankerne mellem Lendrup og 
Løgstør; den har været overpløjet i over en Menne-
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skealder. Den næste, »Peder Kræmmers Høj«, har lig
get paa Bakken tæt Øsl for Christiansmindcanlægget. 
Ifølge ældre Menneskers Udsagn skal den være øde
lagt for ca. 70 Aar siden; dog stod i mange Aar efter 
betydelige Rester, som nu er jævnet med Jorden. 
Ved den sidste Sløjfning blev ikke saa faa Oldsager 
ødelagt. 

Tæt Nord for Ejendommen Frederikshøj paa 
Bakken Syd for Løgstør laa for ca. 60 Aar siden 
mishandlede Rester af en Høj, kaldet Frederikshøj, 
nu ses kun en svag Bøjning i Terrænet, hvor den 
har ligget. Paa Toftebjerg Bakker ligger de bekendte 
tre Toftebjerghøje, nu istandsatte efter at have ligget 
som gabende Ruiner i over tyve Aar. Paa den øst
lige, nær Viborg-Hobro Landevej, skrev Ingemann, 
ifølge Traditionen, Sangen »Der staar et Slot i Vester
led«. Staar man paa Toppen af denne Høj, har man 
den mest henrivende Udsigt over Løgstøregnen, Lim· 
fjorden og Hanherrederne, afsluttende i Nordvest mod 
Vesterhavets Dis. Hvor Bakken Syd for Løgstør 
skraaner mod sin Afslutning mod V. Ørbæk Kærdrag, 
har der ligget tre Høje i Række Ø-V, en umiddel
bart Vest for Banelinien og to Øst for denne. Spo
rene af de to vestlige er nu fuldstændig borte; den 
østlige er endnu at se som en stor Forhøjning tæt 
Syd for A visbruger Schmidt Andersens Gaard. En 
stor Del af Højens Rester blev i 1938 kørt ned i 
Sygehusets Have i Løgstør som Fyld. 

Hvor Løgstør-Nibe Landevej snor sig op over 
Korsbakke, paa hvis Sider Ø. Ørbæks Gaarde og 
Huse ligger, har der oppe paa Bakkens Kam ligget 
tre Høje. To tætliggende ca. 50 m Syd for Vejen, 
den tredie ca. 100 m Nord for denne. Ogsaa de har 
været sløjfede et Par Menneskealdre, nu ses de kun 
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som svage Hævninger i Terrænet. De kaldtes gam
mel Tid >JTrehøje«. 

Tæt Nord for Vejen fra Smak Mølle til Talstrup 
ligger paa Bakkens højeste Punkt Tomten af en i 
mange Aar overpløjet Høj. Det ser ud, som det kun 
har været en lille Høj. 

Pua Kridtbakkens højeste Punkt findes to store, 
fredede Høje, mellem disse ligger Tomten af en tredie, 
som har været overpløjet i over 50 Aar, den ser ud 
til at have været den største. Ca. 300 m længere 
mod Nord ligger en stor, overpløjet Højtomt, som i 
gammel Tid kaldtes for nGrønhøj«. For over 50 Aar 
siden gravede Ejeren Stenene op af Højen og brugte 
dem til sin Kostald. Der fandtes intet Gravgods. Paa 
Bakken ved Aggersund Kridtværk findes Ruinerne af 
to Høje i syd vest-nordøstlig Retning; mellem disse 
ses Tomten af en tredie, som er overpløjet. Tæt 
langs Vejen Løgstør-Aggersund, hvor Aggersund Grus
værk ligger, har der været to Høje, som nu er sløjfet 
af Grusværket I den ene af disse fandt Frk. Zan
genberg i sin Tid et Par Urnebegravelser fra yngre 
Bronzealder, som indsendtes til Thisted Museum. Ved 
Højens endelige Sløjfning fandtes en ældre Bronze
alderbegravelse. I den anden Høj fandtes intet. Ca. 
300m Øst for laa indtil 1933 to tæt sammenliggende 
Høje, en stor og en lille, der nævnte Aar maatte vige 
for Grusgravens Udvidelse. I den lille fandtes intet. 
300 m læ ngere mod Ø l, paa Gru r mmens n rdlige 
Side Ligge1· n lill e Høj lue, 6 rn i Tværmaal og ca. 
l m høj. Der bar været gravet i dens Krone engan~. 

Paa Højdedrag t Øsl og Nord fm· Tolslrnp har 
været tre Høje i Retning S-N. Den sydligste blev 
sløjfet under Verdenskrigen af en Murer, som brugte 
Stenene til Byggeri; han fandt intet Gravgods i Højen. 

19 
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Nogle Aar efter, da jeg kom her til Egnen, fandt jeg 
i Højfylden en Flintdolk og et Par Flækker, hvilket 
tyder paa en Stenalderbegravelse. Samme Mand 
naaede ogsaa at faa Randstenene fjernet fra den mid
terste Høj og godt begyndt paa Fjernelsen af denne, 
men blev saa stoppet af Ejeren, hvis Hustru havde 
imod det. Tilbage staar nu Højens Midtparti i en
som Majestæt paa det høje, brede Bakkedrag, som 
den sidste Rest af de mange Høje, der har været paa 
Talstrup-Næsborg Højdedrag. Som Rester af den 
nordlige Høj ses tre store Sten i en Fordybning paa 
den yderste Skrænt mod Kæret i Linie med Stens
bækken, som her drejer fra og ud mod Fjorden. 

Af de her nævnte 31 Høje har kun en faaet Lov 
at staa urørt siden Oldtiden, nemlig den vestligste af 
de to fredede paa Kridtbakken; den anden der og de 
tre Toftebjerghøje blev istandsat samtidig med Fred
ningen. Disse fem er de sørgelige Rester af den tætte 
Højrække paa nævnte Strækning, som spænder over 
Omraadet, hvor de i nærværende Beretning nævnte 
Bopladser findes. 



RØDSLET 
AF KR. VÆRNFELT 

l. ALMINDELIG HISTORIE 

SYDLIGST i Vadum Sogn laa i Middelalderen en lille 
Bondeby Rødslet eller Rydslet 
Det sidste Navn er det rigtige; thi Navnet har 

intet med »Rød« at gøre, men kommer af at rydde 
Skov og betyder »Den jævne Rydning«. 

Byen, der bestod af en større og tre mindre 
Gaarde (Boel), samt nogle Gadehuse med lidt Jord, 
havde en smuk Beliggenhed tæt ved Limfjordens Bred 
og i den vestlige Udkant af en lille Skov. Den hørte 
med mere Gods i Vadum Sogn til Bispestolen i 
Børglum. 

Den store Gaard, »Rydsletgaard<<, laa lidt Sydøst 
for Byen og var omgivet af Grave, og her residerede 
en biskoppelig Foged, som havde Tilsyn med Biskop
pens Gods i Vadum Egnen. 

Denne Gaard blev tilligemed det nærliggende 
Birkelse, hvor der ogsaa boede en af Stygge Krum
pens Fogeder, i 1534 stormet og brændt af Skipper 
Clements oprørske Bønder. Dens Voldsted1

), 33 m 
langt og 28 m bredt, laa som en lille kratbevokset 
Banke paa den lave Strandeng et Par Hundrede Me
ter Sydøst for Rødslet, lige til det hele i Juli 1940 
blev planeret. 

Ved Reformationen 1536 kom Rispegodset under 

1
) Slutningsvignetten viser et Hjørne af Voldstedet. 

19* 
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Kronen, og den 1. November 1540 købte Peder Ebbe
sen Galt1

) til Thyrrestrup og Palsgaard af Kong Chri
stian III Birkelse Gaard med en hel Del Gods i Omegnen. 

Iblandt dette Gods var Haldagergaard 2
) og en 

Gam·d i Rødslet. Det var et af Boelene. Den var paa 
et Par Tønder Hartkorn, og Fæsteren Jens Smed 
ydede i aarlig Landgilde l Løb Smør. 

Præsteindberetningen 1553 fortæller, at Rødslet 
By bestod af l Gaard og 3 Boel (Smaagaarde) 
Gadehusene nævnes ikke . . 

I Aalborghus Lens Regnskab for 1562 siges, at 
Kronen da havde 2 Gaarde i Rødslet: 

Peder Nielsen, skylder aarlig l Pund Byg3
) og 

Simon Yde, )) )) )) )) 

1
) Rigsro:wd Peder Ebbesen Galt ,·nr Søn af Eb.be Mogeusen Gall 

til ThyJTCSlrup og sone Høeg. Hnn '' ar en af .Jyllands be
tydeligste Adelsmænd. J li'i23 havde han VI ' ret blandt Chri
stitlil ll.s ivl'igste i\lodstander·c, og 1. !H var hun med Lil at 
holde Randers imod Skipper Clement. Da Regnskabet skulde 
gøres op med de oprørske Bønder, var det ham og Axel Juel 
til Villestrup, der som Kongens Befuldmægtigede drog rundt 
i Nordjylland og idømte Bønderne svære »Halsløsningsbøder«, 
og han og Erik Banner til Asdal fængslede 1536 de to katol
ske Biskopper Jørgen Friis i Viborg og Stygge !{rumpen i 
Børglum. Han var en energisk og myndig Herre, og da han 
paa sine Gaarde indførte forbedrede Driftsmaader, hvortil der 
krævedes mere Hoveri, steg Befolkningens Had til ham endnu 
mere. Man sagde, at han havde taget sin Svigerfader af med 
Livet, og beskyldte ham for mange andre onde Ting. Han 
er den fra Folkesagnet bekendte »Per Yws«, hvem Fanden 
personlig afhentede, da han afgik ved Døden. Gift med Inge
borg Drefeld, t '"/• 1552, Datter af Gjord Nielsen Drefeld og 
I<irsten Banner. 

2
) Den nuvæ1·ende Haldagergaard er samlet af 2 Gaarde, den 

gamle Haldagergaard (Matr. 2) og Gaard Matr. 9. 
3

) l Pund Byg = 2 Tdr. 
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H ve r af de to Gaarde var paa et Par Tønder 
Hartkorn. 

Naar den større Gaard og Gadehusene ikke næv
nes i Lensregnskabet, er det vel fordi de nævnte Tid 
var bortforlenet, rimeligvis til Anders Galt paa Bir
kelse, d~r 1553 ejede 3 Gaarde, H Boel og 11 Gade
huse i Vadum Sogn. 

Den 12. Maj 1579 købte Anders Pedersen Galt 
noget Gods paa Egnen af Frederik II. 

Blandt dette Gods var Vadskjær, Brorholt, et 
Boel i Haldager (Matr. 9), Hvoruptorp, Kongens Her
lighedsret i Bjørum1

), samt 1 Gam·d, 2 Boel og 2 Gade
huse i Rødslet. 

Rødslet: Peder Nielsen (Rydsletgaarden), skylder 2 
Tdr. Byg, 3 Pund2

) Smør, l Skovsvin, 
2 Høns og Gæsteripenge [Landgilden sva
rer til 5-6 Tdr. Hartkorn]. 
Morten Jensen, skylder 2 Tdr. Byg 
[2 Tdr. Hkorn], 
Bertil Nielsen, skylder 2 Tdr. Byg 
[2 Tdr. Hkorn], 

et Gadehus Anne Mortensdatler, sky l der l Skilling 
grot3

). 

Peder· Nielsen, skylder l Skilling grat. 

Morten Jensens og Bertil ~ielsens Gaarde er iden
tiske med Peder Nielsens og Simon Ydes Gaarde 
fra 1562. 

Hele Rødslet By var nu samlet under Birkelse; 

1
) Bjørnm var delvis Selveje. 

2
) 3 Pund Smør = l Løb Smør: ca. 22 kg. 

3
) l Skilling grot = 12 Skilling danske - svarer til 2 Skæp

per Hartkorn. 
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men kort efter, vist i 15821
), solgte Anders Pedersen 

Rødsiet med mere Gotls i Sognet til den ny Lens
mand paa Børglumkloster Godslev Budde. 

Godslev Budde er Herregaarden Rødslets Skaber. 
Han nedlagde Bondebyen og lagde dens Jorder, som 
laa Vest og Nord om Byen, under sin ny Gaard, 
som han opførte paa Byens Plads 2

). 

Gaarden blev stort anlagt bag brede og dybe 
Voldgrave, og der var rigelig Plads til baade Borg
gaard og Ladegaard. 

Borggaarden var 3-fløjet, og der menes (Professor 
Lorentzen i »Danske Herregaarde«), at Nordfløjen er 
ældst, dernæst Hovedfløjen i Øst, medens Sydfløjen 
skal være yngst og stamme fra Godslev Buddes se
nere Aar først i 1600erne. 

Hovedfløjen blev 1732 ombygget og forsynet med 
en Kvist af Peder Thøgersen. 

Efter Ombygningen indrettedes her en smuk Rid
dersal i Barokstil med Stukloft og Malerier med 
bibelske Motiver. 

I Nordfløjen fandtes et lille Værelse, det blaa 
Værelse, Spøgelseværelset, med smukke malede Ro
kokkoornamenter fra Mads de Lassons Tid. Under 
Sydfløjen var hvælvede Kældere med Gittervinduer. 

Den smukke Park udenfor den østre Voldgrav er 

1
) 

12
/• 1579 fandt der et Magelæg Sted mellem Kongen og An

ders Galt, hvorved sidstnævnte skulde have Gods i Birl<else
egnen; men 15/a 1582 fandt et nyt Magelæg Sted, som væsent
lig omfattede det samme Gods. Magelæget i 1582 maa være 
identisk med det af 1579; men Anders Pedersen har vel ikke 
faaet Skøde, fø1· han skulde til at afhænde en Del af Godset 
til Godslev Budde. 

2
) I »Trap(( og andetsteds siges, at det var Peder Galt, der an

lagde Birkelse; men det kan ikke passe, eftersom det var 
Sønnen Anders Galt, som købte Rødslet 13y af Kronen. 
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anlagt efter 1683, rimeligvis af Peder Thøgersen, me
dens det mindre Haveanlæg indenfor Gravene stam
mer fra Godslev Buddes Tid. I Haven fandtes en 
gammel Sandstensfigur, som mentes at stamme fra 
Børglum Kloster; den er fra det 16. Aarhundrede, og 
det er vel Godslev Budde, som har flyttet den til 
Rød slet. 

Borggaarden, set fra Vest. 

Rødslet Ladegaard brændte i 1864 og genopførtes 
af Hofjægermester Werner von UndalL 

Godslev Budde har rimeligvis en Del af Aaret 
boet paa Rødslet og i sit H u s i Aalborg. I hans Tid 
maa Skoven og en Del Hede i Rødslet Mark østen 
for Gaarden være bleven omdannet til Agermark; thi 
da han c. 1582 nedlagde Landsbyen, var dennes Hart
korn, efter Bøndernes Landgilde at dømme, kun om
kring 12 Tønder; men 11362 var Gaardens Hartkorn 
40 Tdr., og heraf regnedes 24-25 Tdr. paa Marken, 
medens Resten var Eng-Hartkorn og Mølleskyld. 
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16621
) berettes: Rydslet Hovedgaard, velbaame 

Christenee Lykke tilhørende, med al sin Herlighed. 
40 Tønder Hartkorn. 

Paa Borggaarden findes tre H u se, alle et Loft 
høje, murede mellem Stænger2

), og Taget med Tegl 
- og temmelig brøstfældige. 

Deromkring er Grave, som mestendels er igien
grøffuet. 

Ladegaarden er forbygget udi 3 Huse, tækket 
med Straa, og mellem Stænger opslagen med Leer. 

Derhos er nogle smaa Damme. 
Herligheden til forskrevne Gaard findes der at 

være god Græsgang, desligeste temmelig god Silde
fiskeri af Fjorden. Men paa Ildebrand er der Mangel. 

16M3): Rødslet Hovedgaard, Frederik von Arens-
torff tilhørende, med dens tilliggende Ager og Eng be
regnet for 40 Tdr. Hartkorn. 

Frederik von Arensforti har Kongens Tiende (af 
Vadum Sogn) for 24 Tdr. Rug; denne Afgift gaar til 
Aalborg Hospital. Og Kirkens Tiende for 24 Tdr. 
Rug; denne Afgift gaar til Vadum Kirke. 

1688~) var af Gaardens samlede Areal (omkring 
92U Tdr. Land) knap 199 Tdr. Land under Plov, og 
nævnte Aar ansattes Agerjorden til ca. 25 Tdr. Hart
korn, hvortil kom Eng- og Græsningshartkorn. 

Rødslet Agermark bestod af 5 Fald: 

1
) Matriklen 1662. 

2
) l:lindingsværl<. 

3
) M a trilden 1664. 

4
) Mark- og Modelhøgerne, Matr. 1688. 



l. Det Palet østen til Gaarden, sønden Vejen ........... . 11 Agre, løber Syd og Nord, 
2. Norden Gaarden Hoels Fald .............. . ... .. ... . 4 )) 

' 
)) Øst )) Vest, 

3. De øslerste Agre østen Gaarden .......... . ...... ... . 71 )) 

' 
)) )) )) )) 

' 
4-. I Enghaven ved Leedet ... .. ...... ... .... . ..... . .. . l )) 

' 
)) )) )) )) 

' 
5. Vesten Gaarden Pløjeland ................ .. ... . . .. . 47 )) )) Syd )) Nord. 

Areal under Plov: Nyt Hartkorn: 
1/~ af Marken, middel: 82 Td. 3 S kp. l Fdk. 11

/4 Al b. - 13 Td. 5 Skp. 3 Fdk. l Alb. 
1/2 l> l> , sl,;arp: 82 » 3 » l » 11/4 » ·- 9 » l » O » 23/-> l> 

Noch noget Jord, 
aller\'ærst: 33 » 7 » 2 » 3/4 >> - 2 >> O » 3 >> 21/2 )) 

198 Td. 6 Skp. O Fdk. 1
/4 Atb.- 24 Td. 7 Skp. 3 Fdk. 21/4 Alb. 

Godt Hø ............ 102 Læs .............. . . . .... - 6 » 3 » O » o )) 

Middel Hø ....... . .. 102 » ............ . . .. .. .. . - 4 >> 2 » 2 >> o )) 

Middel Græsning til 40 Høveder. . . . . . . . . . . .. . ...... - l » 2 » O » o )) 

lait Hartkorn ... - 36 Td. 7 Skp. l Fdk. 21
/4 Alb. 

En Vejrmølle (Harlk. senere nedsal til l - O - 2 - O) - 2 » 2 » l » 2 )) 

I alt ... - 39 Td. l S kp. 3 F dk. 11
/4 Alb. 

:;tl 
Q 
o 
rJl 
::-< 
til ..., 

!'.:) 

~ 
--.J 



298 KR. VÆR:\'FELT: 

Ifølge Engtaxationsprotokollen af 1683 for Vadum 
Sogn hørte der 5 Enge til Rødslet: 

Fjord Engen [mellem Rødslet og Nyborg] 48 Læs Hø, 
En Eng, liggende ved Haldager ....... . 30 )) 

)) ' 
» >> » » Gaarden ........ . 6 )) 

)) ' 
Noch af et andet Stykke Eng norden 

Gaarden, indkastet . . . . ....... . ... . 2 )) 
)) ' 

4 )) Noch af et andet Stykke Eng udi Marken 
----------' )) ' 

Ialt ... 90 Læs Hø. 

De øvrige 114 Læs Hø maa være fra længere 
bortliggende Enge - se under Bøndergodset. 

Sønden Gaarden en Urtehave ; deri faa Frugt
træer. Saa er og fomøden Kaaljord. 

Fiskeri i Gravene omkring Gaarden, saa og en 
halv Snes smaa Fiskeparker. 

Bygnings- og Hjultømmer købes i Aalborg. 
Skov er der ingen af uden en liden Kratte, som 

er indkast til en liden Kalf Have1) 1 /2 Miil fra -- og 
samme intet tjenligt andet end til noget Gjerdsel. 

For Rydslet kan drages med Sildevaad; men 
Omkostning med Garn overgaar det, som fiskes, saa
som det ikun er Armene af en Fjord, som endes en 
hal v Fjerding Vej ovenfor. 

Udi forskrevne Rydslets Enemærke findes et Hus, 
nemlig Nyborg. Bonden Mikkel Christensen har l 9567 
D Alen under Plov, samt en liden Kaalhave. 

1\tlølle Huset, ~1ikkel Pedersen bruger, 7025 D 
Alen i Gaardens Enemærke. Sønden Huset en liden 
Kaalhave. 

1
) Den ll!iden [{alf Have« og den forannævnte ll Eng, liggende 

ved Haldager<< er Rødslets Emiel, som ligger Nordøst for 
Landsbyen Haldager. 
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Noch en Feiet· Mølle 1
), som bruges af forskrevne 

Mikkel Pedersen. Den ligger Nord for Gaarden og 
staar bekvemt for alle Vinde og haver temmelig Søg
ning af Sognet, saavelsom af næst hosliggende Sogne. 

1768 berettes 2
), at der paa Rødslet holdes Stutteri 

og opfodres Stald Øxen. 
Ved den ny Matrikel 1844 ansattes Hovedgaar

dens Hartkorn til 39 Tdr. 2 Fdk. Hertil kommer 
Fruerhuset, Nyborg og Haldager Kærhus ved Endelen, 
samt Rødslet Mølle, hvis Hartkorn nu var l - O - l - O. 

Fruel'huset (Matr. l b) laa i Vejsvinget Øst for 
Gaarden ved Fruerledet Til Huset hørte 5-6 Tdr. 
Land, saa der kunde boldes et Par Køer. Det var 
vist oprindelig opført som Bolig for en Forvaller eller 
Ridefoged, og 1801 beboedes det af Forvalter Niels 
Nielsen, som senere købte Brorholt. 

1804 kom Nielsens Svoger, Knud Christensen 
Snedker til Fruerhuset, som han fæstede for 4 Rdlr. 
i åarlig Landgilde. Hans Kone, Mariane Nielsdatter, 
var fra Fjellerad. Paa Gunderup Kirkegaard ligger 
en smuk Jerntavle over hendes Forældre, skænket af 
Broderen Christen, som var Købmand i Oslo. 

»Knud Fruerhus« og Mariane har stor Efterslægt. 
Tre af Børnene blev Gaardfolk paa Egholm, og den 
ældste Søn, Niels Knudsen, boede i Skibsted Brohus. 

Blandt hans Efterkommere er Folketingsmand 
Kaptajn M. C. Nielsen, Hindholm, Lyrikeren L. C. 
Nielsen og Teaterdirektørerne Jobannes og J ak o b 
Nielsen. Det gam~e Fruerhus blev nedbrudt o. 1860 

1
) Rødslet Mølle ses paa l{ortet af 1812 lidt Nord for Gaarden. 

Senere flyttedes Møllen op paa Nordsiden af Thisted-Nørre
sundby Landevej. I 1870 og 80erne beboedes Møllehuset af 
Forpagter Heinrich Schliiter, en indvandret Prøjser. 

2) »Danske Atlas((, 
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og Jorden lagt under Rødslet, hvorefter Navnet gik 
over paa et andet Hus, som opførtes lidt længere mod 
Nord paa Østsiden af Vejen1

). 

Nyborg nævnes allerede 1683 som et Hus, og 
omkring 1710 anlagde Peder Thøgersen et Teglværk 
Syd for Huset. 

1857 (Ministeriel Aprobb. af 11. Juli) blev Tag
marken og Østerengene udskilt fra Rødslet og lagt til 
Nyborg, hvor der, lidt Syd for det gamle Sted, op
førtes en Gaard. Den ny Ejendom var ret betydelig: 
Hk. 61/ 2 Td., Areal 160 Tdr. Land. Den var først 
forpagtet ud og beboedes i 50erne af Godsforvalteren 
paa Rødslet, cand. jur. F. N. Dressing; men den 5. 
August 1874 solgte Hofjægermester v. Undall den og 
Teglværket til et Aktieselskab, der i 1881 gik kon
kurs. Teglværket blev snart nedlagt, og Nyborg havde 
en halv Snes forskellige Ejere, indtil Martinus Chri
stensen i 1940 afhændede Gaarden til »andet For
maal«. 

Foruden Nyborggaarden udskilte Hofjægermeste
ren i 1857 Endelen og Rødslet Hede fra Gaarden. 

Endelen (ca. 99 Tdr. Land), der gennem en Del 
Aar hørte til Grønslet, blev senere delt i Smaaparceller, 
der afhændedes til forskellige. 

Rødslet Hede, 81/2 Td. Hk., Areal 218 Td. Ld., 
blev lagt under den ny Forpagtergaard Grønslet, som 
blev opført ved Vejen mellem Vadum og »Piggen«. 

Den 30. September 1881 købte C. S. Lillienskjold 
Grønslet af Aalborg Diskontobank. 1887-88 Anton 
Andersen og 1888-1900 Carl Gustav Lillienskjold. 
Derefter flere Ejere, indtil Martinus Nielsen Vester
gaard i 1902 kø b te G a arden. 

1
) I li!OOerne nævnes Pig Huset paa Rødslet Mark. 
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Gennem flere Udparcelleringer og Frasalg for
mindskedes Gaardens Tilliggende saa stærkt, at det 
kun var en lille Gaard paa 40 Tdr. Land, som Vester
gaard i 1940 afhændede til »andet Formaal«. 

Gennem ovennævnte og andre Frasalg var Rød
slets Arealer i 1936 fra 94 7 Tdr. Land reduceret til 
275 Tdr. (Hk. 14 Tdr.). 

Nævnte Aar (Min. App. af 28. Okt.) købte Aal
borg Kommune 201 1/2 Td. Land af Rødslet · Ejer 
amt 3 mindre Ejendomme paa .-o Tdr. Land (Af

b ggergaarden Ny Rødslel og lo Steder i Sundb -
H\'orup Kommune), og 2 Duge eller paabegyndtes 
Arbejdet med at dræn og plan re de indkøbte Area
ler til Anlæg af en Lufthavn. 

Langs Fjorden opførtes en l 1/2 km lang Dæm
ning, og udenfor denne en 21/2-3 m dyb og 5 m 
bred Kanal med automatisk Pumpestation. 

Ved Landevejen anlagdes Hangar og Restauration, 
og det forlød, at »Ny Rødslet« skulde beholdes og 
indrettes til en Faarefarm (2000 Faar). Arbejdet for
ceredes stærkt ved Hjælp af store Arbejdsstyrker, for 
at Pladsen kunde være klar til Flyvning i For
aaret 1938. 

Søndag den 29. Maj 1938 indviedes Lufthavnen 
i Overværelse af 75.000 Mennesker, og der indrettedes 
daglig Luftforbindelse med Hamborg og København. 

Fredag den 29. Juli afholdt Aalborg Byraad -
svævende over Egnen - sit berømte »Overordentlige 
lukkede Møde i Flyvemaskine«. 

Det gamle Herresæde var nu reduceret til at være 
en almindelig Bondegaard paa 3 Tdr. Hartkorn (41 
ha), og Ejeren indrettede en Sommerrestauration paa 
Gaarden, saa Omegnens Beboere i nogle ~iaaneder 

havde Lejlighed til at bese det interessante Sted. 
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Fra den 9. April 1940 har Aalborg Lufthavn væ
ret anvendt til »andet Formaal«, og faa Uger senere 
afhændede Rødslets Ejer for 165.000 Kr. Gaarden til 
samme Formaal. I 1940 blev Gaarden nedbrudt, 
Parken ryddet, Grave, Voldsted og det hele planeret, 
hvorefter Arealet indlemmedes i Lufthavnen. 

Aalborg Museum fik saa at sige alt, hvad der 
var af historisk og kunstnerisk Interesse: Panelvær k, 
Loftsmalerier, Stuk, Døre og Vinduer, de bibelske 
Billeder fra Riddersalen, de malede Lærredstapeter fra 
det blaa Værelse, hvor Spøgelsehunden residerede, de 
gamle Jernlaager, Taarnuret, Kældervinduerne-fra Syd
fløjen, Granitdelene fra Monumentet i Haven m. m. 

II. RØDSLET BØNDERGODS. 

16621) hørte der ifølge Ridefoged Henrik Bloks 
Opgivelse ca. 375 Tdr. Hartkorn Bøndergods til Rød
slet. Af dette Gods fandtes kun en lille Del, ca. 90 
Tdr. Hk., i Vadum Sogn: 

Kirkegaardene (som da hed Vadumgaard), Bror
bolt, Vadskjær og Kronens Part i Bjørum (disse 
Gaarde købte Anders Galt den 1% 1579 af Kongen, 
og han afhænde dem vel sammen med Rødslet til 
Godslev Budde i 1582), Heden, Bakgaardene og 5 
Huse i Vadum By, 3 Huse i Torpet, hvoraf det ene 
hed »Katsund« og laa paa Kirkegaards Grund, en 
Gaard i Østerhaldue (nu Matr. 11, Anders Aaen) og 
et Gadehus, samt 9 Boel i Haldager2

). 

Desuden i Kjær Herred: H voruptorp (købt fra 
Kronen af Anders Galt 1% 1579), et Boel, det røde 
Hus, i Sundby, og en Gaard med Gadehus i Biersted. 

1
) Indleverede .Jordebøger til Matriklen 1662. 

2
) Haldager By havde 13 Smaagaarde (Boel). 3 hørte til Bjørn

kjær og en, Haldagergaard, til llirkelse. 
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Resten af Godset laa udenfor Kjær Herred: l 
Gaard i Pandrup, 3 Gde og 2 Huse i Vidstrup, l Gd. 
og l H. i Ulstrup, Rubjerg Sogn, l Gd. og 2 H. i 
Rubjerg, l Hus i Bressen, l Boel i Pirup, 2 Gde i 
Klithuse, samt et Boel i V. Hjermeslev. 

Dette Gods hørte formentlig til Rødslet fra Godslev 
Buddes Tid; men da Karen Galde i 1649 mageskif
tede Rødslet bort imod det bedre Kokkedal Gods, 
kom mange Ejendomme fra Kokkedal til Rødslet. 

I Jordebogen staar: >>Bønder, som før haver lig
get til Kokkedal, saavel i Thy som andetsteds«, -
og herefter følger en Fortegnelse over 30, væsentlig 
større, Gaarde i Hillerslev og Han Herred, samt et 
Hus paa Gjøl og 2 i Nibe, og endvidere et Bund
garnsstade paa Aggersborg Grund, kaldet Kokkedals 
Lænke. 

»Her foruden har min Salig Formand1
) ærlig og 

velbyrdige Mand Frants Brokkenhus bekommet udi 
hans Betaling efter ærlig og velbyrdige Mand Salig 
Erik Juels efterladne Gods udi Thy«, - hvorpaa 
nævnes Febersterlgaard og Hedegaardene i Hansted 
Sogn, ialt 23 Tønder Hartkorn. 

»At dette er en rigtig Kopi af min Land- og Jor
debog, bekjender jeg med min egen Haand og Signete. 

J(øbenilavn, d. 12. August 1662. 

Frederik v. Arenstorff.« 

Von Arenstorff havde følgende ikke ubetydelige 
aarlige Indtægt af Rødslet Bøndergods: 215 Tdr. Byg, 
36 Tdr. 5 Skpr. Hane, 37 Brændsvin, 15 Foder 

1
) Frederik v. Arenstorff var gift med Christence Lykke, Enke 

efter Frants Brokkenhus. 

20 
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Oxen, 4 Foder Nød, 23 Pund 1
) Smør, l Fjerding og 

11
/2 Løb Smør, 9 Mark, 2 Skilt. og l Album Penge, 

4 Mark grotll), 4 Mark Leding3
), 2 Kander Honning, 

Gæs: 161/2, Høns: 131/2, 2 Tønder Sild. 
Desuden fra Godset i Hansted: 18 Tdr. 5 Skpr. 

Byg Aabomaal, 2 Daler, 2 Foder Nød, 3 Faar, 3 Lam, 
3 Gæs, 6 Høns og 3 Snese Æg. . 

Som man ser laa kun en Fjerdedel af Godset 
paa Rødslet Egnen; men i Løbet af de følgende Aar 
skete en Forandring heri, idet Thøger Lassen og hans 
Efterfølgere afhændede det fjerntliggende Gods og i 
Stedet erhvervede Gods i Vadum og omliggende Sogne. 

1682 købte han Øen Egholm af Christian Linde· 
now til Restrup, og 1688 ejede han, foruden oven
nævnte Gaarde og Huse i Vadum, Vadum By4

), som 
han 1665 havde købt af Aalborg Hospital. I Vesler
haldue købte han en Gaard (Matr. 2) og et Boel 
(Matr. 29) af Hospitalet og en Gaard (r\'Iatr. 3) fra 
Birkelse, og senere erhvervedes fra Ejerne af Høgholt, 
Vang, Bjørnkjær og andre- Gods i Vadum, Hvorup, 
Uttrup, Lindholm og Nørhaldne. 

1756 blev den driftige Jens Gleerup Ejer af Rød
slet. Han købte en hel Del Gods, særlig i Jetsmark 
og Sundby Sogne, og 1768 oplyser Pontoppidan i 
»Danske Atlas«, at Rødslet Gods bestod af: Hoved
gaarden med Hk. 39 - l - l - 2, Tiender 84, Mølle
skyld 4 - 6 - 2 - l og Bøndergods 505 - O - O - l, -

1
) l Td. Smør = 4 Fjerdinger = 6 Løb. l Løb Smør = 3 

Pund. Et gammelt Pund Smør vejede o. 71
/• kg. 

2
) l Skil!. grot = 12 Skil!. danske. 

3
) Ledingspenge ydedes· af de forhenværende SelYejergaarde. 

4
) Kun Gaard Matr. 5, Vadet, hørte til Bjørnl;jær - men køb

tes til Rødslet af Peder Thøgersen. 
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ialt 633 Tønder og 2 Album. Godset havde paa den 
Tid sm betydeligste Størrelse. 

Rødslet Bøndergods 1798: 
I Vadum Sogn1): Fruerledshuset, Nyborg, Mor

tenskovhus, Brorholtskovhus, Brorholt, 2 Gde i Vads
kjær, 2 Kirkegaarde, 7 Huse i Torpet, Vadum Mølle, 
8 Gaarde og 10 Huse i Vadum By (herunder Hel
skov og Cassum), i Østerhaldue 1 O Gaarde (Matr. 2, 

Indkørslen ;. Nord, set udefra. 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17) og 21 Huse, Va
dumgaard2) (Matr. 4 7 a), i Vesterhaldne 11 Gaarde 

1
) De øvrige Gaarde og Huse i Vadum S. hørte næsten alle til 

Vraa Gods. De gamle i Vadum fortæller, at Herrem ændene 
undertiden spillede Kort om Bøndergaardene, og at Manden 
paa Rødslet en l':at spillede -1 Gaarde i Vesterhaldue bort til 
Ii a m pan Vr:-~n. Det v:\1· Unndgarrd, 'J'oflcgna nl, Knæpholt og 
Blolq;:umlcn. Den gamle Historie e•· ildte helt rigtig; thi 
disse Gnn rdc lilhørte op r·indclig 1\roncn og so lgtes omluing 
11!110 li l ~ l kj tcr, del' l 1111!1- 11.!07 hort.e li l \'nHI. 

2) Vadumgaard hørte oprindelig til Vor Frue Kirke i Aalborg, 
købtes 1741 af Borger i Aalborg ,Jens Nielsen - og kom se
nere til Rødslet. 

20* 
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(Malr. l, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15 0" 29) og!) Huse 
i Halda<te r 8 (jaarde og Huse, Hvorut l ·1, i f vo
rup B • 15 GHarde og -! Hu e, Gild ig, 4 Gaarde og 
5 Huse i llrup, 4 Gaardc og 7 Huse i untlhy, (.) 
Gaarde og 3 Huse i Voerbjerg, 20 Gaarde og 31 Huse 
i Lindholm, Lindholm l\·lølle, Lindholm Bro1), Øen 
Egholm med G Gnarde og en Mølle, i Jet mark ogn 
Bro«a~u·d 2 Pilgaard , 9 aarde og 3 Hn e i Søn
derby, Mo elucn, l Sled l •rnp, l 'led i Bralbjer<t , 
2 Gaard e ·· l1·ici e, 2 Gaard og t Hus i Al trup, 
samt 7 Steder og 2 Huse i Nørhaldne - ialt Hk. 
4 70 Tdr. 5 Skæpper. 

Som man ser, ligger nu næsten alt Godset sarn
let i Nærheden af Hovedgaarden. 

Dennes Landbrug blev drevet af 54 hoveripligtige 
Bønder fra Vadum Sogn og Hvorup By. De længere 
borte boende Fæstere slap fri for Hoveri, men rnaatte 
a a gennem en Pengeyde l ·e Iler paa anden M aade 

bolde God ej ren skadesløs. F. Ek . kulde dt: 6 
Bønder paa Egholm hver Sommer opfede 50 Slud 
for ham. Hoveriet ' 'ar fordelt paa 2fl 1/2 hele Hoveri
gaarde: 

l Fæster forrettede 3 /~ Gaards Hoveri (Brorholt). 

l Fæster forrettede 2/s Gaards Hoveri (Matr. 7, Knud 
Jørgensens Gaard i Vadum), 

l Fæster forretlede 5/s Gaards Hoveri (Vadum Øster
gaard), 

1
) 1678 forpagtede Thøger Lassen Lindholm Bro af I\rouen. Han 

skulde have 2 Rigsdaler af Nr. Sundby Bønder og ellers l 
Skp. Korn af hver Gaard i Herredet og '/• Skp. pr. Halv
gaard til Broens Vedligeholdelse. Peder Thøgersen var lige
ledes Broforpagter; men senere blev Broen købt til R ødslet, 
hvis Ejere lige til 1862 havde Vedligelwldelsespligten. 
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43 Fæstere forrettede 1
/2 Gaards Hoveri (15 Gaarde i 

Hvorup og de fleste Gaarde i Vadum Sogn), 
l Fæster forrettede 1/R Gaards Hoveri (Matr. l, Hel

skovgaard, i Vadum), 
6 Fæstere forrettedt> 1/;~_ Gaards Hoveri (Matr. 13, 15, 

16 og 17 i Østerhaldne, Vadumgaard, Matr. 47, og 
Gaard Matr. 6 i Vadum) - og 

F æster forrettede 1/s Gaards Hoveri (:\1atr. 29 i 
Vesterhaldne). 

De fleste af Gaardene ydede altsaa 1/ 2 Gaards 
Hoveri, hvilket var 61/ 2 Pløjedage, 25 Spænddage og 
60 Gangdage til Markers og Enges Drift og et noget 
mindre Antal Spænd- og Gangdage til Ægtkørsel og 
andet Arbejde. 

Ifølge Rødslet Hoveriforening af 10. April 1792 
var da af Gaardens 947 Tdr. Land de 290 under Plov. 

Agerjorden var delt i 8 Fald: 

li A re a l: 

'l Tdr. l Skpr.l Fdk. 

l. Vestermarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2 2 
2. Sønder Fælled og østen Gaarden . 41 O O 
3. Norder Fælled og Bækfaldet. . . . . 39 6 2 
4. De sexten Agre og ved Møllen. . . 39 l 3 
5. Det lille Fald, de grønne Agre og 

Havens Agre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 l l 
6. Fruerledsfaldet . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6 2 
7. F aldet østen Fruerledet (Tyrfalrlet) 30 l 2 
8. Tagmarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3 2 

I alt under Plov . . . 2 9 7 l 

Ethvert af Faldene brugles i 5 Aar og hvilede i 3. 
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Til Gaarden hørte følgende Enge: 

l. Fjordengene - 12 Engskifter. . . . 83 Tdr. Land, 
2. Haldager Kjær (Endelen) - 131

/2 

Engskifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 >> » 

3. Mortenskovengen . . . . . . . . . . . . . . . 21 1/2 >> >> 

Mortenskovengen behandledes af alle Hoveribøn
derne i Fællesskab. I de øvrige Enge holdt 2 Halv
gaards Hoveribønder et Skifte i Orden. 

Langbroengen, 271/2 Td. Land, behandledes af 
hoverifri Bønder i Lindholm, Uttrup og Hvoruptorp. 

Klithuseengen, 23 Tdr. Land, behandledes af de 
hoverifri Bønder i Jetsmark Sogn. 

En Halvgaards Hoveribonde skulde passe 3 Tdr. 
3 Skpr. Ld. Agermark og o. 31/2 Tdr. Land Eng. Hans 
samlede Arbejde beregnedes saaledes: 

a) Arbejde i Mark og Eng ..... , 
b) G_ødnings Udkørsel og Spred- 1 

n1ng ................ · · · · - - · 
c) Kornets Tærskning og Rens-

ning ..... . ... .. ... . ...... . 
d) Klippe Faar . . .. . .... . ..... . 
e) Korn at føre til Aalborg og 

Varer at bringe med tilbage . 
f) Korn- og Bøstakkes Flytning, 

Halmstakkes Sætning . .. ... . 
g) Veje at holde ved Lige ..... . 
h) Hegns og Gærders Vedligehol-

delse ..... . ........ . ...... . 

Overføres .. . 

Pløje - Spænd-l Gang-
dage dage dage 

61/2 , 25 60 

2 2 

32 
2 

6 

2 2 
2 2 

2 6 
-------

61/2 39 106 
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l Pløje-l Spænd- Gang-
dage dage dage 

Overført. . . 61/2 39 l 06 
i) Vandsteders Rensning ...... . 

k) Skovning i Brorbolt Skov og 
Hjemkørsel derfra og fra Dron
ninglund eller Stagsteds Skove 

l) Tørveskæring, Skruning og 
Hjemkørsel fra Hvorup Mose 

m) Fede Varers Udkørsel til Aal-
borg ..................... . 

n) Til Borg- og Ladegaardens Ved-
ligeholdelse ............... . 

o) Ejerens eller Forpagterens Flyt-
ning (ikke over 6 Mil) ..... . 

l 

2 

5 

2 

2 
--------~~----1-----

2 

12 

4 

Husmændene maatte gøre en ugentlig Gangdag. 
En Karl beregnedes at kunne pløje 1/2 Td. Land 

pr. Dag, og han skulde kunne afmeje eller slaa l Td. 
Land, og 2 Piger skulde binde op, sætte sammen og 
rive det afmejede. 

En Karl skulde daglig grave 3000 Tørv, hver paa 
12X6X4 Tm., og en Pige skulde trille samme Antal 
ud. Ved Hjemkørsel skulde et Læs Tørv indeholde 
600 Stk ., et Læs Korn veje 70-80 Lispund og et 
Læs Hø 50--60 Lpd. Naar det aftærskede Korn 
skulde føres til Aalborg, regnedes et fuldt Læs til 3 
Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg eller 4 Tdr. Havre, og af Fede
varer regnedes l Td. Smør og l Skpd.1

) Ost eller 
andre Vater til 600 Punds Vægt for et Læs. 

1
) 1 Skippund = 20 Lispund a 16 ~. altsaa 160 kg. 
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Godsejeren maalte ikke vilkaarligt tage Fæsterne 
til Hoveriarbejde. Af en Hal vgaard maatte fur e u 
Uge højst tages: 
I Pløjetiden. . . . . . . . . 2 Pløjedage og 2 Harvedage, 
i Høst- og Høbjerg-

ningstiden . . . . . . . . . 3 Spænddage >> 9 Gangdage, 
i den Tid, Gødning 

køres ud . . . . . . . . . . 4 » >> 4 >> 

Ladegaarden, set fra Hovedbygningen. 

i den Tid, Tørvene 
hjemføres. . . . . . . . . . 5 Spænddage og 4 Gangdage, 

i den øvrige Tid . . . . 3 » » 3 » 
Alle Redskaber skulde Bønderne selv anskaffe, 

medbringe og vedligeholde. 
Hvis Sygdom forhindrede een eller flere Hoveri

bønder i at møde, maatte de andre besørge hans Ar
bejde - dog ikke for mere end 1/2 Pløjedag, l Har
vedag, l Spænddag og 2 Gangdage pr. Halvgaard. 

Dog - varede Vanheldet i længere Tid, eller en 
Fæstegaard stod ledig i mere end et Aar, skulde de 
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øvrige Bønder ikke være forpligtede længere at tage 
Del i sligt Ekstra-Hoveri. 

Hoverianret tog sin Begyndelse ethvert Aars l. ~1aj. 

III. RØDSLETS EJERE. 

I n d til 1536: Bispestolen i Børglum. 
1536-79: Kronen. 
1579-82: Anders Pedasen Galt 

til Birkelse, f. o. 1530, t d. 3. Maj 1585 i Hals, be
gravet i Aaby Kirke. Som før fortalt var det barn, 
og ikke Faderen, som købte Rødslet af Kronen. Gift 
med Inger Ravensberg1

), -r 24. Nov. 1599, Datter af 
Claus Eriksen Ravensberg2

) til Erholm og Nakke
bølle og Susanne Bølle Ejlersdatter. 

1582~ 1622: Gudslev Bud de, 
f. o. 1545, t 1622, Søn af Henning Budde til Nessov 
paa Øse! og Dorothea Ruske. Slægten stammede fra 
Meklenborg, men var indvandret til Øsel, der 1560 
var kommen under den danske Krone; 

Han skal være kommen til Danmark 1572 med 
Frederik ll.s Dronning Sofie af Meklenborg, og han 
kom snart i stor Yndest hos Kongen, en Yndest, han 
forstod at bevare ogsaa under Christian IV. 

1
) Deres eneste Søn, Ebbe Andersen Galt, arvede 1585 Bir){e)se 

og ){øbte Rævkjæ•·gaard af Henrik Gyldenstjerne til Aago~ard. 
Da han ægtede en Bondepige, vist af den ansete l{jærulfslægt, 
maatte han paa Kongens Bud afhænde sit Gods til nærmeste 
mandlige Slægtning, Fætteren Niels Kaas. Han boede 1599 
paa Øster Aslund og 1604 i Aalborg. Senere købte han God
set Thorow i .Meklenborg og tlyttede dertil. 

2
) Claus Ravensberg Yar Christian IJ.s tro Mand, og Kongen be

troede ham i 1523 det stærke ){allundborg Slot; men han 
overgav forræderisk Slottet til Frederik I.s Soldater, hvorfor 
Folk senere kaldte ham nCiaus Slippeslot((, 



312 KR. VÆRNFELT: 

Den 16. Juni 1573 nævnes han blandt Kongens 
Hofsinder1

), og 1577 er han kongelig M undskænk ~). 
Da Prins Ulrik, Kongens 2. Søn, den 11. Januar 

1578 blev døbt paa Koldinghus, stod Godslev Budde 
Fadder sammen med 23 andre fornemme Adelsmænd. 

Den 27. April 157B3
) forlenede Kongen ham med 

Børglumkloster Len, som han beholdt til sin Død. 
Lensafgiften var 300 Daler om Aaret; men Kongen 
forbeholdt sig Indtægten af Lenets Sise og Vrag. 

Kongen rjo rd oegg ha n Br •llup per, det førs t • 
paa Koldingll u s, det a ndel paa Haders l •vb u s, og vi Le 
h a m Ga ng paa a ng ·in Godhed id l ha n s na rl fter
g~t v lw m forfa ldne Len a fgifle1·, og . nnrl forl ened 
ham frit m ed Bøndergods i Vendsyss.el. 

I 1583 havde Godslev købt en Byggegrund, »et 
øde Jord« i Aalborg, hYor han agtede at opføre et 
H u s, og den 31. J u li gav Kongen ham Lov til gratis 
at hugge Egetræer til Tømmeret i Børglum Klosters 
Skove4

). 

Hans Børn synes ikke alle at have været lige 
vellykkede. I alt Fald voldte de Faderen en hel Del 
Kvaler. 

Særlig var Frederik en letsindig Kavaller, og 22h 
16175) ga\' Kongen en af hans Kreditorer Bartram 
Pogwisch i Kiel Tilladelse til at fængsle ham for 
Gæld . . Frederik forduftede imidlertid, vist til Norge, 
hvor han senere opholdt sig. 

Da Godsle\'s 2. Hustru, Sidsel Bjørn, i 1619 døde, 
"\•ilde Børnene hinge ham til at holde Skifte, og den 

1
) Skaanske Hegistrc, I, 221. 

2
) Jydskc Hegistre, Il, 488 b . 

3
) l{ancclliets Brevbøger. 

4
) Jydskc Tcgnel ser, II, 410. 

5
) .Jydsl<e Registre, VIl, 191 b. 
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l. Maj 1619 udnævnte Christian IV afdødes Sam
frænder, Gude Galde til Nørlund og Jørgen Worm til 
Vaar, til ved Skiftet at nnetage den bortrejste Fre
derik Buddes Sag, »saa han faar den Lod, der kan 
tilfalde ham«. 

Den 11. Oktober samme Aar bød Kongen Iver 
Juul til Villestrup og Otto Skeel til Hammelmose 
varetage Godslevs Såg Yed Skiftet, »da han selv er 
gammel og svag, og Børnene ville skifte«. 

Men der gik et helt Aar hen, uden at det blev 
til noget med Skiftet, og den 26. Oktober 1620 paa
lagde Kongen Godslev Budde, Gude Galde1

), .Jørgen 
Worm 2

) og Iver Friis8
) at faa Skiftet sluttet inden 

Jul - »Hvis Godslev Budde ikke kan møde, eller 
han som Udlænding ikke mener at være erfaren i 
dette Lands Lov, skal han bede en .anden god Mand 
møde i sit Sted«. 

Godslev Budde ægtede d. 30. Juni 1580 Dorthe 
Skinkel, t 1585, Datter af Hans Skinkel til Gjerholm. 

Den 25. Februar 1588 ægtede han Sidsel Bjørns
datter Bjørn, født 30. Marts 1568, t 3. Februar 1619, 
Datter af afdøde Lensmand paa Aalborghus, Bjørn 
Andersen Bjørn til Stenalt og Vitskølkloster og 2. 
Hustru Karen Friis. 

Med sin 2. Hustru fik han Gunderupgaard og 
halve Strandhygaard i Gislum Herred. 

Ligesom med Rødslet gjorde han ved Nedlæg
gelse af Bøndergaarde Gunderupgam·d til eu Hoved
gaard. 

1
) Gude Galde var beslægtet med 1\at·en Friis. 

2
) Jørgen Ernst \\'orm til Vaar var Søn af G. E. Worm og 

Margrethe Bjørnsdatter. 
'~) Ivar Friis til Oxholm var g. m. Dorthe Budde. 
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Nogle Aar før sin Død afhændede han de to 
Gaarde til Gude Galde. 

Godslev Budde og begge Hustruerne blev begra
vet i Vadum Kirke i · et Gravkammer under Koret. 

Det er ganske sikkert ham, som lod Koret ud
vide og bemeldte GraYkammer indrette. I Kirken 
findes Ligsten med Ahnevaabner over ham og de to 
Hustruer. 

Rimeligvis er Kirken restaureret i 1582; thi da 
blev dens Bjælkeloft erstattet med Hvælvinger. Disse 
bekostedes af to velhavende Bønder i Sognet, og ved 
en Restauration for en halv Snes Aar siden fandt 
man følgende Inskription under flere af Hvælvinger
ne: »Anno 1582 lod Hans Laursen i Plomgaard og 
Mads Andersen 1

) i Vesterhaldue bygge denne Hvæl
ving«. 

I Skranken om Alteret sad gennem mange Aar 
et meget smukt gammelt Smedejerns Gitterværk. Ved 
en Restaurering i 1870erne blev dette Gitter kasseret 
og erstattet med et Træ-))Bordbenstralværk«. 

Det gamle Gitter tog Kirkeejeren Hofjægermester 
v. Undall ned paa Rødslet, hvor det først fungerede 
som Rækværk ved en Bro i Haven og senere blev 
nedtaget og sat paa Loftet. 

Ved Kirkens sidste Restaurering blev det renset 
og sat op paa sin gamle Plads; idet Konsul Carl 
Nielsen og Frue forærede det til Vadum Kirke 2

). 

Godslev Buddes Børn: 
Af l. Ægteskab: l) Henrik Budde, var 1626 dansk 

Ritmester. 

1
) Mads Andersen var l{ronbonde og boede i 1\Iat.r. 2, Johan 

Vadskjærs Gaard, i Vesterhaldne. Fra ham stammer Vad Slæg
ten i Vaduin og ~følgaard Slægten i Sulsted. 

') !\leddelt af Pastor ~!øller og Lærer Ovesen i Vadum. 
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Af 2. Ægteskab: 2) F1·ederik Budde til Rødslet, f. 13
/ 2 

1589 paa Børglumkloster, gik i Aal
borg Skole, studerede siden ved Uni
versitetet. 1602 i m matrikuleret ved 
Universitetet i Rostock, 1608-13 
Hofjunkcr, 1627 Ritmester, 1628-
45 Forpagter af Kongens Gaard 
Holmhof paa Øse], 16-!6 Oberst, 
1649 Chef for det trondhjemske Re
giment - begravet d. 19 . .Juni 1650 
i Trondhjems Domkir~c, g. m. Anne 
Urup Axelsdatter, f. 1595, t 18

/2 

1674, Datter af Axel Urup til Ejersø
holm og- Helle Marsvin. 
3) Dorllw Budde, ·se næste Ejer. 
4) Thale Budde, dbt. d. 21/s 1591 paa 
Børglumkloster. 

1622-33: Dorthe Budde Godslevsdaiter, 
gift med Iver Friis til Oxbolm, t 1623, ·Søn af Jør
gen Friis til Krastrup og Else Bjørnsdalter. Fru 
Dorthe ejede ogsaa Volstrup1); men der berettes, at 
hun var ))en slet Husbolderske<1, som satte sit Gods 
overstyr. Omkring 1624 maatte hun s:elge halve Rød
slet til Gude Galde, 1626 Volstrup og 1633 Resten af 
Rødslet 

Forøvrigt var det i en meget vanskelig Tid, hun 
sad Enke; thi fra Oktober 1627 til Juni 1629 var 
Vendsyssel besat af Wallensteins vilde Soldaterhorder. 

Den øverstkommanderende i Vendsyssel, Oberst
løjtnant Melchior von Hatzfeldt paa Odden, var en 
redelig Krigsmand, og han befalede, at Befolkningen 
skulde behandles saa skaansomt som vel muligt; men 

1
) I Hjerm Sogn. 
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han kunde ikke forhindre sine undergivne i at begaa 
Plyndring og :VIishamiling af Lumlsueleus ulykkelige 
Indvaanere. I Vadum Sogn indkmrleredes et Kom
pagni af »de gamle Ryttere«, hvis Ritmester, Matthias 
v. Taig, med sin Stab· tog Ophold paa R ødslet. 

I April 1628 afløstes Rytterne af en Deling Lands
knægte under Kaptajn H. Aschenbroich 1

). 

Baade Ryttere og Fodfolk røvede og plyndrede 
fra de stakkels Beboere i Vadum, og Ritmesteren og 
hans Officerer viste i den Retning et udmærket Eksem
pel. Krebs siger, at deres Fremfærd udviser »et ve
derstyggeligt, blindt Ødelæggelsesraseri, som er gan
ske utroligt« 2

). 

. Efter Mathias von Taigs Afmarch til Thy om
kring l. April 1628 lod Oberstløjtnant von Hatzfeldt 
to af sine Stabsofficerer Vlilhelm v. Lebenstein og 
Løjtnant Hermann Meyer rejse til Rødslet, hvor .de 
hos de · to Fmers3

) Fogeder optog en Rapport over 
Ritmesterens og hans .Mænds U d plyndringer: »I det 
Hus, som tilhørte Fruen paa Oxholm 4

), var i Be
gyndelsen, da Hr. Ritmesteren kom i Kvarter, 174 
Tønder Havre, 163 Tønder Byg, 3 gode Hopper, 4 

1
) J. I<rebs: Aus dem Leben ~lclchior von Hatzfeldt. 

'! .Nogle af Soldaterne havde Koner eller Kærester og disses Børn 
med i Felten. Desuden medfulgte der Sl\øger, de saakaldte 
nSoldaterhorer«, samt nogle forvildede danske Tøse, som havde 
siaaet sig paa de fjendtlige Soldater. Hatzfeldt beretter, at 
der ved et af 1\ompagnierne var ansat 3 Horet', nsom altid 
følger med; men hertil er nu kommen 9 danske«. Disse 
Nonkombattanter var frældw og paagaaende og, om muligt, 
endnu værre til at plage Befolkningen end Soldaterne. De 
vendsysselske Tingbøger fortæller mange Træk om deres skam
løse Optræden. 

3
) Dortl1e Budde og Helvig Marsvin ejede Iwer en Halvpart af 

R ødslet. 
4

) Dorthe Budde. 
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gode Dyner og l HoYedpude, a »Perlalacher«, 1 Sen
getæppe, 2 Duge, 2 lange smukke Bænkehynder, 8 
Fade, 8 Tallerkener, 2 Kedler, l Træ-Skænkekande 
og en stor Kedel. 

Alt blev medtaget, desforuden: 99 Tdr. Byg, 12 
Okser, 24 Køer, l Hoppe, l Dyne, 4 Fade og 4 Tal
lerkener. 

lønigt ha\'de de ruineret hele Huset, siaaet Vin
duer og alt itu, og endog brækket Jernet ud af Ka
minerne. Endvidere havde de taget endnu 38 Tøn
der Ha,,re, som Fruen havde haft, med til Thy -
og ikke ladet saa meget som en Kylling blive tilbage. 

I det andet H u s paa Rødslet var i Begyndelsen 
140 Tønder Havre, 140 Tønder Byg, desuden 20 Tdr. 
Rug og 60 Tdr. Byg, som de undergivne havde leve
ret i Landgilde, saa 14 Hopper, 7 Svin, l stor Bryg
gerkedel, som havde kostet begge Fruerne 100 Rigs
daler (den havde man 2 Dage før Ritmesterens Bort
rejse ladet bringe til Aalborg). Alle Kramper og Jern
beslag blev brækkel af Broen (Vindebroen) og Kami
nerne, Laden blev helt nedbrudt, alle Plankeværker 
om Huset opbrændt og 30 Tdr. Rug ført til Staden 
(Aalborg). 

Gaardcn Yar saa haardt medtaget, »at en Person 
snart ikke kan opholde sig der«. 

Den stakkels SkriYer1
) i Vadum maatte ved Jun

kerens Afrejse give 71/2 Daler endnu. 
De førte ogsaa med, hvad Indbyggerne i Vadum 

før havde laant dem af Sengeklæder, Lagner og Ho
vedpuder til Brug i Slottet. 

»For at faa sit Sengetøj tilbage gav en Enke
kone forgæves en af Lakajerne 1 Rigsdaler. 

1
) Tingskri\'er, senere Herredsfoged, Lars Pedersen i Østerhaldne, 

som boede i :\Iatr. l O, L. P. Sørensens Gaard. 
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Kaptajnens Tjener fik alene 26 Tdr. Byg.« 
Bebuerue i Vadum Sogn fik ogsaa en ublid Be

handling. I Underhold til Soldaterne maatte de først 
give 163 1

) Rcilr. og 18 Tdr. Rug, senere 360 Rdlr., 
54 Tdr. Rug og 20 Køer; men de blev desuden ud
plyndrede og mishandlede af Soldaterne, og flere af 
dem endog jaget fra H u s og Hjem 2). Soldaterne rø
vede Korn, Klæder, Kobber, Tin, Messing, Heste, Øg, 
Fa ar og hvad andet, der fandtes i Husene. En Del 
af Kornet paa Marken tog Rytterne til deres Heste, 
af Resten blev meget nedtrampet og ødelagt3

). 

Man forstaar, at der i Vadum Sogn i 1628 kun 
saaedes 4 Tønder Vintersæd, og at de stakkels Bøn
der i Fortvivlelse ku·nde sætte sig til Modværge. Krebs 
beretter om en Bonde, som paa Rødslet ))traktierte 
einen Reiter iibel und griff einen Korporal feindse
lig an«. 

Ogsaa paa Fru Dorthes andre Gaarde gik det 
strengt til, saa det er forstaaeligt, at hu n efter Krigen 
maatte sælge løs af Stumperne. 

1640 boede hun paa Bjørnkjær, som tilhørte hen
des Svigersøn Knud Seefeld; hun blev da stævnet 
for en Gæld paa 270 Rdlr. for Varer, hun i 1626 
havde købt af Købmand Jens Andersen Hals i Aal
borg4). 

O. 1624-26: Gade Galde, 1" 1626, 
Søn af Oluf Galde til Thom i Norge og Dorthe Mon
ritsdatter (Skovgaard). Gude købte omkring 1614 
Nørlund af sin Svigerinde Ellen Marsvin og senere 
Gunderupgaard og Strandbygaard af Godslev Budde. 

1
) En god Stud kostede 6 Rdlr., en ditto Hest o. 12 Hdlr. 

2
) Kjær Hds. Tgbg. 10

/. 1635. 
') Kjær Hds. Tgb. 25/5 1630. 
4

) Landstingets Dorobog. 
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Det var sikkert omkring 1624, da Dorthe Budde 
skulde skifte med sine Stedbørn, at hun maatte af
hæ nd halV> Rødslet Lil Gud . Han \ 'Al' gift m d 
Hehig Ma rsvin J ø rgensda ller Dall l' ar .J Ør <1C U Mar
svin li! Dyb< k og H llufgaard g I ar n Gyldenslj r ne. 

ve nn ~ vnl E llen Marsvia var m b k ndl l ode•· 
til Christian IV.s 2. Hustru Kirstine Munk. 

1626-48: Helvig Marsvin Jørgensdatter, 
f. 21. Septb. 1580, t 1648, købte 1633 halve Rødslet 
af Dorthe Budde. 

1648- 49: Karen Galde Gudesdatter, 
f. 1601, t 1671. Hun anede Rødslet efter Moderen, 
men mageskiftede straks Gaarden bort til Frants 
Lykke »hin Rige« for Kokkedal og Alsbjerggaard. Ved 
denne Lejlighed kom en Del af Kokkedals Gods (se 
foran) under Rødslet. Karen Galde ægtede i 60 Aars 
Al d r n den 20 ar •ngre Børge Rosenkran Lil Ørn p; 
men E<~ l ·kabet var meget ni •kk eligt og blev oplø l. 

)) Hun leved O\'erdaadig, iJclliL hun Y d pbutl maalle 
ad ldll Gaard og God s Iil Kreditorerne,« iger Pon
loppida n1). 

1649-55: Frants Lykke, 
f. 1591, t 1655, var Søn af Henrik Lykke til Over
gaard og Karen Banner. Foruden Rødslet og Over
gaard ejede han Gisselfelt, Brahetrolleborg og mange 
andre Godser. 

Hans 20 Herregaarde med Bøndergods androg 
ca. 8000 Tdr. Hartkorn, og han var en af Danmarks 
rigeste Mænd. Han var gift med Lisbeth Brok, f. 
1603, t 1652, Datter af Esge Brok til Gl. Estrup og 
Christense Viffert Axelsdatter. 

1
) Danske Atlas . 

21 
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1655-65: Christence Lykke Franlsdatter, 
f. 14. April 1636, t 11. Juli 1667, var et af Landets 
bedste Partier, og mange unge Adelsmænd gjorde 
deres Hoser grønne hos hende. 

Der var en Tid Tale om, at hun skulde giftes 
med Christian IV.s Søn Ulrik Christian Gyldenløve; 
men hun ægtede 1655 Kommandanten paa Køben
havns Slot Frants Bmkkenlws, f. 12. Februar 1623, 
·r 7. April 1660, Søn af Jørgen Brokkenhus til Seb
berkloster og Margrethe von der Lilhe Cortsdatter. 

Frants var en brav og fædrelandssindet Mand, 
og under Svenskekrigene 1()57-60 forstrakte han 
Frederik III med saa store Pengesummer, at han 
døde stærkt forgældet. 

Den 4. November 1661 ægtede Christence Frede
rik von Arenstorff, og herved kom Rødslet for anden 
Gang paa tyske Hænder. 

Frederik von Arenstorff, f. 24. Juni 1626, t 15. 
M a j 1689, var Søn af Friederich •von Arenstorff Iil 
Rosenow i Meldenborg og Cathrine von Jasmund. 

Som ung var han hos Hertugen af Gottorp, men 
gik derefter i svensk Krigstjeneste og kæmpede under 
Karl Gustav i Polen og Danmark, f. Eks. deltog han 
som Oberstløjtnant i Stormen paa København 1659. 
Efter Svenskekongens Død i 1660, blev han permit
teret, hvorefter han gik i dansk Tjeneste, og 1661 
blev han Chef for den nyoprettede Hestgarde. 

Den 24. April 1670 blev han optaget i den dan
ske Adelsstand, 1673 udnævntes han til Generalmajor 
og 1675 til Generalløjtnant. 

Han var en af Griffenfelts bitreste Fjender, og 
det var ham, som den 11. Marts 1676 arresterede 
Statsministeren. 1679 var han avanceret til General, 
men blev dømt fra Ære, Liv og Gods, idet han til-
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dels uretfærdigt1
) anklagedes for sine Forhold under 

den skaanske Krig. 
Han havde haft Overbefalingen under det uhel

dige skaanske Feltog i 1678 og beskyldtes for Udyg
tighed og Landsforræderi. 

Dødsstraffen ændredes imidlertid til en meget stor 
Bøde og Forvisning fra København. 

Imidlertid fordampede Christian V.s Vrede, eller 
han indsaa, at der var gjort Generalen Uret, og denne 
kom kort efter atter i Naade, og indtog ved sin Død 
de højeste militære Poster. 

Von Ar ns lorff end te il aarc be a!gede Liv paa 
'l. gtens Lamgnard Overga~ud Yed Mariager Fjord. 

1665 (kgl. Bevi lling af 1662~)) solgte han Rød-
let Gaanl og God til so•· Thøger La sen i 

Aalborg. 
1665-89: Assessol' Thøger· Lassen, 

f. 1623, begr. 8. November 1689. Han opgives i Rek
tor Tauhers ))Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg« 
at være født i Viborg og Broder til en derværende 
Borgmester Peder Lassen. 

En Borgmester af dette Navn findes imidlertid 
ikke i Viborg; men Tauher mener formodentlig Borg
mester Jochum Lassen. 

Maaske v::>r Thøger og Jochum Lassen Brødre 
og Sønner af en anset Borger Peder Lassen, som le
vede i Viborg i l. Halvdel af 1600erne. 

1682 nævnes en Eng ved Borgvold som ))Thøger 
Lassens Hauge« (meddelt af Landsarkivar Aakjær, 
Viborg). 

1
) Christian V paatvang i 1678 Arenstorlf Overkommandoen i 

Skaane. Forræderibeskyldningen var sikkert aldeles uret

færdig. 
2) Trap. 

21* 
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Thøger var oprindelig Handelsmand i Aalborg, 
og sidst i 1650erne havde han Bibeskæftigelsen som 
Slotsskriver hos Lensmanden paa Aalborghus. 

Den 12. Januar 1674 købte han Vestre Lade
gaard1) ved Aalborg af Kongen, og senere kom han 
i Besiddelse af Klarupgaard og Refnæs. Desuden ejede 
han tre gode Ejendomme i Aalborg: En Gaard ved 
Stranden (»Spritfabrikkens Gaard«), en Gaard paa 
Østeraas Vestside (»Wrangels Gaard«) samt »Svale
gaarden« paa Hjørnet af Nytorv og Østeraa, hvor han 
selv boede. 

Sidstnævnte Gaard var 1686 lejet ud til Stift
amtmand Steen Hondorph 2

). Ved Køb og Magelæg 
samlede han en hel Del Bøndergods i Rødslets Omegn. 

Thøger Lassen blev Assessor og Land- og Sø
krigskommissær. Han vikarierede ofte for Stiftamt
manden og var 1687-89 fungerende Stiftamtmand. 

Han var gift 3 Gange: 
1660, d. 17. Sønd. e. Trin. ægtede han Elsebe 

Hansdatter, dbt. 11. Juni 1641, begr. 11. Juni 1675, 
Datter af Borgmester i Aalborg Hans Sørensen (den 
Yngre) og Elisabeth Lauritsdatter3

). Derefter blev 
han o. 1675 gift med Magdalene Nielsdatter Foss~). 

Datter af Doktor Niels Foss, Provincial Medicus i 
Skaane og Canonicus i Lund, og Karen Matthiasdat
ter .Jaoobæa. Den 27. Oktober 1685 ægtede han sin 
3. Hustru, Magdalene van Ginchel, f. 1644, t 1703, 

1
) Vestre Ladegaard laa paa Kommunehospitalets Plads for En

den af Ladegaardsgade. 
2

) Aalborg Matrikel 1682. 
3

) Efter Hans Sørensens Død ægtede Elisabeth Borgmester Daniel 

Calow. 
4

) Magdalene var Søster til Biskop Matthias Foss i Aalborg. 
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Datter af Borgmester i Aalborg Christen van Ginehel 
og Sidsel Jørgensdatter. 

Magdalene var Enke efter Købmand i Aalborg 
og Ejer af ~efnæs Christoffer de Hemmer. 

Hun levede som Enke paa Klarupgaard og skæn
kede 100 Rdlr. til Vor Frue Kirke i Aalborg og 100 
Rctlr. til Jens Bangs Fattighus. 

I første Ægteskab var der 5 Børn, i andet l 
Datter. 

l. Hans Thøgersen Lassen, gift 9. Dec. 1691 med 
Ingeborg Foss, Datter af Biskop Matthias Foss og 
Bodil Brochmand. 

2. Maren Thøgersen Lassen, f. 1662, beg r. 7. Maj 
1695, gift d. 23. Februar 1686 med sin Stedmoders 
Søn af første Ægteskab Christoffer de Hemmer. 

Christoffer købte 1695 Refnæs af M ode ren. 
3. Laurits Thøgersen Lassen, f. 8. August 1664, 

t 9. Maj 1718, Sognepræst i Karby paa Mors, gift d. 
18. Oktober 1695 med Magdalene Margrethe Krampe, 
f. 167 5, t 1719, Datter af Kaptajn Krampe i Køben
havn. 

4. Elisabeth Thøgersen Lassen, f. 1666, begr. 11. 
Jan u ar 1689, ugift. 

5. Peder Thøgersen de Lasson, - næste Ejer. 
6. Elisabeth Thøgersen Lassen, f. o. 1676, t 17. 

April 1714, gift 1690 med Kommerceraad og Rente
skriver Hans Benzon til Sohngaardsholm, f. 4. Okto
ber 1657, t 12. Marts 1715. 

Hans Benzon ejede foruden Sohngaardsholm 
Vestre Ladegaard og Kjellerup samt Juellund paa 
Sjælland. 

1689-1737: Ganeelliassessor Peder Thøgersen de 
Lasso n, 

født paa Rødslet d. 17. November 1667, t smsds. d. 
10. Januar 1737. 



324 KR. VÆRNFELT: 



ll.ØDSLET 325 

PEDER THØGERSENS ADELSBREV: 
Wii Christian den Siettc tlf (juds 1\ande Konge til Danmark og Norge, de 

Venders og Gothers, Hertug udi SlcsYig, llolslcn, Stormarn og Dytmersken, 
Gre\'e udi Oldenborg og Delmcnhor!il giM all • vlllerligt, at Vi allemandigst 
have bevilget, saasom Vi og hcr·mccl udi 1\raft llf dette Vort aabne Brev aller
uandif.(st bevilge, M Os clsl;clige !'•tier Tlro{lcr:wn / ,nssen til Hodslct, Vot·es Can 
eellic Band og , nncollic Assessor, sanvelsom og nllc hnlls ægte lløl'll o~ Lifs 
Al'\·ini:er, lilligemed rrlle der·es :cgle Afkom hnrrcl · :1f :.t:~ncl og Qvlndc Klon her 
efter· man og slial for · r· tle og indfodde Atlc/s-1-'olck :1gtcs og holdes ; deslige.~tc 
m!HI og sl<:il de 1111\'C, nyt! Ol( hch Ide nid den Ær·c og V~er·dighcd, de Herlig· 
heder·, Pr·ivilegier· og Bcnaaclningcr, . om n Ile undre n r .·ldr/cn mi l Vore Riger 
og Lande nu nyde og bruge sna og ucli samme Yære og hliv cleclngligc, og 
dcu ncm til ævig Tid nyde og lll'lrge. 

Dcrfat'LHlcn luwc VI og lil l s:cr•L l{ongcligc Nandc Tegn :LIIct·nnncHgst hc
nrr:lllctt lrnnucm, hnns :el-(t B01·n og Lifs An·inget·, snml chwis wJ:lle Aflwm, 
hnacle af i\lancl og Q'·incle Kion med s11adan S/lill/d. llil'lm og l'aabcn, som 
herefter føi!J"cr. Sk inidet er· s l;nk over dcc l:.. udi lvcudc liigll P:ll'tet·, den forsl!: 
P:ll'l er· nf SC!!If, ltvorudi :;t:wt· cl Pa lm· Tnc. di den unelen paa sltalc afdct>lle 
Parl, ll\'is <inuut er· Blaa, >~lnn tre hvide Du~r. SMa al cen n[ tlennem slaar udi 
hver Hiørne af Afdeelingcn. 

Oven paa det hcele Sldold er sat en aaben adelige Torneer og kronet 
Hielm, paa hvis Spitzc staar et Palme Træ imellem tvende Elephants-Snabeler, 
af hvilke den ffli'Ste begyndes med Sølf og endes udi blaat, og den anden der
imod begyndes udi hlaat og endes af Sølf. 

Dette Adelige Skiold, Hie/m og raaben, saaledes som det her med sine 
rette Fm·vet• nfmnlel og afdcetl findes, ~ r IJemelcllc Peclct· Lasson , og ha11s 
t'clle æglc Bol'll og Lifs Ar·viugcr, ::aavclsom og cl l'is tl'flle Afltom :lf i\laud o~ 
Qviud t<ion ntMI ol{ slwl til re\•ig Tid b rug~ og røre udi a ll e ærliflc, adelige 
og rccclcli~c Sumqvem mc, P'onctni tt i{C r ol{ Lcylighctlc r·, oflcr· eget Behag udi 
nlle Tilfælde ol{ ullc Tider, som lutrtd og hnns ægte Bot'll og Afkom Iil der·ls 
Æt·c, ll:etleJ' og Ziirnl rornoden CJ'III.(lc, ligesom alle andre Vores Higcr·s og Lun· 
des pnn freder·u Ol{ møderne f(Jddc ol{ hnamc riddcnn n• sige Aclcls-Fo/d;, cleris 
Sldold, Hielm og Vauhen fore og brnl(!l. 

Derved Vi, s~avelsom og Vores [{ongelige Arve Efterkommere udi Rege
ringen meerbemcldte Pcdl'r Lasson og hans ægte Børn og Lifs-Arvinger, samt 
deris ægte Aflwm af begge Kiøn som forhen sagt er, allernaadigst beskytte og 
heskierme ville. 

Fm·bydendes alle og enhver herimod som foresl;revct st~ar at hindre eller 
udi nogen i\Iaade Forfan!{ at giørc, nr,Jder Vores og Vores Kongelige Arve Efter
kommeres udi Regieringen, deris høyeste Unaade. 

Givet paa Vort Slot Fredensborg den tiortende Septcmbris Aar efter Chri
sti Fødsel et tusinde sylfilundrede tredive ug første, saa og Vores Regierings 
første. 

Uneler Vor Kongelig Haand og Signet. 

Chrislian R. 

I. H.osenkrantz. 

Brevet er et stort Pergament, de tre første Linjer og de fremhæ\·ede Ord 
med Guldskrift, og midt paa en smuk Afbildning af \'aabenskjoldct. 

(Stort Vokssegl, itubrudt, i Sølvkapsel med tykke Sølvsnore). 
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Der findes trykte Ligprædikener over Peder Thø
gersen og hans Hustru, beggP. holrH af Sognepræsten 
i Vadum Niels Rasmussen Lassen, - den første trykt 
1742 i København, den anden trykt i 1749 hos J. P. 
Holzberg, Aalborgs første Bogtrykker. I Peder Thø
gersens Ligprædiken fortælles, at han som Barn først 
undervistes hjemme paa Rødslet af dygtige Huslærere 
og derefter kom i H uset hos sin Faders Svoger Biskop 
Foss ,i Aalborg. Herefter kom han i Huset hos Ma
gister J ens Reenberg, som havde Kostskole. 

Ifølge Universitetsmatriklen dimitteredes den 13. 
Maj 1685 til Universitetet: 

Petrus Theocari Lasson og Laurentius Theocari 
Lasson, - det var Peder og hans 3 Aar ældre Bro
der Laurits. 

1787 tog de begge th~ologisk Embedseksamen -
Peder med Laudabilis. 

Laurits gik hurtigt ind i Præstegerningen; men 
den unge Peder synes ikke at kunne bestemme sig, 
og først i 1689 stod han i Begreb med at rejse til 
Udlandet for at studere videre. 

Men saa blev Thøger Lassen syg og døde, og 
Sønnen opgav nu sine Planer og blev hjemme. 

Han arvede Rødslet i Fællesskab med Broderen 
Laurits, som han købte ud i 1691. 

Den Vadum Præst beretter, at Peder Thøgersen 
og hans Hustru var gode og gudfrygtige Mennesker, 
som aldrig lod Fattigfolk gaa uhjulpne fra deres Dør, 
og at de næsten aldrig nogen Helligdag forsømte at 
besøge Guds H u s. 

Sidste Gang, »den gode Herre« besøgte Vadum 
Kirke, var Søndag den 6. Januar 1737, da der for 
første Gang afholdtes Konfirmation i Kirken, og denne 
Højtidelighed paahørte han med megen Interesse. 
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Om Mandagen tog han til Aalborg, hvor han 
»paa Grund af Sundets Urolighed« maatte overnatte. 

Her blev han meget syg, - men forlangte at 
komme hjem til Rødslet, da han ønskede at dø der, 
- og trods »den berømmelige og kunsterfarne Dr. 
Jens Lodbergs 1

) Anstrengelser hensov han salig i 
Herren Torsdag den 10. Januar Klokken halv fire 
om Morgenen(<, - skriver Pastor Jessen. 

Ligesom Faderen købte Peder Thøgersen meget 
Bøndergods til Rødslet, og han lignede ham i Energi 
og Driftighed. 

I Tidens Løb erhvervede han Herningholm, Vits
kølkloster, Ruballegaard, Dybvad ved Horsens og 
Søndet· Vosborg, saa han var blandt Jyllands største 
Godsejere. Men af alle hans Besiddelser var Føde
gaarden ham den kæreste, og her boede han. 

Han ombyggede Gaarden, og den store, smukke 
Park stammer sikkert ogsaa fra hans Tid. 

Han tjente mange Penge ved at opdrætte Stude 
paa Rødslets store Kær- og Engarealer, og da han 
var en stor Hesteven, oprettede han et Stutteri paa 
Gaarden. 

Den 18. og 19. J u li 1703 ha v de Peder Thøger
sen fornemt Besøg, idet Kong Frederik IV paa Rød
slet Mark afholdt Revy over Oberst Rosenaners Re
giment2). 

Den 14. Februar 1731 blev han adlet under Nav
net de Lasson3). 

Peder Thøgersen og hans Hustru bestemte, at de 
vilde oprette en Stiftelse for Vadum Sogns gamle og 

1
) Læge i Aalborg 1708-41. 

2
) C. Petr. Christensen: Nørresundbys Historie Il, 356. 

3
) Samme Dag adledes Fru Anne Lassens Bl"Odersøn, ~lajor Hen· 

rik Lassen til Aagaard, - ligeledes under Navnet de Lasson. 
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fattige Mennesker, og Stiftelsen lod Fru Anne Lassen 
bygge i 1742 (Fundats af 20. April). 

Det var et teglhængt Hus, som opførtes paa Nord
siden af Vadum Kirkegaard, og der var Plads til »fem 
vanføre, arme Mennesker«, som fik »fri Huus Værel
se, Senge og Varme«. 

Legatsummen 2000 Rigsdaler, et i de Dage be
tydeligt Beløb, skulde staa som 2. Prioritet i Rødslet, 
hvis Ejer skulde forrente den med 105 Rdlr. aarlig 
til Hospitalet. 

Degnen eller en anden gudfrygtig Mand i Sognet 
skulde for en aarlig Betaling af 4 Rdlr. læse Morgen
og Aftenbøn for de gamle, og der skulde ansættes 
»en arm og fattig Kone, som var yngre og raskere 
end de andre 5« til at pleje og passe dem. 

Det tiloversblevne Beløb skulde i 12 mannedlige 
Rater fordeles mellem de 5 gamle, som desuden skul
de have »Spids Tørv og Skud Tørv, hvilke Tørv 
Rødslet Bønder om Sommeren skal grave paa Fælle
den og Hospitalet i rette Tid tilføre«. 

Man forstaar, hvor meget dette Legat betød for 
Vadum Sogn i en Tid, da gamle og fattige Menne
sker ofte sultede og frøs, - og at Herskabet paa Rød
slet længe mindedes med Glæde og Tak. 

Peder Thøgersen ægtede d. 14. Juni 1698 Anne 
Lassen, født d. 14. Oktober 1665, t d. 30. December 
1747, Dalter af Assessor Jens Lassen i Aarhus og 
Karen Bendixdatter. Hun var Enke efter Mads Ro
seulund (t 16_96) til Dybvad ved Horsens, med hwm 
hun haYde 3 Døtre, af hvilke den ene døde ung. 

Peder Thøgersens Børn: 
l. l~l'arie Thøgersen de Lasson, f. 24. Oktober 

1702, t 26. Marts 1747, gift 19. September 1721 med 
Oberstløjtnant Frederik Berregaard til Ørslevkloster, 
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f. 4. September 1685, t 26. April 1724, Søn af Ene
vold Nielsen Berregaard til Kjølbygaard og Anna Chri
stensdatter Søe. 

2. Mads (Mathias) de Lasson, - næste Ejer. 
3. Thøger de Lasson til Herningbolm, Dybvad 

og Aakjær, f. 1706, t 8. J u li 1772, J ustitsraad, gift 
7. Oktober 1740 med Benedicte Antoinette Rosenørn, 
f. 6. August 1720, t 13. Maj 1783, Datter af Mathias 
Rosenørn til Aakjær og Hedevig Margrethe Borne
mann. 

Af Anne Lassens Døtre af l. iEgteskab blev Anne, 
f. 1687, t 2/4 1771, gift med Kaptajn Frederik von 
Buchvald, f. 1673, t 1738, Søn af Wulff von Buch
vald til Gudumlund og Anne Wolfsdatter von der 
Wisch, -- og Dorthe Cathrine, f. 1689, t 1725, med 
Christian Charicius til Constantinsborg ved Aarhus, 
f. 1688, t 24/s 1724, Søn af Ambrosius Charisius til 
Palstrup og Christiane Elisabeth Munch. 

1737-39: Anne Lassen, 
som for 4200 Rdlr. solgte Rødslet (Hovedgaarden 40 
Tdr., Tiender 150 Tdr., Bøndergods 294 Tdr. Hk.) 
til Sønnen Mads. 1738 købte hun Gudumlund af 
sin Svigersøn Fr. von Buchvald og 1747 Sejlstrup
gaard. 

I Vadum Kirkes Taarn er en Begravelse med 
Jerngitterdøre. Her hviler Peder Thøgersen og Anne 
Lassen i et Par smukke Marmorsarkofager. Et Epi
tafium, som Sønnen satte over dem, har følgende 
Inskription: 

Den velbaarne Herre Peder de 
Lasson, H. K. M.1

) virkelig 
Ganeellie Raad, Herre til Rød
slet, Gudumlund, Herningsholm, 

Dybvad, Vosborg, Ruballegaard, 
fød paa Rødslet den 17. Novem
ber 1667, gift med Velbaarne 
Frue Anne Lassen til Dybvad 

1
) H. K. M.: Hans Kongelige l\lajestæts. 
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1698 den 14 .• Junii, døde paa 
Rød slel d. 10 .. Tauuarii 1737 i 
sin Alders 70 Aar, efterlod sig 
2dc Sønner Hr. Mathias de Las
son til Bjørnsholm, Hr. Thøger 
de Lasson til Aalder. En Datter 
Fr. ;\l a rie de Lasson, Sal. Obristl. 
de Berregaards til Ørslevkloster, 
Velb. Fru Anne Lassen, Frue til 
Rødslet, Gudumlund, Sejlstrnp, 
født i Aarhus den 14. Olttober 
l li6 5, gift første Gang med vel-

ædle Sr. Mads Rosenlund til 
DyUvaU, ug veU hatu !\-luLler Ul 
3 Døtre, deraf Fru Anne Rosen
lund, Sal. Captajn Bucln·alds til 
Gudumlund, Fru Dorthe Rosen
lund, Sal. Charisii til Constan
t insborg, gift anden Gang med 
Velb. Peder de Lasson, død paa 
Rødslet den 29. December 17 4 7 
i sit Alders 83. Aar, efterlod sig 
34 Børn, Børne-Børn og Bm·ne
Børns- Børn. 

Den efterladte Slægt lod hugge disse Steene, 
At ære deres Støv, og giemme deres Bene. 

1739-56: 1vlads (Mathias) de Lasson, 
f. 30. April 1705, t 6. Juni 1756, arvede 1737 Vits
kølkloster (Bjørnsholm) efter Faderen, købte 1742 
Hvanstrnp, arvede 174 7 Sejlstrupgaard og købte 1752 
Vang. 

Han synes mest at have opholdt sig paa Vitskøl
kloster. Han ægtede den 16. September 1732 Birgitte 
Cathrine Rosenkrantz, f. 16. Oktober 1702, t 16. Maj 
1756, Datter af Axel Rosenkrantz til Spøttrup og Ka
ren Pedersdatter Reedtz. 

Børn: 
l. Anne de Lassen, f. 6. Februar 1734, t 3. Ok

tober 1813 i Skive, Klosterfrøken i Odense Kloster. 
2. Karen Reedtz de Lasson, f. 7. Maj 1735, t 18. 

Marts 1814 i Skive, Klosterfrøken i Odense Kloster. 
3. Etatsmad Pedel' Rosenørn de Lasson til Vitskøl

kloster, Lundgaard og Padkær, f. 10 . .Juni 1736, t 
13. August 1808, gift 20. April 1770 med Adelheid 
Hedevig Margrethe Rosenørn, f. 10. Septembet· 1744, 
t 5. December 1778, Datter af Amtmand paa Lolland 
Peder Otto Rosenørn til Hersumgaard og Eva Mar
grethe Griiner. 
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4. Etalsraad Axel Rosenkrans de Lasson til Astrup, 
f. 22. Januar 1740, t 13. April 1813, g. l. G. 21. Ok
tober 1768 med Antoinette Elisabeth Rosenørn, f. 12. 
Oktober 1745, t 23. Oktober 1769, Datter af oven
næ\'llte P. O. Rosenørn, - gift 2. Gang 3. Juli 1772 
med Margrethe Gersdorf, dbt. 8. Marts 1744, t 23. 
J u ni l 794, Datter af Oberstløjtnant Christotfer Frede
rik Gersdorf til Kjærgaard og .Margrethe Rosenørn. 

5. 11Ial'ie de Lasson, f. :3. April 1744, t 29. April 
1805, gift l. Oktober 1768 paa A~lrup med Ritmester 
Hans Helmuth von Liittichau til Skjerrildgaard, dbt. 
d. 3. Febr. 1734, t 28. April 1801, Søn af Wolft' v. 
Liittichau til Lerkenfeld og Lucia Magdalena Ocksen. 

Efter Faderens Død solgte Peder de Lasson og 
hans Søskende ved Auktion Rødslet med Tiender 
(48 Tdr. Hk.) og Bøndergods (278 Tdr. Hk.) til 
Krigsraad Jens Gleerup. 

Interessant er det at Sl', hvorledes den driftige 
Borgerslægt, der samlede store Midler, hævede sig til 
adelig Stand og blev gift ind i Landets gamle for
nemme Ætter, ,- og hvorledes den atter dalede for 
al ende i Ubemærkethed og Forglemmelse. . 

Flere af de Lasson Slægtens Grene døde ud, og 
man troede længe, at den var uddød paa Mands
linjen. 

N avnet slettedes i H o f- og Statskalenderen og 
ligeledes i Adelskalenderen, og en i 1871 i ))Samlin
ger til Jydsk Historie og Topografi« udgivet Stam
tavle standser ved Aar 1777. Men saa hændte det 
omkring 1880, at Arkivar A. Thiset paa Rigsarkivet 
gennem en bekendt blev gjort opmærksom paa, at 
der i Klitterne i Vester Han Herred levede Husmands
og Fiskerfamilier med det mærkelige fornemt klin
gende Navn ))Rosenkrantz de Lasson«. 
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Arkivaren blev shaks interesseret og satte sig 
Forbindelse med den gamle Strandfoged i Lild, Axel 
Rosenkrantz de Lasson, som kunde dokumentere, at 
han var Sønnesøn af Etatsrand Axel Rosenkrantz de 
Lasson paa Astrup (se foran). 

Axel Rosenkrantz de Lasson havde 1797 solgt 
Astrup og var flyttet til Skive med sine to Børn. 
Sønnen Peder Rosenkrantz de Lasson, f. 22. August 
1777, ·r 4. November 1869, Yar den sidste l\1and af 
Slægten. I 1805 ægtede han Jacobine Laursdatter 
Juul, Datter af Købmand i SkiYe og Amtsforvalter 
Laurs Juul, en Bondesøn fra V. Han Herred. Ægte
parret bosatte sig paa Proprietærgaarden Selbjerggaard 
i Tømmerby, som Etatsraaden havde købt til dem. 

Med »Junkeren fra Astrup« og Jacobine blom
strede Slægten atter op, og de havde en stor Børne
flok, som blev gift ind i Egnens Befolkning. Den 
ældste Søn var ovennævnte Strandfoged Axel Rosen
krantz de Lasson paa Kæret i Lild Sogn (f. 1807, t 
1888). Han var meget interesseret i Slægtens Histo
rie og Traditioner og opbevarede med Pietet Peder 
Thøgersens gamle Adelsbrev af 1731. 

Omkring 1880 rejste hans Søn, Smed Peder Ro
senørn de Lasson til København med det store Per
gamentsbrev med Guldbogstaver, Christian VI.s Lak
segl i Sølvknpsel og Sølvsnore 1

), vel indpakket i et 
ternet Lommetørklæde; thi han mente, at hvis han 
blot kunde forevise det for Kongen og Rigets Stor
mænd, og dermed bevise sit Adelskab, saa vilde der 
nok blive gjort noget for Slægten. 

At Slægtens Nedgang skyldtes Krisetiden under 
og efter Englænderkrigen, forstod han og Faderen jo 

1
) Peder Thøgersens Adelsbrev findes nu paa Rigsarkivet i Kø

benhavn. 
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ikke; men de mente, at den skyldtes den Omstæn
dighed, at »Junkeren fra Astrup« haYde ægtet en 
Bondepige. 

Peder talte med flere formaaende Mænd og fik 
endog Audiens hos Kongen, og han talte sin Slægts 
Sag paa bedste ~1aade. 

Rorricloren i Nord
fløjen. Forrest til 
venstre ses Døren til 
Spøgelseværelsct, 
hvor den sorte Hund 
og den hvide Dame 
holdt til. 
Personerne er Fru 
l{onsul Nielsen og 
hendes Svoger, d en 
kendte Lokalhistori
ker Byretssekretæ r 
C. Petresch-Christen
sen. 

Han fik dog ikke noget positivt ud af sin Køben
bavnsrejse, og en Henvendelse, som ArkiYar Thiset i 
»Personalhistorisk Tidsskrift« rettede til de med de 
Lassoneme beslægtede Adelsslægter om at støtte dem 
økonomisk, førte heller ikke til noget1

). 

De Lassoneroe maatte fortsætte deres Liv i be-
1

) A. Thiset: Forglemte Adelsslægter, Personalhis t. Tidsskrift 
1881. 

22 
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skedne Kaar; men de gamle Traditioner om Slægtens 
Magt og Rigdom, samt Familienavnene »Rosenkrantz«, 
»Rosenørn«, »Gersdorf« og »De Lasson« opretholdes 
stadig hos Thøger Lassens Efterkommere i Vester 
Han Herreds Klitter1

). 

1756-99: ](rigsraad Jens Jakobsen Gleerup, 
født 20. September 1720, t 19. J u ni 1799, var Søn 
af Jakob Jørgensen Gleerup 2

) til Bjørnkjær og Helle 
Dorothea Schnell. 

Jens Gleerup var en meget driftig Mand og blev 
en af Nordjyllands største Godsbesiddere. I 1748 
havde han købt Dybvad og Knudseje i Skæve Sogn, 
1756 arvede han Bjørnkjær, som han solgte 1767, 
1759 købte han Birkumgaard og 1767 Vang. 1756 
købte han en Del af Børglumklosters Gods i Hvetbo 
Herred, og i Am·enes Løb erhvervede han endnu mere 
Bøndergods, saaledes i 1777 f) Gaarde og nogle Huse 
i Sundby. I hans Tid naaede Rødslet Gods sin be
tydeligste Størrelse med 505 Tdr. Hk. Bøndergods. 

Han ægtede 8/n 1743 Kirstine Jespersdatter Lykke, 
f. 9/n 1722, t 12/n 1803, Dalter af Jesper Pedersen 
Lykke til Kjølskegaard og Ide Kirstine Clausdatter 
Kjærulf. 

Børn: 
l. Ide Kristine Gleenzp, - se senere. 
2. Jesper Gleerup, f. 10

/9 1746, t ugift 1/to 1779. 
»Gud løste hans Kors og min og mines daglige Sorg 
og Bekymring«, skriver Faderen. 

3. Jørgen Gleenzp til Dybvad og Knudseje, f. 30/s 

l) Oplysningerne om de Lassonerues yngre Led er meddelt af 
Fisker Axel Chr. de Lasson, Nørldit, Lild. Forf. 

2
) Jakob Gleerup var Søn af Jørgen Gleerup til Sebberkloster og 

Else Hansdatter. Jørgen Gleerup var født i Viborg 1653, men 
stammede fra fattige Bønderfolk i Gleerup, Østerbølle Sogn. 
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1748, t 9
/1 1798, gift med Inger \Vadum, D. af Pastor 

Laurids Jensen \Vadum i Tørring ved Lemvig. Købte 
1776 de ·to Gaarde af Faderen. 

4. Jens Gleerup, f. 9/7 1749, t 25/? 1770, ugift. 
5. Severin Gleerup, - se senere. 
1799-1803: Jens Gleerups Enke, Kirstine Lykke. 

Hovedbygningen, set fra Haven, I Forgrunden Voldgraven. 

1803-05: Datteren Ide Kirstine Gleenzp, f. 12/s 
17 45, t 18

/9 1805, ugift1 
). 

Den 14. _April 1806 og de følgende Dage afhold-

1
) Den 19. November 1796 stiftede .Jens Gleerup og Hustru et 

Legat paa 900 Rdlr., hvis Renter skulde uddeles til 3 eller 6 
trængende af Rødslet Gods i Vadum Sogn. 

Den 8. September 1805 stiftede .Jomfru Ide Kristine Glee
rup et Legat paa 2000 Rdlr., hvis Renter skulde tilfalde fattige 

paa Rødslet Gods. 

Begge Legater skulde staa som Prioriteter i Rødslet. 

22• 
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tes paa Rødslet Auktion over hendes Indbo og andre 
Effekter, som indbragte 2687 Rdlr. De b edste af 
Tingene købles af Broderen Severin Gleerup og Bro
derhømene fra 'Dybvad. Førstnævnte overtog Rød slet. 

1807-12 : Ganeellimad Severin Gleerup, 
f. 30h 1750, t 10

/ 6 1819, havde 1780 købt Vang af 
Faderen for 30,000 Rigsdaler, og 1803 købte han Bir
kumgaard af sine Medarvinger. Sidstnæ\·nte Aar 
købte han tillige Lundergaard i Jetsmark Sogn. 

Gift 8iu 1775 med Benthe Henrica Jcspersdatter, 
f. 23/s 175R, t 18/1o 1816, Datter af Niels Bendtsen 
Jespersen paa Høgbolt og Else Cathrine Kjeldsen. 

Børn: 
l. Kirstine Lykke Gleerup, f. 8

/5 1781, t 1836, 
g. m. Fætteren Laurits Gleerup til Dybvad, f. 1780, 
t 1835. 

2. Jens Gleerup, - næste Ejer. 
3. Niels Jespersen Gleerup1

) til Vang, f. 14-/9 1783, 
t 19/!o 1839, g. m. Juliane Marie v. Vedelsparre, f. 
1790, t 11h 1843. Niels Gleerup købte 1808 Bjørum, 
en tidligere Fæstegaard under Elkjær. 

4. Else Cathrine Gleerup, f. 23
/12 1784, t 11/a 1853, 

gift 11/1o 1805 med Forpagter Mads Hastrup paa Lun
dergaard, f. 1778, t 1817, Søn af Laurits Hastrup til 
Vrejlevkloster og Anne Marie Gleerup. 

5. Bartiloline Clementine Gleerup, f. 30
/6 1786, 

-r 9/s 1852, gift 12/!o 1810 med Agent Poul Møller i 
Aalborg, f. 1783, t 6/5 1854. 

1) , ' Ieis Glccrups Son Scvel'iu C. l'\. Glccrup, f. •t, 1817 paa 
Bj øn1111 , 'f 10/ø 18 3. ~j ccle Ya ng l !1 39- 83. Ha n vn1· gift med 
s in Ku iue Ca roli ne I<oefoed, r. 18/r 182·!, i· 1908, og a n\:1gdc 
o. 1850 to Afbyggergaa1·de fra Vuug, Niels minde og .lulinne
holm. lllan<lt lta ns Bom nw Thoma~ Gleet·up pna Vnng og 
Julius Gleerup paa Agdrup. 
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G. Helene Dorothea Gleerup, f. 6
/9 1787, t 17

/2 

1874, gift 29
/5 1812 med Major Gottschalck von Miin

ster paa Brorholt, f. 1781, t 18
/4 1863. 

7. Elisabeth Kirstine Gleerup, f. 21
/9 1791, t ~;4 

1865, gift l. Gang 1820 med Købmand Carl Koefoed 
til Bjørum, f. 1793, t 1856 (sindssyg). Skilt. Gift 2. 
Gang 1830 med Major Jørgen Koefoed, f. 1783, ·r 1853. 

1812- 19: .Jens Gleerup, 
f. ~;4 1782, t 12/s 1819. Ugift. Efter Gleerups Død 
solgte hans Søskende Rødslet for 62,067 Rdlr. til 
Baron Arenfeldt. Med Salget fulgte en Forpligtelse 
til at vedligeholde det gleerupske Gravsted paa Vadum 
Kirkegaard. 

1819-31 : Baron J. C. J(rag-.Juel- Vind-Arenfeldt 

(til Stensballegaard), 
g. m. Mette Johanne Reedtz til Sæbygaard, solgte 
for 41.500 Rdlr. Rødslet (Hk. 37, 48 og 244 Tdr.) 
til Forligskommissær J. Rahbeck og Forpagter Mor
ten Larsen. Sidstnævnte blev snart efter Eneejer. 

1831-53: i'\JJOJ·ten Larsen, født 1791 i Mundel
strup, Faarup Sogn, Søn af Gaardfæster Laurids Mor
tensen, t d. 6. Marts 1853, gift 24. November 1819 
med Medea Marie Brandt, født 5. September 1800, 
t 28. Juli 1882, Datter af Pastor M. C. Brandt i 
ivi aarslet og Dorthea Marie Stauning. Morten Larsen 
var ved sit Giftermaal Lærer og Kirkesanger i Maar
slet, men fik kort efter sin Svigerfaders Præstegaard 
i Forpagtning. Senere var han Forpagter af Frijsen
dal i Hanrum Sogn. 

1853-75: Hofjægermester l~'emer von Undall, 
f. 11. Maj 1819, t 1909, Søn af Major v. Undall, Tugt
husinspektør i Viborg, og Hustru lVIaren Christine, 
f. Staal, - gift med Mathilde Christiane Larsen, f. 
16. Dec. 1823, Datter af Morten Larsen. Hofjæger-
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mesteren byggede de to Forpagtergaarde Grønslet og 
Nyborg Teglgaard, og han solgte 235 Tdr. Hartkorn 
Bøndergods til Fæsterne. 

1875-98: Aalborg Diskontobank. 
1898-HJ04: Kreaturhandler C. Thom p Petersen, 

der for 145.000 Kr. solgte Gaarden (nu 201/2 Td. Hk., 
245 ha) til Dyrlæge Lemmergaard. 

1904-15: N. Jensen Lemmergaard (i- 1914). 
Lemmergaard udstykkede 72 ha (Ny Rødslet 15,5 ha 
og 6 . mindre Ejendomme a 8-10 ha). Enkefru 
Lemmergaard solgte for 14 7.000 Rødslet til sin Svi
gersøn Inspektør Hjorth. 

1915-18: Valdemar HJorth, 
nu Randrup, som solgte Gaarden for 357.000 Kr. 

1918·- 19: Landbmgskonsulent .J . .Jespersen, 
der solgte den for 410.000 Kr. til et Konsortium. 

1919-21: Slagtermesler C . .Jensen (t 1921) og 
Eksportm· S. Lyngberg. 

C. Jensen blev snart Eneejer. 
1921-32: Konsul Carl Nielsen 1

) (-f 1941) 
afhændede Gaarden, nu 14 Tdr. Hk., Areal 150 ha 
(117,5 Ager, 27 Eng og 5,5 Park og HaYe) for 
210.533 Kr. 

1932-40: Proprietær Chr. Pedersen, 
Verupgaard ved Dianalund. 

1940: Aalborg Lufthavn. 

1
) Konsul Nielsen lod Gaardens Bygninger, der var meget for

faldne, restaurere. 
Foruden foromtalte Spøgelse, »Den sorte Hundcc, gik der 

endnu et Spøgelse p aa Rødslet. 
Det var »Den hvide Dame((, der havde sin Fart fra Nord

lløjen ud over Broen. 
Gaardens ljenestefolk holdt i](ke af at passere Broen ved 

Midnat. 
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Interessant er det at følge den gamle Gaards 
Historie og at se, hvordan den skabtes ved Nedlæg
gelsen af en hel Landsby, og hvorledes den i Løbet 
af de sidste 70-80 Aar atter splittedes i ca. 30 Ejen
domme foruden Hovedgaarden. Rødslet har ikke, 
som saa mange af vore Herregaarde, været en Slægts
gaard, beboet i Aarhundreder af samme Æt; thi den 
har gennem sin 360 Aars Tilværelse haft ca. 30 Be
siddere. De Slægter, som har haft Gaarden længst, 
er De Lasson (91 Aar), Gleerup (63 Aar) og Budde 
(51 Aar). 



AALBORG HISTORISKE l\1USEUM 
1941-42 

MUSEET har siden sidste Beretning stadig været 
lukket for Besøgende, foranlediget ved Besæt

telsen og Luftværnstilstanden, og dets bedste og mest 
kostbare Genstande er vedvarende gemt hen andet 
Sted. 

Museets Venner i By og Land har dog ogsaa i 

det forløbne Aar stadig vist det Interesse, og selv om 
de modtagne Gaver ikk~ er saa mange, er der dog 
gode Ting imellem. 

Den største og bedste Gave er det smukke Tin
Skriv et øj fra 164 7, som Aalborg Byraad efter J nbilæet 
den 15. Juni skænkede Museet; det danner en vær
difuld Forøgelse af den Række Genstande i Museet, 
der har tilhørt Byen og Øvrigheden, Bøddelsværdene, 
Aalborgs Fede!, Haand-, Hals- og Krops-Jærn og Tav
len, der indprænier Lydighed mod Loven. 
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Skrivetøjet er stort, 255 m;m langt, 196 mfm bredt 
og 65 111

/ 111 højt, med Figurerne paa Hjørnerne 130 111/m. 
Disse Figurer, der er støbt i Messing og forestiller 
Pallas Athena med Spyd og Skjold, er mulig yngre 
og paasatte Skrivetøjet senere. Det bærer paa de fire 
Sider Indskriften: 

BORGEMESTER : OC RAAD I ALBORG 
CHRISTOFER DE HEM MER : HANS SØRENSEN 

l. HANS FELTHVS : 2. CHRESTEN MATSØN 
3. LA VRST LA VRIDSØN : 4. JACOB JOHANSØN 

5. TAMMIS LAVRIDSØN. 6. JOHAN BRINCK. 
7. TØGER CHRISTENSØN. 8. DANlET CALOW 

9. LAVRIDS PEDERSØN : ANO 1647 

Under Bunden er i omarnenleret Oval graveret 
Gudfader, trædende paa Jordkloden og med en Slange 
under Foden, ved hans Side en Løve. Der er end
videre følgende Indskrift rundt om Billedet: 

DETE HAFWER . BERNT MATRISEN 

TRENSTØBER FORÆRET TIL ALBORIG 

RAADHWS ANO 1647 

Foruden denne meget smukke Tinstøbning, med 
Tin-Blækhus og Sandbøsse, forærede Byraadet end
videre den gamle Malm-Formands-Klokke, der vel 
ikke bærer nogen Inskription, men som dog er af en 
antagelig Alder. 

Af andre Gaver kan nævnes: 
Overhornblæser Ras m u s Petersen: En Sølv-Potage

ske, Lysestage i lJngrenæssance og en Barok-Lygte 
med Knudeglas, Fru Magda Nielsen, Grønnegade 6, 
et Barok-Valkebrædt, og ifølge testamentarisk Dispo
sition har Frøken Henriette Petersen, Caroline Smiths 
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Minde, skænket en Række Daguerrotypier og Guache
Malerier af gamle Aalborg-Folk. 

Blandt Gaverne er endvidere en Række Sten
alders-Knive og Dolke samt en fortrinlig Kølle med 
Skaftleje og Rille til Fastbinding, og Montør A. Bach 
har foræret en Sten med 17 skaalformede Fordybnin
ger, funden i Torup, Vokslev Sogn. 

Aalborg-Nørresundby Snedkerlang har i Museet 
deponeret Laugets Forhandlingsprotokol, gaaende fra 
1706 til 1859, en god Forøgelse af Museets Langs
samling. 

Ved Museets Mellemkomst er der tilgaaet Natio
nalmuseet to betydningsfulde Fund fra Tørvemoser. 
Det første var hos Fru Gaardejer Erik Eriksen, >lMa
rienborg« paa Tvede Mark, Rostrup Sogn, hvor Fru 
Eriksen var bleven opmærksom paa, at der i Skære
tørvene var smaa Skindstumper. Ved Undersøgelsen 
viste det sig, at Fundet var el Klædningsstykke af 
Skind, rullet sammen som en Bylt, omkring Knogler
ne af en højre Fod og en stor hvid Sten; man gæt
ter paa et Offer til Guderne. Det andet var >lArden
Pigen«, der blev funden i Juni 1942, et KYindelig, 
der sad sammenbøjet i Tørven. Gaardejer Andreas 
Østergaard og Politibetjent Hoby, Skørping, fik reddet 
Fundet hjem i Østergaards Lade i temmelig uforstyr
ret Stand, og Lærer Erik Jacobsen, Arden, alarmerede 
Museumsinspektør Riismøller. 

Liget var klædt i tre Lag Tøj, det ene Stykke 
noget mønstret, de to andre var firkantede, fuldkan
tede smaa Tæpper. Paa Hovedet bar Kvinden et 
spranget Haarnæt, lavet akkurat paa samme Maade, 
som det llSkrydstrup-Kvinden<c havde paa. Fundet er 
fra yngre Broncealder eller tidlig Jernalder. 

Begge disse Fund maatte indsendes til National-



AALBORG HISTORISKE MUSEUM 345 

museet, der alene er i Stand til at konserYere Skind
klædningen og Tøjerne, der fordrer en meget om
stændelig Behandling. 

I Svendstrup blev der i Mosen, mellem Swnd
strupholms højeste Del og Kirken, i Kæret fundet en 
bred, stenlagt Vej. Den er lavet akkurat paa samme 
Maade som Vejen over til Borremose-Tilflugtsborgen, 
med store Sten ved Siderne og mindre Sten i Midten. 
Stedet bør senere undersøges nøjere, idet der jo kan 
være en Mulighed for, at der ogsaa her har været en 
Tilflugtsborg til Brug i Ufredstider. 

I April anmeldte Brødrene Smith, »Lundby
gaard«, Gundemp Sogn, at der paa Ejendommen var 
fundet Grave; det viste sig ved Museets Undersøgelse 
at være to Grave fra romersk Jernalder, den ene var 
stærkt forstyrret, men den anden gav en Række gode 
Lerkar. 

Udgravningerne i Aalborg er i det forløbne Aar 
fortsat paa mange forskellige Steder. 

I Aalborg Amtstidendes Ejendom, Østeraa 15, er 
der fundet flere udmærkede Genstande fra tidlig Mid
delalder, en stor Gryde af drevet Messing, en halv 
gotisk Kande med Hank og en lille god Stjærtpotte. 

I April-Maj 1942 blev der foretaget en større Ud
gravning i Ejendommen Slotsgade 5, hvor Isenkræm
mer Andr. Schæbel opfører en stor Lagerbygning mel
lem Forhuset og der, hvor Peder Barkes Aa løb i 
gamle Dage. Der fandtes op mod søndre Sidehus de 
underste Skifter af en middelalderlig Bygning, opført 
af Munkesten, baade gule og røde, i næsten regel
mæssigt Skifte, to Løbere og Pn Kop, enkelte Steder 
var der haandstore Kampesten i Murværket. Murene 
havde ikke Granit-Fundament, men var sat paa Tøm
merværk, der kom frem som et ganske tyndt brunt 
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Lag, delvis mulstret bort, hvorved Murværket var 
kommen noget ud af Lod. De to Yestre Hjørner var 
ikl\e ført helt ud, men dannede et lille Knæk, og paa 
tre Steder, to paa Vestmuren og et paa Nordmuren, 
var der lodrette, gennemgaaende Render, en Sten dybe 
og 19-20 cm brede, pudsede ligesom de knækkede 
Hjørner. Paa Vestsiden var en Døraabning, 86 cm 
bred. 

Selv om ~1urværket ikke var svært, kun halv
anden Stens ~1ur, maa det dog sikkert have været 
et For~varstaarn, og m~m kunde ikke lade være med 
at .5 .~mmenligne Bygningen med de i 1907 fundne 
Rl'.>Ler af Porttaarnet i Algade, den gamle Vesterport, 
»Pumpen«, og Forsvarstaarnet der kom frem i 1934 
i Skolegade, da Ensretterstationen skulde bygges, blot 
var Porttaarnet 4,05 X 4,06 m i Firkant og Skolegade
Faarnet 61

/ 4 X 63/4 m mod Slotsgade-Taarnets 4, l O m 
indvendig. 

Taarnet syntes bygget en Gang i 1400 Tallet og 
var vel nok bygget i Forsvarsøjemed, og de brudte 
Hjørner og Renderoe kan have baaret en Tømmer
konstruktion, en Art Balkon eller Vægtergang i For
svarets Tjeneste. Taarnet maa have været et Led i 
Aalborgs ældre eller ældste Befæstning og kan være 
Byens »Østre Kat«, et fremskudt Fæstningstaarn. 

Dersom det fundne Murværk virkelig var et Taarn, 
et Forværk for Aalborgs Befæstning, arnstøder det 
ganske de tidligere Teorier om, at Byens ældre eller 
ældste Befæstning gik mod Øst til Østergravensgades 
Aa, og i saa Fald har den gamle, befæstede By kun 
været af meget ringe Omfang, og Frue Kirke og 
Kloster har saaledes ligget udenfor Befæstningen, 
men det gjorde Set. Peders Kirke jo ogsaa vest for 
~yen! 
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I Grunden fandtes en Del meget yngre Skaar, 
mest typisk Renæssance, og en Taphane af Bronce 
til et Vinanker eller lignende. 

I Juli-August kom en længe imødeset Udgravning 
paa det gamle Slots Grund mellem Administrations
bygningen og Brandstationen. 

Man vidste jo, at Slottet var ødelagt 18. Decbr. 
1534, da J oh an Rantzau indtog Aalborg og Slottet og 
slog Skipper Klemen, og efter at Bygningerne var op
givet som Slot og det nye Aalborghus begyndt opført 
nord for Byen i 1539, gik Grunden over i privat Eje. 
Det nævntes endnu i 1676, men i 1769 var det for
svundet, ganske simpelt fordi Borgerne tog, hvad de 
havde Brug for af Mur- og Kampesten! 

Desværre blev Udgravningen en Skuffelse, der 
fandtes i.ntet af Bygningsrester, der kunde henføres 
til det gamle Slot, eller blot noget derfra. Det viste 
sig, at Pladsen er fyldt op med Affald fra Byen en 
Gang i 1600-Tallet, idet saa at sige alle mindre Fund 
var fra den Tid, dog var der en Del Skaar af Ler
potter, der kan gaa helt tilbage til 1100-1200-Tallet. 
I Fylden var der flere Stykker af Kakler fra Renæs
sancen og flere Brudstykker af Drikkekrus, dels med 
brun Glasur og dels hvide, og af de sidste kunde tre 
smaa Skaar samles, saa de viste Judith med Holofer
nes' Ho,•ed, idet liun holder i hans Haartop. Paa et 
Baand over hendes Billede er en Inskription med 
»Ano 1572(( og »lvdit((. 

Udgravningen, og en stor Prøvegravning, der blev 
udført ved Entreprenørens Velvilje, gav saaledes ikke 
det ventede Udbytte, men ved Hjælp af Bundprøver 
af Boringer og Prøvegravninger kunde Voldgravene 
saa nogenlunde bestemmes; de gik i Dybde ned til 
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2,40 m under daglig Vande, var lagte over et tyndt 
Tørvelag og var beklædte med Ler. 

Nu faar vi altsaa ikke mere at vide om det 
gamle Slot; det sidste Haab er nu, at man en Gang 
senere faar Lyst til at foretage en Prøvegravning, der 
i saa Tilfælde maa ske nord for Nybygningen, over 
mod Brandstrupsgade; Prøvegravningen i Aar var 
midt paa Pladsen og gav intet Resultat med Hensyn 
til Slottets Bygninger. 

I August 1942 blev der foretaget en Udgravning 
i Johs. Neyes Ejendom, Bispensgade 2 b, i Kælderens 
nordvestlige Hjørne, hvor der afdækkedes en Række 
Ege-Bjælker over hinanden, den midterste var 60X60 
m, alle huggede, ikke savede. Bjælkerne naaede ned 
til Sandet, under daglig Vande. Sønden for Bjæl
kerne laa der Siv over Sandet, og der indenfor en 
Række meget store Sten, op til 80 cm lange og Sten
rækken fortsatte mod Syd. 

Fundet staar sikkert i Forbindelse med Pæle
rækkerne ud til Østeraa, Aalborgs Hoved, der i 1918 
fandtes under Naboejendommen, Landmandsbanken, 
jfr. Fund-Beretning i Aarbøgerne 1934. 

I Fylden laa flere Brudstykker af tidlig-middel
alderlige Tagsten, af næsten trekantet Form, saa de 
ligner Tagrygge. 

I Ejendommen Nytorv 11, tilhørende Jydsk Tele
fon AJs blev der foretaget en Gravning i den nordre 
Del. Voldgraven om Aalborghus blev iagttaget, og 
der fandtes i Udgravningen Lerkarskaar, sildig Re
næssance, og en 1700-Tals Tallerken. 

I September 1942 blev der gravet ud under Post
husets Vestside ud mod Adelgade, der skulde ind
rettes en Motorkælder til fremtidig automatisk Tele
fonbetjening. Der fandtes en stor Del Renæssance-
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Kakler, hvoraf flere Stumper kunde sættes sammen, 
og en gul-glaceret Stegepande, der er samlet; den 
ligner den for nogle Aar siden under Bredegade 4 
fundne, men er større. 

De Udgravninger, der sidste Aar blev foretaget 
til Forlængelsen af Budolfi Kirke mod Øst, og som 
gav flere gode Fund til Museet, fra samme Tid som 
Fundene fra Budolfi Plads' ældste Lag, Aalborgs 
ældste Dage, - blev fortsat i Aar ved Udgravning af 
Koret. Ligesom Fundet i September 1941 af Fun
damenterne· til Budolfis Forgænger, den romanske 
Kirke, var en stor Overraskelse, idet der intet var 
optegnet i Historien derom, kom der ogsaa inde i 
Koret en stor Del Fundamenter frem, som man ikke 
forud havde noget Kendskab til, men nogen samlet 
Beskrivelse kan ikke gives foreløbig, maaske kan en 
saadan komme i næste Aarbog. Alt bliver selvfølge
lig opnoteret og opmaalt, saa det senere kan gen
gives. 

I Fylden kom der en Mængde Kisteprydelser 
frem. Renæssance-Beslag, et Krucifiks, en stor Engel 
af Bly, og flere Kisteplader, baade af Bly og Kobber, 
deriblandt en, der har ligget paa Borgmester Henrich 
Himmerig Grotnms Kiste, - han var Borgmester i 
Aalborg i 53 Aar - og en, der har ligget paa hans 
Sønnesøns, den sidste mandlige Grotums, Kiste. 

Museumsinspektør Riismøller har i 3 Uger del
taget i Nationalmuseets Udgravning af Borgen ved 
»Hedegaard« i Halkjær. Der blev bl. a. fundet en 
Hal, 15 m lang og 6 m bred, en rigtig nordisk Gil
deshal, med en Plads i Midten til en Langild. Na
tionalmuseet vil sikkert senere give en udførlig Be
skrivelse af Borgens Udgravning. 

Museet lider i højeste Grad under Pladsmangelen 
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og nu er alle Rum ganske overfyldte. Det er gan
ske nødvendigt, at der snart tænkes paa en Museums
Ordning, og Samlingerne, der forlængst har sprængt 
alle Rammer, fortjener enten en Nybygning eller en 
radikal Ombygning. Ligeledes er Museets Værksted 
og Laboratorium ganske utilfredsstillende, og Gen
standene, der er under Konservering, lider af Opbe
varing i det fugtige Rum. 

Chr. Jørgensen. 



VESTHLMMERLANDS MUSEUM 
I AARS 1941 

UBETYDELIGT at se paa, men betydningsfuldt ved 
de Perspektiver, det aabner Udsigt til, er et lille 

Fund, som indgik til Museet først paa Aaret 1941. 
En lille Hyrdedreng med et skarpt Blik og vaagen 
Interesse for de Fortidsminder, Himmerlands Jord er 
saa rig paa, fandt paa Skrænterne ved Lerkenfeld Aa 
(Matr. Nr. 5 i Østerbølle) Vesthimmerlands første vir
l· lige Mikrolit og fast log derved, al den megel gamle 
og primitive Indland l•ullur, om man efler dens vig
ligsl• Findes! rl har kaldt »Gudenaa l ulluren«, ogsaa 
har hafl et Hjemsled ber i Veslbimrnerland, og det 
' 'il jo saa igen efter d ny ·Le Teorier s ig , al d r 
samtidig med og maaske O" ' aa forud for Erlbølle
tidens Kystbefolkning fandtes en fra denne forskellig 
Indlandsbefolkning med andre Livsvaner og Levevil
kaar og med helt andre Redskabsformer. At dette 
har været Tilfældet, har tidligere været formodet1

), 

men Bevismaterialet var svagt. Den lille Mikrolit fra 
Østerbølle har nu gjort det sikkert. 

Den intensive Udnyttelse af Tørvemoserne bragte 
heller ikke i Aaret 1941 det helt store Fund. Men 
enkelte interessante Ting kom der dog. Blandt disse 

1
) Se Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1937, S. 72 . 

23 
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kan fremhæves det her afbildede Trug, der er fundet 
i en Mose paa Matr. Nr. 3 i i Hyiiebjerg. 1 ruget n 

raat udhulet af en Egestamme, hvis eneste ydre Til-

Egetræstrug fra Hyllcbjerg. 

dannelse bestaar i en skraa Tilhugning af Endestyk
kerne, saa Trugel bekvemt kan løftes med to Hæn
der. Truget er 90 cm langt. I samme Mose fandtes 
- c. 5 m fm Truget - den afbildede Øse med 
Haandtag. Stykket er af Egetræ og er særdeles smukt 
og akkurat forarbejdet. Om Formaalet med de to 
Redskabers Anbringelse i Mosen kan der kun gættes, 

men da der sammen 
med dem fandtes Ler
karskaar, (der des
værre ikke opsamle
des), maa de vel re
præsentere en eller 
anden Offerceremoni. 

Fra en Mose i To
rup, Simested Sogn, 
stammer et grovt til
dannet, køllelignende 
Redskab, dannet af 

Tørvespade fra Rørba,k, Øse f ra Hyllebjerg. en vinkelbøjet Gren, 
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og fra forskellige Moser, navnlig Borremose ved Aars, 
er kommet adskillige Aarer og Tørvespader, af hvilke 
sidste det her afbildede Stykke, der er fundet i en 
Mose ved Rørbæk, udmærker sig ved at have det 
tværstillede Haandtag i Behold, hvilket er ret sjældent. 

Nævnes kan ogsaa, at der i en Mose i Vognsild, 
i en Dybde af c. 3 m er fundet nogle pragtfulde Els
dyrtakker, der heller ikke hører til de almindeligt 
forekommende Fund. 

Af de ellers saa hyppigt optrædende Mosekar var 
Aarets Høst kun ringe. Det alt for forcerede Tempo, 
hvori Tørvearbejdet foregaar, i Forbindelse med Bru
gen af elektriske Ælteværker giver ikke Arbejderne 
Tid og Lejlighed 1il at opholde sig ved noget saa 
ubetydeligt som nogle simple Potteskaar. Fra Nyrup 
Kær i Gislum Sogn indgik dog et Kar, der er be
mærkelsesværdigt ved at indeholde Dyreknogler, et 
Fund, der sammen med andre af samme Art gør det 
klart, at Mosekarrene repræsenterer en Offerhe~t
telse til de højere Magter. 

De store Vejanlæg, der i disse Aar finder Sted 
her i Himmerland, har bragt en Del Fund for Dage1~. 
Ved Mosbæk i Giver Sogn fandtes en Dyssetidsøkse; 
om hvilken Nationalmuseet, hvortil den er indgaaet, 
erklærer, at det er det smukkeste Eksemplar af disse 
sjældne Økser, der endnu er fundet i Jylland. Ved 
samme Vejarbejde fremkom i Nærheden af den be
kendte Rævemose i Gundestrup, Aars Sogn, en Del 
Gruber med Trækul, Sten og Lerkarskaar, der maa 
antages at høre sammen med en allerede tidligere 
konstateret Jernalderboplads i samme Lokalitet. 

En anden Jernalderboplads af betydelig Udstræk
ning fremkom ved et Vejanlæg ved Aalestrup, men 
blev forøvrigt ikke nærmere undersøgt. Det samme 
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er Tilfældet med en ret udstrakt Jernalderboplads 
Haubro Sogn. 

Ogsaa et Par Stenalderbopladser er fremkommet. 
Ved Tørvegravning i et Kær ved Borregaard, Over
lade Sogn, fandtes en Del Flintredskaber og Dyreben, 
men Pladsen venter endnu paa en nærmere Under
søgelse. I Lille Binderup og Østerbølle fandtes Dolk
tidsbopladser med ret talrige Redskaber. 

Et Par mærkelige Fund er gjort i Farsø og 
Vesterbølle Sogne. Paa Toppen af en sydvendt Bak
keskraaning ved Støttrupgaarden i Farsø Sogn fand
tes lige under Pløjelaget en Opstilling af ganske smaa, 
smukt ornamenterede, blanksorte Lerkar fra romersk 
Jernalder. Paa et lignende Terræn i Knudstrup, 
Vesterbølle Sogn, fandtes en Del Kar - ligeledes fra 
romersk Jernalder - omgivet af en Stensætning. Da 
intet af de to Fund har nogen Tilknytning til Grave 
eller Bopladser, maa de formentlig tolkes som Min
der om en eller anden religiøs Ceremoni i Lighed med 
Hensættelsen af Lerkar i Kær og Moser. 

Paa den bekendte Jernalderboplads i Østerbølle 
blev fundet en Grav, der yder et værdifuldt Supple
ment til de af Professor G. Hatt i 1937 fundne 8 
Grave. I disse savnede man nemlig et Par typiske 
og h ppi!rt forekom men d Lerkar: den store V a e 
med høj, slank Hal og ])rikkeb, geret paa Fod. 
Begge Ka rformer var repræ enter de med smu ld;: 
Eks mplarer i d n nyfundoe Grav, der desuden inde
holdt et stort Fad og et ornamenteret Hankekar samt 
- saa vidt vides første Gang i en vesthimmerlandsk 
Grav - et firkantet Lerkar. Et mærkeligt Træk var 
det, at der over Graven var anbragt en Affaldsgrube 
med Lerkarskaar fra samme Tidsperiode som Graven 
(romersk Jernalder). 
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Tæt uden for Sønderup By undersøgtes en Grav 
fra keltisk Jernalder. Grayen var formet som en stor 
Grube, fyldt med Sten, blandt hvilke de brændte Ben 
og Skaarene af Gravkarrene var henstrøede. 

Museets øvrige Afdelinger har ogsaa faaet adskil
lige Forøgelser, uden at der dog vil være Anledning 
til at fremhæve noget specielt. 

Besøget var i Aaret 1941 12 Skoler med 322 Børn, 
13 forskellige Foreninger med 390 Medlemmer for
uden c. 250 Enkeltbesøg, deriblandt et betydeligt An
tal Medlemmer af »Dansk Vandrelaug«. 

S. Vestergaard Nielsen. 



BRYDEGILDERNE I SKELOM 

DET såkaldte ))brydegilde«, som nu i ca. 20 år gen
tagne gange har været holdt i Skelum, fortjener 

en omtale i vor årbog. Dagspressen har dog bragt 
udførlige referater af begivenhederne. 

Det var afdøde gaardejer Chr. Bzzus og hustru, 
Pærehavegård ved Visborg, der fik ideen til disse så
kaldte brydegilder, en garnmel skik, der nu blev taget 
op. På en plads i byen samledes en kreds af gamle 
mennesker, der kunde erindre behandlingen af hør, 
og ved hjælp af de gamle hør-behandlingsredskaber 
opfriskede de den gamle syssel og holdt ))brydegilde«. 
Flere gange gennem årene er der holdt sådanne bryde
gilder. 

Og nu har pensioneret lærerinde frk. Margrethe 
Vester, Skelurn, fortsat den gamle skik, og nu holdes 
der brydegilde i byens anlæg. Men nu er der kun 
en af de gamle tilbage, den 87årige gårdmandsenke 
Mette Østergård, som også i år deltog med liv og lyst. 
I år fremstillede man også kartning og spindning af 
uld, lysestøbning af talg og sime-strygning (snoning 
af halmbånd til tækkebrug). Der var det særlige ved 
brydegildet i år, at det udsendtes gennem radioen 
som reportage. 

Det vilde være af betydning, 
blev taget op til efterf~lgelse. 

om dette eksempel 

Henrik Møller. 



J. THULSTRUP CHRISTENSEN, 
LØGSTØR, TIL MINDE 

J en alder af 60 år døde dræningsmester Jens 
Tlmlstrup Christensen, Løgstør, den 10. januar paa 
sygehuset i Løgstør efter en blindtarmsoperation. 

Med ham har Løgstøi·-egnen mistet en betydelig og 
indsigtsfuld forsker i h.iemstavnshistorie. Ingen har som 
han med utrættelig flid og grundighed søgt at drage 
egnens historie frem i dagens lys. Og navnlig havde 
forhistorien hans levende interesse. Som arkæolog var 
han en skattet medarbejder for flere af vore oldtids
forskere,. således pi·ofessor Gudmund Haft, der salte stor 
pris på hans rige erfaringer og fine sporsans. Det var 
derfor også naturligt, at han var Nationalmuseets til
lidsmand på egnen, og det er store opgaver, museet har 
betroet ham; men han udførte dem altid på fuldt til
fredsstillende måde. Også i andre egne har man dra
get nytte af hans arkæologiske evner, således ved Borre
mose-udgravningeme, ved Eribølle og Vitskøl kloster. 
Også undersøgelserne på Hjerl hede syd for Skive har 
Jwn deltaget i. 

Tlmlstmp Christensens mange undersøgelser er nøj
agtigt optegnede, og de giver et rigt billede af navnlig 
Løgslør-egnens forhistorie. Netop hans resultater af 
undersøgelserne af denne egns forhistorie bringer vi i 
næmærende årbog, ordnede af hans fælle i arkæologisk 
forskning musezzmsledet Vestergoard Nielsen, Aars. 

Til vor årbog 1936 leverede Thzzlstmp Christensen 
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en interessant artikel om Skarpsalling-karrets findested. 

han ejede, at påvise det sted, hvor vo1·t berømteste ler
kar, det såkaldte Skarpsalling-kar, var fundet, nemlig 
i en gravhøj i Oudrup hede, hvor der nu er plantage. 
Der blev rejst et minde på stedet. 

J. Thulstrup Christensen. 

Flere tusinde levn, som han gennem årene har sam
let fm disse undersøgelser, skænkede han til det nylig 
oprettede Løgstør nmseum, der desvæne endnu kun !'(L
der over nogle små stuer, og hvor den rige samling, 
fomden hvad man ellers har samlet, slet ikke kan 
komme til sin ret. 

På Thnlstmp Christensens grav på Løgstør kirke
gård afsløredes den 13. juli et granit-mindesmærke, rejst 
af Løgstør nmseumsforening. 

Tlmlstmp Chrislensen blev medlem af vort .mm-
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funds styrelse 1938, så det blev knn fd år, han direkte 
virkede i foreningsarbejdet. Men vi lærte at Mette pi"is 
på hans rige evnet" og smittende energi, som var parret 
med dnd og vid. 

1rlindet om hans personlighed vil blive bevaret 
hos os. 

NIELS HED/N OG CHR. PETRESCH
CHRISTENSEN TIL 1l1INDE 

Siden vor sidste årbog ndl;:om, har historisk-topo
grafisk forskning mistet to betydelige mænd, nemlig 
apoteker Niels Hedin, Brovst, og ekspeditions-sekrelæi· 
i Københavns byret Chr. Petresch-Christensen. 

Når vi særlig omtaler disse to mænd, er den egent
lige årsag den, at de begge har virket i vort samfunds 
område og Iwer på sit felt været betydelige medarbej
dere i vort samfund. 

Niels Hedin var Himmerlænding, født 1886 i Vis
borg sogn. Han blev cand. pharm. 1907 
og var nogle cli' ansat ved Hjøring apotek, 
senere ved apoteket i Reberbanegade i Aal
borg og apoteket i Nørreszzndby, indtil han 
i 1937 blev apoteker i Brovst. 

De af vore medlemmer, der deltog i 
udflugten og fællesmødet, som vi holdt 
sammen med Hjøring amts historiske samfnnd 19.'J.'J i 
Hammer bakker, vil 1~1indes et levende foredrag af Herlin 
om Hammer kirke. Aret eftei" blev han medlem af vort 
samfunds styrelse, en tillidspost, han varetog med stor 
interesse. Han udtrrldte af styrelsen, da han overtog 
Brovst apotek. 

Som topografisk-historisk forfatler salte Niels Hedin 
sig el varigt minde ved udarbejdelsen af det store, 
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smukke værk »Hammer Bakker«, som han skrev for 
sagfører Anders Olesen, Nørresundby. Det fornemme 
værk på over 300 sider i stort format og med en rig
dom af billeder blev i 1931 efter Anders Olesens død 
udgivet af hans arvinger som et mindeskrift. 

Forskellige andre skrifter udgivet i årene 1912-23 
vidner om Hedins følsomme sind og om hans store 
glæde over naturen. 

C hr. Petresch-Chl'istensen var født 187 5 i Dron
ninglzmd sogn i Vendsyssel, men kom 7 år gammel til 
Nønesundby som adoptivsøn af farbroderen købmand 

Petresch-Cluistensen. Han uddannedes til 
jurist og havde ansættelse i Kjæ1· herreds
kontor, senere i kriminal- og politil-etten 
og fra 1919 fuldmægtig ved Københavns 
byret, hvor han forfremmedes til ekspedi
tions-sekretær i 1931. Han tog afsked 
1941. 

Petresch-Christensen var en flittig historisk skribent. 
Hans arbejder var altid lødige, fri for uvedkommende 
og intetsigende fyld. Han har forfattet det store selv
stændige værk »NøiTesundbys Historie indtil 1850 med 
Bidrag til Egnens Historie« i 2 bind, som udkom 
1921-24. 

I vor årbog har han i årene 1912-31 skrevet i 
alt 15 større og mindre historiske a~·tikler om vidt for
skellige emner, men næsten alle fra I(jær herred. Også 
i »Vendsysselske Aa~·bøgen< har han skrevet et stort an
lal artikler. 

I taknemmelig erindring bevarer vi mindet om to 
betydelige personligheder. 

HENRIK MØLLER. 



AALBORG 
HISTORIE OG HVERDAG 

M usEUliiSINSPEKTØR Peter Riismøller fik af Aalborg 
byråd overdraget det ærefulde arbejde at samle 

en Aalborg-historie i anledning af, at det i år er 600 
år siden, Valdemar Atterdag gav Aalborg dens første 
kendte stadsret, dvs. købstadsrettigheder. 

Resultatet er blevet en smuk bog både hvad ud
styr og indhold ''edrører. 

Papiret er godt, trykket smukt og klart, udført i 
Wilh. Burmesters bogtrykkeri. Lockeys klichefabrik 
har udført de fleste reproduktioner, og Aalborg lito
grafiske anstalt har tegnet og trykt det tiltalende 
omslag. 

Om stofi'et og dets ordning er der meget godt at 
sige. I 15 punkter er der gjort rede for betydnings
fulde afsnit i byens udvikling såvel i kulturel som 
materiel henseende. Og forfatteren har forstået, at 
skildringerne får større lødighed, når rle belyses i 
relation til hele landets udvikling. Og så er det ikke 
tørre referater af fakta. Kendsgerningerne er iklædt 
en sprogform, der virker forfriskende, ja undertiden 
kåd, og kanske vil en og anden rynke lidt på næsen 
af visse vendinger og udtryk. 

Bogen har et rigt billedstof, hvoraf en del er 
lånte klicheer, men mange billeder er nye og ikke 
før offentliggjorte. 
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I en efterskrift gør forfatteren rede for det rige 
kildestol, han har usl af. Del er en udmærket over
sigt for dem, der yderligere ønsker at vide noget om 
byens historie. 

Navnlig gør de fyldige noter og henvisninger, 
som bogen slutter med, værket værdifuldt for for
skere. 

Men - bogen er desværre ikke let tilgængelig. 
Byrådet har kun ladet trykke et mindre antal, som 
er udsendt til en Del personer og institutioner. Den 
kommer altså ikke i boghandelen. 

Peter Riismøller har megen ære af dette samler
arbejde. 

Henrik Møller. 



LOKALHISTORISK LITTERATUR 

FORUDEN den andet sted anmeldte jubilæumsbog, 
· som Aalborg byråd har ladet udarbejde i anled
ning af 600 året for Aalborgs ophøjelse til købstad, 
skrevet ~f museumsinspektør Peter Riismøller, udgav 
Aalborg-bladene store rigt illustrerede jubilæumsnumre, 
som gav gode bidrag til byens historie. 

Forøvrigt har Aalborg Amtstidende og Aalborg 
Stiftstidende bragt adskillige artikler af forskellige for
fattere omhandlende stof af lokalhistorisk art. 

Af hvad der ellers af lokalhistorisk litteratur er 
kommen redaktøren for øje, er der grund til at nævne 
følgende: 

»FRA VESTINDIEN TIL Hll\UlERLAND« med undertit
len »Oplevelser og erfaringer gennem 75 år« (108 si
der, Gads forlag) er en meget læseværdig selvbiografi 
af tidligere provst i Ranum og Løgstør N. N. Wester
gaard. De afsnit, der omhandler Ranum- og Løg
stør-tiden, giver interessante bidrag til egnens person
og åndshistorie. 

llBIDRAG TIL HASSERIS BYS OG SOGNERÅDS HISTORIE« 
er titlen på et skrift på om tren t l 00 sider, som Has
seris byråd har udgivet i 600-året for Valdemar Atter
dags udstedelse af stadsret til Aalborg og Hasseris. 
Men da bymændene i landsbyen Hasseris hovedsage-
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lig ernærede sig ved agerbrug, bar kongens tilbud om 
købstadsruressige privilegier formentlig ikke haft syn
derlig interesse, Hasseris sogneråd har imidlertid ment, 
at det gamle tilbud burde mindes, og så har man ud
sendt det smukke skrift under redaktion af kontor
chef M. Christensen, Hasseris kommunekontor. Bo
gen indeholder kun to afsnit: Spredte træk af Hasse
ris' historie og spredte træk af sognerådets historie. 
I skriftet findes fotografiske gengivelser af et gammelt 
kort og af nogle protokolsider; endvidere er der en 
række helsides billeder fra sognet, og bogen slutter 
med portrætter af samtlige sogneråd, siden sognefor
standerskabet indførtes i 1842. Omslaget prydes af 
Hasseris' byvåben, det kendte klokketårn i Gl. Has
seris. Skriftet er smukt udført i Aksel Schølins bog
trykkeri. 

»AALBORG I TEKST oG TAL«. I 1938 vedtog Aal
borg byråd at foretage statistiske bearbejdelser af flere 
af kommunens virksomheder og funktioner, og dette 
arbejde blev overdraget til cand. polit. F. A. Fjelle
rup, som samme år var blevet knyttet til kommunen, 
og der oprettedes et særligt statistisk kontor med 
cand. polit. Fjellerup som leder. Fra dette kontor 
er der siden udsendt en række publikationer under 
litlen: »STATISTISKE OG ØKONOMISKE EFTERRETNINGER 
OM AALBORG« omhandlende byens ud vikling på mang
foldige områder. Gennem årene er dette materiale 
blevet så omfattende, at man har besluttet i bogform 
at udgive et sammendrag under titlen »AALBORG I 
TEKST OG TAL«. Bogen (120 sider), der er udarbejdet 
af kontorets leder fuldmægtig Fjellerup; er en l. år
gang af en statistisk årbogsrække om Aalborg. Et 
kort over Stor-Aalborg og et farvelagt kort <;>ver den 
lange havn pryder bogen. I kommission hos Marinus 
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A. Schultz, trykt i Wilh. Burmesters bogtrykkeri. 
Fås i boghandelen for 2 kr. 

Som det vil huskes, har højskolelærer Kr. Kol
ding givet en interessant oversigt over St. Restrups 
historie i vore årbøger for 1939 og 1941. Suppleret 
med en del nyt stof og mange billeder og med en 
udførligere omtale af den nyeste tid, dvs. den store 
udstykning, har han nu udgivet en »ST. RESTRUPS 
HISTORIE«, en smuk bog på omtrent 100 sider, trykt 
i Aalborg Amtstidendes bogtrykkeri. (Fås hos for
fatteren for l kr.) 

Kr. Kolding har endvidere på Skandinavisk for
lag ladet trykke ))DEN DANSKE BONDESTANDS HISTORIE« 
i 2 bind. ForJaget har givet værket, der er på om
trent 1000 sider, et ualmindeligt smukt udstyr i meget 
stort format. Det lødige værk giver en klar og logisk 
udredning af den danske bondestands færden og ud
vikling, lige fra trælletiden og op til nutiden. Det er 
i sjælden grad lykkedes forfatteren gennem omfatten
de kildestudier at påvise årsagerne til fremgang og 
tilbagegang gennem tiderne, set ud fra bondens eget 
ståsted. Vi finder særlig anledning til at fremhæve 
det overordentlig rige billedstof, hvoraf adskilligt er 
sjældent. 

H. M. 



MEDDELELSER 
FRA 

STYRELSE OG REDAKTION 

Med udsendelsen af nærværende årbog, der er den 31. i ræk
ken af »Fra Himmerland og l{jær herred«, slutter vi 12. bind, 
idet to årbøger nu udgør et bind. Der medfølger titelblad, ind
holdsfortegnelse og et navneregister for hele bindet. 

Som sædvanlig har vor årbog været smukt omtalt som kro
nik i »Aalborg Amtstidende« af museumsinspektør Peter Riis
møller. Ligeledes i »Jyllandsposten« af postmester C. Klitgaard, 
Hjøring. 

Der er anledning til at gentage, hvad vi s !<rev i sidste årbog: 
Vi lever i en historisk tid. En tid, der er skelsættende i vor 

historie og i opfattelsen af værdien heraf. l vort folk er der op
stået en stærk national bevidsthed. Den deraf vågnende følelse 
for hjemstavnen skulde gerne mærkes i de historiske foreninger, 
der i mange år har udført et uegennyttigt arbejde for at bevare 
minderne om og forøge kendskabet til fædrenes liv og virke. -
Vi beder da vore medlemmer føle det som en kær pligt at skaffe 
ny tilgang til vort samfund. Rent økonomisk er det en -nødven
dighed, at medlemstallet forøges, da udgifterne til årbogens papir 
og trykning er steget stærkt. - Læs iøvrigt tilbudet til medlem
merne på omslagets 3. side! 

GENERALFORSAMLING. 

Den årlige generalforsamling holdtes den 26. juni på hotel 
Hafnia. Kun få var mødt. 

Formanden bankdirektør Chr. Iørgensen indledede med en 
lille tale, stærkt præget af tidens alvor, og sluttede med et: Gud 
bevare konge og fædreland ! 

Formanden mindedes vort afdøde styrelsesmedlem Thulstrup 
Christensen, Løgstør. Vi henviser til mindeartiklen andet sted i 
nærværende årbog. 

Af beretningen anfører vi : 
Forholdene har heller ikke tilladt os i år at holde årsmøde 

med udflugt. - Efter anmodning af skibsreder Knud Lanritsen, 
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Aalborg, hat· form:md e rt til hnvncfogecler, lodser og hnvuciugcniø
rel· udsendt en opfordring om til sitibsrederen at indsende alle 
de oplysninger {navne og andet), der kan sl<aLTe om t·cv, pyntet·, 
gnmcle og Iignenel e i vore fat"\'1\nrlc. Der et· udsendt ca. 30 ben· 
' 'endelser. - Arbejdet pii at fotografere de gamle vind- og vand
møllet· mn vente til roligere tider. - Vi gentager· vo1· opfordring 
0111 lnn af de gamle udsldftningskort til fotogt·afcring. (Se . rbog 
194 J png. lllO.) 

Vi retter en iudll·rengende opfordring til \'Ore medlemmer om 
nt vil'lte for tilgang nf medlemmer. Vi har· i dag 750 medlemmer. 
me.n det Cl' nit for lidt i for·hold til vot·t amts stø•·•·else. lkl<e 
mindst i disse tider, hvol' alle mi\ føl· fællessitabets betydning. 
burde man vær med i vot•t virl<e fot· JJcva·,·clse af vot· hjem-
tavn fortid. 

Formanden utltallc en vm·m tal< ti l de foreninger og instilu· 
liouer, der hnr glædet os med tilskud til vort Hrbejde. 

Efte•· nogen rol'llandling god ltendtes beretningen. 
l{:tsserercn lærer Viggo Qvist, ÅRlbo•·g, op l re ·te det re\•idcredc 

regnslt:tb, som i snnunendr. g lindes Lt-ykt side 3ll!l. 
Af styrelsen lifgik lfCI'Cl' Viggo Qvist, lro•·e•· Th .. Johnn en, 

Aardcstrup, og boghandler llornbech, Hausund. De genvalgtes. l 
stedet for afdøde Tilulstrup ' hristcnsen valgtes pensioneret lærer 
cnnd. rung. Olav .Jensen, Løgstø1'. Til revisol'III' genvalgtes hospi
lalsfo•·stnndei· IC IC Nicolnisen, Aalborg og pensioneret lærer .foh . 
• Jensen, Gug. 

Det blev vedlaget at søge nfholrll et møde i Aniborg ep· 
lemJJel' i forbindelse med lmllurhisto1·isk foreuiJ1g. 

Reclnltlø•·en læret· Møl! el·, llttls, gnv oplysn i uger om, hvillc e 
hovedbidrag ltomrnendc 1 rbog vilde indeholde. Af hensyn til de 
s tigende papir- og trylclceudgifter vil det være nødvendigt ut ind 
slcr·æulte lirbogens sidetal. 

l det påfølgende styrelsesmøde genvalgtes bankdirektør Chr. 
Iørgensen til formand, overlærer Kr. Værnfelt, Aalborg, til næst
formand og sekt·etær, lærer Viggo Qvist, Aalborg, til kasserer og 
lærer Henrik Møller, Håls, til redaktør. 

Skriftudvalg: Redaktøren lærer Henrik Møller, overlærer Værn
felt og lærer cand. theol. Vestergård Nielsen, Aars. 

Forretningsudvalg: Chr. Iørgen sen, Kr. Værn felt, Viggo Qvist 
og Henrik Møller. 

De fo•·lsalle udgl'avn.ingcl' under koret i Bud IO l<irl1e hu1· 
igen givec.. ovel'!'nsltende re ultate1·, som har vtCI'Cl udrm·llgL omtalt 
i Anlborg-blndene. Banlulirclttfll' III'. Iørgensen vil til næste Al'

bog sltl'ive n samlet, udførlig artikel om disse udgravningc1·. 
l BOlT mose ved L\ tu•s har udg•·avniugerue v:crct Cortsut i 
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sommer, og der er nu af tilflugtsborgen på holmen afdækket ca. 
20 hustomtcr. UdgraYningerne fortsættes næsh-~ sommer. 

Den bebudede artikel om Gunderup kirke vil først fremkomme 
i næste årbog, da vi har været nødt til at indskrænke årbogens 
størrelse. 

Vi har atter i år haft den glæde at modtage følgende tilskud 
til vort arbejde: 100 kr. fra »Aalborg Bys og Omegns Sparekasse«, 
25 ltr. fra Nibe købstad og 25 kr. fra »Nibe Sparekasse«. 

I forretningsanliggender bedes man som sædvanlig henvende 
sig til formanden bankdirektør Chr. Iørgensen, Boulevarden 22, 
Aalborg, telf. 1286, kassereren lærer Viggo Qvist, Hobrovej 44, 
Aalborg, eller sekretæren overlærer Kr. Værnfelt, Hasserisgade 30, 
Aalborg. 

Angående årbogen og stof til denne henvender man sig til 
redaktøren lærer Henrik Møller, Håls, telf. Fjellerad 60. 
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Bestyrer M. Andersen, Ulsted. 
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Amtsstuefuldmægtig J. Olsen, Aalborg. 
Gaardejer Chr. Poulsen, St. Restrup. 
Assurandør E. Sørensen, Kærby. 
Lærer S. P. Sørensen, Vebbestrup. 
Domkantor Støvring-Nielsen, Aalborg. 
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