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ET HANDELSHUS' FALLIT
I NØRRESUNDBY 1859 OG 1865
1807 var Johan Georg Galster (født 1776 i Erlangen
i Bayern) kommet til Danmark og havde året efter
nedsat sig i Aalborg.* Her grundlagde han flere fabriker, som gik strålende, indtil pengekrisen kom i 1813.
For at hjælpe ham, der var en driftig og evnerig mand,
gav regeringen ham (1814) privilegium på at drive bondehandel i Nørresundby, ::>: sælge »grove varer« som
jern, kul, tjære. Varerne skulde han købe hos Aalborg
købmænd. - Handelen, »Sundby bod «, lå ved færgebroen, og her boede han.
I den svære tid, der fulgte efter statsbankerotten,
havde han mange vanskeligheder. Med købmandslanget i Aalborg lå han i stadig strid. De beskyldte ham for
at købe varerne direkte og for at sælge andre varer,
end privilegiet tillod ham. I 30erne og 40erne, da de gode
tider kom, steg hans velstand, men striden vedvarede.
Da lod agenten (han var i 1815 blevet udnævnt til kgl.
agent) i 1846 sine to unge sønner, Julius (f. 1819) og
Lorentz (f. 1821) nedsætte sig i Aalborg som købmænd,
og så fik han altså virkelig sine varer fra Aalborg købmænd.

I

* Om ham se Fra Himmerland og Kj ær herred XXXVII
(1948). 153 ff.
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Da han døde i 1848,
overtoges handelen af
hans enke Charlotte
(1797-1860),født Castonier (en datter af
general Julius C. i
Fredericia).
Der var stadig vanskeligheder med købmandslanget 1 Aalborg. Men værre var
de vanskeligheder, der
blev med hendes to
sønner.
Det var hendes agt
at flytte til KøbenCharlotte Galster
havn; hendes søn Carl
malet 1855 af Ludvig Galster
(1835-92) gik på officersskolen derovre, og hendes yngste søn Harald
(1838-1924) skulde have sin uddannelse ved handelen.
1. oktober 1851 opsatte hun så en kontrakt med
sine to sønner: hun skulde have 1200 rd. årlig, og udbyttet af handelen skulde derpå deles med 1/3 til hver.
Kort derefter tog hun med sine to yngste sønner
ophold i København.
Hendes søn Julius ledede så forretningen i Nørresundby, medens Lorentz førte deres forretning i Aalborg (på hjørnet af Nørregade og St. Hansgade) videre.
Snart opstod der uoverensstemmelser mellem Julius
og moderen: hendes husholdning var for dyr, hun overskred de 1200 rd., forretningen kunde ikke bære det,
sagde han. Dertil kom, at de to brødre, der begge var
hidsige af gemyt, enedes dårligt.
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26. juni 1853 tilskrev derfor Julius sin
moder følgende brev:
Grundet på alle de
fra dig hidindtil modtagne breve af København som og dine
mundtlige Ytringer, at
hvad Penge, du vilde
have, skal dig honoreres, alt ligesom forhen
er sket lige indtil i dag
- for det første overstiger det langt Contracten af 1. October
Johan Georg Galsier
1851 imellem os, for
malet posthumt 1849 af Ludvig Galsier
det andet kan det
umuligt holde længe stik. Jeg har derfor at affordre
dig dit skriftlige Svar, om du i et og alt vil holde dig
ovennævnte Contract efterrettelig, og skal du da erholde dine Penge kvartalsvis udbetalt af en Mand i
København. I modsat Fald behage du at overtage Bestyrelsen af Handelen her til 1. Januar 1854 selv, hvilket herved kundgøres dig. Din heng. Søn
Julius Galster.
Samme dag opsagde han interessentskabet med
broderen.
Charlotte G. opholdt sig i Nørresundby, da hun
fik brevet. Da hun var kommet tilbage til København,
skrev hun til Lorentz (4. sept. 1853):
Tak for den Venlighed, du viste mig under mit
Ophold i mit gamle Hjem, som var en sand Oprejsning for de mange ubehagelige Timer, jeg stadig
1"
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havde at kæmpe med, Gud ved, den var bitter; men
med Taalmodighed og Herrens -Bistand overvinder
man meget. Saaledes, min gode Lorentz, svinder Livet hen, indtil det naar sit bestemte Maal. Det var
smertelig og gjorde en voldsom -Indtryk ....
Her gaar mange skrækkelige Rygter i Circulation
om den slemme Gæst, Colera, at den skal regere saa
stærk i Aalborg. Du ved, jeg er ængstelig ... Gud bevare dig, det vilde være en skrækkelig Tanke, naar
du skulde komme til noget, vær for Guds Skyld i god
Humør og lad ingen forstyrre din Rolighed og betragt
alt, hvad der saa end falder, med Koldsindighed. Lad
mig se, du glemmer ikke at skrive, det er en frygtelig
Spænding at gaa i.
Lad mig se, det varer ikke for længe, førend du
sender mig Penge, jeg kniber, men hver Dag gaar
der meget med, mit Behold er ikke stor, en 30 Rd.,
dem skulde han ikke komme langt med til saa mange;
nu begynder de lange Aftener, og der skal Lys til, som
ogsaa er en Udgift. Naar jeg blot havde overstaaet
disse to slemme Maaneder, du kan ikke tro, hvad jeg
frygter for den Tid; havde Colera mig, var jeg da fri
for den Qval.
Din til Døden
Charlotte Galster.
Forhandlingerne skred frem. Den 17. oktober enedes de to brødre om, at Lorentz alene overtog bestyrelsen af moderens handel i Nørresundby, medens
Julius alene drev forretningen i Aalborg.
23. juli 1856 opsattes kontrakten. Moderen skulde have
1800 rd. årlig* og 1/3 af overskuddet, Lorentz de 2/3.

* Ved denne tid havde (iflg. lov af 1855) en rektor
1600 rd. årlig + bolig.
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Som det kan ses ud fra ovenstående breve, var
forholdet mellem Julius og hans moder ikke godt. I
1852 var han blevet gift med Laura Hygom (18281916), der vist også kunne være skarp nok- at dømme efter udtalelser i brevene - men (14. juni 1855)
skrev hun da følgende brev for at hidføre en forsoning:
Da det er saa længe siden, at Julius har set Brev
fra sin Moder, tænkte jeg at ville skrive Dem et Par
Ord til; ikke sandt, gode Fru Galster, De bliver jo ej
vred derfor. Det Forhold, som der er imellem os, gør
mig saa ondt, og jeg vilde saa gerne derfor bede Dem:
lad det gamle være glemt, jeg ved nok, ej altid har
jeg været, som jeg skulde, men menneskelig er det at
fejle, og derfor beder jeg Dem, lad det gamle Forhold,
som før vi blev forlovede, lad det igen finde Sted, og,
ikke sandt, det Forbigangne skriver vi i Glemmebogen, saavel med mig som med Julius, mod ham vil
De være venlig og god, De kender ham jo ligesaa godt
som jeg, og ved, at han er hæftig, men kender ogsaa,
at ligesaa hurtigt det er sagt, fortryder han det, og
bedre Menneske end Julius er, kan der dog ej tænkes.
Vi har, Gud ske Lov, et lykkeligt Hjem, men det Forhold med hans Moder gnaver dog paa ham- og gør
ham bitterlig ondt. Men, ikke sandt, det skal blive
godt altsammen. Naar De haver Tid, skriver De nok
et Par venlige Ord til min Julius, intet vil glæde ham
m er, · det ved jeg bestemt.
Fra vores to smaa Putter skal jeg hilse Dem, de
sender et lille Kys frem til Bedstemoder i København.
Min lille Johanne er blevet en stor, rar Pige, hun ligner sin Fader meget, og han er ogsaa hendes Afgud,
hun siger alt, dog maa man kende hendes Sprog for
at forstaa det, saaledes naar hun skal sige Fuldmæg-
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tig Larsen, bliver det til fulle Lars. Min lille Gabriel
er en lille yndig Dreng, dog er han en lille Skraalhals; han ligner Johanne meget, og De kan ej tro,
hvor det er yndigt at se de to, thi alting smiler paa
dem, naar de ser hinanden.
I det Haab, at Alt bliver godt, slutter jeg med
mange Hilsener til Julius's Brødre, men især hilses
De fra Deres
Laura Galster.
Et par år senere (26. dec. 1858) skrev hendes mand
til sin moder fra Nørresundby, hvor han drev jærnstøberiet Gabrielsværk i Nørregade.
Idag, anden Juledag, har jeg lagt al Forretning til
Side, alle mine Folk ere fri, min Laura, Johanne og
Gabriel gaar, saafremt Vejret bliver godt, til Bedsteforældrene i Aalborg,* og jeg har i mit stille Conto ir
fri. Min Tanke falder saa naturlig paa min kære
Moder. Du kan ikke tro, hvor din Skæbne falder mig
tungt;** men intet ondt er til, uden det gode bestandig er det overvejende, Tro og Haab herpaa skal du
se, min gode Moder, denne ene Tanke gør dig endnu
rig.
En Bonde sagde mig en Dag, jeg havde Sorrig i
Sindet, det var det første Aar, jeg var givt: »Julius,
lad mig se Deres Kone«. Han kom da ind i Stuen, og
paa Gulvet stod Vuggen med Johanne. Han foldede
sine Hænder og sagde: »Nu skal a sige Dem, hvad
min gammel Far sagde: Børn er den største Rigdom,
Vor Herre giver QS. Disse tager vi med os til Himmerig, alt andet lader vi ligge.« Disse simple, sande Ord
fik mig til at skamme mig over mig selv; jeg saa her,

* Børnenes morfader, Hans Henrik Hygom, var postfører på strækningen Aalborg-Kolding.
** Forretningen i Nørresundby gik dårligt; se nedenfor.
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at Gud var mig god, og mit Sind blev saa lettet, saa
let, at jeg ret af Hjertet ønsker dig, at du, der har saa
mange Sønner, maa ved ret at opfatte Betydningen
heraf, føle det samme.
Jeg kender ikke, om du kan erindre mine Ord,
som jeg ved min Nærværelse hos dig i Sommer sagde
dig: Jeg svor som neonfirmeret Dreng en Ed, at jeg
vilde arbejde til at blive din bedste Søn. Jeg har bestandig stræbt til dette Maal; men har jeg som Menneske, der har kødelige Fejler, ved Omstændighedernes
Magt været afledt fra mit Forsæt, da kender Gud i
Himmelen: Villien har altid været dertil. Kan jeg derfor gøre noget for dig, da husk paa denne min Ed,
som min Laura kender og deler; glem ikke, at til hvad
vi kan gøre for dig, skai du altid finde hende og mig
redebon.
Alle Himmelens Goder ønsker vi dig og mine
Brødre, og at I maa have en glædelig Jul, og at det
nye Aar maa bringe dig mange Glæder, slutter jeg
med de kærligste Hilsener til dig og mine Brødre fra
Laura, vore smaa og fra din dig oprigtig hengivne
Søn
Julius Galster.
Men forholdet blev ved at være dårligt, da Julius
og Lorentz stod så stejlt over for hinanden, at Lorentz
endog mistænkte sin broder for, at han modarbejdede
ham.
De forhold, Lorentz havde at arbejde under, var
langtfra gunstige. Hans handel var oprindelig en privilegeret handel - i byen havde der hidtil foruden
enkelte spækhøkere og krejlere kun været >>Sundby
bod «. Men mellem grundlovens løfteparagraffer var
jo, at »alle indskrænkninger i den frie og lige adgang
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til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel,
skal hæves ved lov «.
I 1855 var de national-liberale kommet til magten, og som et led i kampen for næringsfrihed udstedtes 16. februar 1856 en lov, hvorved bl. a. Iandsbyen
Nørresundby blev gjort til »handelsplads«. Med færgebroen som centrum og med en radius af 1000 alen

Nørre Sundby Bod 1841, malet af Ludvig Galster. Siddende sognepræ sten
Frederik Winding (f. 1775, t 8/to 1842) og fru Galster. Gående over torvet
agent Galster.

blev byen og de nærmeste jorder skilt ud fra det
øvrige sogn.
§ l lyder: »Handlende og andre næringsbrugere,
der have borgerskab i Aalborg, skulle være berettigede til at øve deres næring enten tillige eller alene i
Nøresundby, på lige måde som de ere berettigede til
at øve samme i Aalborg.
Følgen var, at flere Aalborg-købmænd flyttede
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over fjorden eller anlagde filialer derovre. Storkøbmændene Poul Pagh og Hans Mørup lagde filialer
derovre, Laurits Klitgaard og andre flyttede over; der
nedsatte sig ikke mindre end 18 handlende i handelspladsen.
Mens denne udvikling foregik, tog Lauritz konsekvensen af den skærpede konkurrence: Den gamle

Den nye købmandsgård.

»Sundby bod « fra 1815 lod han nedrive, og lige nord
derfor på hjørnet af Søndergade og torvet lod han med opbydelse af al sin kredit - bygge en stor købmandsgård, 2 etages, så den kunde se alle husene i
Nørresundby over hovedet. 4. maj 1857 blev grundstenen lagt.
I 1856 var Lorentz blevet gift med 1vfargretha Due
(1825- 1910). Gennem hendes breve til svigermoderen kan vi følge udviklingen:

10
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Først har vi den glade, nygifte unge kone. Lorentz
har vundet 2500 rd. i lotteriet: »Jeg er saa glad ved
dette Held; det havde været bedre, om de 50.000 var
kommet til os; men det er godt at have noget i Vente,
det kan nok være, det kommer; og det er bedst at
begynde saa smaat. Alle Folk siger, at det er mig, der
har bragt Lykken, gid det var Tilfældet. Det er da nu
ude over hele Byen, og vel ogsaa Aalborg, thi hvor vi
kom, er vi blevet gratulerede. Gid jeg ofte kunde
bringe Dem glædelige Tidender, jeg ved, De er saa
ængstelig altid og kan trænge til lidt Opmuntring, og
derfor er det min største Fryd, naar jeg kan bringe
Dem gode Nyheder.
De ved ikke, hvor usigelig meget jeg holder af
Dem. De har været saa mageløs rar imod mig. Undertiden har jeg mistvivlet i alle Retninger og troet, det
vilde være umuligt, at den Dag skulde oprinde, da
jeg skulde leve sammen med min inderlig elskede Lorentz, som jeg tilbeder, og hvis Lige næppe findes i
nogen Retning, troer jeg næsten. Gid nu, den algode
Gud maa holde sin Haand over ham, hvor usigelig
lykkelig kan vi saa ikke være med hinanden, og De,
bedste, kæreste Frue,* har en betydelig Andel i vor
Lykke; thi havde De ikke med Godhed og Venlighed
optaget mig i Deres .Slægt, saa kunde jeg aldrig blevet
glad, og Lorentz da lige saa lidt. Nu tegner, Gud være
lovet, Alt godt, naar ikke uforudsete Hindringer skulde
indtræffe
Deres inderlig hengivne og takneminelige
Margrethe.
Et halvt år derefter (19. juni 1857) fortæller hun:

* Som gift med kgl. agent havde hun ret til denne fine
titulatur.
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Bygningen bliver rejst imorgen, og vi har saa
travlt med Forberedelserne dertil; der er jo mange
Mennesker beskæftiget med Arbejdet, og uden de faar
et Gilde hører jeg nok, de bliver ikke tilfredse, og
naar det skal kunne opmuntre dem med Arbejdet, saa
faar man finde sig i at faa lidt Tummel med dem.
Vi skal jo have Svendene og Mestrene herind i Stuerne, og jeg tror ikke, det bliver mindre end 30 i
Tallet. !morgen tidlig skal jeg til at binde Kranse,
som skal hænges op.
De kan tro, jeg havde travelt i Pinsemarkedet med
Bøndermadammerne, hele Stuen var propfuld. Det
var sa uheldigt, at det var Regnvejr, saa de gjorde
lang Visit, og jeg saa med Glæde, at Solen atter straalede frem, at de kunde komme afsted til Markedet,
men man maa tage det ene med det andet.
De maa undskylde, at det gaar i en gruelig Fart
med dette Brev, da det er snart ved at være sildigt,
og jeg kan imorgen ikke godt faa Tid at sætte mig
til Ro.
Grethe.
Lev vel og vær hilset fra Deres
Bygningen kom til at koste hele 36.000 rdl., og nu
skete der det ulykkelige, at bandelskrisen satte ind,
endnu før den stod færdig. De fornødne prioriteter
var det under disse omstændigheder umuligt at skaffe.
Andre tab stødte til, og i 1858 måtte huset standse
sine betalinger
31. januar 1859 skriver Grethe til sin svigermoder:
Der er jo ikke andet for Lorentz end at forholde
sig rolig, til Auktionen er forbi, thi at leje et andet
Sted vilde jo være det samme som at give Afkald herpaa, eller ialtfald vilde det blive ham vanskeligere saa
at erholde Gaarden, som han naturligvis vil gøre alt

r
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for, hvilket er rimeligt, da han for det første har
stridt og døjet meget for i denne skrækkelige Tid at
faa den fuldført, og for det andet skal der jo dog alligevel igen føres Handel her, og det var da det rimeligste; om den skulde overtages af nogen, det da blev
ham; det vilde være haardt for ham nu at gaa herfra,
i den Stand det nu har; saa meget mere som den, efter
alt dette og disse slette Conjuncturer, vil blive til
langt billigere Pris, end den nu staar i, og naar Lorentz kan opdrive Laan, kan han maaske dog beholde
Gaarden og Tømmerpladsen. Vi har dog endnu ikke tabt
Modet; men at gaa for raskt frem, vilde maaske fordærve det ganske; maske vort Haab kan svigte, det
ser man ofte i denne Verden; men ikke destomindre
virker Lorentz, hvad han kan.
Gud i Himlen give, at vi med glade Hjerter igen
kunde samles efter denne betrængte Tid. Vær for alt
ved godt Mod, Gud vil hjælpe os, det føler jeg, det er
kun en Prøvelsestid, som man skal have, for maaske
bedre at nyde det gode; i det mindste vil jeg haabe det,
ikke fordi at jeg har fortjent noget godt; men for min
velsignede Lorentz vil Gud staa os bi og vil ikke slaa
Haanden af os; men man skal jo vide, det er en Verden,
man er i.
(16. februar 1859). De fleste mener jo, at Gaarden
vil gaa langt under sin Værdi, som er Tilfældet overalt, hvor der er Auktioner, saa man mener jo, at Creditorerne maa lade sig Gaarden tilslaa, hvilket vi antager for det bedste, da Lorentz saa maa og vil gøre alt
for at erholde den; men der vil jo endnu hengaa en
længere Tid, inden Ejendommenes Salg, hvorimod
Varer og det øvrige skal sælges den 1. Marts, det bliver
slemme Dage, men man maa jo være ved friskt Mod og
stole paa vor Gud. Fødevarer har vi, Gudskelov, en
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Del af i Huset, som jeg især fik Fingre i, da jeg fik den
visse ForestiJing om, at her maatte blive lukket, og af
Colonialvarer fik Lorentz en Del til vort Husbrug, hvilket jo forskaaner for Pengeudgivter, som Lorentz ikke
kunde forsyne sig med, da han døjede nok med at faa
Haandværkerne dækkede, som han naturligvis nødig
vilde skulde lide Tab. Føden faar vi derfor sagtens, det
frygter vi ej for, det vi maa købe er mest Smør, Puddersukker og Kød, hvilket sidste jeg har raadet lidt Bod
paa ved at have fedet en Kalv, som vi nu i lang Tid
havde Nytte af. Vi havde to Køer, der kælvede i Julen,
og da vi ikke kunde sælge Mælken i den Tid, især da
her kommer Mælkevogne fra Landet, saa tænkte jeg,
det var bedst at have den ene Kalv, og nu har jeg atter
en lille Kalv paa Sti, som skal have Mælk, saalænge vi
kan undvære noget, da jeg gerne vilde holde den, til
Dampskibet gaar, at De kunde faa den at smage.
H vad det angaar med at faa Kunder, saa tror vi,
at vi nok vil faa de fleste tilbage, da der er mange, som
endnu vedbliver at sætte Heste ind hos os, og taler om,
at de længes efter, den gamle Bod skulde blive aabnet
for at komme tilbage, som ogsaa nok vil ske, da vi ere
godt yndede af Bønderne. Selv om der ikke bliver saa
svært Kørind som tidligere, saa kan der dog maaske
blive mere tjent, da der ofte ved den megen Tummel
ogsaa gik meget med, som maaske kan spares, naar
det faste kan overses. Vi har det Gode, som Bønderne
savner andre Steder, at der er en rummelig Boutik,
hvor de kan faa Plads paa de Dage, hvor der er mange
i Byen, og vor Gaardsplads er jo nu ogsaa ypperlig,
siden den er blevet helt brolagt og is tand; De kan tro,
den nu ser prober og smuk ud.
(17. maj 1859.) Til l. Maj ophørte· det, vi skulde
have maanedlig til Folkenes Underhold, da de jo saa
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til den Tid alle ere opsagte for Boet~ Vedkomende; men
vi har jo dog maattet beholde Pigerne; for i det heldige Tilfælde, at Lorentz snart maatte faa Beskæftigelse, kan man dog ikke undvære nogen til at hjælpe
sig.
Nu nærmer sig snart den sidste og afgørende Auktion, som er godt, da det er saa grueligt uhyggeligt,
hver Gang man ser disse Auktioner imøde.
Vort Haab og Ønske er nu, at der ikke maa optræde Liebhavere, thi jo mere der bliver budt, desto
vanskeligere bliver det for os. Vi holder nu Modet oppe
med Haabet paa en bedre Løsning.
Deres hengivne

Grethe.
Da tvangsauktionen var holdt, opnåede Lorentz at
købe gården for 35.000 rd., men desuden måtte han
give skadesløsbrev til flere af kreditorerne. Han håbede,
men tiderne blev stadig ved at være svære. Først og
fremmest måtte han skaffe sig kredit og varer, butikken
var jo tom. 25. januar 1860 skrev han til sin moder:
Det glæder mig ved disse Linier at kunne meddele
dig, at jeg nu endelig har faaet Ordning paa Papirerne
vedkommende Gaarden. Med dette er man kommet
over det første Purret. Nu gælder det at komme over det
næste, saaledes at jeg, foruden ved Punctlighed i at
kunne opfylde de Løfter og Forpligtelser, jeg nu indgaar i den Credit, som jeg nu med aldeles blotte Hænder faar Contanter, med Gæld, som den lange Tid uden
Beskæftigelse har formeret større, og med svækket Credit, som Handelens slette Tilstand endmere forværrer,
vil være istand til at tilvejebringe mig, tillige maa
kunne blive sat istand til at yde dig den Assistance, som
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jeg, naar du ikke maatte bestemme dig til at tag~ hertil
og dele med os, kunde ønske dig.
Min Caution paa Skadesløsbrevene har hidtil hæmmet mig enhver som helst Credit, og da flere Handlende her, hos hvem jeg har havt Haab om at blive
tilstaaet dog nogen Credit, endnu fatter Tvivl om sarurnes Løsladelse, har mit første Besøg hos dem om Varer
været forgæves; jeg maa saaledes gentage det, og naar
det saa lykkes mig, maa jeg være glad, om ogsaa nogle
flere Dage vil komme til at medgaa, inden jeg aabner
Boutikken igen. Uagtet det saaledes ikke er nogen let
Sag for mig, uden en eneste Skilling, at faa samlet en
nogenlunde ordentlig Udstilling i Boutikken, arbejder
jeg paa det af alle Kræfter og haaber jeg, det med Guds
Hjælp ogsaa skallykkes mig at faa det bragt dertil, at
jeg i de første Dage i Februar Maaned skal kunne
aabne. Et afskyeligt Vejr, som vi har havtidisse Dage,
forhindrer mig i at faa en Del over, jeg har erholdt
Løvte paa.
Han arbejder videre, men må (19. maj 1860) meddele sin moder: »At det for Øjeblikket er meget mørkt
er vist, og uagtet at jeg i den senere Tid har sat en svag
Tillid til, at jeg i Dag skulde have set Begyndelsen til
et Pengelaans Tilblivelse, for hvilket jeg i den senere
Tid har arbejdet paa at faa opdreven blandt Proprietairerne, og dette nu er glippet, maa Haabet, som er
det eneste, der opretholder i Modgang, ikke svigte.
Men det er ikke underligt, at modet begynder at
svigte hos hans kone. Hun skriver (25. maj 1860) :
Man kan have Taalmodighed nødig, og til sine
Tider er rigtignok Modet ved at tabes, thi ofte, som
man hænger ved et lille Glimt af Haab om et eller
andet, som man tænker sig skal bringe Lys i Mørket,
saa kommer der gerne noget, som igen forpurrer det.
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Det er jo det, den stakkels Lorentz mangler Penge til
at gennemføre noget med, som f. Eks. Tømmerhandelen, det er en meget vigtig Ting at faa den bragt
istand, da det skulde være det eneste, der igen skulde
hjælpe os til Kunder; men med al Lorentz' Anstrengelse
har han ikke kunnet opdrive noget Laan dertil hidtil,
og det ser derfor kun traurigt ud; man sparer og gør
sig Umage paa alle Kanter, men lige vidt kommer man.
Vi have næppe Klæder paa Kroppen og kniber i alle
Retninger, som Nøden byder, men det bliver dog kun
til lidt. Credit har vi ikke noget af, da enhver ved, at
Handelen gaar saa simpelt, som kan tænkes; der kommer en Vogn her i Gaarden hver 14de Dag og næppe
det. Vi haaber nu paa Efteraaret, hvis Gud vil, at der
maa komme godt Korn i Bondens Lader,. saa giver det
lidt Liv igen, om det saa maa strække sig til os; ellers
ser det galt ud.
Det blev strengere og strengere. 28. oktober 1860
skrev Lorentz til sin moder:
Siden jeg sidst skrev til dig, har jeg levet i et stadigt, dog stedse svagt Haab om at faa mig Bontikken
bortlejet, hvilket jo er den eneste Maade, hvorved der
vil kunne være Haab for mig til at blive hængende ved
Gaarden, eftersom jeg ikke havde Penge til at fortsætte den nu kuns halvt begyndte Forretning. Men
dette Haab er nu, som Tiden løber hen, mig næsten
glippet, og kan jeg derfor næppe, uden med Kummer,
se Fremtiden imøde. Dette er alt, hvad jeg for nærværende Tid kan meddele.
Imens sad moderen ovre hos sin søn Carl, der med
rørende omhu tog sig af hende og hjalp det, han k,unde
med sin lille officersgage. Det er forståeligt, at hun var
ængstelig og forstemt. 30. august 1860 skrev Carl til
sin broder Harald:
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Du ønsker at vide, hvorledes vi har det herovre. I
nogle faa Ord er det let fortalt dig: Vi har det i Grunden
faTbandet skidt.
Moder svinder Dag for Dag og nærmer sig med
raske Fjed sin Ende. Den Sorg, hun i de sidste Aar har
baaret paa, underkuer og knuser hende, og det er min
fulde Overbevisning, at hun kun vil have en kort Tid
tilbage endnu iblandt os ...
Med os andre er det ved det gamle, og du ved jo
da, at det ogsaa er skidt.
Et par måneder derefter, 28. november, befriedes
den gamle moder for videre nød og bekymring, og da
Carl er kommet hjem efter begravelsen i Nørresundby,
skrev han, 18. december, til sin broder Harald:
Du kan tro, det var mig haardt at komme tilbage
til det Sted, hvor jeg saa ofte har set min Moder vandre
om. Alt minder mig om hende og bringer mig til den
Erkendelse, at hun har havt Ret, naar hun siger, at jeg
vil komme til at savne hende. Jeg føler hendes Tab
umaadelig meget og ønsker mangen Gang, at jeg kunde
have hende. Men det maa jeg jo ikke, og, ærlig talt,
maa vi jo være glade over, at hun er gaaet bort paa
denne Tid, saa at hun ikke fik at høre eller se al den
Elendighed i Jylland. Ja, vi maa være glade derved, thi,
i Sandhed, den Fremtid, hun saa imøde, var kun sørgelig, og, mellem os sagt, kneb det jo ikke ubetydeligt
for mig at holde alt gaaende. Imidlertid er det vist, at
Mindet om hende aldrig skal uddø hos mig; dertil har
hun været mig en altfor kærlig og god Moder, og det
er jeg overbevist om, kære Harald, du vil heller aldrig
glem:rne hende.
Da det stadig var Lorentz umuligt at skaffe sig den
nødvendige kredit, greb han til det sidste fortvivlede
2
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middel: 27. december 1860 tilskrev h~n Kongen om
tilladelse til ved det kongelige klasselotteri at lade bortspille den ham tilhørende ejendom i Nørresundby. Af
det eventuelle overskud (efter at pantekreditorerne og
omkostningerne var dækkede) skulde der betales 5.000
rd. til Frederiksborg slots genopbygning eller Oldnordisk museum.
18. februar 1861 var han til audiens, og Frederik
VII lovede at tale med ministrene.
Afslag.
15. marts ny ansøgning (»Med største Kummer ser
jeg mit Haab og mit eneste Nødanker for min mulige
Redning svigte«).
Afslag.
29. april atter i audiens.
8. maj: ny ansøgning (»Ejendommen kan i Øjeblikket ikke sælges til en Pris, der paa langt nær udgør
dens sande Værdi, saa at Creditorerne øjensynlig ere
udsatte for stort Tab og jeg for total Ruin, saafremt
dette mit sidste Haab og Fortrøstning ikke maatte blive
opfyldt«).
Afslag.
Medens Lorentz var borte i København for at virke
for disse fortvivlede forsøg, sad Grethe tilbage i det
tomme hus med sine bange tanker. 22. maj 1861 skrev
hun til sin svoger Harald:
Du kan tro, det er strengt for mig saaledes i det
uendelige at skulle afse min kære Lorentz, og jeg forstaar ikke, hvorledes jeg holder det ud, men man ser,
at man kan, hvad man skal. Naar man saa dog havde
nogle bedre Udsigter, men destoværre, vor lange Adskillelse fører dog vel ikke til noget; men det er jo
rimeligt, at Lorentz forsøger til det yderste, da han er
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begyndt, og det vil jeg heller ikke forstyrre ham i ved at
klage over mit Savn. Nu nærmer sig vel ogsaa snart
Tiden, at vi samles igen, men desto værre, det bliver
vist en slem Fremtid, vi gaa imøde. Gæld er min
Skræk, og den har vi, og kommer dybere ind i, da
denne Rejse jo tager med sig, hvad vi baade skulde leve
for og udbetale til andre, men man faar trøste sig med,
at hvad der gøres i en god Hensigt, kan man ikke bebrejde sig.«
Forholdene blev værre og værre, krigen med indkvartering af først danske, så tyske, og stagnation af
handelen forringede dem yderligere. Humøret blev sortere og sortere, og 8. oktober 1864 skrev Grethe til sin
svoger Harald:
Det har ret undret dig, at jeg saalænge ikke har
skrevet til dig; men Grunden er, at jeg ikke har havt
Lyst til det eller noget andet, da mit Humør ikke har
været godt. Lorentz har vel fortalt dig alle vore Genvordigheder, fejlslagne Forhaabninger, og hvad dertil
hører, saa det er vist Synd at plage dig hermed, og
noget godt har jeg ikke at tilmelde. Gud har dog til
Dato ladet os beholde Helbredet, om det skal vedvare
ret længe, vil Tiden vise. Vi har det i højeste Grad
uhyggeligt, da vi stadigvæk er uden Møbler, og Gud
ved, naar vi skal gense dem, da vi ikke ved, hvorledes
vi skal faa dem hentede; det koster jo saa meget, og
vi ved ikke, hvorfra alt skal komme. Føden og Klæderne ved du nok, hvorledes det gaar med, og hvad kan
det saa dog alt nytte. Alle Gulvene her i Bahnsons tidligere Lejlighed, som vi nu bebo, ere fortærede af
Svamp til langt op i Væggene, og her har nu været
holdt Arbejdsfolk til slige uundgaaelige Istandsættelser
i 2 Maaneder, og de blive ikke færdige endnu før om
c. 3 Uger. Du kan derved slutte, hvorledes Humøret
2"
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kan være, og med hvilken Uro man ser Fremtiden
imøde; thi viser der sig ikke Udvej paa en besynderlig
Maade, saa ser det jo værre og værre ud. Det er nu
ikke værd at fylde Papiret med alt dette, thi det fører
til intet at klage sig.
Et halvt år efter ser det endnu værre ud, nu er alle
sunde spærret. 23. februar 1865 klager hun sin og Lorentz' nød for Harald:
Vi har det nu saaledes, at Aalborg Bank har sat vor
Gaard til Auction. Uden vi anede det, læser Lorentz det
i Avisen, og hvorledes vi blive tilmode, kan du nok
tænke dig ... Vi har havt dansk og tysk Indkvartering
hele Sommeren, som ikke har kostet ubetydeligt, og
hvorfor vi til Dato ingen Erstatning har erholdt, skønt
vi har afgivet Plads til Lazareth til 74 Preussere, samt
Posthus i Hjørneboutikken, og senere Vagtstue for Tyskerne. Alt dette maa der jo haves Erstatning for, men
medens Græsset gror, dør Koen ...
Lorentz var nu ganske tryg, da han ikke havde
faaet noget Svar fra Banken, det antog han var et Samtykke i hans billige Forlangende; han betalte derfor
Skatter og Regninger, og troede alt var vel, da han forleden Aften uden videre ser Gaarden i Avisen; vor Sorg
kan du begribe . . . Du ved, hvor knapt og daarligt vi har havt det, for at naa det Maal, at Gaarden
kan forrente sig, _og skulde vi nu kastes ud, saa var vi
blottet for alt og skulde se andre høste Frugterne, og
tillige at se den gamle Ejendom, der i saa lang Aarrække har været i Familien, skulde gaa over i fremmede Hænder, og det for et saa ringe Beløb ... Det
gælder hurtig Hjælp, thi det er den 8. Marts Anetionen
begynder. Kunde Lorentz endda faa lidt et Sted, og
lidt et andet Sted, saa kunde det jo ogsaa gaa. Men
desværre, hvem vil hjælpe, naar det kniber? ... For-

Et lwndelshus' fallit i Nørresundby 1859 og 1865

21

udbetaling paa Husleje kan vi ikke faa, da der altid
lægges Beslag paa Huslejen, til Renterne er betalt og
Anetionen tilbagekaldt. Faar vi ikke andre Udveje, saa
maa vi jo sælge vort Indbo og betale med; men det kan
du nok tænke dig, vi nødig griber til, da man saa kun
faar en Tiendedel for, hvad det er værd, og kan jeg saa
ikke faa noget igen, da det vil blive kostbart at skaffe
nyt, og drøjt at ofre saa meget for de to Maaneders
Skyld, og desforuden, ved det Lav vi kunde faa holdt
Anetion og Pengene indeasseret, vilde det vel blive for
sent, da den sidste Anetion er berammet til midt i April,
og har Aalborg Bank den først, saa er alt tabt. Det er
øjeblikkelig Hjælp her udfordres, og hvor er den at
finde? Det er ikke godt at bede andre om Hjælp, det
var bedre selv at kunne hjælpe, det har Lorentz gjort,
naar han har kunnet. Lorentz har indgivet Regning paa
800 Rd. som Erstatning, kunde vi i denne Tid kun faa
de halve, saa var vi næsten hjulpne.
Du ser nu vor Stilling, og kan deraf slutte, hvor
traurig vi har det.
Julius har i den senere Tid været venlig mod den
stakkels Lorentz; han sagde, at han vilde ønske, at
han kunde, saa vilde han hjælpe Lorentz med Penge,
og jeg vil haabe, han mener det.
Jeg vil nu slutte dette mindre behagelige Brev, Tanken har kun det Punkt at dreje sig om, hvad vil Tiden
bringe. Lev vel og hils, hvem du troer der bryder sig
om os og vær selv kæligst hilset fra din Broder og
din hengivne Svigerinde

Margretha.
Den 15. maj 1865 gik ejendommen til tvangsauktion og blev tilslået Aalborg Diskontobank.
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Et par uger derefter - 9. juni - var den store
brand i Nørresundby, hvor også købmandsgården gik
op i luer. ))Alt som Mørket faldt paa, tiltog Nattebilledet i Pragt og Storhed set fra Fjorden, hvis Vande
langs Kysten lyste i det røde Skær, eller fra den modsatte sydlige Fjordbred. Et Tømmerforraad og Beholdninger af Kul og Salt dannede store Baal i den stille

Den Galsierske gård i ruiner.

Nat, overalt brændte det i Grunden; men den store,
prægtige Galsterske Gaard dannede Billedets Midtpunkt, de tagløse Mure med Rækkerne af de rundede
Vinduesbuer løftede sig som i et mægtigt Transparent
bag den glødende, lysende Skygger, omsvøbt af de viftende Flammeslør. « *
Det har været med underlige følelser, Lorentz Gal-

* H. P . Barfod i lllusteret Tidende. Om branden se nærmere i Fra Himmerland og Kjær herred. 1915.
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ster har stået og set den store bygning synke sammen,
familiens ejendom, der ikke mere var hans.
Den store assurancesum, 46.650 rd., udbetaltes til
Diskontobanken i Aalborg. Et andragende fra Lorentz
om at få udbetalt differencen mellem assurancesummen og hans gæld til banken afvistes.
Lorentz og Grethe Galster stod med bare hænder.
Vi skal til slut kortelig følge de to brødres senere skæbne.
Det indtryk, man
får af Julius Galster
ud fra hans forhold
til moderen og broderen, er, at han er en
ustyrlig hidsig og noget selvsikker person.
Men hans karakter
har flere sider.
Arbejderne på Gabrielsesværk Jernstøberi var der altid åreJulius Galster.
vis, ofte hele deres liv.
Han følte sit ansvar
for dem og hjalp, hvor han kunde: han byggede arbejderboliger til dem (nu Bondmpsgade nr. 12-24), oprettede en sygekasse og fik dannet en brugsforening.*
Vi kan lade ham selv fortælle, hvorledes han er
gået frem:

* Det var den første, der oprettedes i Danmark (1. januar 1866). Noget derefter kom lignende foreninger i Thisted og Hjøring (se Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (1896-1946)) s. 25-27.
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Selvhjælp eller Cooperationen i Nørresundby ved
Aalborg.*
»For ca. 12 Aar siden byggede jeg hyggelige Arbeiderboliger (20 Beboelsesleiligheder med Have til hver)
til mine Arbeidere, samtidig stiftede de en Sygecasse,
som nu eier en Capital af 400 Rdlr. Denne Sygecasse
erholdt ofte en lille Bifortjeneste foruden Arbeidernes
ugentlige Bidrag, ved at jeg kjøbte Brød i større Partier til Folkene, hvis Gevinst tilfaldt Sygecassen. Jeg
tænkte ofte paa at gjøre noget til videre Hjælp for mine
Arbeidere; jeg formener at ved at være Arbeidsgiver,
istedetfor Arbeider, har man ogsaa dobbelte Pligter at
opfylde, og en Arbeidsgiver maae dog have størst Fordeel, størst Tilfredshed, og et varigere Held, ved at varetage foruden sin, ogsaa Arbeiderens, end naar man stedse
kun seer paa egen Fordeel, forglemmende atArbeideren
er sin Løn værd. Da blev jeg bekjendt med Hr. Adjunkt
Dahlenborgs Skrift; dette fandt jeg saa godt, Tanken
kom mig til Klarhed, at jeg strax oplæste Skriftet for
mine Folk, og foreslog dem at tænke over, om de kunne
have Lyst til en lignende Forening. Man var strax enig
heri, naar jeg vilde være behjælpelig dermed, som jeg
med Glæde indrømmede. Den første Betingelse var,
at Sygeeassen maatte laane Foreningen 100 Rdlr. til
at begynde med, man undgik derved at fordre Indskud,
jeg indrømmede dem en Leilighed i mine Arbeiderboliger, for "at Udsalget kunne være hvor Folkene boe
(nu betale de selv Leien). Istedetfor at betale Varerne
strax contant, indestaaer jeg for det Beløb hver Medlem kjøber, som da afdrages Løverdag Aften i
hans Ugeløn. Ved disse Indrømmelser er det til Dato
gaaet til alles Tilfredshed. I Førstningen var kun en

*
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eneste Mand Modstander heraf, og yttrede at ville udtrrede, hvilket tillodes ham; men han kom tilbage, og
bad om at optages -igen. Han var imidlertid kommen
til Erkjendelse af, at han her modtog kun gode Varer,
som Foreningen holder sig strengt efterrettelig, og ved
at høre hvad hans Kammerater havde indvunden, som
kommer af sig selv, for jo mere der kjøbes desmere
indvindes. f den Tid Foreningen har bestaaet har et
Par Medlemmer saaledes modtaget hver over 25 Rdlr.
som Overskud for deres Vedkommende.
Udsalget er aabnet 2 Gange ugentlig, Tirsdag og
Fredag Aften; at forestaae samme er den vigtigste Post
næst Regnskabet. Min Mester forestaaer Regnskabet og
min Formand i Sliberiet bestyrer ved Hjælp af de
andre Arbeidere Udsalget af Varerne; det at forestaae
Udsalget er forbunden med megen Arbeide og Bryderi,
og at der passes godt derpaa, heroer det meget om Foreningen kan trives; de 2 førnævnte M~nd arbeide
med Lyst og Iver for samme og sætte foruden Interessen en Ære i at holde alt i roesværdigste Orden. Efter
min ringe herved indvundne Erfaring, formener jeg,
at skal en slig Udsalgsforening krones med Held, maae
den udgaae fra Arbeidernes egen Midte; een eneste for
Sagen interesseret Arbeider, som er i Besiddelse af sine
Kammeraters Tillid, kan udrette det meste, og meget
mere, naar der er flere af den slags Folk, man undgaaer da, at det kommer til at være en Tvang-for Arbeideren, som han ikke vil underkaste sig; der hører
endvidere til, at Arbeidsgiverne maa støtte Sagen.
I Aalborg forsøgte flere Arbeidsgivere og andre at
oprette en Indkjøbsforening dersteds, men uden Held;
de forsømte at oplede interesserede Mænd af Arbeidernes Midte til at optræde og forestaae Foreningen.
Det Held at faae et Par saadanne Mænd har jeg havt,
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og derfor er Sagen saa godt lykkedes for mig, til mine
Folks Tilfredshed; ønskeligt ville det være om den
Slags gavnlige Foreninger maatte hertillands blive lidt
mere almindelige end de hidtil have været, hvorfor det
har været mig en Fornøielse at meddele Dem nærværende Oplysning, som jeg ønsker maatte kunne være
Dem til nogen Nytte, og som De kan benytte efter
Ønske til Sagens Fremme i Almindelighed. «
I. · Galster.
Når en arbejder havde fået en accord, og det gik
op for ham, at det ikke kunne betale sig for ham, sagde
han til ham: »Du kan sige, hvor meget du kommer til
at mangle i din timeløn,« og så holdt han ham skadesløs.
Sin aftentur gik han tit op til arbejderboligerne og
kunne så sige til en af konerne: »Nå, bette madam,
hvordan står det til? « Jo, hendes Peter var blevet syg,
og hun var noget ængstelig. »Så sender vi lægen op til
ham! « Det skete så på hans initiativ og for hans regning.
Kristian IX og dronning Lovises sølvbryllup fejredes i Nørresundby af loyale borgere formedelst 25
kr. pr. persona; det havde han og hans kone ikke lyst
til at gå med til. »Men her har I 50 kr.,« sagde han til
arbejderne, »så kan I feste deroppe i den tomme lejlighed i arbejderboligerne. « Det er vel et spørgsmål,
om majestæternes skål er blevet drukket med så stor
begejstring som Julius Galsters af de 14 arbejdere og
deres koner.
Han var, som den børneven, han var, også flink
ved arbejdernes børn. Når han gik op til sin plantage
på Skansebakken, kunne han gå ind og hente en af
dem. Så blev han udnævnt til skovfoged og hjalp fabri-
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kanten med at bringe orden derinde. Det honoreredes
med 25 øre; men der skulle købes sparemærker derfor. De kom også med ned i hans have ved havnen,
og når han på kindens form kunne se, at de havde forsynet sig med frugt, forlangte han - med et smil - at
de skulle agere stære og fløjte.
Selv husker jeg ham ikke så godt, da jeg kun var
knap 4 år gammel, da han døde, men min kusine,
Laura Tuxen, kan fortælle om ham:
Bedstefar Galster husker jeg som en rask og rørig,
spændstig og fin gammel Herre; han var vist en stor
Børneven, for han var altid saa glad for os Børn og
spøgede med os, naar vi var med ham i Haven eller
oppe i Plantagen, som han næsten daglig tilsaa og værnede om med stor Interesse og Omhu; Haven og Plantagen var Bedstefars store Fritidsinteresse. Sofie, du
og jeg var ofte med paa hans daglige Ture derop; du
var jo den yngste, og ·naar det kneb for dig op ad Skansebakken, kom du op at ride paa Bedstefars Skuldre.
Oppe i Plantagen legede vi mellem Grantræerne, indtil Bedstefar kaldte os hen for at finde Æbler paa de
smaa Træer; Bedstefar havde nemlig altid Æbler og
og Frugtkniv med; Æblerne skrællede han, delte og
satte dem rundt paa Grangrenene; saa opdagede vi, at
der voksede Æbler paa Grantræet, oven i Købet skrællede. Jeg husker en Jul, Bedstefar havde ladet et smukt
Grantræ grave op med hele Roden, og det stod i en stor
Urtepotte som Juletræ, blev saa igen sat paa sin Plads
i Plantagen; det fik en tyk Stav til Støtte mod Blæsten,
og Bedstefar viste os med Glæde den følgende Sommerferie, hvorledes det voksede og trivedes.
Bedstefar var meget sirlig og pertentlig; jeg husker
ham saa godt med det store, hvide, stivede Kravebryst,
de snehvide Lærredsfrakker om Sommeren og det store
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sorte Silkehalstørklæde, som gik to Gange omkring
Flippen og blev bundet i Sløjfe foran. Bedstefar var en
stor Fremskridtsmand; Bedstemoder sagde altid, at
Bedstefader vilde have haft det lettere, hvis han havde
levet 30 eller 50 Aar senere; det viste sig nemlig altid,
at de Planer, som Bedstefar saa gerne vilde have Byraadet til at gaa ind paa, altid gik igeimem mange Aar
senere. Da Bedstefar i sin Tid byggede Hjemmet, blev
der indrettet Vandhane i Køkkenet, Vandet blev pumpet op i en kæmpestor Beholder paa Loftet, dengang
var man ikke forvænt med at have en Vandhane over
Køkkenvasken; der blev ogsaa installeret et V\T. C. i
Lejligheden - meget ukendt paa den Tid. Bedstefar
byggede og saa Arbejderboliger til sine Arbejdere paa
Fabrikken, en hel Række Huse op mod Skansebakken,
der var dengang en lille Have til hvert Hus; ofte var vi
inde hos en af Familierne der, det interesserede Bedstefar meget at se, om Hjemmene blev holdt ordentlig
og godt.
Jeg tror, Bedstefader havde en udpræget Ordenssans; jeg kan huske hans store, hvide, velplejede Hænder, jeg tror ogsaa, han forlangte Orden af os Børn;
jeg havde en lille Skuffe i Bedstefars Chatol, det stod
inde i Soveværelset; der skulde jeg gemme min lille
Guldmedaillon, som jeg bar i Fløjelsbaand om Halsen, og hver Morgen hente den inde hos Bedstefar.
Noget af det sidste, jeg husker om Bedstefar, var
fra en Sommerdag i Plantagen, Bedstefar havde dengang faaet plantet smaa bitte Bøgetræer; de var gravet
dybt ned i Læ af Grantræerne, da sagde Bedstefar til
os: »H vis det lykkes at faa disse smaa Løvtræer til at
gro, og hvis de vokser og bliver høje, og I saa maaske
om mange Aar kan gaa under disse Birke- og Bøgetræer, saa tænk paa gamle Bedstefar<< . De Ord tænkte
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jeg meget paa, da jeg sidst - for ca. 10 Aar siden gik under Løvtræerne i Bedstefars gamle Plantage.
J eg vilde ønske, vi ha v de været lidt ældre, inden
Bedstefar døde, saa vi rigtig nu kunde huske, hvor
prægtig og dygtig han var, en Bedstefader, som vi har
god Grund til at beundre.
Bedstefars ældste Barnebarn
Laura Tuxen.
En stærkt blandet natur var han; det var næsten,
som der var to personer i ham, en overfor sin moder
og sin broder, en anden overfor sine medarbejdere,
deres børn og sin nærmeste familie. Han døde 1889. Ved hans gravsten på Nørresundby
kirkegård står en mindre sten med indskriften:
Et sidste Farvel og kærligt Minde fra samtlige Arbejdere.

Lorentz Galsier.

Da katastrofen havde ramt Lorentz G.,
var han så nært taget,
at han foreløbig stod
praktisk taltuden subsistensmidler.
Hans
kone, Grethe, måtte
rejse over til en veninde, fru Møller, født
Redsted, på V. Lellinge ved Køge; selv boede han alene i Aalborg.
Købmand blev han
aldrig mere, men 1868
fik han, ved venners
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hjælp, købt en gård, Ludvigslyst i Vadum, c. 10 km
vest for Nørresundby*. Det var en mindre gård, c. 50
tønder land, tildels uopdyrket engjord. Det var strengt
arbejde for ham og hans kone, og der krævedes stor
økonomi. For at skaffe sig indtægt tog han alkoholister i sit hjem, hvad der nok sommetider kunne skaffe
ham vanskeligheder.
Engang mange år efter mødte han sin broder nede
ved Pontonbroen. Julius lagde sine hænder op på begge
hans skuldre og sagde: . »Lorentz, nu skal det gamle
fjendskab være glemt. Gå nu hjem med mig og Laura
og spis til middag.«
Det var en endelig forsoning; men det var en sen
forsoning.
En januardag 1888 døde han af et hjerteslag, som
han gik på vejen mellem sit hjem og Nørresundby.

* Den lå lige vest for flyvepladsen, syd for »Rokkedrejerens hus «. Den blev revet n ed under besættelsen.

FARSØ-FOLK I FORRIGE
AARHUNDREDE
KRÆMERE N
AF P . BACH
Dansk Amerikaneren P. Bach, der er født i Farsø
som Søn af daværende Gaardmand Christian Bach,
udvandrede til Staterne for et Par Slægtled siden; han
har i Aarenes Løb skrevet adskillige større og mindre
Fortællinger om Forhold og Oplevelser her hjemme
og i U. S. A.
Til at begynde med var Formaalet at give sine
Børn et Indblik i de Forhold, hvorunder han var opvokset i Danmark, og i de Vilkaar, en Pioner gik ind
under ude paa den øde og ugæstfri Prærie; men efterat
Interessen for litterært Arbejde var vakt, blev det til
lange haandskrevne Fortællinger paa Engelsk og Smaafortællinger dels paa Engelsk, Rigsdansk og Himmerlandsk Dialekt.
Gennem Aarene har Bachs Ungdomskammerat fra
Dakota først i Halvfemserne, Bankdirektør Thomsen,
Aars, faaet tilsendt flere af disse skriftlige Arbejder
til Gennemlæsning, og et af dem er nedenstaaende
Erindringer om Hjemstavnen og nogle af dens Beboere.
P. Bach lever i bedste Velgaaende og øser vedvarende ud af sin Hukommelses rige Forraad.

ans Nawn war nåk heldes Søren Sørensen, mæn wi
kaldt ham no alder ånjt ænd som Kræmer-Soren
helder Kræmeren. Hanj bowed i en Gor po sønjer Sie
o Søen å håd en bette Butik i dænj øster Ænd o Rållengen, hanj war heldes en gue Kræmer, ændda hanj
ku hværken løes helder skryww. Ja, tho de wel da
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sæjj, hanj ku wal skryww noj, dæ lignt hans Nawn,
mæn i Butikken brujt hanj så'n no sæer Tæjnenger te
Skrowt; sold hanj en vVost, dæ skuld skrywes, lawed
hanj en Cerkel, å war ed en Hwerrestien, lawed hanj
e fierkanjt Hwol enjen i Cerklen, å så'n håd hanj
hans ijen Måed epo å skryww.
Di såe om ham, te hanj war en sleeg Fyr å glat
som en Oel, å te hanj håd en Skjelm i Ærme, mæn de
ka a no ett sæj fo sekker; da a war en Knæjt po en
femesæjs Oer, hår a manne Gångg, nær hanj stod å
snakke mæ nuer, leste mæ hæn å kikk åp i hans Ærrm,
om a ku si Skjelmen, mæn a fanj en alder. Kræroeren
war en gammel Manj, da a war en Knæjt; hanj gik
oldtier mæ en lojen Lue epo Huede å war i en læjer
Wæst, huete dæ war sye no rengere Benjærmer, å hanj
gik ledt stell we en Kjæp. Mæn i hans ongg Daww
war hanj nåk fuld o Spilopper å især, nær hanj fotald
Krønneker å holdt Bajads mæ di Fræbjerre Mænj; di
skuld jo i Kjerk om Sønjden, å ætter Kjerketi møttest
di nier we Kræmeren å holdt Stohæj hiele Ættemæjen.
Så ku ed jo nåk hænj så'n en Sønjde Ættemæje.
nær di håd snakke møj å drokken mier, te dæ ku kom
så'n ledt Dwaskhie øwer dæm; mæn så gjaldt ed jo om
for Kræmeren å fo Tengen po Glæj ijæn, de wa da
gjaen enstur Fotelleng, hanj håd helder osse e Werresmol, hanj fæk i Gång.
De war en Sønjde i Høstens Ti, dæ wa kommen
en nøj Præjst te Såwne, å dænj føst Sønjde, hanj preke,
kam old di Fræbjerre Folk i Kjerk, å ætter Kjerketi
kam di som oldtier nier te Kræroeren for å fo Niesen
toj åp å kyev ledt Sager te Hus å Hjæm.
»Nå,« sæjer Kræmeren, »hwanjt lier I så wo nøj
Præjst?«
·
>>Åe,« sæjer Jens Ywsten, >>ham lier a sko godt.«
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»Preker hanj godt?«- »Ja, de ær så ræ'n foskrækkele, som hanj ka skroel, a ær lieglå, om do så såj
nier i de næjer Hjoen o Kjerken, do ku høer hwær e
Uer hanj sæjer, hanj ær ett så'n e Mullerhue, som dænj
gammel Præjst, wi håd; næj dænj hær hanj ærettræt
stur, mæn hanj ka sko skroel o Skjegge, så'n jæn ka
høer ham.«
»Nå,« sæjer Kræmeren, »så kommer a wal te å go
i Kjerken Sønjde å høer ham.« »Ja, deskuld do, mæn
do mo da helder wenjt, te de blywer Formæjes-Preken
ijæn, så do ett spolierer Ættemæjen mæ de,« s æ jer
Jens Ywsten. »Ja, de fostor sæ, hwæm wel wal spolier
en Søn j de Ættemæje mæ å go i Kjerk?«
Som di no håd fot Tøsten slokke å wa blown ledt
røe i Kammen, sæjer Kræmeren: »Hår I høt, te GallAukjestin æ dø? Hon kam nåk så'n noj sær o Daww.«
»Hwodan gik de te, å hwa Ti hænj ed?« spued Jens
Ywsten. »Ja tho, de wa sko Dawen faer i Guer, de
skjæj. I wed jo nåk, te hon håd så'n no sæer Nøkker å
ku blyw twær en Gång imeld, så engen ku kom no
vVæjen mæ henjer. Hon håd en Ståww åpp i Fattehuse,
å di anjer Fattehuslæmmer skuld jo si noj ætter henjer, mæn de hår hænj flier Gångg, te di mot ha Boj
ætter Måten Såwnfåwd for å fo henjer wæk fræ henjer
Nøkker, mæn så hænj ed dænj nåen Daw, te GallAukjestin hon såj ued epo Kalgosdiggede, å så blow
hon twær ijæn lieg epo jæn Gång å smied sæ omkreng
å kam te å leg mæ Huede nier æ Diggede å Tuden lieg
i Vlæjre. Dæm dæråpp i Fattehuse ku engen Wæjen
kom mæ henjer, mæn så sænj di en Knæjt åp ætter
Måten ijæn, å hanj kam osse mæ de samm mæ Skjeldte
po Brøste å Kjæppen i Hå'nen. Da hanj kam nier te
Ankjestin, sæjer hanj: >>No, æ do no twær ijæn, Ankjestin?« mæn hon swåed ham older e Uer, så blow
3
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Måten gal, løwt Kjæppen å klaske henjer en orenlig
jæn i Ænjen, mæn Ankjestin såe ett noj, å da så Måten
kam te å si ræjti te, ku hanj si, te Ankjestin wa dø.
»Åe,« såe Powl Piesen, »de wa da en sølle Måed å
kom o mæ Lywe po, trowr Ino, te hon ka blyw salig? «
- »Ja, de ær ett næm å sæj, mæn a ær da no heldesen bångg for, te hon wel kom te å go ijæn, de ær ett
sekker, te Ankjestin wa tefreds mæ å ha Måten te å
slå sæ i Ænjen mæ hans Kjæp, om osse hon wa dø,
dæ ka godt kom noj uk o de; dænj Måten ær osse e
sær jæn, hanj sku slæt ett hå wot Såwnfåwd, hanj
fo mæ tit te å tengk epo de gammel Uer: »Do ka ta en
Stuk å sænj en te Hamborre, å dænj ka kom tebaeg
ijæn, å så ær ed ændda en Stuk,« sæjer Jens Ywsten.
»Ja, dæ ka gjaen wæ noj om ed,« såe Powl Masen,
»mæn a wild no ett ræt gjaen, te Ankjestin skuld go
ijæn, de æ jo lieg we Wæjen te Fræbjerre, å wi fårres
jo tit dæer we Nættetier; dænj Goen ijæn ær ett å
spøeg mæ. I wed jo oldsammel om Jepp hæerøwer, hanj mot da fløt Goen uk epo Marken, fo de
te dæ war Spøgeri i dænj gammel Gor. Dær håd en
Kuen drownt sæ i Kjelden, å hon gik ijæn, ja, de war
hwær jænneste Awten; dær æ manne Folk, som hår
sit henjer, å de war akkoråt te en bestæmt Ti, så di
ku sett djer Klåkk ætter e. Ja, så'n noj ær ett Narspøg.«
»Ja,« sæjer Nils Tammesen, »dær æ så møj Skitteri
no om Daww, te jæn ka snår blyw foskrække we ed.
I hår oldsammel høt fotell om dænj Awten, te di spelt
Kwot nier we Nils Nøddes; ja, de wel da sæjj, de war
ett hans ræjti Nawn, mæn hans Få'r håd jængång
stollen en Stukal, å så ga Folk ham de Øwenawn å
kaldt ham Nødde te Ættenawn, å sien dænj Ti blow
hanj oldti kaldt Nødde. Som a sæjer, di spelt Kwot
dæe nier, å dæ wa manne te Stæjj, dæe war Liegåppen
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å Wakkeren å Fåsi-Tammes å flier, å som di så båd
begjønj å s p el K w o t, kam dær en fræmme Man j en j
æ Daren; dæ war engen, dæ kjænj ham, mæn hanj
sott sæ nier å spelt Kwot mæ dæm, å de gik nåk hot
te, de war lieg we, te Fåsi Tammes ku hå spelt Goen
wæk, mæn så hænj ed, te jæn o Mænjen tavt Klør
Knæjt nier epo Gwolle, å Nils Lyw krawlt nier o Bænken unjer Buere for å fenj Klør Knæjt. Så for Lywen
å si, te dænj fræmme, dæ spelt Kwot m æ dæm, h åd
engen Fædder som anjer Folk, mæn Hæjsthåww i
Stæje for Fædder, så wedst di nåk, hvæm dænj fræmme war, de war Fanjen sjel, di håd spelt Kwot mæ.
Di prowed po å fo ham uk, mæn hanj wild ett go,
mæn så i Hastwærk sænj di Boj øwer te Tårrup ætter
Præjsten, å hanj kam osse lieg strags. Da Præjsten så
kam enj æ Daren, slow hanj Kosses Tæjn fo sæ å sæjer:
"Guds Fræj å Gu Awten. « De tu Majten fræ Fan j en,
no ku hanj engen Teng gjør.
Så sæjer Præjsten te Nils Nødde: »Do plæjer jo,
Niels, å driel å klengk Faed å Krokker, hå do ett en
Driel, te a ka låen?« - »Jåw, de håd da Niels, å så
tu Præjsten Drilen å drielt e bette Hwol igjæmmel en
·wenjesrue, da hanj så war fadde, måent hanj Fanjen
uk igjæmmel de bette Hwol i Wenjere. De klæmt Fanjen så hot, te BIOje tiere uk o ham å strett hæn øwer
Buerplåden, å sien dænj Awten hår Maren, Nils Nøddes Kuen, skure dænj Buerplåed hwær en jænneste
Daw mæ Så'en å Skuerwesk, mæn di Pletter o Fanjens
Bloj wel ett go wæk. Ja, de æ sanj hwær Uer, a hår
sko sit e mæ min ijen Øwn. A I wed da osse oldsammel, te dænj Awten nier we Nils Nøddes blow Wakkern så foskrække, te hanj gik hjæm å hanj sæ sjel.
A hår godt nåk ett høt noj om, te hanj gor ijæn, mæn,
mæn Folk blow osse mier fosegti, di Reev, hanj hænj
3'
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sæ mæ, put di nier i Kijsten we ham, så de sku nåk
hjelp te å hold ham, huer hanj war. Å de ku jo wæer,
om di tu Måtens Kjæp å put en i Kijsten we Gall-Ankjestin, te bon ku somm sæ ledt we ed å blyw, huer bon
ær, de wa da waer å prow ed.
»Tho,« såe Jens Battelsen, »Sien wi nosnakker om
di Teng, så ka a da fotell jer, hwa Knuk i Fåndrup
fotald mæ for e Støkke Ti sien, hanj kam goen en
Awten fræ Uensild å hjæm ætter, å da hanj kam goend
po Stien dæer we Møllers Mues, kam dær en Rytter
rijen i fuld Galop po en hueløs Hæjst; Knuk mot da
spreng te Sien, heldes war hanj da blown rænj øwer,
mæn i de samm soe hanj e stur Lys åpp epo Møllers
Høw. Knuk blow noj fofjamske we ed, mæn hanj
befatte sæ da å gik hjæm ætter, mæn hiele Wæjen
hjæm ku hanj høer Wojen~ Jæger rijj å kallepier åpp
i Skyen, å Hunjjen di gyed å lawe e foskrækkele Spitakkel dæer åpp osse. Hanj kam da hielskjenje hjæm,
mæn glå war han j.«
»Ja,« såe Kræmeren, »dær æ så møj Skidt o dænj
Slaww, dæ go fo sæ no om Daww, som wi ett ræjti
fostor, mæn så'n hår e wal oldti wot. A tøgges, te I
Mænj dæer epo Bænken æ we å blyw ledt bleeg om
Niesen, wi mo da wes helder fo wos en bette Dram
mier,« de wa dær engen, dæ såe noj te, å BrænjmensMonken gik så Omgåugen ronjt, å di lættent godt ween.
»A hår høt,« såe Kræmeren, ''te dæenier i Fræbjerre we dænj hær Ti po Oere hår I no ræjti døgti
Kåel te å graw Skotørre, å så oldt de Kuen, di ka tæsk
om Wenjtern, ett tåel om oldt de Løng, di ka slå we
Ywltier, mæn hår Ino Hjøllikåel, dær ær nueteng we?«
,,Ja, de ska a sko sæj wos, wi hår,« såe så jæn o
Fræbjerre Mænjen, ''dæer æ no Powl Maesens Pier,
dæ sejer dæerøwer, ham æ dæ sko engen Hjøllikål i
hiele Såwne, dæ ka hammel å p mæ. «
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"Ae,« sæjer Kræmeren, "a ka ett wed e, a trowr sko,
te a ka følle ham mæ Hjøllin, hwis hanj da wel ta e
godt Skor.«
"Næ-ej, Fanjen mesteme ka do ett,« såe Powl Maesen, »de wel wi sko werres mæ dæ om fier Potter
Brænjmen, te do ett ka. «
»No, de trowr do ett,« sæjer Kræmeren, »ja, så ær
e wal bæjst, te wi kommer uk å for Hjølliern strøggen
å fo de prowe, mæn fosto mæ wal, Folkens, a sæjer
te a ka følle ham mæ Hjøllin, hwis hanj wel ta e godt
Skor.«
Hjølliern wa no strøggen, å di gik oldsammel uk
te Råwaggeren for å prow djer Konst. Pier gik po ed,
som om hanj håd Akkort, de gik rask, mæn Kræmeren
tu Hjøllin po Nakken å gik we Sien o Pier. »Ja,« sæjer
Kræmeren, »do ær en gue Hjøllikål, demo a sæjj, dær
ær ett manne, dæ ka hammel åp mæ dæ, hwa de
angor.«
»Ja, mæn wel do ett te å begjønj?« sæjer Powl
Maesen.
))Ae, tho fosto mæ wal,« sæjer Kræmeren, »a såe te
a ku følle ham mæ Hjøllin, hwis hanj wild ta e godt
Skor, å a ær hæer lieg we Sien o Pier mæ Hjøllin.«
Di Præbjerre Mænj soe ledt folæjn te hwæranjer,
di ku fosto, te di war narre ijæn å mot betå,el fo di
fier Potter Brænjmen.
Dæ gik en Månnesti, å ijæn en Sønjde Formæje
war old di Fræbjerre Folk i Kjerk. Di war oldsammel
blown tæjnt te Altes, de wa jo noj, dæ mot passes
menjst to w Gångg om Oere. Kræmeren war os se i Kjerk,
mæn war ett blown tænjt te Altes, mæn da så di Præbjerre Folk wa kommen åp å sej po Knæern we Altere
å Præjsten håd tån Bægere å begjønj å gi dæm en Tor
vVin, så dræje Powl Piesen sæ ledt omkreng å wengke
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mæ Tommelfengern øwer Skoldern ætter Kræroeren å
hweske te ham: »Kom do hæer åp, Kræmer, heldes
foer do skot noj.«
Kræroeren reest sæ åp fra Sæede å leste sæ fosegti
åp igjæmmel Brigsdaren å sott sæ po Knæern we dænj
norre Ænj o Alteskammeln. Dænj nøj Præjst gik hiele
Omgången ronjt, å Kræroeren fæk hans Tor mæ. Ætter
Kjerketi møttest di nier we Kræmeren, å de wa ræn
foskrækkele, som di swallere øwer de Kup, di håd lawe
åpp i Kjerken, å Kræroeren mot gi fier Potter Brænjmen, fo de te hanj kam mæ te Altes.
»Wed I hwa,« såe Jens Ywsten, »a trowr sko, te
Præjsten soe, te Kræroeren kam åp te Altere, mæn hanj
lod som engenteng å gik Omgången ronjt, a tøgges no,
te dænj nøj Præst ær en sjalden Kål, hanj kasko preek
bæjer ænd nuer anjer, te a hår høt, å så'n som hanj
ka mæes, de æ så åwn uk, a tøgges no, te wi war
sjalden hel di, te wi fæk så'n en Præ j st. H wodan han j
wel wæer, om hanj kam i Kast mæ Fanjen, de wed a
jott, mæn de ka wæer, te hanj ær gue dæer osse. De
ku si uk te, te di gammel Præjjst wa bæjer te de ænd
som di ongg ær noomståend, mæn wi wed jo ett.
»Ja,« sæjer Kræmeren, »a trowr do hår Ræt dæer,
Jens Ywsten, de sir godt nåk uk te, te di gammel
Præjjst wa wilder, nær de kam an epo å tommel Fanjen ænd som Præjjsten notidaws ær, å no skal a fotell
jer noj, som min Gammelfår fotald mæ: I hår jo oldsammel wot ued we Fywern te Hwalpsuens Marken,
mæn hår I lo Mærke te, te dær engång fo manne Oer
sien hå wot prowed po å laww en Wæj twat øwer
Fywern fræ Salleng te H emmerlan j? - I hå jo sit, te
dæ fræ Salleng ær en Ojj helder Wæj, dæ goer mier
ænd hallwejs øwer Fywern, rlænj hår sko ett lawe sæ
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sjel, å hwodan dænj wa blown te, ja, de wa de min
Gammelfår fotald mæ om.
De war en Låwde Awten fo manne Oer sien, Præjsten i Tårrup såj enj i hans Studierkammer å lawe
hans Preken, som hanj sku hold Dawen ætter i Stranjby
Kjerk, å så som hanj sejer dæer, kommer dær en Manj
enj æ Daren. Præjsten håd trånjt mæ hans Preken, fo
de wa ett så godt å fo en brække i tow Støkker, så
hanj soe slæt ett åp fræ Buere, mæn såe da te Manjen
om å sett sæ nier. Da Præjsten så blow fadde mæ å
skryww, legger hanj Pænfjedren tesie å sæjer: »Nå,
hwa wel do så min gue Manj?«- Dæ war ett møj Lys
i Kammere, blåt en bette Talleweeg, te Præjsten håd
å skryww we. Mæn da hanj så kam te å si Manjen
ætter, for hanj Yww epo, te de war Hæjsthåww, dæ
stak uk o hans Båwsebien. No wedst Præjsten, hwæm
hanj håd fo sæ, å de wa jo galt, te hanj hielt håd
glæmt å slå Kosses Tæjn fo sæ, da Manjen kam enj,
å osse glæmt å sæj Guds Fræj å Gu Awten, så no håd
Fanjen Monne, å de war hot å sæjj, hwa dær no wild
skie.
»Nå, din suete Dæwl,« sæjer Præjsten, »hwa wel
do?«
»Åe, da dokjenjer mæ,« sæjer Fanjen, »så ka a wal
lisse godt kom mæ ed lieg uk: de hår wot smot mæ
di Sjæel, a hår fot fræ de hær Såwn i långe Tier, å de
ær a ett tefreds mæ, no wel a ænjten ha no flier, helder
osse wel a ha din Sjæl.«
»A ka ett gi dæ anjer Folks Sjæel, de kommer do
te å snakk mæ dæmm om, å min Sjæl tehøerer mæ,
å do ka da ett wenjt å fo en udden å gi mæ noj for en.«
No begjønj di for Alwor å snakk å akkodier, å tesidst
så sæjer Præjsten: »A ka fotell dæ, te dænj jænnest
Måed, te a guewilli w el gi en te dæ, · de ær: Do wed,
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te Folk hæer omkreng å dæmm .os se ø w er i Salleng
wel gromme gjaen ha en Kyerwæj øwer Fywern, å do
wed osse, te i Måen Formæje skal a preek i Stranjby
Kjerk, å no wel a laww dænj Akkort mæ dæ, te do
skal laww en Kyerwæj øwer Fywern i dænj samm Ti,
som a holder min Preken; wi wel begjønj po jæn Gång,
å blywer do fadde føst, så skal min Sjæl tehøer dæ,
mæn blywer a fadde føst, så ska do go tebaeg te de
liddele Stæj, huer do hørrer hjæmm. De hall o Juere
te å laww Wæjen mæ mo do ta po Sallengsien å de
ånjt hall ska do ta po dænj hær Sie o Fywern åpp i
Risgor Bakker, å nær a sejer Amen i Kjerken ætter
min Preken, ska Wæjen wæ fadde.« Dænj Akkort war
Fanjen tefreds mæ, for hanj wedst jo nåk, hwæm dæ
wild wenj.
Dænj Næt såw Præjsten ett, hanj lo å spekuliere
po, hwa hanj skuld gjør for å narre Fanjen; hæn æ
Dawningen kam ed te ham, te hanj ku jo set hans
Klåkk en hal Tiem teframm. Dænj Måen we Kjerketi
begjønj Fanjen å laww Wæjen, hanj lawe de hall fræ
Sallengsien føst å war godt i Gång mæ dænj nåen hall
Diel, mæn Præjsten båd jo en hal Times Forspreng,
å de wedst Fanjen jo ett, så hanj ga sæ gue Ståenj, å
Præjsten holdt osse Yww mæ ham fræ Preekstuelen
gjæmmel Kjerkewenjere. Mæn så sir Præjsten, te Fanjen kam slæeven mæ no foskrækkeli Børnd Juer nier
fræ Risgor Bakker, å de war moskiese di sidst, å hanj
war lieg tæt we Wæjen, huer di skuld leg; no fæk
Præjsten trånjt, hanj pludre Ræjsten o Prekenen uk så
rask, hanj ku, å ænj mæ å sæjj: >> l Jøssi Nawn, Amen «.
De høtt Fanjen dæenier i Fyweren, å hanj blow så
gal, te hanj smied di Børnd Juer, hanj håd unjer hwær
Arm, foer så ostæj, å Præjsten soe ham alder mier. Di
Børnd Juer legger dæerued ino. I hår nåk lå Mærke te,
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te æ bette Støk noråwst for Ojhuede legger tow bette
Hålm, ja, de ær di Børnd Juer, som Fanjen kam mæ,
å di legger dær ino; mæn Præjsten fæk da \Væjen lawe
hallwæjs øwer Fywern, mæn a kano heidesen ett wed,
om en Præjst noomståen ku narre Fanjen lissemøj;
om så ær, ku ed jo wæer, te wi ku fo Ræjsten o Wæjen
gjåw fadde en Gång.
»Ja, de ka jo gjaen wæer,« såe Jens Ywsten, »mæn
dæssom te a war Præjst, trowr a ilywel ett, te a wild
proww epo ed.« Ja, de wa no ræn foskrækkeli old di
Krønneker dænj Kræmer håd å fotell, å så old di
Narstræeger å Bajadser, hanj blow we mæ, enjte hanj
war en gammel Manj. No ær ed wal å go i Glæmbogen om hans Bedrowter, mæn da a war en Knæjt,
snakke Folk møj om ham å grenjt o hans Spilopper.
A ska lieg fotell jæn mier om ham å så læ ham
hwiel i Fræj: De war en tiele Måen, te Nyruppen kam
enj te ham i Butikken for å fo hans Måendram; Nyruppen håd trånjt, såe hanj, hanj skuld hjæm å slajt
en stur Sow. »Nå,« sæjer Kræmeren, »så ær ed wal
bæjst, te a gir dæ en bette Pak Rosiner, do ka ta mæ dæ
hjæm å put i Blojpølsen, de lawer dæm møj bæjer.«
»Ja, Tak ska do ha,« sæjer Nyruppen, »så mo do
helder kom uk we Awtenstie å f o en Pøls mæ mæ. «
»Ja, Tak, de ku jo wæer,« såe Kræmeren.
Hæn sidst po Ættemæjen gik Kræmeren uk te Nyruppens Gor. Hanj fanj ham enjj we Dawleståwbuere
i Faed mæ å mæsk sæ mæ Blojpøls. »Da war ed fanneme godt, te do kam, Pølsen æ li eg blown fadde, «
sæjer Nyruppen. Kræmeren sott sæ nier epo Skamlen
å fæk en Pøls mæ. Som di no såj å snakke, sæjer
Nyruppen: »Do m o sko helder kom mæ uk å si de Slog
te Sow, wi hår slajte, de ær e hiel Høwed, ka do trow,«
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di gik uk for å si po Sowen, »ær ed ett e orentlig Kadawer? «
»Å e, tho a hå wal sit dæm s toer faer,« såe Kræmeren.
»Næj, de trowr a skott,« såe Nyruppen.
Sowen hang po en Stie, dæ war sot åp imue Muren
we Sien o Brøggesdaren, å dæ war en trej Al bræj
Stjænbrow långs mæ Enjhuse; dæer uddenfor loe Møngen, å en stur Møngspøt wa dær we Brøggesdaren.
»Åe, « sæjer Kræmeren, »Sowen æ sko da ett stOer, ænd
a ka ta en å bær en enj podet Ståwbuer. «
»Næ-ej, fanneme ka do ett, « sæjer Nyruppen, »de
wel a sko werres mæ dæ om fier Potter Brænjmen, te
do ett ka.«
»Ja, så fo wi wal å ha de prowe,« såe Kræmeren,
»nær no a for godt fat po Sowen, så ka do løssen Reeven. « Kræmeren w ar en s tur, stærk Man j, han j spæn j
Armen omkreng Sowen, å Nyruppen skor Reeven øwer.
Kræmeren tu e Par Trin mæ Sowen, mæn lod sæ fald
nier epo Knæern, å Sowen tremmelt uk i Møngspøtte :
»Næj, a ka sko ilywell ett, « såe hanj så, mæn Nyruppen, som stod we Sien o Brøggesdaren, hopped lieg
i Wæjre å rowt: Do hår fanneme tavt! Do hår fanneme
tavt! ostæj mæ Monken!«
Kræmeren gik hjæm ætter di fier Potter Brænjmen,
å da hanj kam tebaeg, håd di fot Sowen slævt uk o
Møngspøtte å war i Wænj mæ å wask henjer o. Kræmeren å Nyruppen gik enj i Dawleståwen, sot Monken
po Buere, å di fæk dæm så no flier Blojpøls mæ no
stuer Drammer te.
Da Kræmeren gik hjæm dænj Awten, gik hanj så'n
å smolow å snakke mæ sæ sjel: »Ja, di Narstræger i
Awten kost mæ ilywel fier Potter Brænjmen, mæn de
war ed wal osse waer.«
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J a, de æ wal n o øwer fæmåtres O er sien Kræmeren
blow put i Juen, å di flest o hans Spilopper æ wal
glæmt dæer epo Æjnen, så a tøtt, de ku wæ rår nåk
å åpfresk å menjes nuer o dæm ijæn.
I November 1950.

P. Bach, S. Dakota.
Dialektord:
ånjt: andet. Benjærmer: Ærmer med Borter og strikket
af Uldgarn (Borter). Brigsdaren: Km·døren. Brønd: Favnfuld. driel: bore. Enjhus: Stuehus. fadde: færdig. Faed:
Færd. Gwolle: Gulvet. hwanjt: hvordan. Hwerrestien: Slibesten. hænjj: hænde og hænge. jott: jo ikke. Juer: Jord.
Kjeld: Brønd. Kuen: Kone og Korn. Kwot: Spillekort. Lywen:
Niels Lyw. Marken: Marken og Marked. Monk: stor Lerflaske med smal Hals. Måen: Morgen og mane. Monne:
Overtaget. Mæes: messe. Møngspøt: Møddingsvand. nåen:
anden. Ojj: Odde. Rålleng: Stuehus. Så'n: Sand. Skor: Skaar.
somm: summe. Ståen: Stund, Time. Tårrup: Torupgaard,
tidligere Præstegaard. Stuk: Stud. te: til og at (Udsagnsbindeord). trånit: travlt. Werresmol: Væddemaal. Uensild:
Vognsild. wilder: dygtigere. Wojens Jæger: Odins Jæger
(Sagn). Syen: Søen. Ywsten: Justesen. vVænj: Færd. waer:
værd, værre.

AF EN GAMMEL KUNSTNERS
ERINDRINGER
I UDDRAG BEARBEJDEDE AF FHV. DOMORGANIST
GUNNAR FOSS
I »Fra Himmerland og Kjær Herred«, 1949, har
jeg offentliggjort et Uddrag af min Fars »Levnedstegning« - sam han desvæne har efterladt ufuldført - omhandlende Byen Aalborg i Begyndelsen af
60erne, herunder ogsaa nogle Smaaoplevelser under
Krigen 1864. Derefter Somrene 65-66 med Ophold
paa Herregaarden »Buderupholm« og i dens Omegn,
endvidere 1867 i Hadsund sammen med Vilhelm Kyhn,
og slutelig en Udflugt 1871 med Vennen, Maleren
Christian Zacho, fra Sæby helt op til Skagen.
Vi fortsætter nu, men gaar nogle Aar frem i Tiden,
til 1875, Sommeren efter min Fars Bryllup med min
Mor') og lader Far selv berette om et Ophold ved
Store Vildmose og paa Øland. Ganske vist hører sidstnævnte jo under Hjøring Amt, men da den er saa nær
Nabo baade til Kjær Herred og Himmerland, mener
jeg at kunne forsvare at medtage den her.

Da blev mig saa stor den Hede graa,
saa højt omspændte mig Himlen,
Øjet mndt fuldt af Drømme blaa,
og Sjælen fyldtes af Svimlen.
Jeppe Aal;:jær.

in første Ungdom var altsaa tilbagelagt og jeg
var bleven Mand med Ansvaret og de Pligter,
som dermed følge. Såe jeg tilbage, havde Tiden før og
efter mit Komme til Kjøbenhavn været tung og trang,

M

') Se nærværende Aarbog 1949. S. 119 og Noten.
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men det lysnede jo pludseligt2 ), og Lykken havde tilsmilet mig over Forventning. De sidste 7 Aar havde
ligefrem været glimrende. Varmt og trofast havde alle
mine jævnaldrende Kammerater sluttet sig til mig, så
jeg syntes, jeg havde Lov til fremdeles at nære Tillid
til Fremtiden og gå den i Møde med frejdigt Håb.
Min Hustrus i høj Grad gjæstfrie Natur gjorde, at
vi levede ret selskabeligt og endnu dengang såe en Del
af »Hulekammeraterne« hos os 3 ). Jeg mindes også
endnu, at Jerndorff 4 ) ved Afskeden fra et sådant Gilde
udtalte, at det var Hulen i en ny og skjønnere Skikkelse.
Jeg var dengang ikke erfaren nok til at vide, at
hele Livet er underkastet Bølgeslagets Lov: snart oppe,
snart nede. Kun altfor tidligt skulde det vise sig, hvor
lunefuld Lykken er; hvorledes jeg en Tid lang mødte
stærk Modgang og først mange Aar efter, under helt
forandrede Livskår, atter begyndte at gå frem mod
Lys og Glæde. Men forinden skulde jeg se min Hustru
gå bort, mig selv nervøs og sygelig, Vennerne tildels
falde fra, medens Kampen for Udkommet - vel nok
2
) Jvf. >>Aarhus Stifts Am·bog«, 1950, S. 134-41.
') Hulen var en Sammenslutning af unge Kunstnere, der
1871 havde oprettet et lille privat >>Kostume-Akademi«
i Kyhns tidligere Malestue - kaldet >>Hulen« - hvor
Far var flyttet ind i Efteraaret 1869. Formaalet var at
tegne efter Model. Om deres glade og fordringsløse Samvær her se nærmere >>Aarhus Stifts Aarbog« 1947, Side
155, flg. (lllust.).
4
August Andreas Jerndorff
(1846-1906),
)
Professor ved Akademiet 1901, en særdeles fremtrædende Skikkelse i dansk Malerkunst, som han har beriget
med en anseelig Række betydelige Værker, saaledes de
store historiske Portrætter paa Frederiksborg-Museet, to
ypperlige Billeder af Biskopperne O. H. E, Laub og
H. I. Swane i Viborg Domkirke og karakterf~lde Altertavler i Slagelse, Nykøbing M. og Skive.
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en Følge af Forholdene udadtil - ikke bidrog til at
gjøre mig Tilværelsen blidere. Min første Udflugt den Sommer gjaldt Herregården »Birkelse«, hvis daværende Besidder, Kammerherre S. 5 ) havde gjort tre Bestillinger hos mig fra Starnhusets mest ejendommelige og karakteristiske Egne.
Jeg udførte først et Maleri af Herresædet med Rye
Å og blev derefter kjørt hen til den store Vildmose
for at gjøre Studier der, udrustet med et stort Udvalg
af gode Sager, der i høj Grad bidrog til at oplive det
ensomme og højst kjedsornmelige Ophold på en Bondegård i Mosens Udkant.
Denne mærkelige, man kan vel sige enestående,
Fremtoning i vort Fædreland er som bekendt beliggende i det sydlige Vendsyssel, tre Mil NV. for NørreSundby og en Mils Vej N. for Limfjorden. Kommer
man sydfra, som jeg gjorde, søger Øjet forgjæves efter
den forventede store Flade. Man har længe kunnet iagttage en langstrakt, foroven temmelig afskåren Højderyg, lig en Vold, som først - når man bestiger denne
- viser Ørkenen i hele dens Storhed, idet den strækker
sig uendelig langt i Vest, Nord og Øst6 ) til de yderste
Grænser fortonende sig i Luftdis. Man tænker sig denne
~ ) C. F. E. O. S k e e l, d. 1897. »Birkelse«, der siden 1656

havde været i denne Slægts Besiddelse, blev oprettet som
Stamhus 1696 af Etatsraad O t t e S k e e l, der afgik
ved Døden s. A. Da nævnte Kammerherres Søn, Hofjægermester J. E. F. S k e e l, døde 1918, kom Godset til
hans Enke, hvorefter det i 1921, i Henhold til Majaratsloven af •;1o 1919, overgik til fri Ejendom.
') Mosen, der indtager et Areal paa 6558 ha. - 656 km'
- hører ind under to Amter, Hjøring og Aalborg, og to
Herreder, Børglum og Kjær. Den kommer derved til at
omfatte Dele af ikke mindre end 5 Sogne: Tolstrup og
Tise i Børglum, samt Aaby, Biersted og Ajstrup i Kjær
Herred. (Jvf. forøvrigt Trap, 4. Udg. V. S. 574.)
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umådelige Flade - over 30.000 Tdr. Land
uden
Spor af menneskelig Bolig, et lukket Land, som ingen
Menneskefod nogensinde har betrådt, eller i det mindste gennemvandret. Man fortalte, at en Kongeørn havde
bygget sin Rede midt inde i den. Ingen gjorde den
Rangen stridig.
Kun i Udkanten, udenfor Mosen, ligger spredte
Gårde og Huse, hvis Beboere - efter min Erfaring
prægede af den store, tause Natur - vare lige så
stumme og utilgængelige som denne. Dette gjaldt for
mine Husfællers Vedkommende navlig Konen og Døtrene, idet de bogstavelig kun åbnede Munden for at
sige »wæsgue«, når de bød mig Mad, men ellers forblev stumme. Manden var i Førstningen lige så taus,
men tøede efterhånden op og vilde især gerne tale om
Politik. Efter at han havde fremstillet sig som Venstremand, kom hans sande politiske Trosbekjendelser omsider for Dagen, rigtignok på en for mig ret overraskende Måde. Han lod mig nemlig vide, at hans og
de andre ældre Bønders skjønneste Drøm var den, at
Kongen atter blev Enevoldsherre, og hvorfor? Fordi
den Rigsdag kostede så mange Penge! At jeg, som Højremand, var så uenig med ham som
vel muligt på det Punkt, kunde han ikke forstå. Men
det var nu hans Venstresind.
Heldigvis var Vejret aldeles dejligt i de 22 Dage,
jeg boede deroppe, hvad der affødte lige så mange
Arbejder - store og små7 ). Men jeg brugte rigtignok
' ) Se Ill. i nærværende Aarbog 1949, S. 110. Naar dette
Billede saavel i F. Hendriksens store Værk »En dansk
Kunstnerkreds fra sidste Halvdel af 19. Aarh. «, som
andre Steder er angivet at være fra 1872, maa dette bero
paa en eller anden gammel Misforstaaelse. Det kan, efter
Fars egne Optegnelser, først være malt 1875. Hvorvidt det
er dette Maleri, der Aaret efter købtes af Brødrene Strøy-
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også Tiden, idet jeg gik ud om Morgenen Kl. 3-4
og først kom hjem ved 10 Tiden om Aftenen.
Et Særpræg ved Mosen er det, at der næsten altid
er Brand i den, ja, at en sådan endog kan husere i
årevis, uden at man er i Stand til at slukke den.
Indskrænkede Dyrelivet i og omkring Ørkenen sig
om Dagen til en enkelt kredsende Ørn eller Høg, så
kom der Liv i de jordbundne Skabninger, når Solen
gik ned, da et sandt Mylder af Ræve og Grævlinger
kom frem af deres Huler og foretog Vandringer ad
de utallige, lysende Stier, som de havde dannet i Lyngen.
I Sommeren 76 kom jeg - efter Indbydelse af
Ejerinden, Fru N. 8 ) til Herregården Oxholm på Øland,
en Ø i Limfjorden, nu landfast ved en lang Dæmning
med V endsysseL
På mine mange Udflugter i Landet, hvor jeg har
set Levninger af Klostre, har det altid slået mig, at de
gamle Munke ved Valget af Stedet for Beliggenheden
havde haft to Ting for Øje : en smuk Natur og fiskerige Omgivelser. De vidste nok, hvad de gjorde, når
de fastede og kun spiste lækre Fisk af alle Slags! Også
Øland har haft sit Kloster, som dog, i Modsætning til
de fleste, som f. Ex. Øm, Tvilum og mange flere, der
har ligget lavt ved Skov, Sø eller A, har været højt
liggende. Helt sikkert har Skoven, som nu var borte
omkring Bygningen, dengang omgivet denne, dog med
Fredning af den herlige Udsigt ud over den mægtige
Limfjord, der særlig mod Vest har Præget af et Indhav.

8
)

berg som Gave til Etatsraad I. Kjellerup, Visborggaard,
faar staa hen.
F r u B r u u n d e N e e r g a a r d, Enke efter Løjtnant
Henry Bruun de Neergaard, der e1·hvervede Oxholm ved
Køb 1865. Han døde allerede 1869, men først 18 Aar
senere overdrog Fruen Herresædet til en Brodersøn,
Branddirektør Otto Skeel, som ejede den til 1905.
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Af en gammel Kunstners Erindringer

Desværre var den gamle Bygning nedbrændt et Par
Ar forinden9 ), men Kirken blev heldigvis skånet, og
står altså endnu stor og anseelig med sine sjældne
Levninger fra Middelalderen, blandt hvilke det bedste
er det i Egetræ udskårne, storladne gothiske Monstranshus10), der lig en Fial stræber højt mod Hvælvingen11).
Ejendommelige og maleriske er Skrænterne, der
går ned mod det flade Land, kransede af vejrbidte,
forblæste Buske, der bærer Vidne om Ves tenvindens
Magt.Man viste mig Stedet, hvor Karlen formentlig havde
fundet den prægtige Halsring af Guld - et af Oldnordisk Museums12 ) smukkeste Stykker, hvis Værdi
er 2400 Kr. - nemlig Vejlen mellem Øland og Vendsyssels Kyst. -Som han foregav, var det ved at vade
i Vandet, hvorved Ringen blev hængende ved hans
Fod. Efter hvad der senere blev oplyst, havde han
imidlertid pløjet den op, men forvansket Beretningen
for at kunne sikre sig Ejendomsretten - uvidende
som han var om, at Danefæ i alle Tilfælde er Finderens.
") Branden fandt Sted i December 1870.
)
Monstransen, i den katholske Kirke det Gemme, hvori
Hostien, d. e. Nadverbrødet, fremvistes, var oprindeligt
anbragt i et Skab, Ciborium, men fik i Senmiddelalderen
sin Plads ved Siden af Alteret i et Monstranshus, formet
som et gothisk Spir og rigt kunstnerisk udsmykket, som
ovenomtalte, der er fra ca. 1500. (Jvf. V i l h. L o r e nz e n: Danmark, i "Nordisk Kultur«, XXIII, Schultz's
Forlag 1934, S.163 og 180.)
11
) Fial, en i gothisk Bygningskunst arkitektonisk Udsmykning som Afslutning paa Stræbepiller, Gavle o. lg.
12
)
Nu Nationalmuseet som det officielle Fællesnavn og
Hjemsted for de tidligere Oldnord.- og Etnografiskmuseum, Antik-, Mønt- og Medaillesamlingerne. Fundet antages gjort 1857.
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HELLIGDOMME OG TINGSTEDER
I HELLUM HERRED
AF J. ANKJÆR PEDERSEN

I.
ellum herred er det mindste i Aalborg amt, men
til gengæld et af de frugtbareste. Mod syd begrænses det af næsten sammenhængende skovstrækninger, mod nord og vest gør Lindenborg å skel, og
mod øst når det i hele sin længde ud mod vildmosen.
Endvidere deles det så at sige i to halvdele af Skibsted å.
Med denne opdeling fra naturens side må vi forvente, at der fra gammel tid mellem de skiilende
skove og åløb tidligt er opstået småbygder med egne
helligdomme og tingsteder, og sådan er forholdet da
også.
Tydeligst ser vi dette af navnet Solbjerg, der forekommer tre steder, i Sdr. Kongeslev mod nord og
som sognenavn mod syd, medens det i herredets vestlige del (Skørping) erstattes af et Skinbjerg af samme
betydning.
Disse Solbjerge modsvares tildels af bavnehøjene,
en i Torup-Seem området, en i Skørping og en i
Bælum-Solbjerg kolonien. Dertil kommer for Kongeslev-Skibsled fjerdingen en tinghøj. Så vidt man
kan skønne ud fra stednavnene, har der altså været
i det mindste fire, vel snarere fem småbygder, der
så ved herredernes oprettelse er blevet sluttet sammen
til en enhed med centrum i Hellum.

H
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Bebyggelsen går efter højene at dømme tilbage
til bronzetiden, stengravene forekommer kun få og
spredte.
I bronzealderen var det især solen, der var genstand for dyrkelse, og det er ikke uden interesse at få
fastslået, at højene her i herredet særlig grupperer
sig om de nævnte Solbjerge. I Skørping sogn, omkring Skinbjerg, har der været o. 200 høje, i BælumSolbjerg i hvert fald over halvandet hundrede, Kongeslevbygden, den fattigste, vel omkring et halvt
hundrede. Heller ikke omkring Hellum-Seem findes
der særlig mange, men dog nok til at vise, at der allerede i bronzetiden her har været en lille selvstændig
bygd.
- Vil vi forstå den tids mennesker, må vi vide, at
det var solglade folk, der elskede liv, lys og frugtbarhed, og som gruede for den lange mørketid. Når
derfor solhjulet ved midvintertid »hverrede« eller
drejede og igen begyndte at bevæge sig mod nord,
besteg de de højeste »bjerge« i egnen for at hilse den
velkommen. Men i den lyse sommertid, når dag og
nat flød sammen, kulminerede deres glæde over lyset
og livet, og fra samtidige helleristninger kan vi danne
os et billede af, hvilken stormende livsglæde de da
udfoldede. De gik til klangen af de gjaldende lurer
i festlige optog, hvor solbilledet blev båret højt hævet
på en stang, og de festede - vildt og tøjlesløst ser
det ud til - til langt ud på den lyse nat.
En anden af tidens godemagter var de milde
vaner, de, der skænkede frugtbarhed og vækst til kornet på marken og til dyrene på græsgangene. Vanerne
holdt til i helliglunde, og forsøger vi. at efterspore,
hvilke frugtbarhedsguder der her i egnen er blevet
dyrket, standser vi ved navnet Frigg eller Frigga,
4•
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Odins hustru. Samhørigheden med denne vikiugegud
skal vi nu ikke hæfte os for meget ved. Skjaldene har
århundreder igennem digtet og fabuleret over de fra
fædrene nedarvede gudernyter og kornbineret de deri
optrædende personer på så mange forskellige måder,
at det for en senere eftertid er forbundet med den
allerstørste vanskelighed at finde hoved og hale deri.
Frigg var oprindelig en frugtbarhedsgudinde, hendes navn betyder »elskerinden«, og det taler jo for sig
selv. Såvel hun som gudeparret Frøy og Frøya må
betragtes som udspaltninger af særlige sider hos Nerthus-skikkelsen, til hvem de kan føres tilbage.
En helliglund for Frigg, Frægelund, træffes i
Torup sogn (ved Hellum). En anden lund for Frigg
må vel Fræer Purke (Purkær) i nabosognet være. Her
har gudinden været medvirkende i dannelsen af bynavnet. Fræer skrives 1390 Frægyr, lidt senere Fregher.
Hvad efterleddet har været er nu vanskeligt at se, muligvis det -reth, som omtales side 59.
Ved Fræer var det, at man i sin tid fremdrog et
kostbart guldfund, fem ensdannede halsringe fra senromersk jernalder. Nogen tvingende grund til at sætte
dette fund i forbindelse med gudsdyrkelsen er der
vel ikke, men alligevel. . . den slags smykker brugtes
kun af standspersoner og så naturligvis til udsmykning af gudindens billede.
Ved Skørping har der været en lignende helliglund
for Frigg eller Frøya, nu hedder den Fruerlund.
Måske er den slet ikke omdøbt, for husfrue hedder
endnu i middelaldersproget husfrø. Navnet er så bare
fulgt med i den alrn~ndelige udvikling.
Også Odin må have været dyrket. I Blendstrup sogn
findes i hvert fald en gruppe Onshøje, de må vel have
fået navn af ham.
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I øvrigt møder vi navnet Hellum. Endelsen i dette
navn er »hjem, hjemsted«, om end den her som i
andre -um-navne er stærkt afslidt. Forleddet er tillægsordet hellig. Bynavnet siger os altså, at her i
meget garnmed tid - ældre jernalder må man formode - har været en helligdom. Det ene Hellum, det,
der har givet navn til herredet, ligger i Torup sogn ned mod skovene og Madum sø, det andet i Skørping
(Hellumtved), og der synes ikke at være nogen topografisk forbindelse mellem de to lokaliteter. Der har
altså været to helligdomme af dette navn.
Så træffes der tillige et par helligkilder i herredet,
Skt. Luris kilde i Bælum og Skt. Laurits kilde i Sdr.
Kongeslev. Dertil kommer nogle navne på høje, der
leder tanken hen på det sakrale, Hesthøj i Sdr. Kongeslev, Hanehøj i Skørping og Bukhøj i St. Brøndum.
Da hesten hører til Odins tilbehør og bukken til
Thors, må det vel være disse guder, de to af navnene
minder om. Hvem Hanehøj skal henføres til er vist
ikke let at afgøre.
Egnens tingsteder falder stort set sammen med
bavnehøjene. Man kunne dertil have ventet et i Kongeslev, der jo hører til -lev-byernes fornemme klasse
og oven i købet er opnævnt efter eller udpeget som
tilhørende kongen. Men Kongeslev har ligget for
fjernt fra herredets midtpunkt til at gøre sig gældende
som herredsby, og da den er grundlagt i en ret sen
tid (efter at herrederne var oprettet), har den altså
ikke haft noget selvstændigt tingsted. I Skibsted sogn
umiddelbart syd for findes dog en tinghøj, men den
kan være ældre. En anden træffes i Solbjerg sogn, et
nyt vidnesbyrd om, at man her længe har bevaret en
vis selvstændighed. I Skørping sogn findes ingen minder om et tingsted, hvad der er mærkeligt, men mark-
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navnene, når de bliver tilgængelige, kan måske oplyse
noget.
Ved herredsbyen Hellum er der heller ingen tinghøj, men når Trap siger, at der overhovedet ingen
minder er om et tidligere tingsted, .må man dog protestere. Der findes byen Tulsted, og dette navn er så
godt som ti tinghøje. Tulen var herredshøvdingen
i den senere oldtid. Vi kender titlen fra samtidige runesten, bl. a. Snoldelev-stenen: »... Roald, tul på Salhøje « (nu Salløv), og vi kender ordet fra oldengelsk
thylr, der betyder »taler «. Tulens forretninger må
derfor have indbefattet ledelsen af tingsforhandlingerne. Mangen Tulshøj eller Tullebjerg rundt i landet
vidner om hans virksomhed.
·
Tulsted i Torup sogn nævnes allerede 1494 som
en større bondegård tilhørende kronen, senere kom
den i adeliges besiddelse. Når der på Tulsted mark
er fundet ruiner af et lille kapel, er dette sikkert resterne af en gårdkirke tilhørende tulens kristne efter~
følgere.
- Skønt Hellum herred som helhed er blevet senere
bebygget end fjordområdet i Hindsted herred, synes
stednavnene her på ingen måde yngre, og der er intet
i vejen for, at navne som Fræer, Seem (Sø-hjem) og
Hellum kan gå tilbage til den tid, da højene opførtes.

HELLIGDOMME OG TINGSTEDER
I HINDSTED HERRED
AF J. ANKJÆR PEDERSEN

IL
er står en ram duft op imod os fra de gamle
hedenske offersteder, vi træffer rundt i landet, en
em af blod og en genklang af urgammel troldom og
besværgelse.
•
Ældst er vel hm·gen, en naturhelligdom bestående
af en bunke sammenhobede sten, hvorpå man bragte
gudernagterne ofre, mangen en Harhøj minder om tidligere harge, men også bynavne som Harre og Hårby
har deres oprindelse fra sådan en harg. Nu er der vist
ingen bevaret, men endnu i Øm klosters krønike omtales et sådant hedensk harugh som beliggende i nabolaget. Ved byen Hasmark, hvis navn oprindelig var
Harghs marck, ligger dog endnu en samling sten,
blokke, to større og tre mindre. Her kan vist endnu
resterne af det gamle harg beses.
Også helliglunden rækker langt tilbage. Hvor man
træffer en landsby med den korte form Lund, kan man
få mistanke om, at der bag dette skikkelige navn skjuler sig en gammel offerlund. På den anden side har
dette ord været i levende brug hele middelalderen igennem, så det kan også betyde »lille skov « eller udflytterby og således ikke have noget med gudsdyrkelse at
gøre. Er det sammensat med et af de gamle gudenavne,
Thor, Ti eller Frø, er sagen naturligvis oplagt, men

D
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også beliggenheden ved andre helligsteder gør en tolkning i den retning sandsynlig.
Yngst i rækken er sikkert hovet, der betegner en
bygning, et gudehus ikke uligt vore kirker, da det som
disse var delt i et større og et mindre rum, det mindre
sikkert til gudebillederne. Heller intet hov er bevaret.
Tit er kirkerne vel opført på hovets plads, dels fordi
det ikke var let at flytte et helligsted, der havde vundet
hævd gennem århundreder - eller årtusinder, og dels
for at gøre den hedenske kult hjemløs.
Så er der betegnelsen vi. Den omfatter snarere et
indviet område end en enkelt bygning. Det kunne være
en indgærdet mose (Vimosen på Fyn), en ophøjet
mark, men vel oftest et bjerg. Viborg (ældre Vibjerg)
har navn efter et sådant helligbjerg.
Blandt naturhelligdommene må også nævnes de
mange Solbjerge og Solhøje. Her har man i længst forsvunden tid, særlig bronzealderen, dyrket solen. Julen,
som vi nu fejrer som en ren kristen højtid, var oprindelig en solhvervsfest. Når man endnu ved pinsetid
går ud for at se solen danse, er det mindelser fra hin
tid. Men naturligvis var det menneskene, der dansede,
ikke solen.
De hellige kilder er et kapitel for sig. For oldtidsfolkene stod det kølige, kvægende vand, der vældede ud
fra jordens indre, som en ·gave fra venlige magter.
Kilden har derfor allerede i stentiden været genstand
for dyrkelse, og tit var den viet til en eller anden
guddom, Ti eller Frøya. Da kristendommen sejrede,
blev de fleste kilder viet til »vor Frue« eller en helgen.
En enkelt nævnes dog i middelalderen som viet til
Sankt Thor!
Når man i et enkelt sogn træffer flere af den art
helligdomsbenævnelser, må man vel gå ud fra, at de
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ikke alle har været i brug på samme tid. De afspejler
sikkert forskellige lag, aflejret gennem de skiftende
tider.
I det område, vi her vil afsøge, Hindsted herred,
d. v. s. sognene nord for Mariager fjord, findes alle
typer repræsenteret. I Rostrup sogn findes en Harhøj
(af hargh), en sideform, indgår i Hørby ved Hobro, i
hvilket sogn der også findes en So/høj. I Valsgaard
sogn træffes en lund, Staverslund, der må betyde »den
indhegnede lund«. En anden lund- mere tvivlsomfindes i Rostrup. Sidstnævnte sogn synes at være det
på hellig-navne rigeste, idet det foruden et vi kan møde
med en lund (Lundshøjene), et hov (Hovtved) og nogle
Solhøje.
Sammenhængen mellem hedensk og kristen tid
synes her bevaret, idet kirken må være bygget på viet:;
grund (det samme kan påvises i Jelling og i Øsby, Sønderjylland og sikkert flere steder). Når præstegården
endnu hedder Lundsgaard, fortæller dette navn os,
at dens jorder engang har tilhørt viet og helliglunden.
Den er altså ved religionsskiftet overgået til den nye
helligdom og dens officiales.
En enklave for sig udgør Als sogn ude ved kysten.
Her har folk nok på grund af afstandene måttet holde
sig til de hjemlige helligdomme. Als skrives ældst
Alnæs, og forleddet er en gotisk benævnelse for et gudehus, Alh. Den træffes også i et navn som Albøge, Djursland. Gennem Als by flyder Vibækken, der vel har navn
af et gudevi. Nord i sognet møder vi navnet Fruerlund,
der vel er en kristnet Frølund. Guds moder blev jo ikke
dyrket i lunde. Sydpå ligger Helbergskov, som man
skulle formode var et gammelt Helligbjerg. Navnet
skrives imidlertid 1390 Ellwerskov, så der er også
andre tolkningsmuligheder.
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Fælles for de her nævnte gamle helligdomme er
den egenskab, at de er anonyme. De røber intet om,
hvilke gudernagter der her er blevet dyrket gennem
tiderne. Intet navn minder om Odin, Thor, Frøy eller
Nerthus, selv om disse guder sikkert er blevet dyrket
her som andetsteds. Forklaringen er vel, at guddommene og kultens form har vekslet gennem tiderne,
mens helligstedet har været det samme fra slægt til
slægt.
Nær ved helligdommen lå egnens tingsted, og den,
der ledede offerhandlingen, goden, var sagtens også
øverste tingmand. Det var forbundet med de mystiske
magter, der lånte ham autoritet. Tinget holdtes ofte
ved en gammel gravhøj eller dysse, sagtens for at de
hensovede gamle, der lå eller sad derinde, i ånden
kunne være nærværende og bidrage til, at gammel sædvane blev holdt i hævd.
Vi vil forsøge at efterspore det gamle herredstingsted, og sporene viser umiskendeligt mod Ove sogn,
den del af herredet, der også var rigest på helligdomme.
Her findes ikke blot en Tinghøj, men i dens nære naboskab en Lovdal (nu omtydet til Løvdall. Denne Lovdal
må have noget med Iovgiveri at gøre. Ved Kelstrup
studser vi ved at træffe en høj, Hindstedhøj, der bærer
samme navn som herredet. Forholdet må være dette,
at der her tidligere har ligget en høvdingegård, der efter ejeren - har båret navnet Hethinsted, hvoraf
Hindsted er en sammentrukken form, hvad de første
optegnelser viser.
Den kirke, der siges at have ligget i Kelstrup, har
da været en gårdkirke, opført af omtalte høvding. Den
har rimeligvis kun været af træ. Bebyggelsen Kelstrup,
der opstod omkring kirken, har derimod fået navn
efter den helligkilde, der har været ved kirken. Det nye

Helligdomme og tingsteder i Hindsted herred

59

navri Kildestorp har da efterhånden fortrængt det
gamle Hedensted.
Det vil imidlertid være forkert at tro, at der kun
er blevet holdt ting i dette sogn. Ordet sogn giver et
fingerpeg i så henseende. Det er afledt af verbet søge,
og da sognedannelsen går tilbage til førkristen tid, må
der altså også dengang have været noget, man søgte
sammen om. Det har naturligvis været helligdommen
og tingstedet.
Foruden i Ove sogn træffes der tinghøje i sognene
Astrup, Visborg og Vebbestrup, og der er egentlig ingen
grund til at nære mistillid til disse, det kan have været
lokale tingsteder.
Det mest interessante og sikkert ældste navn for
tingsted er imidlertid Redsø i Valsgaard sogn. En ældre
skriveform - Resou - viser, at efterleddet er -høj.
Første led er et ord, der nu er forsvundet i dansk,
men som er bevaret i tysk reden og engelsk read, der
jo betyder tale, evt. ud af en bog. I danske stednavne
indgår ordet i flere Redinge (nu Ringe eller Renge),
også i sammensætninger som Ringsted og Ringsbjerg.
Det er formodentlig samme ord, der udgør efterleddet
i navne som Odrith (Odder), Bitreth (Beder) o. fl.,
ligeså i sysselnavnet Lovreth, der har navn af en Lovredshøj. Hvis vi har forstået navnene rigtigt, drejer det
sig altså her om gamle tingsteder, - sikkert fra før
herredernes inddeling.
I samme sogn findes tillige navnet Frisdal, ældre
Freisdall, der stemmer til eftertanke.
Man iagttager, navnlig i Sønderjylland, hvor hele
navnestoffet er fremlagt og behandlet, at der ofte ved
gamle tingsteder findes et navn, der indeholder ordet
fred. I Vedsted sogn, hvor sysseltinget holdtes, således
en Fredshole, andre steder en Fredens høj eller et
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Fredsted. Rimeligvis har der ved tingpladsen været et
fredhelligt sted, hvortil de anklagede kunne trække
sig tilbage, når gemytterne kom for stærkt i oprør
under den pågældende sags behandling.
- Som resultat af denne korte undersøgelse fremgår det da, at herredets tyngdepunkt i ældre tid har
været Ove og Valsgaard sogne og i det hele taget strækningen langs fjorden, den samme egn, hvor også de
fleste høje og dysser findes. De nordlige sogne, Rold
og Arden, er først sent blevet opdyrket og har i den
hedenske tid været betragtet som en slags udmarker.

JAGTEN "ST. PAULUS'" ENDELIGT
AF F. ELLE JENSEN

Sommeren 1844 strandede under en haard Storm
Jagten »St. Paulus « et Stykke Nord for Hvalpsund
Færgested og blev af Bølgerne kastet helt ind paa Bredden. Den var 350 Tønder stor og ejedes af Købmand
Schaarup i Nykøbing Mors, men forøvrigt var den et
gammelt Fartøj, der var blevet repareret for et Par
Aar sideri uden dog derfor at være blevet gjort ordentligt i Stand, og den var læk, da Forliset fandt Sted.
Da Skipperen skønnede, at det i alt Fald foreløbig
var umuligt at faa »St. Paulus « flot, og vel ogsaa tvivlede paa, om dette i det hele taget kunde betale sig,
besluttede han at overlade til Ejeren selv at træffe
Afgørelse herom, og han nøjedes derfor med nu at
bjerge en Del af Takkelagen og Inventaret, som han
lod bringe hen i den nærliggende Færgegaard, hvor
det da senere vilde kunne afhentes. Nogen Last var
der ikke om Bord.
At Skibet i sig selv intet var værd, fremgaar tydeligt nok af, at Købmand Schaarup efter at have faaet
Melding om Strandingen overhovedet ikke foretog sig
det ringeste for at faa det af Grunden, men ganske
rolig et helt Aar lod det ligge, som det laa, uden saa
meget som at erkyndige sig om dets Tilstand. Først
den følgende Høst (1845) kom han til Hvalpsund for
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at se nærmere paa Sagerne, og han opdagede da, at
Lugerne var fjernet, og at Kakkelovnen og andre Ting
i Kahytten var borte. Han tænkte, at det var Folk paa
Stedet eller fra de omliggende Sogne, der havde taget
dem, men da han ikke troede, at nogen ellers vilde
forgribe sig paa selve Skroget eller hvad der var af
nagelfaste Genstande paa det, lod han som ingenting,
for saa vidt som han ikke gjorde Anstalt til nærmere
Undersøgelse, ligesom han heller ikke traf nogen Bestemmelse om, hvad der skulde ske med Fartøjet. Kun
bad han Husmand Jens Chr. Christensen, der boede i
Nærheden, om at føre Tilsyn med det, hvad denne
dog ikke - som Schaarup opfattede det - gav noget
Løfte om.
Derefter rejste Schaarup hjem til Nykøbing, og
da han i den følgende Tid ikke modtog nogen Melding fra Chr. Christensen, gik han ud fra, at der ingenting var at meddele, og at Skibet stadig var i den
samme Stand, som dengang han saa det.
Men det var det ikke, og ind i 1846 fortalte en
Skipper ham, at der gik Rygter om, at det var blevet
ødelagt og plyndret. Schaarup vilde ikke tro, at der
var noget om det, men for alligevel at faa Klarhed
over, hvordan det vel forholdt sig, sendte han i Maj
en sagkyndig til Hvalpsund, dels for at afhente det i
Færgekroen oplagrede Inventar, dels for at syne Fartøjet. Det viste sig imidlertid, at Rygterne havde talt
Sandhed, for af Skibet var der nu kun lidet eller intet
tilbage. Et Varpanker og nogle Dæksbjælker og Brædder fandtes hos Husmand Peder Olesen, Ovenskov
Mark, og Smeden i Farsø sagdes at være i Besiddelse
af et stort Anker, som han havde købt, og som skulde
stamme fra Fartøjet. Skibsbaaden var ligeledes for·
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svunden, og en knækket Mast og Stævnen laa udenfor
et Hus paa Hole Mark.
Købmand Schaarup havde hidtil udvist en forbavsende Ligegyldighed med Hensyn til sin strandede
Jagt, men efter de Oplysninger, hans Tillidsmand
bragte ham om Forholdene, ønskede han nu alligevel
at faa en Opklaring af, hvad der egentlig var sket med
den, og da han troede, at det var Egnens Folk, der
havde ophugget og stjaalet den, indgav han Anmeldelse til Herredsfogden i Hobro med B_egæring om en
politimæssig Undersøgelse i Sagen.
Herredsfogden tog ogsaa straks Affære, og ved Skrivelser til Sognefogderne i Louns, Alstrup, Ullits, Foulum, Strandby og Farsø blev det disse paalagt at undersøge, om der muligt i deres Distrikter skulde findes
noget, der stammede fra det strandede Fartøj, og i
bekræftende Fald gøre de paagældende opmærksomme
paa det, eventuelt selv opbevare det indtil videre.
Sognefogdernes Svar indløb hurtigt, og der blev
derefter d. 19. Juni afholdt Politiforhør i Hvalpsund
Færgekro, hvortil da en Række Mænd fra Egnen var
indstævnet for at afgive nærmere Forklaring.
Den før nævnte Jens Chr. Christensen oplyste, at
det var en Misforstaaelse, at han nogen Sinde havde
lovet at føre Tilsyn med det strandede Skib, hvad han
ikke havde kunnet gøre, da han kun var hjemme om
Natten. Han havde iøvrigt ikke lagt Mærke til noget
usædvanligt, men han havde lige før Nytaar hørt, at
Fartøjet var gaaet i Stykker under en svær Storm, og
at Stumper af det flød langs Stranden, men om de
var bjerget, vidste han ikke. P. Olesens to ukonfirmerede Sønner havde engang spurgt ham, om de maatte
tage et Varpanker; hertil havde han svaret, at denne
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Sag kom ikke ham ved, og han vidste ikke, hvad de
saa havde gjort.
P. Olesen forklarede, at han havde laant Varpankeret, til han selv kunde faa sig et anskaffet, men
det havde ikke været hans Hensigt at beholde det,
hvilket ogsaa maatte fremgaa af, at han havde meldt
det til Købmand Schaarup, da han var i Hvalpsund.
Det samme gjaldt om nogle Stykker Træ, som hans
Drenge havde fundet, og som han havde stillet op
udenfor sin Ejendom, saa alle og enhver kunde se
dem -hvilket Schaarup indrømmede, var rigtigt.
Smed Chr. Christensen i Farsø erklærede, at han
i Februar havde købt et Anker, der vejede 4-5 Lispund, af Gaardmand Povl Pedersen i Fandrup for
2 Rbd. og opsmedet en Del af det Han foreviste Resten
af det, og det vurderedes til 15 Mk, mens den oprindelige Værdi ansloges til 5 Rbd.
Povl Pedersen oplyste, at han havde købt Ankeret
for l Rbd. af Husmand Laust Christensen, Skovbakker
i Louns Sogn. Denne forklarede derefter, at han i
Vinter havde fundet det en 10-15 Favne fra »St.
Paulus«, næsten helt skjult i Sandet, og desuden mellem Illeris og Hestbæk nogle Brædder, som han heller
ikke havde betænkt sig paa at tage; de var siden blevet
afleveret til Sognefogden og havde en Værdi af 8 Sk.
Han erklærede paa Forespørgsel, at han ikke vidste
noget om, hvordan man skulde omgaas med Hittegods.
Husmand Søren Nielsen Lund, Louns, oplyste, at
hans to smaa Børn paa 8-10 Aar havde fundet 7
Brædder, der vel var 8 Sk. værd, men da det var sket
fra Tid til anden, havde han ikke anmeldt Fundet,
der nu befandt sig i Sognefogdens Varetægt.
Chr. Degn, Hestbæk Mark, nægtede paa det bestem-
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teste at have taget noget som helst fra Vraget Nytaarsaften og hævdede, at de Bræddestumper, der var fundet hos ham, havde været i hans Eje i flere Aar. De
tilstedeværende synede dem og kom derefter til det
Resultat, at de maatte stamme fra en Pulsvaadsbaad.
Chr. Sørensen, Hestbæk Mark, forklarede, at han
kun fiskede ud fra Hestbæk Strand, og at han aldrig
havde været ved Skibet, undtagen naar han havde
Ærinde derforbi. Det Vraggods, der var konfiskeret
hos ham, var Resterne af en Baad, han for et Par Aar
siden sammen med nogle andre havde købt i Strandby.
Stumperne blev fremlagt i Retten og undersøgt, og man
mente derefter at kunne fastslaa, at heller ikke de
havde noget med »St. Paulus« at gøre.
Færgekarl Peder Christensen havde i Vinter boet
nær Strandingsstedet; han havde dog aldrig set til
nogen Ødelæggelse og intet taget selv, men Fartøjet var
blevet slaaet i Stykker af Søen lige før Nytaar. Han
vidste ikke, hvor Stumperne var blevet af, og han
kendte ikke til nogen Plyndring. Den Stavn og Mast,
som var blevet lagt udenfor hans Hus, var først kommet der, efter at han var flyttet fra det.
Husmand Peder Nielsen, Hole Mark, kendte heller
ikke til noget; ganske vist fiskede han, men han landede ikke i Nærheden af Vraget, som han ingen Sinde
havde været ved.
Ogsaa Færgemanden, Peder Christensen, var meget
uvidende om, hvad der var sket. Det eneste, han kunde
sige, var, at han havde hørt i sit Hus, at Chr. Degn,
Chr. Sørensen og Peder Nielsen Nytaarsaften skulde
have fjernet noget Tømmer, men om dette var Tilfældet, var ham ubekendt.
Af Forhøret synes det saaledes at fremgaa, at det
var en Julestorm, som havde splittet »St. Paulus« ad,
5
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og at det ikke, som Købmanden troede, var Egnens
Folk, der havde ophugget og stjaalet Skibet. En anden
Sag var det, om ikke nok en og anden, da Stumper
af det laa og flød ved Stranden, ved den Lejlighed
har reddet et Par Pinde, hvad vel egentlig kunde være
ret undskyldeligt i Betragtning af den Ligegyldighed,
Ejeren selv havde udvist overfor Fartøjet. At ingen
dog vilde erkende det, er tydeligt nok; de indstævnede
indrømmede i det hele taget det mindst mulige og
røbede alle en forbavsende ringe Viden om, hvad der
var sket, ligesom de, naar de kunde, søgte at dække
hinanden. Betegnende er i saa Henseende Færgemandens Forklaring, thi det lyder temmelig usandsynligt,
at han, der boede saa nær Strandingsstedet, og i hvis
Kro der kom saa mange, ikke skulde kende mere til
Sagen, end at han havde hørt Tale om, at noget Tømmer var fjernet Nytaarsaften. Han har sikkert vidst
en hel Del mere.
De indstævnede klarede saaledes Frisag - dog med
Undtagelse af Laust Christensen, Skovbakker. Thi
mens det, de andre havde taget, ret tilfældigt var
kommet i deres Besiddelse, uden at det kunde fastslaas, om det virkelig stammede fra »St. Paulus «, og
desuden var af ubetydelig Værdi, maatte han være
klar over, hvor det store Anker hørte hjemme, og han
blev derfor tilsagt til et nyt Forhør i Hobro. Her gentog han sin tidligere Forklaring, men erklærede, at
han ikke havde tænkt over, hvad Værdi hans Fund
havde. løvrigt oplyste han, at han var 46 Aar, havde
været Soldat i Aalborg og nu i 15-16 Aar havde haft
et Fæstested under Hessel. Han havde aldrig været
straffet.
Paa Grundlag af dette Forhør beordrede derefter
Stiftamtet i Aalborg, for hvilket hans Forhold blev ind-
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berettet, Tiltale rejst mod Laust Christensen, og d.
31. August kom Sagen til Behandling ved Herredstinget i Hobro med Prokurator Holm, Hobro, som Aktor
og Prokurator Brask, Mariager, som Defensor.
Det vilde være en Skam at sige, at nogen af Sagførerne gjorde sig Umage med deres Hverv. Holms
Indlæg, der gik ud paa, at da Laust Christensen maatte
vide, at Ankeret var Strandingsgods, og alligevel ikke
havde anmeldt sit Fund til Øvrigheden, men solgt det,
burde han straffes med 6X4 Dages Vand og Brød og
betale 2 Rbd. 3 Mk til Købmand Schaarup i Erstatning
for dets Forringelse samt Sagens Omkostninger, fylder
c. 60 Linier paa almindeligt Brevpapir. Endnu mere
kortfattet var Brasks Forsvar - kun 18 Linier. Han
mente, at da Ankeret laa dækket af Sand, havde det
sagtens først været i andres Besiddelse, saa Laust Christensen havde ikke undersiaaet noget Strandingsgods.
Der kunde da blot være Tale om, at han havde undladt at melde Fundet, og han indstillede ham derfor
til Rettens mildeste Straf.
Dommen fastslog, at da Ankeret først var taget
c. 2 Aar efter Strandingen, kunde der for Laust Christensens Vedkommende kun være Tale om ulovlig
Omgang med Hittegods, og da han aldrig før havde
været straffet, og der forelaa ene gode Vidnesbyrd om
ham, vilde han kun være at idømme 2X5 Dages Vand
og Brød, en Erstatning til Købmanden paa 2 Rbd. 3 Mk.
samt Sagens Omkostninger med 3 Rbd. til Aktor og
2 Rbd. til Defensor, at udrede i Løbet af 15 Dage og at
erlægge i Sølv.
Mere har Aktstykkerne ikke at berette; kun kan det
af Kvitteringer ses, at Sagførerne har faaet deres Salærer udbetalt fra Herredskontoret i November Maaned. Hvorledes Laust Christensen har skaffet de Penge,
5'
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han skulde ud med, og som for ham sikkert har repræsenteret et betydeligt Beløb, vides ikke. Maaske har
han faaet dem hos sin Husbond, Proprietær Elle paa
Hessel1 ).

1
)

Aktstykker til denne Artikel findes i Rinds-Gislum Herreders Politiprotokol 1846 og Dokumenter til Justitsprotokollen for samme Aar.

LIDT OM AALEFISKERIET
I MARIAGER FJORD
UD FOR ALS SOGN
AF CHR. B. LUND

lefiskeriet i Mariager Fjord har altid haft stor Betydning for Beboerne, som boede der i N ærheden.
Det gav en kærkommen Tilvækst til den knappe Kost,
som Bønderne i Fællesskabets Tid maatte nøjes med.
Det bedste Fiskeri var yderst i F jorden, men forøvrigt
dreves det i hele Fjordens Længde.
Her skal kun omtales Fiskeriet for de to Byer, Helherskov og Odde i Als Sogn. Begge Byers Jord gik ud
til Fjorden paa Nordsiden, og Beboerne havde Ret til
Fiskeriet der, saa langt deres Jord strakte. Som Fæstere
fik de gerne sammen med Fæstet Ret til en Aalegaard.
Men da J orden i Fællesskabets Tid blev dreven samlet,
kunde de ikke paaberaabe sig Retten til at sætte deres
Aalestader, hvor de fandt for godt, men de maatte rette
sig efter, hvad deres Vider og Vedtægter fastslog, og
meget tidlig har der sikkert været faste Bestemmelser,
hvor de enkelte Stader skulde staa. Da Fiskeriet var
bedst ved Fjordmundingen, har der sikkert været Rift
om at faa de yderste Stader, men de har sikkert gaaet
paa Skifte, ligesom det blev bestemt efter Udstykningen
1799. Paa Sydsiden af Fjorden havde Herregaarden
Overgaard Fiskeretten, men mærkeligt nok havde Beboerne i Helherskov og Odde tilvendt sig det yderste
Stade paa Sydsiden. Det stod ved en Sejlrende, som
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Fiskerne kaldte »Sorteper«. Dette Stade er ogsaa opført
i deres Vedtægter, men der staar vedføjet: »Skulde det
Tilfælde indtræffe, at det Aalestade paa søndre Side af
Fjorden kunde fravindes Byen ved Rettergang, bliver
Tabet deraf at erstatte af hele Byen til de Mænd, der
tilkommer Brugen deraf aarlig. « - Saa vidt jeg ved,
skete det aldrig; men Beboerne har haft en Følelse af,
at de ikke stod paa helt lovlig Grund.
Da Udstykningen kom 1799, købte næsten alle Fæsterne deres Gaarde, og de blev saa samtidig Ejere af
Aalestaderne. Nu følte de det som en Pligt at faa de
gamle Regler for Brugen af Aalestader i Fjorden stadfæstet, og der blev da holdt et Møde i Helberskov, hvor
Gaardejere og Husmænd i Helherskov og Odde var til
Stede.
Mødet blev holdt den 1. Juli 1802. Man havde nok
paa Fornemmelsen, at Fællesskabet om Aalefiskeriet
nu ogsaa kunde være i Fare. Derfor gjaldt det om at
faa de gamle Vedtægter angaaende Aalestaderne tinglæste, saa ingen kunde bryde ud og forlange Fiskeret
ud for sin Ejendom. Det varede dog ikke længere end
til 1812, da en forsøgte at løbe Storm mod de gamle
Vedtægter.
·Men først lidt om Vedtægterne: Hele Strækningen fra
Fjordmundingen til Havnø Skel var bleven opmaalt i
Favne og inddelt til Aalestader med 29 til 50 Favne
Løb. Der var 3 faste Stader, som ikke skulde skiftes.
Der angives ingen Grund til, at de 3 Staders Ejere faar
den Forret; men det er maaske en saa gammel Historie,
at der menes, de har Hævd derpaa. De 3 Ejere var dengang 2 Gaardejere i Als: Peder Lassen og Hans Ericsen,
1 Stade tilsammen. Det gik og gaar vel endnu under
Navnet »Alsstadet«. De to andre Stader fik to Husmænd: Christen Jørgensen og Søren Poulsen. De øvrige
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Stader gik næsten alle paa Skifte, men Vedtægterne var
forøvrigt saa omstændelige, idet alle Ejernes Navne
staar optegnet, og i hvilken Rækkefølge Staderne skal
skifte. Der var ogsaa stor Forskel paa Afstanden mellem Staderne, men i Vedtægterne er opgivet, hvor stor
Afstanden skal være paa de forskellige Steder i Fjorden. Inde paa Land var sat en »Hovedpæl « eller Meed
for hver Stade.
Nu var det ikke saadan, at de enkelte Ejere selv
røgtede deres Aalegaarde. Nej, de forpagtede dem ud til
Fiskere, som saa skulde give saa eller saa mange Lispund Aal for hvert Stade. Men Fiskerne maatte strengt
overholde de gamle Vedtægter.
Saa skete det i 1812, at Poul Rasmussen (boede i
Thygesens Gaard i Odde) solgte Gaarden til en Mand
ved Navn Rasmus Smith, og han gjorde straks Indsigelse mod, at andre satte Aalestader ud for hans Ejendom. To Mænd blev sendt hen til Sælgeren, og han erklærede over for dem, »at han ikke nogensinde haver
solgt Rasmus Smith noget Aalefiskeri i Mariager Fjord
uden for hans Ejendom og ikke heller vil fremlove ham
samme, da det blev ikke omtalt.«
Men Rasmus Smith havde faaet Prokurator Sparre
fra Randers til at føre sin Sag.
Anno 1812, den 28. Juli, blev Hellum-Hindsted Herreders Ret sat og administreret af Herredsfoged og
Herredsskriver Cancelliraad Nissen med Stokkemænd
Hans Nielsen Borup, Christen Nielsen Smed og Christen
Lassen, alle af Kongeslev By og Sogn, samt Niels Pedersen Juel fra Terndrup:
Sagen Rasmus Smith i Odde kontra en Del Mænd i
Helherskov og Als blev foretaget.
Her er en Del af Prokurator Sparres Indlæg: »I Sagen anlagt af Rasmus Smith i Odde contra nogle Per-
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soner i Helherskov og flere Steder, som have anmasset
sig den førstes tilkommende Aalefiskeret for sin Grund.
Vi have nu set og længe med Hensyn til Vederparternes
tinglige Bevægelser forudset, hvad disse ville lade føre
i Rettens Skranker, for om det var muligt, som det ikke
er: at retfærdiggøre deres hidtil øvede urene og lovstridige Brug og Anmasselse af Citantens individuelle
Ret til at nyde Aalegaarde for sin Grund---«
Rasmus Smith tabte dog sin Sag.
I 1893 anlagde Ejeren af den samme Gaard P. Nielsen (Dommer) Sag mod 2 Fiskere, men den fik samme
Udfald, saa de gamle Vedtægter staar ved Magt endnu.
Røgtningen af Aalestaderne foretog Fiskerne i nogle
store, klodsede, fladbundede, tjærede Baade (Kaage).
De skulde være store for at rumme Fiskeredskaberne:
Stager (Steg), Ruser og »Rad«, naar de skulde sættes,
og de skulde kunne flyde paa lidt Vand; men de var
tunge og vanskelige at manøvrere med.
Naar Aalegaardene skulde røgtes {draw), havde Fiskerne ofte langt at sejle. De stagede sig saa ofte frem
paa fladt Vand med en Stage (Kammerstage), som ogsaa kunde bruges som Baadshage, eller ogsaa brugte
de Aarerne. De havde ogsaa gerne en Mast til at rejse
med et eller to Sejl; men Sejlene kunde kun bruges,
naar der var Medvind eller højst Sidevind. De fladbundede Kaage egnede sig ikke til at krydse med.
I Vedtægterne nævnes ogsaa 8 Bundgarn, og dem
lejede Fiskerne ogsaa. Bundgarnene stod i Havet, og
det var lidt farligt at gaa ud at røgte dem i Blæst i de
fladbundede Kaage.
Afsætningen af de fangede Fisk var ofte vanskelig;
men saa var Fiskerne ikke bange for at tage en Tur til
Randers med Fisk. Undertiden roede de hele Vejen fra
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Mariager Fjord op ad Randers Fjord og Gudenaa til
Randers.
En gammel Fisker har fortalt mig, hvorledes de bar
sig ad paa disse Ture. Hvis det var henad Aften, naar
de nærmede sig Randers, roede de ikke ind til Byen.
men lagde Baaden ind til Bredden og lagde sig til a t
sove i den, hvis der var Plads, eller ogsaa gik de i Land
og sov i en Høstak. Det gjaldt om at komme tidligt om
Morgenen ind til Byen, for saa hed det sig, at en Baad
med friske Fisk var kommen til Byen. Fiskene var vist
ikke altid friske. De havde ingen Dam i Kaagene, men
Fiskene laa i Bunden eller i Kasser og Kurve. Ankommen til Havnen lejede de Byens Trommeslager til al
gaa rundt i Byen og raabe om de friske Fisk. Det var
ikke altid, de fik udsolgt ved Havnen, men saa lejede
de tit en Vognmand til at køre med Resten til Kristrup
og Vorup.
Hjemturen med den tomme Kaag gik lettere. De
havde Strømmen med ned ad Aaen; men Turen fra
Randers Fjord til Mariager Fjord gav ofte ømme Sæder
og trætte Rygge, hvis de fik en stram Nordvest i Stævn.
Nu er Forholdene forandret. De gamle Kaage blev først
afløst af Baade med SænkkøL Dem kunde man krydse
med. Nu er de selvfølgelig afløst af Motorbaade, og man
hører nu stadig Motorernes Tøf-Tøf fra Fjorden.

"TRÆMÆNDENE" I SKELUM
AF VALDEMAR PEDERSEN

et er en kendt sag, at landbokvinderne fra gammel
tid var meget flittige og arbejdsomme; de arbejdede så at sige uafladelig dagen lang og som oftest
aftenen med. Foruden den egentlige husgerning med,
hvad dertil hørte, påhvilede malkningen af køerne også dem. Men hertil kom så det store arbejde med bearbejdningen af beklædningsstofferne af hør og uld lige
fra den første grove tilberedning til de nyttige og de
ofte meget smukke, færdige varer, der var af stor værdi
i hjemmene.
Det kan vel ikke nægtes, at mændene- og de unge
karle med- stod noget tilbage med hensyn til at udnytte den tid- f. eks. aftentimerne-, som ikke medgik til det egentlige arbejde vedrørende gårdens drift.
Men selv om de altså ikke i almindelighed på dette område kunde hamle op med kvinderne, så var de dog
gennemgående ret dygtige til at fremstille en hel del
nyttegenstande, navnlig af træ til brug i gårdene. I de
fleste gårde fandtes sædvanlig et huggehus, og huggehusarbejdet udøvedes almindeligvis i forrige århundrede i næsten hver en gård og hvert et boelsted i Sydøst-Himmerland. De fleste mænd- undertiden bistået
af sønner eller tjenestekarle -lavede selv deres hammelstokke, svingler, tøjrepæle, vognkæppe og meget
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andet. Størstedelen af dette arbejde, som ikke så godt
egnede sig til aftenarbejde, udførtes vel hovedsagelig i
vintertiden, navnlig sidst på vinteren, når man havde
optærsket, og dagene var blevet længere og lysere.
Men her i Skelund eller rettere Skelum dyrkedes
gennem en meget lang årrække- hvor lang har det
ikke været muligt at få opklaret- en særlig gren af
mandlig husflid, der næsten kunde siges at have udviklet sig til en hjemmeindustri. Det var et særligt hold
af træarbejdere, som navnlig fandtes blandt de mindre
jordbrugere, indehaverne af de såkaldte halvgårde med
20 til30 tdr. land, samt boelsmænd og husmænd-undtagelsesvis en enkelt af de større gårdmænd.
Produktet, som de fremstillede, var navnlig træskovle, de såkaldte kornskovle eller kornskuffer, samt
en række andre nyttige ting af træ, f. eks. smørtruge,
udhulede af et enkelt stykke træ; de benyttedes blandt
andet ved æltningen af den hjemmekærnede smør; kasteskovle, øsekopper og spandeåg, også kaldet »dragter«, m. m. Denne virksomhed muliggjordes derved, at
egnen var- og er til dels endnu- en udpræget skovegn, hvor det navnlig i den tid, som her skildres, nemlig de sidste to årtier af forrige århundrede, var en let
sag at fremskaffe det fornødne træ, navnlig ask og el,
da der på dette tidspunkt var rigeligt med træ til dette
øjemed i egnens store skove; for asketræets vedkommende frem for alt i Havnø Lund, og det var ikke kostbart; ja, en del af »træmændene «, som de populært
kaldtes, kunde endog hugge træ i egne kær, hvor der
var træer, som var store nok til en del af de fremstillede ting.
I foran nævnte tidsrum levede her i Skelum by og
i udflytterejendomme 14-15 mænd, som drev denne
håndtering, der indbragte dem en ikke ubetydelig bi-
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fortjeneste; ja, for fleres vedkommende, de, som ikke
havde jord, var det endog deres væsentligste indkomst.
som dog blev forøget lidt ved nu og da at arbejde for
gårdmændene. Det er vist ikke usandsynligt, at disse
træarbejderes antal i tidligere tid var større end foran
anført; men derom har det ikke været muligt at fremskaffe nogen sikker oplysning.
Denne fremstilling af »træværk «, som det populært
kaldtes, foregik kun i Skelu m; det har i alt fald ikke
været muligt at få oplysning om noget lignende, altså
»masseproduktion«, fra nogen af vore nabobyer, og det
er temmelig udelukket, at denne hjemmeindustri kunde
finde sted på træfattige egne.
Træet til de større dele som truge, skovlblade m. m.
købtes sædvanlig »på roden« af skovrideren eller en
anden, som dertil var bemyndiget. Køberen måtte så
selv sørge for fældning og hjemkørseL Til skafter benyttedes helst små stammer, som kunde tilhugges med
en passende krumning og kløves med sav en a to gange.
Skafterne skaffedes ofte af udhugstbunker, som solgtes
på skovauktionerne. De af træarbejderne, som selv
havde heste og vogne, besørgede naturligvis, forsåvidt
køretøjet ellers var skikket til den noget svære skovkørsel, selv hjemkørselen af træet, medens de i så henseende mindre heldigt stillede husmænd måtte henvende sig til gårdmændene om bistand. En sådan nægtedes meget sjældent, forsåvidt der ikke var alvorlige
hindringer til stede. Undertiden var gårdmanden selv
kusk ved en sådan lejlighed, men som oftest overdroges
det til forkarlen. Ved hjemkomsten med træet var man
altid sikker på, at husmoderen beværtede den fremmede kusk eller kuskene, for man havde ofte 2 a :3
køretøjer af sted samtidig, med det bedste, huset formåede. Ejeren af køretøjet beregnede sig ikke noget for
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kørselen, men det var ikke ualmindeligt, at den anden
part påskønnede tjenesten ved at forære ham en eller
anden nyttegenstand af eget fabrikat.
I forårstiden kunde man tidt, når man færdedes
gennem Skelum by, blive vidne til, at »træmændene«
og deres hjælpere var travlt beskæftigede med at inddele og oversave samt kløve de hjemkørte træstammer
i stykker, der svarede til den anvendelse, hvortil de
hver især egnede sig. Hvis bonden havde en tjenestekarl, måtte han være med til at trække den store skovsav, men ellers var det praksis, at to og to nabomænd
gensidigt hjalp hinanden med dette arbejde. De udkløvede stykker stilledes gerne op imod en sydnmr eller
et andet bekvemt sted, for at solen kunde tørre det
grønne træ en smule, inden tilhugningen kunde finde
sted. Ved forarbejdningen af træet- ikke mindst til
udhulingen- brugtes foruden håndøkser flere forskellige redskaber f. eks. spidsøkse, tengsel, (kaldet ''tidsel«),
båndkniv og flere. Efter den grove tilhugning, som var
lettest at foretage, inden træet var helt tørt, var en eftertørring nødvendig. I forårs- og sommertiden satte man
i almindelighed huggeblok og snittebænk (tællestol) ud
under åben himmel, hvor navnlig det grovere arbejde
foregik, medens man senere udførte afpudsningen i
huggehuset -hvis man da havde et sådant, hvad ikke
alle disse arbejdere havde; men i så fald måtte den sidste tildannelse og afpudsning foregå i selve stuehusets
opholdsstue eller i forstuen, hvis denne var nogenlunde
rummelig. I den kolde vintertid var det næsten en selvfølge, at disse arbejder både af hensyn til belysning i
aftentimerne og af hensyn til varmen henlagdes til opholdsstuen, hvilket meddeleren heraf ofte har været
vidne til. Gulvet i stuen, som ret hyppigt bestod af teglsten, kunde tidt være belagt med et tykt lag spåner,
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men tog jo ingen skade deraf. Var arbejdet i stuen til
gene for familiens øvrige medlemmer, tyede de ind i
den inderste stue, der i mange tilfælde også var soveværelse. Forøvrigt var det ret almindeligt, hvor der var
store børn i huset, at disse hjalp til med den sidste afpudsning af visse ting, især skovleskafterne, der fik en
behandling med skrabestål eller glas og sluttelig med
sandpapir.
Enkelte mænd, som f. eks. Karsten Andersen, der
havde en lille gård, købte mere træ, end de selv kunde
overkomme at bearbejde, og så lod de andre, som ikke
havde jord og måske heller ikke penge til at skaffe sig
ret meget træ hjem for, hugge for sig; men hvorvidt de
udførte arbejdet således, at genstandene var færdige til
salg, eller det kun var den grovere tildannelse, de udførte for betaling, skal jeg ikke kunne sige.
Hjemmeforbruget af disse produkter var naturligvis
kun en ringe del af det, som produceredes, og det afsattes derfor vidt omkring. Hovedafsætningsstedet var
imidlertid Aalborg, og da hjemmeindustrien navnlig
udøvedes, før jernbanen ned gennem Østhimmerland
anlagdes, kørte bønderne selv med hesteforspand til
staden med varerne. Det var især til visse tider på året.
og så vidt vides navnlig til det bekendte pinsemarked.
Det var ofte store vognlæs efter den tids forhold, der
kørtes med; havde den enkelte sælger nemlig ikke et
helt læs, var der flere, som slog sig sammen. Det var
heller ikke enhver af jordbrugerne, der havde to til sådan kørsel egnede heste, men så måtte de enten køre
enspænder med mindre læs eller køre i fællig med en
anden.
Det har vel næppe været muligt for mændene at
overkomme salget af deres varer på en enkelt dag; rejsen til og fra byen, afstanden var ca. 6 mil eller ca. 4~
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km, tog ikke så få timer, og det var en fast regel, at der
skulde bedes l a 2 gange undervejs, så hestene, der nødig måtte overanstrenges, kunde få en lille givt af det
medbragte foder og kuskene en bid brød og måske en
enkelt snaps. Som bedested nævnes de nu nedlagte
kroer ved Lindenborg og i Sønder Tranders. Folkene
måtte i alle tilfælde, hvis de ikke vilde køre om natten,
overnatte i stalden. Hestene opstaldedes sædvanlig i købmandsgårdene, sikkert nok på samme steder fra gang
til gang. Det vides, at en- eller måske to- af mændene havde en fast kunde i maltgøreriet, som vistnok
var beliggende i den østlige del af byen, og som årlig
brugte et ikke ringe antal skovle. Man indstaldede der,
og efter at forretningen havde udtaget, hvad den havde
brug for af de bedste stykker, førtes det øvrige mate·
riale til markedet, eventuelt torvet eller træhandlerne
i byen.
Nå varerne var vel afsatte, og man havde fået penge
på lommen, kunde der måske også blive råd til at gå
i butikkerne og gøre lidt forretning der; det var jo nemlig en særlig god lejlighed til at forsyne sig med forskellige nyttige varer, da man netop nu havde køretøjet
til rådighed til hjemfarten. - Måske også enkelte af
mændene for en gangs skyld kunde få lyst til at kigge
inden for i byens beværtninger, men herom vides dog
ikke noget autentisk, og det kan være, at landevejskroerne undervejs passede dem bedre. Der har i alt
fald været ymtet om, at nogle af kuskene, nu, da vognene på hjemturen var lettede, kunde finde på at arrangere en lille kapkørsel hjemad. -Men det er forøvrigt
hævet over enhver tvivl, at de flittige »træmænd« fra
Skelum næsten alle var gode og vindskibelige borgere
i landsbyen, og de forstod meget vel at passe på de
tjente skillinger.
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Nedenfor anføres navnene på de fleste af de omtalte
træarbejdere, som levede og virkede i Skelum i slutningen af forrige og begyndelsen af dette århundrede:
Gårdejer Karsten Andersen.*)
Husejer og tækkemand Søren Sørensen Brams.
Husmand Jens Peter Sørensen Brams.
Husmand Andreas Nielsen, kaldet Skomager.
Husmand Poul Nielsen, kaldet Skomager.
Boelsmand Mathias Nielsen.
Boelsmand Søren Peter Nielsen.
Indsidder J ens Nielsen.
Husejer Ole Nielsen Kusk.
Husmand Hans Nørgård.
Fhv. gårdejer Peder Kr. Jørgensen.
Boelsmand Kristian Sørensen.
Husmand Ole Sørensen Ibsen
og hans Søn Peter Olesen.
Aftægtsmand Christen Thulsted.
En enkelt af disse, nemlig Jens Peter Sørensen Brams,
kan der på grund af hans dygtighed og enestående flid
være anledning til at omtale særskilt. Han begyndte allerede som ung tjenestekarl at arbejde i træ i sin knapt
tilmålte fritid for at tjene sig en skilling ekstra. Han
lavede træriver,og dennevirksomhed fortsatte han med
både som arbejdsmand og senere, da han blev ejer af
et hus med jord. Samtidig med, at han passede sin jordlod fortrinligt og opdrog en ret stor børneflok, tog han
også arbejde uden for hjemmet både som tækkemand
og på anden måde. I hjemmet drev han forskellig slags
husflid f. eks. reparation af seletøj, tilvirkning af skovle
og lignende som de foran nævnte, men hans speciale
•) Ejer af en mindre gård, en såkaldt halvgård.

»Træmændene « i Skelum

81

var riverne. Det var vel nok især vinterarbejde, men
ingenlunde et arbejde, der løb let fra hånden, da en
god rive skal laves med akkuratesse, og den består af
mange smådele. Desuagtet drev han denne virksomhed
så vidt, at han i en meget lang årrække, helt op i sin
alderdom, til stadighed forsynede så at sige samtlige
landbrugere i hans egen by foruden en stor del i nabobyerne. En søn af ham har udtalt, at han nok gennemsnitlig forfærdigede mindst et halvt hundrede nye river
årligt. Betalingen for en rive var, da J. P. Sørensen begyndte at sælge, kun 75 Øre, men senere forhøjedes
den til 1 kr., hvor den holdt sig i lang tid, men steg dog
efterhånden til 2 kr.
Forholdene efter århundredskiftet har på mange
måder ændret sig til ugunst for hjemmefliden. Således
kan nævnes, at der på det foran skildrede område opstod en farlig konkurrent i trævarefabrikkerne, samtidig med at priserne på træet steg. Dette førte naturligvis til, at den yngre generation ikke følte sig fristet til
at tage virksomhederne op efter de gamle. Og de gamle,
som endnu levede, behøvede ikke at fortsætte med det
ret hårde arbejde, da de nu kunde hæve deres aldersrente.
Den sidste af de forannævnte mænd afgik ved døden
for over 20 år siden, og dermed er trævare-hjemmeindustrien i Skelum »en saga blott«.
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NOGLE BIDRAG TIL HALS SOGNS
HISTORIE INDTIL 1536
AF SV. GRAM JENSEN

I.

als sogn har i sammenligning med det øvrige af
Kær herred kun få oldtidsminder.
Fund fra ældre stenalder foreligger selvsagt ikke,
da selv sognets højeste partier i denne periode har ligget under havets overflade. Derimod foreligger der en
del fund fra yngre stenalder. Blandt disse m å fremhæves et par smukke dolke, hvoraf den ene - en 18,3
cm lang dolk af grå flint- 1906 blev afgivet til Nationalmuseet fra Vendsyssels historiske Museum i Hjørring1), medens den anden - en 22 cm lang dolk af
lysegrå flint - først blev fundet 1944 på matr. nr. 48,
Hov hede2 ). Efter de samlede fund fra yngre stenalder
at dømme har menneskene i denne periode levet i randen af det sammenhængende skovbælte, der dengang
strakte sig i en bue fra Limfjorden i syd til Kattegattet
i nordøst.
Fra bronzealderen kendes kun eet eneste fund, 2
bronzeringe, som 1939 fandtes ved tørvegravning i Hov
mose 3 ).

H

1
2

3

)
)

)

Nationalmuseets fundprotokol for stenalderen A 22801.
Venligst meddelt mig af skoleinspektør Kl'. Væ rnfelt,
hvis eje dolken er.
Kr. Værnfelt i Fra Himmerland og Kjær H erred XIV
(1945--46) s. 3.
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Jernalderen har derimod sat sig spor såvel i form
af enkelte fund som forekomst af et par bopladser og
nogle få jordfaste mindesmærker.
Som det ubetinget vigtigste af de enkelte fund bør
fremhæves 2 svære klæberstenskar af norsk oprindelse
fra jernalderens sidste periode, vikingetiden. Karrene,
der 1904 blev fundet på lavt vand nær grunden Nordmandshage, ses nu udstillet i Nationalmuseet 4 ).

Nationalmuseet fot.

1 :9

Rester af bopladser er ved Øster Skovgård påvist
på lodden matr. nr. 30 a, hvor man i årene 1930-31
afdækkede og opmålte 8 gamle hustomter5 ), samt ved
Koldgårdsbakke vest for Koldgårdshus 6 ). Ikke langt
herfra, i heden ved Rævebakke vest for plantagen ved
Jyngehusene, fandtes en lille rest af oldtidsagre, stærkt
deformeret af sandflugt?).
4

5

6

7

)

)

)

)

Nationalmuseets fundprotokol for jernaldet·en C 12529-30.
Se Kr. Værnfelt i Jyske Samlinger 5. rk. III (1937-38)
s. 199 A ff.
Se Kr. Væmfelt i Jyske Samlinger 5. rk. III (1937-38)
s. 204 D f.
Se Gudmund Hatt: Oldtidsagre (Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs arkæologisk-kunsthistoriske Skrifter
II, nr. l 1949) s. 7.
6"
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Af jordfaste mindesmærker findes der i hele sognet
kun 4 små fredlyste høje, 3 i heden ved Bisnap og l på
Bødkermarken vest for Hov by. Tidligere fandtes der
tillige på matr. nr. 30 a en anselig høj, Guld-Haralds
høj, men den er nu jævnet med jorden. Den blev på
initiativ8 ) af Gæstgiver i Hals Niels Lassen Holm
{1816-98) udgravet juli 1886 af arkæologen Vilhelm
Boye, efter hvis udførlige beretning den ikke synes at
have været nogen gravhøj 9 ).

II.
At Hålsi i Limafiroi nævnes flere steder i de norrøne
sagaer, og utvivlsomt har der i den tidlige middelalder bestået et livligt samkvem mellem dette sted og
den norsk-islandske kulturkreds 10 ), hvad også fundet
af de førnævnte klæberstenskar på sin vis minder om.
Velkendt er Snorres beretning om kampene om
herredømmet over Norge i det 10. århundredes anden
halvdel, hvor vikingen Guld-Harald på strandbredden
ved Hals fældede Norges konge Harald Gråfeld; men
siden besejredes af Håkon jarl og endte sit liv i galgen.
Det lokale sagn11 ) tilføjer, at Guld-Harald blev hængt
8

9

)

)

10

11

)

)

Brev af 28111885 fra N. L. Holm (Nationalmuseets l. afd.s
arkiv).
Vilhelm Boyes indberetning om udgravningen af GuldHaralds høj (Nationalmuseets l. afd. s arkiv).
Jfr. Oldnordiske sagaer XII (1837) s. 139 med henvisninger.
Se Evald Tang Kristensen: Danske Sagn IV (1896) nr.
1270 og Danske Sagn ny rk. I (1928) nr. 111 samt Kr.
Værnfelt i Jyske Samlinger 5. rk. III (1937-38) s. 203 B.
Endelig har skoleinspektør Kr. Værnfelt venligst meddelt
mig, at endnu o. 1900 udpegede den stedlige overlevering
resterne af et gammelt egeh"æ, der stod højt og frit på
en skrænt eller bøjning i nærheden af Chr. Bjørnlunds
gård, som resterne af det træ, hvori Guld-Harald i sin
tid var blevet klynget op.
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på Galgebakken, en nu forsvundet bakke i sognets sydøstlige hjørne, og hans lig højsat i den ovenfor omtalte
Guld-Haralds høj.
Et senere sagn12 ) fortæller følgende om Harald Gråfelds nederlag og død: »Paa Nordsiden af Liimfiorden
strækker sig en Grund ud i Havet, lidet Østen for Hals;
den kaldes Nordmandshagen. Thi dengang Kong Harald Graafæl var lokket ned til Danmark og havde lagt
sin Flaade i Liimfiorden, mærkede han, at han var
hildet ved et Forræderie, da han saae Guldharalds
Skibe. Som han nu vilde søge at undfly, kom hans
Skibe paa denne Grund, og han blev dræbt med alle
sine Nordmænd. Deraf fik Grunden sit Navn«.
Endelig fortæller KnytJinga saga, at kong Harald
Blåtand efter sin dåb tvang Håkon jarl til ligeledes at
antage den kristne tro, og under ed måtte jarlen love
at lade alt folk i Norge døbe. Kong Harald medgav
ham dertil præster og andre lærde mænd; men disse
blev, da kongens og jarlens veje skiltes, sat i land ved
Hals, og hjemkomsten til Norge fejredes med et stort
blot.

III.
Hals ved Limfjorden kendes, bortset fra sagaerne,
også fra et andet middelalderligt kildeskrift Historia de
profectione Danorum in terram sanctam, der giver en
skildring af nogle danske stormænds deltagelse i det
3. korstog (1189-92). Efter denne beretning samledes
den danske korsfarerflåde år 1191 ved Hals, hvor de
gjorde ophold og holdt råd om rejsens videre fortsættelse.

IV.
Hvem Hals sogn har tilhørt i den tidlige middelalder, ved vi ikke; men i højmiddelalderen er sognet
12

)

J. M. Thiele: Danmarks Folkesagn I (1843) s. 22-23.
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i tiden efter Vitskøl klosters grundlæggelse i 1158 blevet klostergods.
Første gang, vi finder Hals nævnet som Vitskøl
klosters ejendom, er i et udateret stadfæstelsesbrev13 ),
der vel må henføres til de første tiår af det 13. århundrede14). Ved dette brev bekræfter kong Valdemar 2. Sejr
klostrets ret til en række besiddelser, hvoraf han selv
har skænket en del for sin broders frelses skyld. Det
fremgår ikke af brevet, hvilke af de nævnte besiddelser, der hidrører fra kongen, og vi kan derfor ikke
vide noget som helst om, hvornår Vitskøl kloster har
erhvervet Hals sogn og hvorfra.
Derimod ved vi, at den 25. september 1219 overdrog Børglumbispen Orner 2. Hals kirke med alle
biskoppelige rettigheder til Vitskøl kloster. Denne overdragelse fandt sted på et møde i Aalborg, hvor kong
Valdemar 2. Sejr personlig var til stede, og den skete
på kongens foranledning og mod hans nådige vederlag15).
1252 nævnes ladegården Hals som Vitskøl klosters
ejendom 16 ), og den 8. marts 1253 tillægger kong Kristoffer 1. yderligere Vitskøl kloster ))alt, hvad havet,
som omgiver hele Hals mark, skyller op på kysten
mellem Gerå og Gåser « 17 ) . Denne ret til vraggods stadfæstedes den 2. januar 1260 af kong Erik 5. Glipping18 ).
13

14

15

16
17
18

)

)

)

)
)
)

Diinische Bibliothec VI (1745) s. 152-53, j fr. Danske
Magazin l (1745) s. 139.
Det er formentig uberettiget, når Regesta diplomatica
historiæ Danicæ l (1847) daterer det pågældende brev
(nr. 530) til netop 1203!
Diinische Bibliotliec VI (1745) s. 165-67, jfr. Danske
Magazin l (1745) s. 139.
Diplomatarium Danicum 2. rk. I (1938) nr. 67.
Diplomatarium Danicum 2. rk. I (1938) nr. 94.
Diplomatarium Danicum 2. rk. I (1938) nr. 310.
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1482 nævnes fiskerlejet Hals 19 ).
Vor viden om Hals sogn i tiden indtil 1536 er i det
hele taget ringe. Først for tiden efter reformationen,
hvor sognet blev krongods, foreligger der et omfattende
kildemateriale, der åbner mulighed for en sammenhængende skildring af sognets historie.

v.
Til sidst skal lige nævnes et par middelalderlige
fund fra Hals sogn.
1870 fandtes på Hals kirkegård en skat - bestående af 2 guld- og 27 sølvmønter - fra kong Erik 7.
af Pommem's tid 20 ), og 1939 fandtes ved Hov strand
en middelalderlig bådshage af hjortetak, som af finderen skænkedes til Ålborg historiske Museum 21 ).

19

20

21

)

)

)

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis 2. rk.
III (1931) nr. 5081.
Se P. Hauberg i Aarbøger for nordisk Oldkyndiglzed og
Historie 2. rk. I (1886) s. 151.
Venligst meddelt mig af museumsinspektør cand. mag.
Peter Riismøller.

FLORA OG FOLKETRO,
ISÆR I AALBORG AMT
AF JOHANNES THOLLE

I. INDLEDNING OG ORIENTERING

ellem Mennesker og Planter har der fra Tidernes
Begyndelse hersket en Samhørighed, der ofte
endog er udviklet til et vist intimere Fællesskab. Det er
overflødigt i denne Forbindelse nærmere at gøre Rede
for, hvilken Betydning Planterne havde for det første
Menneskepar - , de fandt deres Livsophold saavel som
deres lliykke ved Planter. Og siden den første Mand
blev Agerdyrker, er Planter bestandigt bleven dyrket og
Dele deraf bleven brugt som Fødemiddel; og selv om
Jagt- og Fiskerimomentet saavel som andre Motiver
til visse Tider og hos visse Folkeslag har kunnet spille
en overvejende Rolle i Arbejdet for at skaffe Menneskene Fødemidler, er der dog gennem Tiderne bleven
bevaret en vis Dyrkning af Planterne.
Hos de agerdyrkende Folkeslag afgjordes Bolig- og
Samfundsforholdene oftest deraf, at man knyttede
Stammens Eksistens til et bestemt Territorium, hvor de
Vækster, man ønskede at udnytte in natura eller gennem Dyrkning, trivedes eller kunde trives. Under de
primitive Forhold har da tidligt i Historien Mennesker
og Planter indgaaet et vist Fællesskab; Menneskene
har siden hen udvalgt sig og dyrket de samme eller
andre Planter, og de har gennem Tiderne udviklet
disse Planter ved Forædling, saa at de fra primitive

M

Flora og Folketro, især i Aalborg A.mt

89

Urformer ofte er bleven udviklet til raffinerede Kulturprodukter, hvoraf da vor Tid kan fremvise adskillige, der næppe er til at kende igen fra de primitive
Oprindelsesformer. Og som Menneskene har forædlet
Planterne, saaledes har Planterne været med til at forædle og udvikle Menneskene. Større Ydeevne hos kultiverede Planter har kunnet betyde bedre Eksistensmuligheder for endnu flere Mennesker paa bestemt afgrænsede Omraader, og endnu smukkere Blomster har
beriget de Sind, som har været opladt for denne oprindelige Skønhed, og Blomsterne har derved sikkert virket forædlende paa Menneskene. Større Plantedyrkning
og Udnyttelse af naturlige Vækstformer har betydet, at
Millioner af Mennesker har funden deres Eksistenskaar paa vor Klode, og at bestandigt flere Egne har
kunnet tages under Kultur.
Dette Samvirke mellem Mennesker og Planter er
utvivlsomt af langt ældre Dato end et tilsvarende mellem Dyr og Mennesker. Og mens Maskiner og nye
Ernæringsmetoder i stedse højere Grad synes at overflødiggøre Dyrene i Ernæringens og Kraftens Tjeneste,
er Planternes Betydning som Næringsemne bestandigt
steget, især i den civiliserede Del af Kloden. Verdensmarkedets Priser paa enkelte Kornsorter kan dominere
de internationale Pengeforhold, og Misvækst af en
enkelt Afgrøde har saavel i den nye Tid som i en længst
forsvunden Fortid kunnet resultere i Millioner af Menneskers Død eller kolossale Folkevandringer.
Er dette almindelige Forhold for vort Plante- og
Menneskeliv, er det i ganske særlig Grad gældende for
vort Lands Vedkommende, hvor Ager- og Plantedyrkning har været det udprægede Hovederhverv i den
historiske Tid. Samhørigheden har her udviklet sig i
en meget betydelig Grad, og den rent erhvervs- og er-
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næringsmæssige Samhørighed har affødt en Række
karakteristiske Forhold, hvor dette gør sig gældende.
Her skal gøres opmærksom paa, at Menneskene i umindelige Tider af visse Planters Foreteelser og Forekomst
i Naturen eller Ageren har følt sig dikteret til at foretage sig dette eller hint i deres Erhverv eller Husførelse,
idet Planterne kan have varslet dem om Vind og Vejr,
god eller daarlig Høst, ja, endog om Liv og Død. Et
andet Forhold er det, der giver sig Udslag i Forholdet
overfor Guddomsmagten, det Onde, det Overnaturlige.
Den nordiske Tro paa, at det første Menneskepar modsat Bibelens Beretninger var skabt af Odin ved de to
Træer Esk og El, har sikkert været medvirkende til.
at Almuen i ældre Tid har kunnet tro, at Træer kunde
tage sig Menneskeskikkelse paa, og at de Underjordiske bl. a. knyttede deres Tilværelse til visse Planter.
Ogsaa Planternes Grokraft og Frugtbarhed, dette mystiske, som fik Safterne til at stige op i Stængler, fik
Planterne til at sætte kønne Blomster, bære rødmende
Frugter og aflejre deres Kraft i Frø med ny Skaberevne - , ogsaa denne Kraft er bleven tilbedt som en
Guddomskraft, og den har kastet et vist religiøst Skær
over tidligere Tiders Agerdyrkning og de Formaliteter,
der var at holde sig til, om Sæd og Høst skulde lykkes
vel. Gennem Livskvisten har Menneskene søgt at overføre den frugtbargørende Kraft paa Dyr og Mennesker,
og Planterne er paa denne og andre Maader taget i det
Guddommeliges Tjeneste. Dertil kommer, at Træer,
enkeltvis eller i Samlinger (Lunde) har været anset for
hellige og urørlige, og Vikiugefolkets Gudehaller var
stedse Lunden eller Skoven (Viet).
Mangt og meget af, hvad der i Retning af Sagn og
Tro har været knyttet til Planterne, er ikke klart og
forstaaeligt for os i vore Dage, og endnu mere end,
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hvad der nu kendes om disse Forhold, maa antages
eller vides at være gaaet tabt i Tidens Løb. Tilbage er
der dog bevaret en betydelig Del, og Erindringer om,
hvad Forfædre gjorde, lever endnu mangfoldige Steder. Bestandigt lytter visse Jordbrugere i blind Tro til
visse af de Signaler, som nogle Planter kan give dem
med Hensyn til den rette Saatid eller Høst, - det
er ligeledes sikkert kun faa, der ganske lader haant
om den "Lykke«, der er knyttet til Firkløveret, og
mangen ung pige spørger endnu i vore Dage (om
Alvor eller Spøg skal ikke kunne siges) sit Blomsterorakkel om "Han« elsker med Smerte eller af
Hjerte. Bestandigt søger mange Mennesker ogsaa Helbredelse og Lægedom hos Planter og Plantedele, fordi
Traditionen har sagt dem, at en saadan var at finde.
uden at dog disse Planter er til at faa tilkøbs paa noget
Apothek.
En Del af, hvad denne Almuetro gemmer paa, har
faaet sin Bekræftelse og naturlige Forklaring gennem
den moderne, kritiske Videnskabs Undersøgelser og
Lære, og ikke mindst har Farmacien og Elektricitetslæren saavel som Magnetismen kunnet eftervise, at
hvad Folk i blind Tillid har stolet paa og har fundet
Hjælp ved, har virkelig besiddet en eller anden Kraft,
og Erfaringen og Traditionen, der ikke har kunnet
eller har tragtet efter at undersøge Aarsager, men som
kun har konstateret de umiskendelige Virkninger, har
i vor Tid faaet sine Kendsgerninger underbygget paa
den bedste Maade.
Af hvad der endnu huskes, maaske endog bruges, og
som desangaaende er opbevaret i Tale eller Skrift, særligt indenfor Omraadet Aalborg Amt, skal der i det
følgende gives en Skildring, idet det dog bemærkes, at
denne er holdt temmelig kortfattet af Hensyn til Plad-
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sen. Materialet hertil er hentet dels i afdøde Folkemindesamler Evald Tang Kristensens Optegnelser, dels
i »Dansk Folkemindesamling«s store og værdifulde
Samling af for Størstedelen utrykt Materiale, dels ogsaa
andetsteds fra. I Folkemindesamlingen haves der Bidrag fra snart sagt hvert Sogn i Landet, ofte mange fra
et bestemt Sogn, og det er herigennem muligt at belyse
Emnet ved Eksempler fra højst forskellige Egne.
I nærværende Skildring er da i Afsnit II medtaget,
hvad der maatte kendes om de enkelte Plantearter,
hvorimod der sædvanligvis ikke er medtaget, hvad der
kun rummes under kollektive Betegnelser (Korn, Sæd,
Skov m. fl.}, dog er saadanne Betegnelser som Frugttræ, Græs og Træ medtaget, ligesom der i Afsnit III er
anført Oplysninger om »uegentlige« Planter, opdigtede
Planter samt Gloser som Blomst, Krans m. fl., idet den
Tro, der knytter sig til disse sidste ligger saa nær op
til Emnet, at det udgør en Sammenhæng hermed. Udeladt i Princippet er Produkter af Planter (Gryn, Mel,
Brød o. desl.}, ligesom forarbejdede Plante- eller Plantedele samt Planterne under Forarbejdningen (Spinding,
Tærskning m. m.} er udeladt, idet en Omtale af disse
og lignende Forhold, derunder ogsaa Planternes Historie, er forbeholdt en rent kulturhistorisk Studie over
de enkelte Planter, og hvoraf Monografier af Humle.
Kaal og Æble er udsendt.
Der er ikke medtaget nogen Tro, som direkte
kan henvises til at stamme fra trykte Haandbøger i
Dyrkning eller Anvendelse af Planter (Lægebøger,
Havebøger, Landbrugsskrifter etc.}, naar da ikke Traditionen herfor er almindeligt udbredt og derfor maa
kunne siges at have frigjort sig for sin Oprindelse. Da
mange i Ordsprog formede Husraad gemmer en eller
anden Tro, uden at dette direkte kommer frem i den
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gængse Sentens, er der ogsaa medtaget saadanne Læresætninger, ligesom der er medtaget en Del af, hvad der
findes af Skæmtesprog om Planter, uden at dog Hovedmotivet i dette Arbejde: Flora og Folketro, derved forrykkes. Ogsaa en Antydning af Planternes Historie er
for de vigtigere Arters Vedkommende medtaget, ligesaa en Del folkelige Plantenavne, -derimod betragtes
en botanisk Klassificering som Arbejdet uvedkommende.
Nærværende Arbejde maa iøvrigt ses i Fortsættelse
af Forfatterens tidligere Publikationer i nærværende
Aarbog, derunder især de Antydninger af Tro, Skæmtesprog m. m., som maatte findes der1). For at bøde paa
den kortfattede Omtale er der ikke blot angivet Kildehenvisninger, men ogsaa i Noterne meddelt Optegnelser om saadanne Publikationer, som maatte forekomme mindre bekendte og vanskeligt tilgængelige, og
hvor Læserne vil kunne finde yderligere Oplysninger
om Emnerne, derunder ogsaa Forfatterens oftest i Dagbladenes Kroniker publicerede Monografier af Planter
m. m. I Afsnit IV er der endvidere givet et Resume over
Planternes Tilknytning til Aarets Dage og Fester eller
deres Anvendelse her og der eller paa denne eller hin
Maade.

Il. ENKELTSKILDRINGER AF PLANTER
1. Aakande er meget gammel i Norden, idet den
allerede er funden i Birkeskovsperioden2 ) ; den har
faaet en Række folkelige Navne, saasom paa vor Egn
(omkr. Aalborg) Søblad og Aakoneblad, og (i Hammerum Herred} Søfrue, alle Navne hentydende til dens
Voksested 3 }. Blomsten har været knyttet til Åamanden
og Aakonen, som det er gengivet i H. C. Andersens
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Eventyr; men ellers er der næppe paa vor Egn nogen
Tro om den4 ).
2. Agurk, se Kirsebær.
3. Alrune var i Oldtiden saavelsom i Middelalderen
kendt for at kunne lukke Laase op, og Mestertyvene
var derfor altid i Besiddelse af Alrunerødder. Det hed
sig, at den, som trak en Alrune op, mistede Livet, og
derfor spændte man da Hunde for Planten, naar man
vilde have Roden op 5 ). Allerede i Middelalderen er dog
den ægte A. erstattet med den uægte, nemlig Galtebær
(Bryonia divica) 6 , 7 ).
4. Anemoner har været anset for helsebringende;
naar man spiste de første 3 Anemoner, man saa om
Foraaret, fik man ikke Kolden i det Aar 8 ), især naar
man fremsagde følgende Formel9 ) :
Virre virre vej blom,
faarby den uhn kaald aaller tæ mæ aa kom.

Den kaldes ved Aalborg for Leverurt paa Grund af
visse lægende Egenskaber3 ).
5. Asketræet var Nordboens hellige Træ, og der
knyttede sig megen Tro dertil. I Afsnit I er allerede
nævnt, at man ansaa det første Menneskepar skabt af
Ask og El, hvorom det hed sig i Valas Spaadom 10 ):
Ask og Embla,
uden Skæbne
Aand de ej ejed,
ej heller Forstand,
ej Blod, ej Lader;
Odin gav Aanden,
Høder Forstanden,
Loder gav Blod
og faver Farve.

Som Asken Ygdrasil var det Gudernes Træ, det
største og bedste, og dets Grene naaede ud over den

Flora og Folketro, især i Aalborg Amt

95

ganske Verden og op i Himlen, - dets 3 Rødder gik
til Underverdenen. Under Træet holdt Guderne hver
Dag Dom 10 ). Til dette Billede paa Verdens Midtpunkt,
suppleret med de øvrige Beretninger om, hvordan Orme
gnaver i Træets Rødder, der giver os Indtrykket af U foranderlighed, Ukrænkelighed og Hellighed, findes der
iøvrigt Analogier Verden over, og sikkert ligger der
noget af denne Tro til Grund, naar man i tidligere
Tider saa ofte plantede Asketræer paa de Afdødes
Grave og paa Kirkegaardene, ligesom der maaske kan
anes en Forbindelse mellem Y gdrasils Ask, Bytræet,
Majtræet og Juletræet11 12 ).
J yderne kalder den Orm, som man tror bor i Asketræet, for Blæsworm.
Ved et saadant helligt Træ maatte der være Lægedom at hente, og et gammelt Ord siger da ogsaa, at
skærer man St. Hans Dag eller Juledag med et Snit
en Gren af et Asketræ, og Grenen ikke rører Jorden,
og man saa med en Pind af samme Gren kradser i et
Saar, enten det saa er hakket eller skaaret, saa stilles
Blodet. Men Grenen skal skæres i Guds Navn 13 ).
Asken er ogsaa Spaamand, og af dens Løvspring
har man sluttet sig til, om Sommeren blev god eller
daarlig 14 ).
Kommer Eg før Ask, bliver Sommeren bask (vaad),
Kommer Ask før Eg, bliver Sommeren bleg (tør),

er en af de mange Variationer over dette 15 ).
6. Aurikler maatte ikke blomstre mere end een
Gang om Aaret, thi saa varsledes der Lig 16 ).
7. Bellis kaldes ved Aalborg ogsaa for Gaaseblommer og Tusindfryd eller Gaaseurt 3 , 17 ). De unge Piger
har brugt at plukke en for en af Blomstens Randkroner af, idet de sagde: »Herremand, Æremand, Ridder,
Beskidder, Gaardmand, Husmand, Stodder o. s. v.«, og
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eftersom den Titel blev, naar det sidste Blad faldt,
vilde den tilkommende blive18 ).
8. Birketræet dannede kort efter Istidens Ophør
nogle af de første Krat og Smaaskove, som kom til at
dække Danmarks jomfruelige Muld2 ). Det har saaledes
en meget lang Historie hos os og er i Tidens Løb
bleven brugt til meget forskelligt. I gamle Dage og til
vor Tid er Birkeris bleven anvendt til Koste, og de
Kræftknuder, der foraarsager en Kvistdannelse paa
Birkegrenene, de saakaldte Troldkoste, har været brugt
i Forgørelsesøjemed saavel som til Middel herimod12 ).
Birkeris har ogsaa været brugt af de gamle Lærere i
Opdragelsens Tjeneste, hvorom Blicher skæmtfuldt har
digtet12 ):
Du er Skolemesteres og Stuepigers Træ.
Hun fejer Gulve med dine Stumper,
og Skolemesteren fejer ...... ;
Vor Birk for Snavs monne rense Fjæle,
saa vel som for Synden de unge Sjæle.

Ogsaa ved Foraarsfesterne brugte man Birkeris.
Saaledes gik Karlene i Bislev Sogn (og andre Steder)
Pinselørdag ud og plukkede Birkeløv, mens Pigerne
plukkede forskellige Blomster. Man rejste saa et Majtræ, der var pyntet med Kranse og Blomster, og paa
hvis Tværstænger der var anbragt Birkegrene. Dette
Træ skulde være rejst til Aften, og Pinsedag gik Dansen
omkring Træet. Dette blev nu staaende til St. Hans Dag,
til hvilken Tid Stadsen brændtes, mens »Træet« opbevaredes til næste Aar19 , 2 0).
9. Blaabær varslede om Byghøsten, og mange Biaabær gav god Byg, ligesom mange Jordbær gav god
Rug 23 ). Var der ikke Forslag i en Ting, sagde man,
at det forslog ikke mere end Blaabær i en Komule 21, 22 ).
Efter St. Hans var det ikke raadeligt at spise Blaabær,
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for saa smagte de af, at Heksene St. Hans Aften havde
pudset deres Sko i dem 13 ).
10. Blommer har ogsaa Troldkoste, se Birk.
11. Boghvede er de lettere Jorders Kultur, - forhen dog særlig en fynsk Kultur. Man sagde, at tør Frost
og Rim i Jul varslede god Boghvedegrøde det følgende
Aar24 ), og at B. skulde saas i Maanens Nedgang, ellers
blev den ved at blomstre, saa der ikke blev Korn 24 ).
Med Fynboerne, som har haft saa mange »Vers« om
Boghvede, sang man ogsaa i vor Landsdel, at24 )
Maria Magdalene (1. April)
skaber Humle paa Tene
og Boghvede paa Grene.

Boghvede var god til Grød m. m.; men den var ogsaa
god, naar man ikke kunde faa Smør under Kærningen;
da skulde man komme 3 Kærner af B. og Rug samt
3 Frøkorn af Hør i Kærnen, saa skulde der nok komme
Smør25 ). Et femkantet Boghvedekorn regnedes iøvrigt
(ligesom et Femkløver) for at være uheldvarslende18 27 ).
For at faa at vide, hvilken Kultur, der i Aarets Løb
vilde give mest Afgrøde, tog Bonden i gamle Dage Nytaarsaften 4 Stykker Brød, og paa hvert af dem kom
han en Klat Grød, sigende: Dette er min Rug,- dette
er min Byg,- dette er min Boghvede o. s. v. for, hvad
Sæd han nu havde. Derefter sattes Brødet paa en Tallerken ned til Hunden, som havde overværet Ceremonien, og den Klat, Hunden først aad, repræsenterede
den Sæd, der vilde lykkes bedst og saaledes videre i
nedadgaaende Forhold5 ).
12. Borre er i Horsens Sogn bleven lagt paa Smørrebrød til Hjælp imod Bylder28 ).
13. Bregner er i vort Amt kaldt Hugormekaal, ligesom i Vestjylland og i Salling3 ). Man sagde i ældre Tid,
7

Det nordjyske
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at B. blomstrede St. Hans Nat Kl. 11; Kl. 12 modned~s
Frøet, og Kl. l faldt det af12 ). Kunde man nu faa et
Bregnefrø, havde man Lykken med sig 12 ), og en Jæger.
som St. Hans Aften fik Bregnefrø i sine Støvler, kunde
se alt, hvad der var skjult i Jorden29 ). Ogsaa mod
Hekse brugtes B., idet de unge Piger strøede Bregnefrø
(eller en Haandfuld Rug) ud over Gaarden5 ). Blade af
B. lagt under Hovedpuden var godt mod Lopper 18 ).
14. Brændenælde (eller blot Nælde) skal ifølge
gamle Folks Tro have haft mange gode Egenskaber.
Den skal kunne vække brændende Kærlighed, - ved
at salve deres Garn med Br. eller Saft af St. Hans Løg
skulde Fiskerne kunne lokke Fiskene i deres Garn, den beskyttede imod Torden, - forhindrede, at Mælken blev forhekset, - at Kaalen blev ædt, - var god
imod Utøj hos Folk, - var sammen med Gaaseurt god
mod Djævle,- sammen med Lyn hindrede den Mælken i at blive sur,- var helbredende saavel som Spaablomst og viste yderligere, hvor den voksede, Nedgang
til Underjordiske 14 ). Tørrede Nældespidser, blandet
med Klid og med Frøet siddende paa, var ligesom Hampefrø godt for Æg hos Hønsene 24 ), og Brændenælder,
som i 24 Timer holdt sig grøn i et sygt Menneskes
Vand, betegnede, at han vilde komme sig; men visnede
den, vilde han dø 30 ).
I Jylland som andetsteds i Landet sagde man: Hvad
er det, som staar udenfor og brænder, men tænder dog
aldrig? og det var en Brændenælde18 ) (se ogsaa Bøg).
15. Bukkeblad er brugt mod Blegsot31 ).
16. Buksbom har fra gammel Tid hørt med til Almuehavers Plantebestand, særligt maaske i Byerne,
senere dog ogsaa paa Landet. Med Buksbomkranse
smykkede man fordum Ligkister, før nogen anden
Slags Kranse kom i Brug, og med Buksbomkviste strø-
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edes der Grønt paa den Afdødes Vej til Graven. Og
endelig plantede man B. paa selve Graven, - og saaledes er det i Hovedsagen endnu 32 ).Noge.n egentlig Tro
kendes næppe.
17. Bulmeurt, der paa Aalborgegnen hedder Tandurt, fordi man fordum mente at kunne fordrive Tandsmerter med den 12 ), er giftig, og man har almindeligt
troet, at den var bleven indført her til Landet, for at
man ved dens giftige Dunster skulde kunne fremkalde
Døden hos Folk ved, at man om Natten kastede den ind
i Alkoven til dem33).
18. Byg, særligt den almindelige og seksradede, er
de lette Jorders almindeligste Kornsort, og den er meget
brugt i Husholdningen samt i Særdeleshed ogsaa til
Maltning og Ølbrygning. Man havde Tradition for forskellige Tider for dens Saaning. Nogle Steder holdt de
paa, at den 28 /s var bedste Saadag24 ), - andre Steder
sagde de Kristi Himmelfartsdag26 ) , - atter andre Steder hed det sig 26 ), at
Naar Slaaentorn er som skimlet Hest,
er Bygsæd bedst.

Andre Steder i Jylland holdt man paa, at B. skulde
saas, naar Skoven sprang ud23 ). Man vidste ogsaa at
sige, at en kold Havresæd og en varm Bygsæd vilde
bringe Kornet til at vokse, saa det pirrer Sædemanden
i Rumpen28 ), og i Nørre Jylland sagde man 24 ):
Høst æ Byg i si røø Røjj
o æ Haver i si grønn Trøjj,
til æd moes i æ Raa
aa væjres i æ Laa,
saa to de Bæjst kuer dera.

Med Bygavl maatte man være nøjsom, og det er
ikke altid, den giver synderligt Udbytte, - herom vid7•
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n er de mange Skæmtesprog. »Han ved, hvad smaat Byg
giver af Traven, « sagde man om En, der allerede var
indstillet paa Nøjsomhed, og blev Bygget væk, spurgte
man en eller anden Person, om det var ham, der »køs «
Byggen ifjor22 ).
Blandt de mange Raad mod Vorter (og Ringorm)
har man , bl. a·. fra Suldrup Sogn det, at man skulde
tage et Bygkorn for hver Vorte, dreje det 3 Gange avet
om Vorten ·og kaste det i Vandet, et for et. Saa forsvandt · Vorterne28 ). Og kom Smørkærningen i Uorden
derved, at onde Folk i utide var kommen ind, saa Flø"
den ikke vilde sætte Smør, saa skulde man tage 3 Bygkorn, 3 Rugkorn og 3 Saltkorn og komme i Fløden, - ·
saa kom der Smør5 ) (se ogsaa Boghvede og Blaabær).
19. Bynke, af hvilken en Afart kaldes Graabone
eller Graabynke," har været brugt mod Forgørelse og
af onde Folk til at gøre Fortræd samt til at give Køerne
ind, naar man ikke kunde faa Smør18 ). Disse Egenskaber gav Graabonen en fremragende Plads i Ungdommens Leg til St. Hans, og bl. a. fra Fieskum Herred
ved vi, at man der fordum drog omkring, idet man stak
Graaboner op i Tagskreget over Dørene og sang i Kor
en lang Vise om »Maj er ,velkommen«, og af hvis sidste
Vers det hedder 34 ) :
Graabounen bær saa grøn en Top,
ja nu har vi vort Blus brændt op.
Vi sætte Graaboun over Jer Dør,
at ikke Djævlen skal komme Jer nær.
Vi sætte Graaboun over Jert Lej,
I ligge og sove i Herrens Frej.
I ligge og sove, hver hos sin,
om Natten gror baade Tidsel og Hviin (Hvene).
I ligge og sove i Jeres Seng,
om Natten gror baade Ager og Eng .....
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Graabone var ogsaa betragtet som Tegn paa Frugtbarhed, og en Fader gav derfor engang sin Søn det
Raad at købe den Gaard, hvor der groede saa mange
G., at han kunde binde sin Hest ved dem 24 ).
20. Bøgetræet, der nu er vor Tids fejrede Nationaltræ, hører til vor Planteverdens yngre Generationer).
Fordum betød det meget, om der kom mange Frugter
paa Bøgen (og Egen), for af disse fik man den væsentligste Føde til Svinene (Oldensvin J, og naar Solen paa
Allehelgensdag (1/u) skinnede paa Toppen af Træerne,
vidste man, at det vilde blive et godt Oldenaar næste
AarS). Om Natten til Jacobi Dag (2 517) blev Nødderne
skabt (ifølge Traditionen) 5 ). I Jylland sagde man, at
den 10. Maj sprang Bøgen ud26 ), og naar det var sket,
kunde Majfesterne om Bøgen begynde (se Majtræet J35 ).
21. Egetræet er hos os langt ældre end Bøgen, og i
Skoven vest paa (Hald Egeskov) fører de to Træer
bestandigt en Kamp om Herredømmet. Egen har for
længe siden tabt det meste Terrain 2 ). Ogsaa i vort Amt
vidner Rester af gammel Egeskov og Egekrat herom,
og det fortælles i et Sagn fra Aab y (Kjær Herred), at i
Egekrattet Ønkløv ved Hoven er der fuldt af Drenge
med røde Huer3 6 37 ). I Øster Hornum skal der endnu i
Beg. af 18-Tallet have været smaa Egetræer at finde,
og de gamle Egebjælker i Kirken siges at være hugget
i Egedalen langt Øst for Kirken 38 ). Om en bestemt
udpeget Eg i Lovns Sogn paa Knudshoved hedder det
i et Sagn, at fem Fjed fra denne kløftede Eg staar en
Keddel fuld af Penge, og hvem der faar dem, vil aldrig
komme til at trænge 18 ).
Ligesom til Bøgen saa man naturligvis fordum
ogsaa hen til Egen som det oldengivende Træ, og jo
flere Agern, den bar, des bedre. Men havde Egen baaret
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mange Agern et Aar, maatte man belave sig paa en
streng VinterS).
Egen h~r altid været anset som Symbolet paa Kraft
og Tapperhed, og man har ligefrem tiltroet Egetræet
at kunne afgive sin Kraft til Mennesker. Naar Barnet
første Gang tabte en Tand, skulde man presse den ind
i et Egetræ, saaledes at Barken tilsidst lukkede sig over
den,- saa vilde Barnet faa stærke Tænder5 ) (se ogsaa
Bøg).
22. Elletræet har været knyttet til Ellefolket, og
man sagde, at 22 }
Elletræ og rødt Haar,
gror bedst paa Skælmsjord,

og Peder Syv sagde, at »Elven slaar med Ris af Ellerødder39).
Naar man en Nat laa paa 7 Elleblade, kunde ingen
Sygdom komme til En 18 ) (se ogsaa Bregne).
23. Elmetræet er overalt i Landet anset for at være
en »Spaamand «, og det hed sig, at40 )
Naar Elmetræet Frø i Mængde giver,
det sommervarmt og Tørke bliver;
men giver Elmen ikke Frø i Mængde,
vil Græs og Sæd opnaa en ukendt Længde.

24. Enebærbusken er den eneste helt sikre Repræsentant for vildtvoksende Naaletræer i Danmark, idet
Taksene ved Vejle som saadanne er problematiske, og
Grantræer er et Kulturprodukt41 ), Den har fordum spillet en langt større Rolle end nu og brugtes hyppigt til
Gærdestaver42 ) og til at »ryge << med i Stuen op mod
Højtider o. I.7). Det hed sig med den Baggrund, at Enebær altid har Frugter i flere Stadier fra flere Aar, at
naar alle Enebær blev modne, kunde man faa alt, hvad
man vilde, ellers saa vilde Tyrken komme til Lan-
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det 6). Man havde ogsaa den Gaade, lydende: Lille
Pikkelmand havde 100 Pikkelsbørn, der var pikkelsorte, saanær som Pikkesjat, han var pikkelgrøn. Opløsningen var: Enebærbusken med Bær og Naale 43 ).
25. Engtroldurt, lagt under Lagnerne, var god mod
Lopper og Lus 44 ).
26. Ensian, se Hjertensfryd.
27. Espetræet er en folkelig Betegnelse for Poppel
(ogsaa Asp) , og fra Ves t Himmerland kendes der en
Lægedomsregel, hvorefter det skulde hjælpe for Gigt
at stille sig ind under en Esp og fremsige følgende
Formel45 ):
Jesus under Espen stod,
han svedte Vand, han svedte Blod.
Fly Egte Roden fororden som den Døde under Jorden.
Jeg binder dig med min Haand og med Jesu Haand og
Jomfru Marias Haand, med hvis Uld og grønt Græs i den
hell. Aands Navn.

28. Fennikel var en hyppig Plante i ældre Tiders
Kaalgaarde, og det hed sig, at naar en Slange (Snog,
Hugorm o. L) kryber ud af Jorden, klarer den sine
Øjne med F. Men til hvilken Urtegaard kommer den,
og hvornaar, og hvor har man om Foraaret saa megen?
- se, det var Spørgsmaal, man ikke kunde faa Svar
paa46).
29. Figentræet er jo ikke saadan dyrket hos os,
med faa Undtagelser, men det har dog naaet at sætte
sine Spor i Almuelivet. I en jysk Almuevise fra c. 1868
hedder det 47 ) :
!fjor var Du ligesom en Rose rød,
som der hænger paa forgyldene Krands;
men i Aar er du ligesom et Figentræ,
som Bladene er faldne af ...
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og fra Lybækkertiden kendes ogsaa det gamle Ord, der
siger, at48 )
Før vokser Figen paa Hylderod,
før Tysken vorder de Danske god.

30. Forglemmigej har været Symbolet paa Troskab og er fordum meget brugt til Kranse at hænge
over Fotografier etc.3 2 , 49).
31. Fuchsia eller Kristi Blodsdraabe, er almindeligt anset for at være en Ulykkesblomst1, 50 ).
32. Følfod ansaas ligesom Pors at være godt at
lægge i Sengen imod Lopper, og Pors tillige at lægge
i Korngulvet imod Mu s51 ) .
33. Gaaseblomme og Gaaseurt, se Bellis.
34. Groabone og Graabynke, se Bynke.
35. Grantræet, som spiller saa stor en Rolle ved
vore Julefester nutildags, og hvis store Kontingent af
Træer netop kommer fra Egne inden for vort og de
tilgrænsende Amter, har næppe været Genstand for
nogen Tro, og dets Plads i Almuelivet er i det hele
taget saa ungt, at der kun er meget ringe Tradition at
se tilbage paa52 ) (se ogsaa Juletræ og Majtræ, Afsnit III).
36. Græs, se Afsnit III.
37. Gulerødder har været brugt imod Gulsot. Man
ophængte i Skorstenen en udhulet G., hvori den Syge
havde ladet sit Vand, og eftersom Guleroden fort~re
des, skulde Sygdommen aftage5 ).
38. Gøgeurt, i Jylland ogsaa kaldet Jomfru Marias
Nøgler el. l. , har her været brugt til Barselkvinder, og
man vidste desuden, at dersom man holdt Knolden af
den friske Rod i Munden, mens man kyssede en Pige,
kunde man vinde hendes Kærlighed12 ).
39. Hamp har kun i ringe Grad været dyrket paa
vor Egn. Man sagde, at det ikke var godt at saa Rampe-
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frø paa den Dag i Ugen, som Juledag falder paa, og
man maatte ikke ryske den paa den Dag, man havde
saaet den. Derimod skulde man ryske H., naar Maanen
var fuld, og saa den 1 /s 24 ). Mod »al Slags Skade paa
Kreaturer« skulde man med Hampegarn arnvikle en
Kløverplante paa Marken og fremsige en Formel45 )
(se ogsaa Brændenælde).
40. Hasselbusken har i ældre Tid spillet en langt
større Rolle end nu, - dels brugtes den meget til
levende Hegn, dels huggede man af Hassel Gærde~
staver til Hegning 42 ). Og ved Juletid har Nødder saavel som Æbler haft deres Mission som Gevinster ved
Spillene53 ). Om Udsigterne for Nøddehøsten hed det, at
Maria Magdalene (1/4)
skaber Nødder og Humle paa Tene;

men dersom det regnede St. Hans Dag (24/s), vilde det
vedblive dermed i 30 Dage, og saa vilde der ikke blive
mange Nødder det AarS) .. Ligesaa vilde Regn paa Margrethes Dag (13/1) ogsaa foraarsage, at der kun blev faa
NødderS). Fandt man en Nød med to Kærner i, betød
det i Jylland Lykke; paa Sjælland betød det, at man
vilde faa Tvillinger18 ). Om disse Nødder har man en
lang Række Skæmtesprog, der bl. a. siger, at den, som
spiser Kærnen, maa kn~kke Nøden, - eller (om en
frugtsommelig Kvinde): Hun har faaet hendes Nødder
at knække, - eller om en Tandløs: Han kan snart
knække Nødder med Hagen og Næsen; ogsaa Arbejdet
med Haserne har affødt sine Ordsprog: Det er lange
Nødder at hase, siger. man om noget, der har lange Ud
sigter, -og om Nøddeplukningen hedder det, at Lille·
juleaften gaar Fanden i Skoven for at plukke Nød·
der 22 ).
Et Sagn fortæller, at Lindorme skal være kommen
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af, at en af de smaa Orme, som kan findes i Hasselnødder, er gaaet hel igennem et Menneske. Derefter
har de boret sig ned i Jorden, hvor de har ligget nogle
Aar, indtil de blev til Lindorme 46 ).
Skar man St. Hans Aften en Hasselkæp, var man
med den i Stand til at fordrive Hugorme; man skulde
blot, naar man mødte en saadan, i Jesu Navn slaa
Kreds om den med Hasselkæppen1 7, 53 ).
41. Havren husker først at gro, naar den hører
Leen synge, sagde man i Nr. Jylland, og man kunde
harve sin Rug fra, og sin Havre til 24 ). Naar Pigerne og
Karlene i Høsttiden er sammen paa Marken, bruger
Pigerne at afrive Havrekærner og kaste dem paa Karlene, og de siger saa, at lige saa mange Kærner, som
der hænger fast i Tøjet, lige saa mange Kærester har
han; i gl. Dage 13 ), da det ru Vadmelstøj var almindeligt, kunde dette give et stort Antal Kærester.
Naar Koen havde født en Kalv, skulde den efter et
gammelt Raad have en Flaske Brændevin og et utærsket Havreneg, som maatte holdes stramt i en vis Afstand fra Koen, saa den kunde rykke godt i det. Samtidigt gnedes dens Tænder godt med en Lufvante24 ).
Det var bedst at lægge Lig i Havrehalm, og noget af
dette medgaves den Døde i Kisten, -Resten brændtes
i Ovnsmunden for at der ikke saa snart igen skulde
blive Lig i Gaarden13 ). Derimod maatte man ikke lægge
Havrehalm i sine Støvler, for naar man gik paa dette.
kunde man ikke sove godt om Natten24 ).
Almindeligt kendt er de to Børnelege: »Skære, skære
Havre «, - og »Og ville I nu vide «, - Havrens Meddelagtighed i disse Lege er dog ikke soleklar, og der kunde
formentlig godt have staaet en anden Kornsort i Ver
sene32 ). Det samme er maaske Tilfældet i Udtrykket
»Loke saar Havre « om den Flimren i Luften, som kan
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ses om Sommeren, og Udtrykket »Loke driver med
Geder• er da ogsaa brugt om det samme (se ogsaa Byg
og Boghvede).
42. Hjertensfryd er ofte brugt i Almuemedicinen.
Saaledes har bl. a. den kloge Kone Maren Haaning i
Vindblæs (d. 1858) bl. a. brugt en Recept, der lød saaledes54): Tag Safring, Beberegjet, Ensianrod og tør
Hjertensfryd og sæt paa en Flaske Vin. Sæt Proppen
godt paa og grav Flasken godt ned i den søndre Myretue i 24 Timer. Denne Recept kunde bruges mod
alskens Skrøbelighed. Samme Kone brugte ogsaa »hvide
Lavendeldraaber << .
43. Hugormkaal, se Bregner.
44. Humledyrkningen har det kun været temmelig smaat med i Mands Minde, og i Modsætning til,
hvad der er Tilfældet paa Fyn og andre Humleegne.
er der ikke her bevaret ret megen Tro og Tradition for
denne. Et Sagn fortæller, at Julenat skød Humlen
nogle Skud, som atter forsvandt i Jorden 5 2 ) , og det
var kendt, at Kyndelmisse skulde kunne blæse en
Humleknop fra Døren til Laden som Tegn paa, at der
ingen Fodermangel blev det Aar2 4, 55 ) (se ogsaa Hassel
og Boghvede).
45. Hundetunge har været brugt imod Rotter 24 ).
46. Hundredurt var ogsaa en af Maren Haanings
Yndlinge. Hun brugte Draaber af denne Plante54 ).
47. Husløg har til vore Dage været plantet paa
Straatage, og man mente, at de skærmede Hekse 23 )
og Ildebrand 18 ), og altsaa var en Slags Lykkeplan te,
som man ikke maatte tage med sig, naar man flyttede24).
48. Hvede, se Boghvede.
49. Hyldebusken har sikkert mere end nogen anden
Plante (Kaal maaske undtaget) været knyttet til Al-
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muen, og et gammelt Ord fra Himmerland siger endog,
at saa nær er Hylden knyttet til Mennesker og Menneskeskæbner, at »Hvor Hyld ej kan gro, kan en Mand
ej bo« 43 , -stærkere er denne Samfølelse med Hylden
ikke sagt nogetsteds i Landet. Det er nok sagt, at skyder en Hyld frem under Husets Fodstykke, betyder
det Held; men det er dog alligevel ikke det samme, og
et Sted har man endog i Modsætning til, hvad der
ellers er almindeligt, ment, at Hyld ved Husene betød
Ulykke 44 ).
Hylden var Hjælperen imod alskens Sygdomme, og
"den gav Frugter og Blade til Næring og Sundhed. Mod
Gigt skulde man om Foraaret plukke de første Skud af
en H., skænke Vand derpaa og drikke det, og man
havde dermed et godt Middel imod Gigt. Jyderne holdt
dog paa, at de Skud, som plukkedes nedad, virkede
afførende, mens de, der plukkedes opad, gav Brækning. Som Svedemiddel maatte de derfor plukkes lige
ud 5 ). Mod Koldfeber skulde man stiltiende stikke en
Hyldepind i Jorden, og Feberen vilde derfor forlade
den Syge, men den, som kom til Stedet, hvor den var
sat ned, vilde faa Sygdommen5 ). Man kunde ogsaa i
samme Sygdomstilfælde (Koldfeber) gaa hen til en
Hyld og sige8 ):
Her kommer a mæ min kaald te dæ,
kom do saa mæ di sundhed te mæ,

eller man kunde bruge en anden Formel af lignende
Indhold45 ).
Mod Tandpine skulde man aarle, før Sol var oppe,
gaa til H., udsøge en Marvgren fra dette Aar, stille sig
med Ansiget mod Øst, og med et Snit løsne en Splint
fra Grenen. Med denne skulde man stikke Tanden tilblods, bøje Splinten tilbage paa sin Plads, binde et
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Plaster af usaltet Smør paa en Lærredsklud og vikle
en Ende Uldgarn 7 Gange rundt om. Derefter skulde
man stiltiende skynde sig bort; men den, der kom og
saa Garnet, inden det var fortæret af Vejret, vilde faa
Tandpine5 ). Man kunde ogsaa - mindre omstændeligt - tage en Hyldepind i Munden og dernæst stikke
den ind i Væggen med Ordene: Vig bort, du onde
Aand 5 ). Imod Udslet og Saar var det i Nr. Jylland
brugt at tage en Hyldegren, skrabe den brune Bark af,
saa det grønne kom frem; det grønne skulde saa forsigtigt skrabes af og hakkes ganske fint og koges med
Fløde, saa det blev til en hvid Grød. Med denne skulde
Saaret smøres. Denne Regel er bleven brugt endnu i
vort Aarhundrede28 ).
Ogsaa imod Forgørelse kunde H. hjælpe. Naar der
skulde kærnes Smør, og der syntes at være noget i
Vejen, tog Husmoderen Pinde af Hyld eller Flyverøn
og stak dem paa Kryds ind i Kærnen, - saa hævedes
Forgørelsen5 ).
Hyldeblomsterne brugtes til Hyldethe, og de skulde
plukkes paa Vor Frue Dag (217) 6 ). Blomstrede Hylden
om Vinteren, betød dette, at Nogen vilde dø 16 ). I Jylland maatte man aldrig have Bohave af H., thi saa tog
man noget af den gode Aand (Hyldemor) med sig, og derfor blev H. heller aldrig brugt til Redskaber
o. desl. 12 ) •
I Hylden boede Hyldemor, den gode Fe, - og
sandsynligvis er det denne Tro, der er Aarsagen til
Ærbødigheden for Hylden. Man maatte end ikke krybe
i Skjul under en H. 56 ), dog sagde man ogsaa i Jylland,
at24, 53, 57)
Hvem der elsker Hyld og hader Pil,
han kan flytt og aldrig hvil.

(se ogsaa Figen).
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50. Høravlen er Aar for Aar aftaget i de sidste
Generationer, og den har næppe nogensinde betydet ret
meget paa vor Egn. Derimod har der levet en stærk
Tro paa Hørrens og især Hørfrøets Egenskaber i Trolddommens og det Overnaturliges Tjeneste. Saaledes
skulde Hørfrø, blandet med Mesterrod, være et fortrinlig Middel imod Forgørelse af Kvæget 26 ), - eller
man skulde mere omhyggeligt hakke Mesterrod og
blande det med Hørfrø og i Øl at give Mennesker og
Dyr at spise 3 Skefulde; derefter skulde Mesterrod og
Hørfrø strøs paa Patientens Hovede, korsvis fra Panden til Nakken og fra venstre til højre Øre, i Jesu
Navn. Naar dette var gjort, kunde ingen Djævel eller
Heks skade13 ). Man kunde ogsaa strø Hørfrø foran
Døren, hvorved man kunde forhindre, at Spøgelser
kom over Dørtærskelen5 ), - det var ligesaa godt som
at have Husløg paa Taget eller Flyverøn overkors over
Døren 23 ). Og strøede man Hørfrø for en Heks, blev
hun nødt til at løfte sine Skørter for at komme over,
og det taalte hun ikke18 ).
Endog imod at gaa igen fra den anden Side Graven hjalp Hørfrøet, og man brugte derfor at strø dette
paa Graven over den Døde58 ), - en Skik, der staar i
nær Forbindelse med den nuværende kristelige Jordpaakastelse59). - Af disse Aarsager var Hørfrø (sammen med Mesterrod og Flyverøn; se disse Ord) en almindelig Ingrediens i de kloge Koners Linnedposer,
hvor de gemte deres Talismaner13 ).
Om Saaningen hed det sig, at man helst skulde saa
Hør paa den Dag i Ugen, hvor Sne først var faldet paa
den Ager, der skulde være Hør i 24 ), og Frøet kunde
man ikke saa for tykt24 ). Hørren var Frejas Plante,
og Hørageren var hellig. Mange Steder i Landet beskyttede man Hørren mod Heksene ved at sætte Pinde
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i Hjørnerne af Ageren St. Hans Aften12 ), men om noget
saadant haves ingen Optegnelser fra vore Egne (se
ogsaa Boghvede) 60).
51. Jordbær, se Blaabær.
52. Jernurt er i Jylland bleven betragtet som en
meget sjælden Plante, hvad den dog ikke er, og har
været anset som Underplan te, der f. Eks., naar man stoppede en Prop i en Gærdesmutterede, foraarsagede, at
denne Fugl straks fløj bort, opsøgte en J., og naar den
havde den, vilde Reden straks være aaben for den12 ).
53. Kaal h,ar næsten fra Tidernes Morgen hørt med
til selv de fattigste Havers Planteverden, og det er ikke
for Intet, at det jydske Udtryk for Have er bleven
Kaalgaard6 ). Den primitive Kultur, som gennem Aar·
hundreder har været brugt overfor Kaalen, har affødt
megen folkelig Tro og Tradition, baade angaaende
Saaningstid og meget andet.
Om Saaningen hed det sig, at hvad som blev saaet
i Nyet, vokser i Vejret som Kaal og andre Urter; men
hvad som saaedes i Næet, voksede i Roden, som Roer,
Rødder, Løg o. desl., - derfor skulde da Kaalen saas
i Nymaane24 ). Der var dog desuden den Regel, at man
her og der ansaa ganske bestemte Dage for at være de
rette Dage for Saaning af Kaalfrø. Ifølge en af disse
Optegnelser24 ) skulde Gregari Dag (12/s), St. Bendts
Dag (21/s) og Vor Frue Dag (25/a) eller Langfredag være
de bedste Saadage for Sommerkaal, mens Vinterkaal
skulde saas til St. Hans Dag. Ogsaa andre Steder fra
nævnes Gregari Dag som den bedste, ligesaa Vor Frue
Aften (25 /aj1 8 ). Andre Steder holdt man paa, at K.
skulde saas i Dimmeluge (Ugen efter Paaske) 24 ). Angaaende Plantning sagde man, at denne skulde foregaa
d. 1/4 eller ved Urbaniiider (25 /5) eller St. Hans,- ja, delvar endog dem, der holdt paa, at Vinterkaalen helst
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skulde plantes saa sent som til Mikkelmis (29 /9), og
at Hovedkaal skulde plantes, naar Maanen var fuld 24 ).
Mens vi nu tildags sorterer Kaalplanterne, efter som
de er kraftige, og skønner, at de kraftigste er de bedste,
anlagde man fordum det Synspunkt, at der var nogle
K., som betød Uheld, og som derfor ikke maatte sættes.
I Nørre Sundby sagde man saaledes, at var der hvide
Striber paa Kaalen, var disse Planter saakaldte »Ligkaal«, og saadanne varslede Død og maatte ikke plantes28). Andre Steder holdt man paa, at K. med lys,
krøllet Kant var saadanne Ligkaal5), og atter andre
Steder var det sorte Planter, der havde den Egenskab16), og atter andre Steder en guP 6). N aar dette
betød saa meget, var det, fordi man havde den Regel
at sætte en Plante for hver af Familiens Medlemmer 16 ),
og man troede da, at den, for hvem der af Vanvare var
sat en Ligkaal, vilde dø, inden Aaret var omme5). løvrigt
maatte Kvindfolk ikke plante K., for saa groede Hovederne ikke sammen56 ), og de skulde plantes i Tavshed 56). Ormene fordrev man ved Søndag Morgen tidlig
før Sol stod op at hvæsse med en Le over Kaalen 2 eller
3 Steder og slaa over K. med samme Le 56 ). At lægge
Hønsemøg under de første Kaalplanter skulde ogsaa
være· godt i samme Øjemed56 ).
I de skovløse Heder og Klitegne i Jylland udsøgte
Børnene fordum om Efteraaret de kraftigste Kaalplanter, satte Mærke ved dem og forbød Kokkepigen at røre
dem. Disse Kaal kaldtes »Julekaal«, og Juleaften sattes
et Kosteskaft i en Bøtte eller Spand, dertil bandtes 6-7
Planter, og dette skulde da forestille et Juletræ. Det
blev behandlet, som det siges i Sangen om det moderne
Juletræ, at
først skal Træet vises,
siden skal det spises,
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idet der, efter at det var bleven beundret, blev lavet
Grønlangkaal paa det. Feilberg betragter dette »Juletræ« som en Slags Forløber for vor Tids Julegran 6 ).
For at være god og tilfredsstillende skulde Kaalretterne have 9 Dyder, hvoraf skal nævnes, at den
skulde være grøn, skøn, hed, fed, mør o. s. v. 56 ); men
iøvrigt regnedes Kaalspiser ikke for nogen eftertragtet
Ret, og Spottegloserne herom er rnangfoldige 22 ). »Gud
ha Lov og takket, al vor Kaal er hakket, den sidste er
i Gryden«, udrykker kraftigt og fyndigt, at nu har man
spist Kaal nok,- ligesom »at opvarmet Kaal dør man
efter«, eller »varme Kaal, dem blæser vi ad«, eller »er
der ingen anden Mad, saa korn hid, Kaal «, og » Kaal og
Knur er ond Aftensmad«. Forøvrigt har Skæmtesprogene ogsaa taget sig af Kaalen i Kaalgaarden. At plante
Kaal er bleven et Udtryk for den, der har trukket sig
tilbage fra Livet (Pensionist, Aftægtsmand o. l. 61 ), og
er nogen bleven jaget af Huset af Konen, siger Jyden om
ham, at nu rnaa han vogte Kaal22 ). Grønkaalsplante
kan være Udtryk for en »Grønskolling«, og til Kaalorrnen sagde man: »Hyt Dig, din Næse er saa grøn« 22 ).
Een Dag om Aaret var det Skik at spise Kaal, ovenikøbet 9 Slags Kaal, og det var paa Skærtorsdag. Gjorde
man ikke det, fik man Rygpine 5 ) ; men man kunde godt
tage tiltakke med saadanne Slags » Kaal « som friske
Blade af Stikkelsbær, Skvalderkaal o. l. foraarsgrønne
Skud, thi ved Paasketide var det i Reglen slut med de
fleste Kaal, rnaaske Grønkaal undtagen. Ovenpaa Kaal
rnaatte man ikke drikke Øl, for saa korn man til at
hoste i sin Grav 18 ).
Adskillige Gaader og Lignelser er gjort over Kaalen,
f. Eks. den, at K. staar ude Vinter og Sommer og ryster
sine Pjalter13 ), og at det skal være en Arnager med to
8
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Hvidkaalshoveder, der staar i Maanen (altsaa ikke
»Hanne« 46 ) (se ogsaa Brændenælde62 ).
I Reglen dyrkedes K. i Haver; men i visse Tilfælde
har man dog dyrket Kaalplanter paa et Fællessted,
almindeligt kaldt Plantebed. Et saadant Plantebed
fandtes saaledes i gl. Dage i Store Brøndum og var beregnet for Bymændene. Hver Bymand fik sit Stykke
og saaede deri Planter (formentlig særligt Kaal). Det
laa midt i Byen og var indhegnet med et Jorddige 24 ).
54. Kabelejer, ved Løgstør og andre Steder, ogsaa
kaldet Kavlinger, se Majtræet.
55. Kalmus eller Kalmerod, som den ogsaa hedder
det paa Aalborgegnen, har været brugt imod Mus efter
den gamle Regel 18 ) :
Kalmerod og ælblaa
de kan en strø i æ laa,
saa skal Mus et gør skaa.

56. Kartoffel. ~Der kom en Mand fra Amerika.
snavset og ussel saa han ud, dog stræbte baade fattige
og rige at gøre ham Opvartning, saa de var nær ved at
æde ham op« 16 ) ; dette er den billedlige Beretning om
Kartoffelens Indførelse til os, en Begivenhed, der ikke
ligger mere end nogle faa Generationer tilbage i
Tiden63 ). Der er derfor kun liden Tradition og Tro
knyttet til den nu iøvrigt saa udbredte Almuekultur;
dog sagde man i gamle Dage, at Kartofler skulde sættes
i Maanens Nedgang, ligesom Ærter, ellers blev dens
Top ved at gro 24 ). Ogsaa Kartofler har man sine Steder
(om end kun yderst sjældent) dyrketpaaFællesbed, saaledes i Blendstrup 24 ). Man sagde, at det skulde være
godt imod Gigt at gaa med K. i Lommen13 ), men hvorfor man fordum almindeligt gemte K. under Sengene,
er ikke klart6 ). Maaske er der overhovedet ingen Tro
forbunden dermed, blot en praktisk Ting.
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Paa Grund af sin store Udbredelse og af andre Aarsager er der formet en Mængde Mundheld og Skæmtesprog over K., ligesom Navnet er knyttet til mindre
smigrende Ting hos Mennesker (K.- næse m. m.). At
hælde Vandet fra K. er Betegnelse for Mandfolks Vandladning6), og en "sær Kartoffel « er en sær Person 6 ).
Om en halt kunde man sige, at han graver Tørv med
det ene og slaar Lyng med det andet Ben, eller, at han
skærer Hakkelse med det ene Ben og hypper K. med det
andet 21 ). Selv om K. er meget brugt, er den ikke altid
synderlig velset; men man vidste dog at sige om den,
at den var en "dejlig Fisk«, for der var ingen Ben i
den22, 64).
57. Kirsebær har været ret meget dyrket paa visse
Egne i vort Amt, og man lagde Mærke til deres Blomstring56).
Kirseb æ rtræernes mange Blomster i Haven,
spaar om mange Skæpper i Traven,

sagde man, samt, at naar K. blomstrer, er det Tid at
saa Agurker3 2).
Det var en kendt Sag, at Fuglene let nappede Frugten, før Menneskene kom til, og at Høsten af K. derfor
var usikker. Derfor sagde man ogsaa, at det var bedre
at plukke K. af Træet end af Bordet22 ). At spise K. gav
ifølge Sagnet lang Næse til en Herremand65 ); om K. har
man flere Gaader, saaledes bl a. 16 ): Der sidder en Jomfru i det Grønne iført en rød Kjole. Naar du trykker
paa hende, græder hun, og dog er hendes Hjerte af
Sten66 ).
58. Kløver har som bekendt flere eller færre
>>Blade «, og den saakaldte Firkløver har stedse været
betragtet som Lykke, mens Femkløveren i hvert Fald
paa Sjælland har været Ulykke 5 ). Fandt man en 4-Kl.,

s•
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vilde Ens Ønsker gaa i Opfyldelse (ligesom en Niært
og Tvillingnød5 ), og har man en 4-Kl. paa sig, kunde
hverken Gøglere eller Taskenspillere »hverre « En5 ).
Det var ogsaa godt mod Halsbrynde om Foraaret at
spise den første Hvidkløver eller Stedmoderrblomst,
man fandt 32 ). Man sagde i Jylland, at6)
Kløver og Klit (Klinte)
kan faa Bonden til at stritt;
men Hejr aa Skraar
gør ham haard.

(Se ogsaa Boghvede, Græs, Hamp og Tjørn.)
59. Kongelys eller Kongeskjert har været brugt til
at fordrive Rotter med, og lagt i Baasene skulde det
kunne gøre K væge t taabeligt 26 ).
60. Kornblomst, ogsaa kaldet Blaamunke og Tobaksblomst paa Aalborgegnen 3 ), har været anset for
god mod Næseblod. Den, som var plaget heraf, skulde
paa Kristi Legems Dag (23 /6) Kl. 12 Middag opgrave
Roden af en K. og holde den skjult i sin Haand5 ).
61. Lavendel har været brugt saavel i Almuemedicinen (se Hjertensfryd) som til at holde Møl o. desl.
borte fra Klædekisten; man bandt Buketter af L., som
lagdes i Kisten32 ) (se ogsaa Pæon).
62. Leverurt, se Anemone.
63. Lilje har fra gammel Tid været Indbegrebet
af det Skønne, hvilket bl. a. ses af Brugen i Folkeviserne67) . Ogsaa op mod vor Tid er dette Tilfældet,
hvorom bl. a. dette Rim siger om en Snaps 22 , 68):
Du staar for mig som en Lilje;
jeg drikker Dig med god Vilje.

64. Linden har ligesom Liljen haft en smuk Plads
i Folkeviserne67 ), - ja, ogsaa i de gamle Viser har den
ofte funden en Plads, saaledes bl. a. i en Folkevise fra
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Aalborgegnen43 , 69 ). Man sa gde, at det var for at værne
Kirkerne imod Lindorme, at man plantede L. paa
Kirkegaardene 46 , 70 ).
65. Lyngen har været Hedebondens Ulykke saavel
som hans gode Hjælp. Sprang Jorden i L., betød det
nyt Arbejde og Tab, -brækkede han L., og gav Jorden derefter Grøde, blev det til hans Fortjeneste. Toppen er brugt til Forbedring af sløje Hedeveje, til Tækkemateriale saavel som til Brændsel og i en snæver
Vending til Føde; om ret megen Tro er der vist ikke
Tale, dog sagde man, at »Blomstrede L. ovenud, betød
det streng Vinter«18 ) (se ogsaa Kartofler).
66. Løg er brugt til at borttage Vorter med. Man
skulde ridse et L. korsvis og gnide Vorterne dermed;
saa skulde L. kastes i Ilden, og Vorterne vilde forsvinde56). Indgav man Hestene Hvidløg, tog man Styrken fra dem, som er i Selskab med dem 24 ) (se ogsaa
Kaal og Frugttræ).
67. Løvetand er en af de Planter, der har faaet
flest Tilnavne, saasom Hundeurt, Troldheks, Fandens
Mælkebøtte o. m. fl. 3 , 12 ). De afblomstrede Hoveder kaldtes paa vor Egn Præstehovede eller Munkehovede 3 ).
Det hed sig, at den, som kunde blæse Dunene af en L.
i eet Pust, vilde snart komme til Marked eller Gilde 56 ).
Hyrdedrengene morede sig med at blæse Fnuggene af,
og lykkedes det dem ikke at blæse dem alle af, kunde
de af dem, der var tilbage, tælle sig til, hvormange
Klokken var slaaet12 ). Og af de bløde Stængler har
Børnene flettet sig )) Urkæder « og ))Halskæder«, uden
at der dog vist er knyttet nogen Tro dertil 12 ).
67. Løvstikke, der nu er meget sjælden at finde
dyrket, og som i gl. Dage vel aldrig heller har hørt til
de almindeligste Planter, har fordum været brugt til
Lægedom saavel for Dyr som Mennesker12 ). Man holdt
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strengt paa, at der Valborg Dag (1/s) eller St. Hans Dag
(24/6) skulde gives Køerne L. at æde 12 ). Fra Malle har
man en Beretning, der fortæller om en døvstum Pige.
Hendes Moder havde en Nat drømt, at der groede en L.
i deres »Kringgaardsdige «, lige uden for Døren. Hun
sagde til Manden, at han skulde finde den, og de gav
saa Pigen nymalket Mælk gennem d en hule Stilk af L.
Imedens Moderen nu roligt malkede videre paa sine
Køer, kom de løbende og meddelte, at Pigen kunde
snakke, og det fortælles til slut, at hun nu er Jordemoder31).
68. Malurt har været brugt til en Mængde Sygdomme, og kun Hylden var anset at være omtrent lige
saa god som M. 12 ). Mod Sommersygen skulde man
lægge en grøn M. paa Smørrebrød og tage 3 Bidder
3 Morgener i Træk 44 ); ellers var det gerne som The, den
brugtes. Nogle Steder holdt man paa, at den helst
skulde skæres St. Vols Dag (29 /1) 44 ), andre Steder mente
man, at det var bedst til Bartholomæi Dag (24/s) 24 ) (se
ogsaa Bynke og Hyld).
69. Mesterrod har fordum været anset for at være
virksom mod alskens Hekseri og Trolddom, og den
brugtes derfor ofte i dette Øjemed, særlig i Jylland i
Forbindelse med Hør (se dette). Om det saa var Kvæget, hjalp den dette af med Forgørelse, og derfor bandt
man M. om Hornene paa Fæet, som var forgjort 23 ).
70. Misteltenen, som den blinde Høder skød Baldur
med10 ), og som tidligere har været saa udbredt i Landet12), er nu praktisk talt forsvunden og med den tillige
den Tro, der sikkert har været knyttet til den32 ) . Man
mener dog, at den har været brugt omtrent som Flyverøn (se Røn) og bl. a. til at hæve Forgørelse ved en
Bøsse12 ). Nu synes den at indgaa som en traditionel
Bestanddel ved vore Julefester 32 71 ).
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71. 1Vlyrten har været dyrket i Stuer for at kunne
forsyne giftefærdige unge Piger med Materiale til deres
Brudekranse72 ). Om nogen særlig Tro i saa Henseende
kendes intet fra vor Egn.
72. Nælde, se Brændenælde.
73. Perikum brugtes af Maren Haaning i hendes
Medicin som Perikumolie54 ).
74. Persille har ofte været Midlet til Formning af
Spottegloser. Du er en net Persille, hedder det, - og
med P. pyntede Kællingen en vis »uartig« Legemsdel,
idet hun sagde: Velkommen i det Grønne 22 ).
75. Piletræet hører til vort Lands ældste Vegetation3), og Regeringspaabud har krævet, at Bønderne
aarligt skulde plante et vist Antal deraf 1 ). Bortset fra
Hyld og Kaal er der næppe nogen Plante, som i den
Grad er bleven knyttet til Almuen, det være sig til
Hegn, Flettearbejder eller Medicinen (se ogsaa Hassel),
ligesom det har været et Frugtbarhedens Middel12 ).
Man ansaa Pil for at være livgivende, Livskvist, og
derfor skulde man sætte nogle Pilekviste der, hvor man
vilde dyrke Frugttræer (se dette Ord), og tage dem op
igen Vor Frue Aften (25 /a) 18 ). Og den, som vilde søge
efter en Skat og forstod sig paa sligt, skulde tage en
Pilevaand skaaren med særligt Kundskab, og med den i
Haanden søge, indtil han fandt Stedet for Skatten, og
der grave efter den 5 ), - dette Raad er hos os særligt
brugt til at finde Vand, og i nyere Tid tillige til at finde
MergeP 3). Saavel fra Aars og Havbro haves Optegnelser om Vandsøgere med Pilekviste28 29 ) , og det fortælles om en Brøndgraver Per Dyrby fra Aars, der ofte
har været med til at vise Vand, at han dertil brugte en
Pilekvist, 1 /2 Alen lang; fra Midten af den udgik en
Sidegren 1/4 Alen lang. Den yderste Gren sænkede sig

120

Johannes Tholle

mod Jorden hver Gang, mannaaede et Sted, hvor der
var Vand28 73 ) •
Mod Vorter brugtes det at tage en Pilepind og deri
at skære saa mange Hakker, som man havde Vorter.
Derefter skulde hver Vorte stikkes tilblods med en
Naal, og noget af Blodet bringes ned i Rakkerne, og
Pinden kastes bort i rindende Vand. Varterne vilde da
forsvinde, og den, som tog Pinden op, vilde faa dem 5 ).
Tog man af to Piletræer et Blad af hvert og skar eller
hakkede det smaat og gav to Elskende det at drikke fastende, vilde de ikke mere elske hinanden 13 ).
Piletræets livgivende Egenskaber har fornodenHig
været Aarsagen til, at Pileved ikke maatte brændes,
men skulde kastes i Vandhuller28 ); men man var dog
klar over, at Veddet til praktisk Brug ikke var saa
værdifuldt som f. Eks. Egetræ, og man sagde, at »Af
Piletræer falder ej Egespaan22 ), samt at22 )
Hvem, der bygger af Bøg eller Pile,
har aldrig hverken Ro eller Hvile.

Ogsaa som Spaastikke har Pilen været brugt6 ). Man
sagde, at P. og Poppel vendte Bladene ved Solhverv12 )
(se ogsaa Hyld, Kaal og Fastelavnsris).
76. Poppel har Almuen aldrig ret vel kunnet skelne
fra Pil, og det er for saa vidt ikke saa mærkeligt, som
Botanikerne heller ikke synes helt klar over de botaniske Forhold. Almuen har endog formet Navnet Poppelpil
om almindeligt plantede Træer af en af Arterne32 ) •
Ogsaa Esp har været brugt som Betegnelse for Poppel
(se Esp) , og som saadan har P. været et Middel i Folkemedicinen. - Man sagde, at naar Balsampoplen lugtede stærkt, betød det Tegn paa Blæst24 56 ).
77. Pors har undertiden været brugt som Tilsætning til Øllet i Stedet for Humle (se dette Ord6 ). Den
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har næppe haft synderlig Betydning i Almuetroen, og
bortset fra, at man sagde, at Heksene kunde sidde paa
Porserafter og malke, kendes intet 23 ) (se dog Følfod;
se ogsaa Majbøg).
78. Pæoner har til vore Dage spillet en vis Rolle
i Folkemedicinen74 ). Til et Barn, som havde ondt for
Tænder, skulde man tage 40 Pæonkærner og trække
dem paa en Traad at binde om Halsen paa den Syge.
Hver Morgen derefter skulde man tage en Kærne af
Traaden, støde den og give den Syge den i Vand tillige
med nogle Draaber Blod af Faderen og Moderen 23 26 31 ).
Endnu til vor Tid kan der blive spurgt paa et Apotek
efter Pæonkærner til sligt Brug74 ). - Man kunde ogsaa
St. Hans Aften opgrave en Pæonrod og hænge den
om den Syges Hals, - han friedes da for Sygdommen23 26 31 ). I en Recept, som er tillagt Kong Fr. J5), er
det anbefalet at bruge 3 Pæonkærner med Lavendelvand og Fedt fra en hængt Forbryder mod »faldende
Sot« 5 ).
Det har sig med Pæoner ligesom med Husløg, at de
maatte ikke medtages, naar man flyttede 56 ).
79. Pæretræet har i Forhold til Æbletræet kun
spillet en ringe Rolle i Frugttrædyrkningen og endnu
ringere i Folketroen. Her har den i Virkeligheden næppe
været knyttet til andet end nogle Spottegloser o.l., der
sagde, at l>Hvem der vilde klavre højt, faldt ofte i
Skarnkassen« 22 ), eller at »den, der kravlede op i Træet,
havde Ret til Pærerne« o.l. 22 ).
80. Revling. Heksene pudser deres Sko med R. St.
Hans Aften, før de rider til Bloksbjerg, - derfor er
de ikke gode at spise efter den Tid (se ogsaa Blaabær)29).
81. Roe, se Kaal.
82. Rosen er utvivlsomt den bedst kendte og mest
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yndede Blomst, - saa kendt og yndet er den, at -rose
er blevet Endelsen i en utallig Mængde Blomsternavne,
ja, at endog Børn og visse Steder ogsaa Voksne kalder
enhver smuk Blomst for Rose. Rosen har været besunget og beskrevet de utalligste Steder, og ogsaa i Folkeminderne har den faaet en smuk Plads. Et Sagn fra
Jylland fortæller om Oprindelsen til den vilde Rose
(Hunderosen), at da Djævelen var blevet nedstyrtet fra
Himmelen til Jorden, var han ikke fornøjet med Op·
holdet her, og han skabte da en Tornebusk, der skulde
vokse helt ind i Himlen, og ad hvis Tornestige han
vilde klatre op til Himmelen igen. Men Gud lod alle
Tornene krumme sig nedefter, saa det fik han ingen
Glæde af12 ).
Man sagde i Jylland, at naar et Rosentræ ikke spirer
om Foraaret, men ved Midsommertid, skal det nok
komme til at gro 24 ); men kom der to Roser paa een
Stilk, varslede det Død (Lyngby Sogn, Hellum Herred14 75 ). Man sagde ogsaa f. Eks. om en ung Pige,
at »En Rose pynter sig selv«, og om Lykken, der aldrig
er ublandet, at der vokser ingen Roser uden Torne,
at Rosen er aldrig saa skøn, den visner jo22 ) . Ofte er
Roser bleven plantet paa Grave som Tegn paa Troskab, saaledes i det jyske Eventyr »Askenbasken« 65 )
(se ogsaa Figen76 ). Maren Haaning brugte ogsaa Rosenpomade i sin Virksomhed med at kurere Folk54 ).
83. Rosmarin maatte man ikke lugte til, for saa fik
man Kræft i Næsen 31 ).
84. Rugen, vor almindeligste Kornsort, har naturligvis affødt megen Tro og Tradition, og man spejdede
længe efter Tegn paa, om det vilde blive et godt Rugaar. Var der mange Bær paa Rønnebær, vidste man,
at næste Aar vilde give en god Rughøst14 18 ), og blev
Mikkelsdag tør, kunde man saa Rug i en Bæk,- blev
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den vaad, var det modsatte Tilfældet, sagde man i
Elleshøj2 4 ). En tør Marts sammesteds sagde man vilde
give et varmt Ruggulv 24 ), og i Strandby, at. Rugen til
Majdag skulde kunne skjule en Krage 24 ). Almindeligt i
hele Amtet var det, at 24 )
Per Fængsels Regn (1/s)
gør Hugen klejn (i Kæmen),

og, at var der Hul inden i Rugkæmerne, var Rugen
tjenlig til at høstes; lod man den staa, til Hullerne lukkede sig, blev den overmoden56 ).
For at et Menneske skulde blive en god Sædemand.
skulde man lægge ham som nyfødt i et Sædeløb (Saakurv). Jordemoderen skulde da strø Rug paa ham og
foresige Moderen: »Lige saa mange Guds blide Ansigter (Udtryk for Rugkorn), som her ere, lige saa mange
Fald skal Vorherre bevare dig fra << 45 ). Rugkom skulde
altsaa her være livgivende og frugtbringende, og at de
ogsaa var et godt Middel imod Forgørelse ser vi af
Reglen om, at dersom der var noget i Vejen med Mælken, skulde man tage 3 Rugkorn af en og samme Vippe
og stikke dem ind under et Baand paa Kærnen5 ). Naar
man indtog en Hest af Græsset, skulde man ikke give
den noget Vand før anden Dags Aften, og saa skulde
den tilligehave Rughakkelse samt rødeRønnebær under
Foderet24 ).
Paa St. Peders Dag (1/s) maatte man ikke spise
Rugkærner, for saa blev man ikke mæt Aaret rundt,
sagde man i Aaby24 ) (se ogsaa Boghvede, Bregne, Byg,
Blaabær, Havre).
85. Rugrøllike var god at komme i The for Mennesker og i Foderet for Kreaturer26 ).
86. Røn. Det har fordum været Skik i Jylland paa
Volborg Dag aarle om Morgenen at signe Hus og
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Hjem og alt, hvad dertil hørte. Bonden tog en Flyverøn
(Gren af Røn, som var vokset i et Træ) i sin Haand og
stillede sig ved Gaardsledet med Ansigtet vendt mod
Øst og læste saa en længere Formel5 ). Dette gjordes
ud fra den Tro, at mod Flyverøn kunde Hekse o. desl.
intet udrette. Derfor skulde man ogsaa St. Hans Aften
helst bære Pinde af Flyverøn paa sig5 ), ligesom alle
Døre skulde befæstes med dem 5 ). Man gjorde undertiden Redskaber af Flyverøn af samme Aarsag 13 ), ja,
endog Ligkister12 ), og til St. Hans borede man Hul i
H o mene paa Kvæget og satte Fl. deri, for at ingen
»uvedkommende« skulde malke det7 7 ). Det var ogsaa
godt at lægge Pinde af Fl. overkors Volborg Aften 12 ).
Naar Rønnebærrene var modne, kom Fuglene og
sloges om dem, og man sagde da, at 21 78 )
Naar Rønnebærrene er røde,
er Middagssøvnen øde.

(se ogsaa Hyld, Hør, Rug og Mesterrod j.
87. Sankt Hans Urt er Spaablomster og vasler saavel om Kærlighed som om Liv og Død. Det har været
en gammel Skik paa Landet at plukke St. Hans Urter
paa St. Hans Dag og sætte dem i Bjælken under Loftet; man satte dem to og to for Forældre, Søskende,
Forelskede o. s. v., og voksede de to da imod hinanden,
betød det Sympati, Kærlighed eller Bryllup, voksede de
fra hinanden det modsatte. Døde en af dem, varslede
det Død for den, den var sat for 5 13 79 ) (se ogsaa Brændenælde).
88. Sankt Peders Urt, se Gøgeurt.
89. Siv. Et Sagn fortæller, at en blind Præst havde
haft den Aabenbaring, at han skulde blive seende,
saafremt han kunde finde en Sivbusk paa Hjørnet af en
vis Kirkegaard. Her skulde han da grave og finde Vand
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at to sine Øjne med. Han fandt Siven paa Skørping
Kirkegaard og blev seende38 ).
90. Skarntyde har affødt Betegnelsen »Skarntyde
Mølle« om et opdigtet Sted, som man »aldrig har set
og aldrig vil faa at se« 22 ).
91. Skovmærkerne i Jylland lugter ikke efter Valborg Dag, for da havde Heksene ladet deres Vand paa
dem 26 ).
92. Skræppe. I Ulvborg Cyprianus siges, at man
for at komme af med Hovedpine skal tage et Blad af
den gule Skræppe, sætte den paa Hovedet og sige 3
Gange: I Jesu Navn udsigner al Værk og Vee af N. N.
hans Hovedpandeben. Din Hoved skal ej bryde med
Ondt mere, førend Jomfru Maria føder Sønner flere.
- Man skulde 3 Gange spytte paa Bladet og gnide det
ned ad Næsen, hvorefter det skulde lægges ved et Markskel, hvor den Syge ikke kom. Men det maatte ske stiltiende45). Skræpperødder ansaas ogsaa for at være gode
mod Tandpine, - dog ikke Tordenskræppens Rødder23).
93. Slaaen, se Byg.
94. Smørblomst skulde man holde under Hagen.
Gav den saa en gul Plet, havde Vedkommende Smørlykke56).
95. Soldug, ogsaa kaldet Iglegræs, gror i Mosen,
og man mente, at naar Faarene aad deraf, fik de Igler
i Leveren og blev tossede12 24 ).
96. Stedmoderblomster maatte man ikke lugte til,
for saa fik man en Stedmoder56 ). Men spiste man den
første Blomst om Foraaret, fik man ikke Kirtelsyge det
Aar 28 ) (se ogsaa Kløver).
Almindeligt kendt er Troen paa, at det er en Stedmoder med hendes egne og hendes Steddøtre, der eJ
»afbildet« i Tegningen i Stedmoderblomsten6 ).
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97. Søblad, se Aakande.
98. Tandurt, se Bulmeurt.
99. Tidselen er ligesom Tjørn lidet agtede Planter,
- ja, de er endog opfattet som Uhumskhedens og Forbandelsens Blomster12 ), for en hel Del paa Grund af
deres Tilknytning til Bibelens Beretninger (Torne og
Tidsler12 ), dog er Mariatidslen knyttet til noget smukt,
nemlig en Episode under Flugten fra Ægypten12 ). Synderlig Tro er der ikke knyttet til Tidslen; men det fortælles dog at de gamle Køer siger om den 22 ) :
Giv mig Tidsler i mit Hø,
saa giver a dæ Smør i di Grø,

og det var jo ikke det værste. Om en Person, der snakker meget, siger man, at han skal have Tidselolie og
Nældefedt 22 ), og Gaaden siger80 ) :
Jeg ved et lille Land,
jeg kan dække med min Haand,
det kan stikke, det kan staa,
det har en laaden Hue paa,
slaar til den, r yger den af,

og det er en Tidsel med Blomst og Frø; Gaaden kan
være varieret over samme Thema80 ) .
Til at »binde Ulvens Mund « hed det sig fordum,
at man skulde læse følgende Formel45 ): ))Jesus gik ud
ved Havsens Sand med Kæp og Stav i hans Haand.
Far hen, du slemme Ulv! Bondemandens Ganger graa
skal du lade staa. Tidsel og Tvang skal være din Føde
og din Næring, i de tre deres Navn .... Amen« (se
ogsaa Bynke).
100. Tjørnebuske og -træer er ofte besværlige at
have paa Marken, idet de tager unødig Plads op og er
vanskelige at rydde. Baade af denne Aarsag og af T.
Tilknytning til Bibelberetningerne er T. ilde set (se
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Tidsel); til en hel Del bestemte Tjørne i Landet er der
knyttet særlig Tro, saaledes ogsaa til flere T. indenfor
Amtet. Særligt gælder det Tjørnen paa Burmands Grav
paa Biersted Kirkegaard 28 37 46 ).
Det var spaaet, at der skulde vokse en Tjørn op af
hans Hjerte, naar han var død, og heri skulde Skaderne
hvert Aar bygge, og naar der blev 9 Æg, skulde Biersted Kirke falde sammen28 ). Der har været 9 Æg i en
Skaderede i den Tjørn, som staar ved Kirken, nemlig i
Begyndelsen af Aarhundredet, og kort efter mistede
Kirken sit Taarn, idet det blev nedrevet. Da Skaden
sidste Gang byggede i Busken, var Kirken forfalden~
men den blev saa istandsat, og Skaden forsvandt 37 ).
Efter et Par andre Beretninger skal der paa samme
Kirkegaard være en Tjørn paa Graven for en Mand,
som var anset for at være en Varulv 37 46 ). Da han
skulde begraves, stak en Mand i Ligfølget en Tjørnekæp i Graven, idet han sagde, at: Hvis Du har været
en Trold, da vokse denne op af dit Hjerte, - og saavist som denne Tjørnekæp aldrig kan blomstre og gro
fast, saa vist kommer denne Mand aldrig i Himmerige.
Da Folk havde været i Kirke og kom igen, havde Tjørnen blomstret og sad fast i Jorden, saa ingen kunde
rykke den op 46 ).
Rundt i Landet vokser der Tjørne, som man tror
plantet paa Grave fra Den Sorte Døds Dage, og mange
af dem tør Folk ikke røre 12 ). Dette er bl. a. Tilfældet
med 3-4 Tjørne paa Ulsted Kirkegaard31 ), og om en
Rødtjørn, som indtil c. 1918 stod ved venstre Side af
Vejen fra Visborg til Glarupgaard og Urenholt, hed
det sig, at der huserede et Væsen, som kaldtes »Snatkammer«28 37 ) (se ogsaa Røn). Almindeligt er den Tro,
at Lærkerne ligger i Dvale under Tjørnebuskene24 81 ).
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101. Tjørnekørvel brugtes af Maren Haaning i hendes ,, Lægevirksomhed «54 ).
102. Tobaksblade brugtes fordum i Jylland mod
Frostknuder. De skulde paabindes med Silke26 ).
103. Tobaksblomst, se Kornblomst.
104. Tordenskræppe brugtes mod Vandsot. Man
skulde binde Bladene om de syge Lemmer26 ) (se ogsaa
Skræppe).
105. Troldsmørsvamp brugtes af Trolde at smøre
paa Folks Døre eller Vægge. Man skulde herimod
bruge Folkeskarn, Hareskind m. m. og komme Trold-·
smør deri og banke det godt med en Økse5 ) .
106. Tusinddyder og Tusindfryd, se Bellis.
107. Ulvefod er i Jylland brugt at lægge i sur Vin
og surt Øl for at borttage den daarlige Smag12 ).
108. Vibefedt mente man havde to Rødder, hver
af Skikkelse som en Menneskehaand. Den ene var Marieshaand, og den vilde synke, naar den kom i Vand;
den anden var Judashaand, og den vilde flyde ovenpaa, da den var falsk 18 ).
109. Æbletræet har været dyrket hos Nordboerne
i mere end 2000 Aar, uden at man dog kan udtale sig
nærmere om Oprindelsen til denne Dyrkning83 ). Det er
oprindeligt vildtvoksende hos os 2 ), og i Asatroen har
Æblet faaet en smuk Plads som Yduns foryngede
Frugter, ligesom siden saavel Harald Blaatand som
Wilhelm Tell har skudt et Æble af Hovedet paa Mennesker12). Ogsaa til Bibelens Beretninger har det Tilknytning, dog saaledes at forstaa, at det ikke nævnes
i Bibelen, men Folketroen har udlagt Beretningen om
Syndefaldet saaledes, at det var med Nordens ypperste
Frugt, et Æble, at Eva fristede Adam. Og fra denne
Opfattelse har man den Tro, at det er et »Adamsæble«,
Manden bærer paa sin Hals (Strubehovedet61 ). Oven-
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ikøbet siger man i Østjylland, at har en Mand et stort
Adamsæble, betyder det, at han er kvindekær13 ).
Fra gammel Tid har det været anset for et godt
Middel til Sundhed, om man Paaskemorgen fastende
spiste et Æble, og til vore Dage er det praktiseret82 ) .
Og er en ung Pige, idet hun skræller et Æ., saa heldig,
at hun kan skrælle det i eet Stykke, saa betyder dette,
at hun vil faa en ny Kjole i nær Fremtid5 ). Og skræller
hun det i eet Stykke og kaster det bag over Hovedet,
vil det lægge sig paa en saadan Maade, at det danner
Forbogstaverne til den Tilkommendes Navn5 28 ). Og
havde hun flere Tilbedere, skulde hun Nytaarsnat
klistre Æblekærner paa Pande, Øjne og Kinder, hver
Kærne for en bestemt Tilbeder. Den Kærne, der blev
siddende, til hun vaagnede, betegnede hendes Tilkommende82). Vilde hun vinde en bestemt Karl for sig,
skulde hun efter en Beretning fra Rørbæk tage et Æble,
skære det i 16 Dele, og disse samles saa i et Klæde, som
derefter bindes under venstre Arm. Naar Æ. var tilstrækkeligt tilsvedet, presses Saften ud og hældes i en
Drik, som bydes den udsete14 28 ). Var det en Karl, der
vilde vinde en Pige, skulde han stikke sin venstre
Haand tilblods og lade 3 Draaber deraf rinde ned i et
lille Hul i et Æble. Naar da Pigen spiste dette Æ., vilde
hun blive saa betagen af Elskov til ham, at hun vilde
følge ham overalt og søge at være i hans Nærhed, selv
om hun forhen ikke har kunnet lide ham 13 ).
Som bekendt er Duften fra Æbler ret stærk, og det
fortælles, at Hestene trættes af at køre med Æ. af denne
Aarsag. Derfor har Torvebønderne taget Brød med til
dem 24 ). Den bedste Kærne af et Æ. skulde kunne give
gode Frugter uden Forædling. Dette skulde bl. a. være
bevist med Sorten Filippa56 ).
Ikke alle Æbler er lige gode, - ikke mindst holder
9

130

Johannes Tholle

kun faa af at spise Skovæbler, og der gaar mange Vittigheder om dette Æ., hvis Smag er ram og sur. »Det
er ikke godt at lære Fruerhund at spise Skovæbler,<<
sagde man om En med fine Fornemmelser, - og »Et
smukt Æble kan gerne være surt<<. Men "Æblet falder
aldrig ret langt fra Stammen<< 22 ).
En smuk Plads i Kongemagtens Insignier er givet
Æblet i Form af "Rigsæblet<< 84 ).
110. Ærter har været dyrket i Aarhundreder, og
man har ment, at de lykkedes bedst, naar de blev saaet
i sidste Maaneskifte5 ). Men dersom de blev afhugget
i Nymaane, blev de haarde og »onde<< at syde og koge;
'saaedes de i Østenvind, blev de haarde, hvorfor ingen
af disse Dele maatte ske. Almindeligvis saaedes de en
Langfredag 24 ).
Foruden til Føde har Æ. ogsaa været brugt til at
aftage Vorter og til at finde den Elskende. I første Tilfælde skulde man i første Nymaanetime stryge Vorterne een for een med en Ært. Alle Ærterne skulde saa
bindes sammen i en Klud, som kastedes bag over Hovedet; den, som fandt Kluden, vilde faa Vorterne 5 ).
Man kunde ogsaa i Stedet for at binde Æ. i en Klud
kaste dem een for een over Hovedet ned i en Brønd.
men saa lydløst, at man ikke kunde høre derri falde 5 ).
Dette kaldtes at »tælle Vorter bort<< 5 ). - I det andet
Tilfælde skulde man hæfte en Ærtebælg med 9 Ærter
i (en Niært) over Døren ind til Stuen, og den Person,
der først kom 3 Gange gennem Døren, bar Navnet paa
den Elskende5 ).
Huggede man Hovedet af en Hugorm og kom en Æ.
ind i Hovedet og begravede dette, skulde man tage en
af de nye Æ., der voksede op, og bære den paa sig, saa
var man skudfrP 8 ). Og paa Hellig Tre Kongers Aften
skulde man kigge op paa Himlen og se efter, om der
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var mange Stjerner, for saa mange Stjerner, der var,
vilde Ageren give Ærter8 2 ).
Ogsaa Æterne har maattet lægge for med Henyn til
Spottegloser og Skæmtesprog. »Svup, sa' Ole Jensen,
han slog sin Kone i Rumpen med en Ært,« er en af
disse mange 21 ), hvoraf en enkelt paa Rim siger22 ) :
Ærter og Flæsk,
Kartofler og Tæsk.

At hænge sammen som Ærtehalm er en meget træffende Sammenligning; thi intet er vel værre at faa
redet ud fra hinanden, og Udtrykket Grønært om en
Grønskolling er ogsaa vel anbragt22 ). Man har ogsaa
Børnelegen, at »plukke i Burremands Ærter« 21 ).
Ærtebølle ved Limfjorden skal have sit Navn deraf,
at et Skib med Ærter engang skal være strandet der.
Ærterne skyllede op paa Stranden og bredte sig38 )
(se ogsaa Boghvede, Kaal og Kløver).
III. OPDIGTEDE PLANTER, KOLLEKTIVE
BETEGNELSER M. M.
111. Almanakfrø er en Spøgefugls Opfindelse af et
Ord, som intet er og intet betyder. Drengene i Jylland
sendes til Apotheket efter A. 6 ).
112. Blomster er fra Tidernes Morgen brugt til Fest
og som Pynt, foruden at de som allerede nævnt under
de forudgaaende Gloser har været brugt i adskillig
andet Øjemed. Ikke alle Blomster ansaas dog for lige
gode, og f. Eks. maatte Bryllupsbordet ikke pyntes med
hvide Blomster, for saa blev Børnene stygge5 ). Nogle
sagde endog, at det ikke var ligegyldigt, hvad Farve de
Blomster havde, som m an drømte om. Nogle ansaa
røde Blomster for at være ildevarslende5 ), andre, at det
netop betød Lykke at drømme om disse, men at det
9*
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betød Dødsvarsel, om man drømte om hvide Blomster18). Paa en Kirkegaard maatte man ikke plukke
Blomster, for saa kom den Døde om Natten og hentede
dem 14 28 ) (Nørre Sundby, Rørbæk).
Ved Majfesterne brugte man at pynte Træet med
Blomster (se Majtræ og Bøg), og ved St. Hans Dag
skulde den Ko, som var Trækkeko, i Aaby have en
Blomsterkrans om Halsen, og naar den kom hjem,
skulde Kransen lægges op over Døren, ellers vilde en
af Køerne dø inden Aarets Udgang85 86).
113. Dukatfrø, Oprindelse og Tydning som Almanakfrø.
114. Fastelavnsrisethar næppeværetbrugt ret meget
i vor Egn, og om specielle Optegnelser herfra er der
ikke Tale her. Risels Oprindelse gaar tilbage til det gl.
Rom, og i ældre Tid var det Kvinderne, der blev risede,
idet man ansaa det som et Middel til Frugtbargørelse6 ).
I Jylland har man ogsaa talt om Langfredagsris, idet
man paa L. skulde give de Ris tilbage, man havde faaet
Fastelavnsmandag6 21 ). Man brugte gerne Ris af Birk,
Pil m. fl. 87 )
115. Frugttræernes Pleje har der i ældre Tid ikke
været gjort meget ud af, bortset fra lidt Beskæring, og
hvad Ens Tro nu sagde En, der skulde gøres. Man
vidste, at dersom man Juleaften stak Pilekviste i Jorden paa det Sted, hvor Frugttræerne skulde sættes,
og atter trak dem op til Vor Frue Dag, saa fik man
god Frugt paa Træerne 24 ). Og til Jul skulde man ogsaa
arnvikle dem med Halmbaand, thi ogsaa dette hjalp
med til (i Ullits) at frugtbargøre dem 28 ). Nytaarsaften
skulde man gaa ud i Haven og ryste Træerne godt
igennem,- dog kun, dersom det blæste. Var det der·
imod stille Vejr, skulde man blot se lidt til dem, saa
vilde de bære god Frugt næste Sommer5). Beskæringen
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skulde efter nogles Formening foregaa den 8. 24 ) eller
9. Juni56 ) , - efter andres Formening var den 9/G Kl. 9
det eneste rigtige 24 ), og atter andre holdt paa, at den
bedste Dag var Abelones Dag (30h); saa groede de
bedst26 ). Hængte man om Sommeren Skalotteløg op
i Frugttræerne, vilde Fuglene ikke tage Frugten, da de
ikke kunde taale Lugten af Løg 56 88 ).
116. Græsset er i de side Egne og adskillige andre
Steder paa vedvarende Græsgange, lange Grøfter o. desl.
Steder en Ting af Vigtighed, og for Kvæget er det af
Betydning, at der er nok af Græs (eller Hø). Bonden
har derfor ogsaa ofte tidligt spejdet efter, om næste
Aar vilde give godt Græs og god Slæt, og om han i den
Vinter, han var i, skulde spare paa Høet eller kunde
bruge løs. Var det ondt Vejr ved Kyndelmisse (2/1),
kunde han nu trygt rive Høet ud af Stakken, for saa
vilde der blive nok af det næste Aar; men var det godt
Vejr, skulde han plukke smaat5 ). Frøs det Gregori Dag,
var der Nogle, der sagde, at det vilde blive ringe Slæt
og et ringe Græsaar, mens andre sagde, at 5 )
Greg01·i Tø (12 /a)
er saa god som 24 Læs Hø,

eller at endog 28 )
Frue Nats Tø (25 /a)
er saa god som 100 Læs Hø,

ja, i Aaby mente man, at Barthelmøs Tø (2 4/4) ogsaa
var saa god som 100 Læs Hø 24 ). Frøs det første Paaskenat, vilde der i det Aar kun blive lidet af Hø og Smør5 ),
og faldt der Regn paa Margrethes Dag (13h), kom Bonden til at stjæle sit Hø og sit Korn ind5 ) ; men 56 )
Gror Græsset med yaade Lokker,
da kan det høstes med tørre Sokker.
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Kløver og Græs skulde helst saas i Maanens Opgang, saa groede det stærkest 24 ), og med Hensyn til
Høsten, da mente man, at naar Hjejlen fløj i Slæt,
sagde den »Kyhy«, og det betød »Kør Hø!« og saa
skulde man passe paa, for saa vilde det blive vanskeligt at faa det bjerget51 ). Og naar Frøen sang Tørvene
hjem, og Kukmanden kukkede Høet hjem, saa vilde
man hverken faa Tørv eller Hø for tørt24 ). Men det Hø,
der mejedes i tiltagende Skifte, blev dog det kraftigste
Foder til Mælk og Fløde5). Naar da Høsletten var i
Gang, og Kukkeren havde set de første 9 Høstakke, saa
stak han af, for saa var Sommeren paa Hæld5). Og
man vidste, at dersom Hundene gav sig til at æde Græs,
betød det Uheld, ja, maaske endog Død5). Afkog af
Høfrø er bleven brugt mod hovne Ansigter 23 ).
En ejendommelig Tro er det, at Syge, naar de krøb
igennem en Græstørv, der var skaaret ud som en Krans,
vilde blive raske. Kransen skulde lægges tilbage i Stilhed5). Og gik man Nytaarsaften ved Solnedgang op
paa en Kirkegaard og lagde sit Hoved paa en Græstørv, vilde man se alle dem, der skulde dø i det næste
Aar, vandre omkring mellem Gravene5 ) (se ogsaa Poppel og Kløver).
117. Halm maatte ikke brænde, for der kunde være
Kærner i den 6 ). En Undtagelse gjaldt dog for Lighalmen (se Havre). Man mente ogsaa, at dersom man
brændte Halm, kunde det være, man fik for lidt næste
Aar24 ). Halmbaand bunden om Frugttræerne skulde
befordre Frugtbarheden, og Halmstraa lagt overkors
var godt mod Hekse 6 ). }Egtefolk maatte ikke have Boghvedehalm i Sengen, for saa fik Børnene rødt Haar6 )
(se ogsaa Havre).
118. Juletræet er saavel historisk som folkloristisk
kun for et Barn at regne; men da i vor Tid et stort
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Kontingent af J. netop afgives fra vort og de tilliggende Amter, spiller det dog nu en stor Rolle i Amuelivet. Om nogen Tro er der næppe Tale (se Gran og
Kaal) 89 ) .
119. Kransen har som Blomsterne været brugt til
Livets og Dødens Fester. Naar Bygningshaandværkeren
har gjort sit Arbejde færdigt, hejses Kransen over Spær
og Lægter, ofte den tredelte Krans, og naar Majtræet
var rejst, eller naar Bruden er rede til at gaa til Alteret,
smykkes hun med Brudekransen (se Majtræet og Myrten) 90 ). Og naar Livet er slut, lægges Ligkransen paa
den Dødes Baare som en sidste Hilsen fra dem, der
blev tilbage, som en Tribut til Naturen. Brudekransen
maatte i Jylland ikke prøves paa Brudens eget Hovede,
naar den var bunden; men naar hun først havde den
paa, kunde ingen Djævel gøre hende noget Ondt, før
hun atter havde lagt den 6 ).
120. Krydderposen var i gamle Dage hvert Hjems
Hjælp i en snæver Vending, naar der var Hovedværk
eller andet alvorligere paa færde. Den skulde fyldes
med Urter til St. Hans Dag91 ).
121. Majtræet har fordum været mange Landsbyers Samlingsmærke ved de aarlige Foraars- og Sommerfester (Midsommertræet). Fra vort Amt haves bl. a.
Optegnelser om Majtræet fra Bislev (en Birk) , Als
(Bøg) 69 ), Astrup (Bøg, her ogsaa Ringridning), Rold
(Bøg), Ravnkilde (Bøg), Farstrup (Bøg) 92 ). »Træet«
i Ravnkilde bestod af flere »Træer« sat sammen med
Tværstænger og pyntet med Kabelejer og Engblomster;
eller ogsaa var Træet købt i Skoven og blev siden pyntet. Det rejstes Pinsenat, og man sang omkring det92 ) :
Vor Majbøg haver vi opsat,
og den satte vi om Pinsenat,
og den satte vi saa fast i Jord,
at den skal staa i 14 Aar.
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I Kølby rejstes den Lørdag før Pinse og pyntedes
med Gran, Nælder, Pors m. fl., ogsaa dette var sammensat af flere »Træer«, der holdtes sammen med Tværstænger og Jernringe, og det var anbragt paa Fællesjorden.
Omkring det dansedes Pinsenat og l. Pinsedag. Det
blev staaende til Høbjergningen, og Pynten blev brændt
St. Hans Nat92 ).
122. Rosin med en lille Edderkop i skulde være
godt at spise imod Koldfeber13 ).
123. Træet, baade det voksende og det døde Træ
(Ved), har spillet en betydelig Rolle i Folketroen, og
for vore Oldtidsfolk var Samlinger af Træer og Lunde
hellige Steder, Vi-er. I Træer og Skove troede man
siden hen, at over- og underjordiske Skikkelser havde
taget Bolig, hvilket i Billeder i vore Dage bl. a. er gengivet af Tegneren Louis Moe. Man var derfor ofte angst
for at færdes i Skove og nær enligtstaaende Træer,
saaledes som det flere Steder foran er paavist (se bl. a.
Tjørn). Paa Blomgaards Høj i Vadum Sogn (nær
Vadum Kirke) var der ogsaa et saadant Træ, og der gik
den Tro, at Bjergfolkene i Højen vilde hævne sig, dersom det ryddedes. Engang tog man en Gren deraf til
Piskeskaft, og straks døde den Ko, som blev siaaet med
Pisken (eller Riset af Træet) 37 93 ). En anden Gang vilde
en Præst jævne dette »ugudelige« Træ med Jorden:
men en Karl blev syg, og man ryddede det ikke 93 ).
Om de voksende Træer hed det iøvrigt, at paa Fabinani Dag (2011) steg Safterne af Roden op i Træet5 •
og dersom man kom til at »klæde<< Træer i Jul, kom
man til at klæde Lig i Paaske28 ). Dersom en Gren gik
ud, betød det (efter Sigende i Lyngby), at en af Familiens Medlemmer skulde dø 14 ), og hvor Grenene paa
et Træ var vokset sammen til et Hul, eller hvor der var
trykket en Knast ud af en Planke, sagdes Ellefolket at
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have deres Udgang og Indgang. Et saadant Hul kaldes
i Jylland for ))Ausbor« (Tagskægbo:r5). Naar et Træ
var vokset saadan, at der i Stammen eller ved Sammenvoksning af Grene var dannet et Hul eller en Ring,
kaldtes Træet et Hultræ, og stak man i Stilhed et Barn
3 Gange gennem et saadant Hultræ, idet man hver
Gang læste Fadervor derover, befriedes det for sin Sygdom (sædvanligt Skæver) 5 ). Mod Tandpine skulde man
opsøge et afsides Træ og deraf udskære en Splint, hvormed man stak den syge Tand tilblods. Naar dette var
gjort, sattes Splinten atter fast i Træet, - saa vilde
Smerterne høre op. Men man maatte ikke atter komme
tilbage til dette Træ5 ) (sammenlign Hyld). Imod Vorter skulde man tage en hvid Skovsnegl som Vorterne
skulde gnides med. Naar dette var sket, skulde man
stikke en Pind gennem Sneglen og sætte den op i et
Træ. Heller ikke hertil maatte man komme tilbage, for
saa fik man Vorterne5 ). Træer, som skulde vokse,
skulde fældes (flyttes) i Thord Maaned til Mikkelmis 24 ).
Angaaende det døde Træ, da skulde Træ til at bygge
med fældes mellem Viti og Luciæ Dage (15 /s-13 /t2), og
Træ hugget fra Fuldmaane til sidste K varter, raadnede
ikke. Og Træ hugget mellem begge Vor Frue Dage
(25 /3-8/9) vilde heller ikke fordærves, Træ til at arbejde med skulde fældes, naar Maanen var fuld 24 ).
Var en Ko bleven forgjort, saa den malkede Blod.
skulde man i Jylland tage 9 Slags Blod og deraf gøre
en god Ild. Paa denne Ild skulde sættes en Potte, som
der aldrig før havde været noget i, og i denne skulde
gydes noget af Koens Mælk, efter at alle Huller var
stoppet til og alle Døre lukkede, saa ingen kunde se
derind. Naar Mælken kom i Kog, vilde den rette Person indfinde sig for at komme ind; men saa skulde
man vælte Potten med Mælken om i I1den, og den, som
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stod udenfor, vilde da blive skoldet, og Forgørelsen var
hævet5 ). Imod Gulsot skulde man lade en Træglød
falde 3 Gange mellem Linnedet og Kroppen, og dette
skulde gentages hver Torsdag Aften, til Sygdommen var
forbi 5 ). Mod Feber, Gigt og andre Onder skulde man
skrive nogle Ord af Johannes Evangelium paa en lille
Seddel og gemme den i en Klud eller i Træ, Ler, Guld
eller Sølv, at bære om Halsens 53 94 ).
Det fortælles, at da Jerusalems Skomager var i Nibe,
hvilte han sig under et Træ i Anlæget, -hvilket Træ
vides ikke 93 ).
124. Ønskekvisten skulde enten skæres St. Hans
Nat eller Julenat. I det første Tilfælde skulde den skæres mellem Kl. 11 og 12 af en Hasselgrens Aarsskud,
og man skulde mumle følgende formel: »Gud held Dig,
du ædle Ris ... «. Den »lille Ønskekvist « skulde skæres
Julenat af en Hassel eller Slaaen, ogsaa af sidste Aars
Skud, og den skulde danne en tvekløftet Gren. Naar
man skulde bruge den, skulde man tage den i Haanden
og sige: •Jeg hilser Dig, Du min ædleØnskekvist. .. «45 ) .
Ogsaa Pil kunde bruges, særligt ved Vandsøgning, og
i dette Ø jerned har Ønskekvisten vist tiest været i
Brug95 ).
IV. Re sum

e.

Til efterfølgende er knyttet de med Nummeret nævnte
Planter etc.
Aaret Dage og Højtider: 2h : 41, 116 ; 2011: 123; 12h : 53,
116· 21/ 3: 53 ; 2 ·~/s : 53, 75, 116, 123· '/ 1 : 40, 53; ·~14; 116 ; 'h : 39;
67 84, 85, 91; 10 /~ : 20; '~h : 53 ; •s/6 : 18; S·% : 115; 16/o : 123;
!I·'Utn : 5, 8 9, 13 19 24, 40, 50 53, 67 69, 74, 78, 80, 86, 112,
121, 123, 124 · 2h : ·19; 13h : -!0, 116; n•h : 20; >Dh: 68· no17: 115;
1
1: 80 ; 24/s : 68; 8/o: 123 ; !Uf~: 53 4, 123; 1/ u: 20; 13/te: l23 .
Kri tl T·Timm lfar t ·dag: 18 ; Faslelavn: 8 75, 114· Panske:
53, 114, 123 · Pin e: . 54, 121· Jul : 5, 35, 39, 40, 44, r.a, 70,
115 U8, 123, 124; ry lnar: 1.1 ' l ..u. 44, 48 84:, 115.
l
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Forgørelse, Trolddom eller Midler herimod: 3, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 28, 36, 40, 43, 46, 49, 50, 52, 5.8,
59, 64, 69, 72, 77, 84, 86, 91, 98, 100, 105, 117, 119, 120, 123.
Sundhed, Lægedom eller Sygdom: 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 22, 25, 26, 27, 32, 37, 39, 41, 42, 45, 49, 55, 59, 60, 61,
62, 64, 66, 67, 72, 73, 75, 78, 83, 85, 89, 92, 95, 101, 102,
104, 110, 120, 121, 123.
Hellig eller urørlig: 5, 75, 100, 123.
Elskov, Liv og Frugtbarhed: 7, 14, 19, 21, 23, 36, 38, 40,
41, 51, 53, 57, 71, 75, 84, 87, 88, 94, 99, 106, 109, 114, 117,
119, 123.
Vejr og Klima: 5, 21, 23, 36, 65, 76.
Sæd og Høst: 2, 9, 18, 36, 41, 57, 86, 93, 110, 116.
Lykke eller Ulykke: 11, 31, 40, 47, 49, 58, 67, 71, 78, 94,
96, 98, 100, 109, 110, 112, 116, 123.
Pryd og Fest: 8, 24, 112, 119.
Lig og Død: 6, 16, 17, 30, 41, 50, 53, 82, 87, 112, 116,
117, 119, 123.
Kirkegaard: 5, 16, 36, 64, 82, 86, 100, 116.
Lokale Planter: Biersted: 100; Louns: 21; Nr. Aaby: 21;
Vadum: 123; Øster-Hornum: 21.
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AALBORG HISTORISKE MUSEUM:
I 1950-51
o

A ret har bragt vort museum en række store gaver,
f i hvis betydning bedst kan måles derved, at de har
måttet udstilles straks - i hvert fald delvis - trods al
pladsmangel.
Guldsmed Jens Peter Møller, f. i Aalborg 1831,
mester 1856-1907, var specialist i at gravere signeter
og medaljer og præge emblemer. Et uhyre antal seglstamper, erindringsmedaljer, idrætspræmier og foreningsemblemer udgik fra værkstedet på Algade under
Møllers lange mestertid, allerede nu stærkt efterspurgt
af samlere. Mester Møller havde den priselige skik at
lave et eksemplar mere end bestillingen lød på til sin
egen samling, og denne overgik efter hans død i 1917
til sønnen, grosserer Oscar Møller, København, som nu
har overgivet hele faderens samling til Aalborg historiske museum.
Foruden medaljer og emblemer, der musealt danner hovedstyrken, omfatter samling Møller gravstikker,
polerstål, en stor samling aftryk af seglstamper samt
mesterens arbejdsbog med skitser til mange arbejder,
vedføjet pris, antal eksemplarer og leveringstid. Endvidere et par portrætter af mester Møller og nogle personlige papirer. Samling Møller er den mest komplette
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kollektion af minder om en enkelt kunsthåndværker,
museet ejer, og hovedparten blev straks udstillet.
Købmand J. Bower har i mange år været på stedet,
når der blev gravet i Aalborgs undergrund, og havde
efterhånden ikke få genstande herfra. Samlingen er nu
i sin helhed overgivet til museet til komplettering af
vore rige byfund, og mellem meget andet indeholder
den en række blyplomber fra klæderuller, som lader os
studere, hvorfra Aalborg fik sin import af klæde. Det
bedste stykke er dog en lille tøjknage af træ med ornamenter i karvsnit, som direkte minder om udskæringer
fundet i de norske vikingeskibe. Denne lille krog er
stilmæssigt det ældste fund fra den indre by, helt
vikingepræget; den er fundet i dybeste lag under gården, Østerå 15, i 1941. Udstillet.
Ved en gennemgribende rydning på rådhusets loft
fik museet lov til at udtage alt, hvad der havde kulturhistorisk interesse. Det var ikke lidt.
Til vor i forvejen store samling af redskaber til
justering kom 3 lodder af malm, dateret 1698 og omstemplet i 1737 og 1823. De har altså gjort 200 års
tjeneste i magistraten. Noget yngre er en æske smålodder og et par større jærnlodder fra 1863.
En stor samling gamle kort over dele af byen og
dens markjorder er rene unica og bør fotograferes. De
vil til sin tid kræve et rum for sig selv, suppleret med
de nyere byplaner. 8 arkivkister, en opslagstavle til
kommunale bekendtgørelser og et par brandspande
med rådhusets navn på, er alle fra omkring 1800. Det
meste er udstillet, dog ingen af kortene.
I ca. 1890 gennemgik daværende formand for museet, hospitalsforstander H. P. Barfod, rådhusets samling af kommunale minder. Det er en mindelse om,
hvor hurtigt tiden løber, at han ikke regnede de nu
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erhvervede sager for
gamle nok til museet.
Eller måske var de da
i brug endnu. Det gælder i hvert fald lodderne til justering, der
først gik af brug ved
metersystemets indførelse i 1911.
Da fotograf H. Tønnies købte gården Nytorv 8 til ombygning,
hang endnu en madklokke fra opførelsestiden i porten. Den
bærer indskriften: S.
Tøjknage fra Østeraa 15.
B a g g e La v ri t zen.
Vikingetid.
Iacoba Skytte. 1690
og blev opbevaret i slægten Tønnies. Nu afdøde fotograf Werner Tønnies skænkede den til museet, hvor
den straks blev udstillet.
Pedel Hugo Thon, som er uddannet som glasmager
på Aalborg glasværk, har givet en række glasarbejder,
udført af ham selv og kolleger - og dertil væsentlige
oplysninger om glasværkets historie. Dertil har kunsthandler O. Hansen føjet en potpourrikrukke af blåt
glas, hvis korpus nok er fra et norsk værk, men låget
er sikkert Aalborg-glas og måske lavet på bestilling,
da det oprindelige låg gik itu. Fra anden side er erhvervet en karaffel og en brevpresser fra vort lokale
glasværk, så en virkelig veloplyst samling af Aalborgglas begynder at tegne sig. Nu beder vi alle museets
venner, der kender noget som helst til glas fra Aalborg,
om at sige til. Det er i sidste kvarter, hvis et ordentligt
lO
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kendskab til denne næsten glemte industri og dens produkter skal indsamles, og det må blive vort museums
opgave at gøre det.
En rok - en ganske almindelig spinderok - er
ikke noget opsigtsvækkende. Men fru Kirstine Nielsen
i Sølyst husker, at hun var med på Flauenskjold marked i ca. 1880 og købte en rok af en drejer fra Aalborg,
som havde stade på markedet og stor omsætning af
rokke. Dermed bliver denne velbevarede rok bærer af
en viden om, hvorfra Vendsyssel fik sine rokke, og ledeform for rokke af Aalborg-arbejde.
Et par kjoler fra ca. 1870 og et par hollandske fade
af fajance - såkaldte »præstekraver« er skænket af
frk. Anna Rasmussen, Jens Bangsgade, og stammer fra
en gård i Sophiendal. Det mærkeligste stykke i denne
samling er dog en stor flaske af mørkebrunt glas i helt
barok form og sikkert fra et norsk værk; den blev i
hele forrige århundrede brugt som brændevinskaraffel
på gården i Sophiendal, og det er et vidunder, at den
er uskftdt endnu. De mest almindelige genstande går
jo først til, og det er i dag nemmere at finde et fint
udført snapseglas end en ganske almindelig flaske.
Fra fru Stine Bols, Nørgårdene i Gl. Skørping, har
museet modtaget en del sager, bl. a. en »flåt«, d. v. s. et
rundt dejgtrug af halmløb, dertil en »Skåde« til at
stikke brød i ovnen med, en tallerkenrække, et par lygter, en hørhegle, en slæberive - såkaldt »tæve« - og
en urtepotte af Østhimmerlands sidste pottemager,
N. P. Lind i Skørping.
Fru Holger Jensen, Gl. Hasseris, har skænket et
rosenmalet manglebræt fra 1828.
Fra Aalborg Amtstidende er modtaget en fane for
Den frisindede vælgerforening for Aalborg 2. kreds.
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Faner er de vanskeligste af alle museumsgenstande,
idet de næsten altid er slidt i stykker, inden de indgår,
men denne er ganske uskadt. Den er dateret 1881.
Aalborg Kunstmuseum ejer en lille samling pragtmøbler, som bestyrelsen.nu har ment vil komme bedre
til sin ret i det historiske museum. Det gælder en vitrine af poleret træ med delvis forgyldning, en konsol
af forgyldt træ med marmorplade og et spejl med originalt glas og forgyldt ramme, alle fra ca. 1760 - udstillet med det samme. Dertil et lille bord af forgyldt træ
med marmorplade, ca. 1790. Disse ting er deponeret
med ret til hjemkaldelse.
Deponeret er ligeledes en malet tavle fra Nibe kirke,
forestillende Nadverens indstiftelse og malet omkring
1760-70 af L. F. Weise, som har malet apostelbillederne i korbuen i Budolfi kirke. Billedet var meget beskadiget af fugt og afskalling, men er nu restaureret
af konservator Grantzau og udstillet. En række stolegavle dateret 1579 og 1617 er ligeledes deponeret af
Nibe kirke med ret til hjemkaldelse.
Et depositum af særlig art er et sølvkrus med låg
af mester Hermand Jensen i Aalborg og med årstallet
1675, stammende fra Ø. Hassing sogn. Det er udlånt i
et år af ejeren, handelsgartner N. Flensted Andersen,
Fuglebjerg, og det bliver meget svært igen at skulle aflevere det skønne sølvkrus. Det er naturligvis udstillet
i sølvskabet.
Som sædvanligt overgår gaverne langt købene i
antal og værdi, selvom også de indkøbte sager i reglen
omfatter en trestjemet erhvervelse - i år fiskerskatten
fra Sebber.
Fiskem e i Valsted og Sebbersund var i de gode
sildeår mellem 1780 og 1825 blevet mere velhavende
end fiskere i almindelighed, og de havde sat en del af
to•
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formuen i kostbarheder, da der ikke fandtes sparekasser. Da silden efter 1830 blev borte, kom fiskeme snart
i vanskeligheder, ja, led ligefrem nød. Bonden Niels
Pallesen i Valsted var i slægt med de fleste fiskere, og
han gav dem nu korn og penge for de værdigenstande,
de havde erhvervet i de gode år. Samlingen blev delt
ved arv et par gange, men i år afhændede Niels Pallesens sønnesøn af samme navn, hvad der var tilbage af
fiskerskatten, til museet. 2 krus af kgl. porcellæn med
sølvlåg dateret 1803 og 1807, det sidste med mester
Christen Dues stempel, 6 skeer af mester Jens Kjeldsen
Sommerfeldt, 2 af mester Carl Hoose i Nibe, 3 af mester N. C. Røvring i Randers, og dertil 18 knapper til
kjole samt malakkastok med sølvknap, alt af mester
Hans Busch og båret af Niels Pallesen den ældre. Naturligvis er også denne enestående samling udstillet.
Erhvervelsen blev muliggjort ved tildelig fra provinsmuseemes fællesbevilling.
En mere spredt erhvervelse er en del af malermester
Juhls dødsbo, som bl. a. indeholdt et par fåreklokker af
smedejærn, et sæt prøveredskaber til brændevin og et
lille skrin med skomagerværktøj, brugt af en »galopskomager«, der drog rundt og syede og reparerede sko
hos kunder. Malermesteren hævdede at eje »Tordenkalven«s stok, men det må være et af de sagn, der ikke
kan holde til eftersyn, for stokken er en »ziegenhainer«
med rodknap, mens alle billeder af »Tordenkalven «
viser ham støttet til en stok med håndkrykke.
En konsol af forgyldt træ fra ca. 1780 er købt på
auktion. En dragkiste af eg med intarsia er typisk
aalborsk empire.
Billedsamlingen er i år forøget væsentligt. Gennem
redaktør E. Rafn er indkøbt en række portrætter af
aalborgensere, deriblandt et stik af biskop Henrik Bor-
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nemann, og en komplet samling af tegninger fra Aalborg og Nørresundby, trykt i »Illustreret Tidende« i
1860-85. I antikvariat er købt en række stik af bygninger i byen og egnen, mest fra illustrerede værker,
som nu er store sjældenheder.
Årets store graveprogram ville ikke have kunnet
gennemføres uden hjælp, som Jysk Arkæologisk Selskabs Aalborg-kreds har ydet. En række dygtige og
energiske amatører har taget deres store del af arbejdet
uden at gøre krav på andel i udbyttet, hvilket i praksis
har virket som en fordobling af museets arkæologiske
arbejdskraft.
Den største gravni~g var undersøgelsen af boplads
og grave fra ældre bronzealder på Mellemholm i Nørholm sogn. Fabrikant O. Marseen og konservator Grantzau har her, med hjælp af arkæologkredsens medlemmer, undersøgt tre grave med bronzesager, overlejret
med bopladslag og affaldslag efter flintudvinding fra
det tykke lag af strandflint Hele fundet viser, at befolkningen på Mellemholm har fortsat tilvirkningen
af flintredskaber længe efter at bronzen var så almindelig kendt, at den blev givet som gravgave selv til
børn. Her foreligger for første gang det klare bevis for,
at stenalder og bronzealder forskyder sig ind over hinanden med flere slægtled. Fundet vil blive publiceret
snarest; det er udstillet.
I fortsættelse af Nationalmuseets undersøgelse af
flintminerne på skovhakken i maj 1950 kom i september samme år et nyt fund af gruber, denne gang på arkitekt Høyers grund, Skolebakken 17. Minerne var her
indtil 3,30 m dybe og skakterne forbundet med stoller.
Fundet blev undersøgt af konservatoren og inspektøren,
og udbyttet blev en række sager og fine fotos af stenalderfolkets arbejde, idet man kunne fotografere de
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huller, deres borestokke havde efterladt i kridtet og de
overbrudte flintlag, de havde efterladt som ubrugelige.
Publikationen vil indgå i Nationalmuseets samlede offentliggørelse af flintminerne, men sager og fotos er
udstillet i vort museum.
Stenalder er også en hustomt på Gjøl, undersøgt af
konservator Grantzau. Det drejer sig om en hestesko-

Udgravning af flintminerne i 3,30 meters dybde.

Skovbakk e n .

formet tomt af samme type som på »Troldebjerg« på
Langeland, halvt gravet ind i en bakke og dateret til
yngre jættestuetid ved skår af lerkar. Stedet er en have,
så mere end det ene hus kan ikke graves frem.
I Tisted kær i Astrup sogn er fundet kranier af
urokse og menneske i gdr. Bartolomæussens tørveskær.
Alle tegn tyder på ældre stenalder, men redskaber er
ikke fundet og ligger nok sunket ned i det dybe tørvedynd.
En hjulfælg fra jernalder er fundet i en mose ved
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Godthåb station af fabrikant A. Andersen og blev dette
tørveårs eneste mosefund fra jernalder. Derimod er
grave fra romersk jernalder fundet ved Christianshøj
i Romdrup sogn og syd for Sauersvej, begge undersøgt
for museet af købmand J. Bower. En brandplet i Otteruphuse i Skørping sogn var også jernalder, men uden
sager.
Ved indlægning af varme i Nibe kirke fandtes en
gravkælder med sorte kalkmalerier på væggene, dateret
1681 og sikkert oprindeligt udført for slægterne \Vichmann og Giedzmann. De blev opmålt og fotograferet
og igen tildækket.
De byundersøgelser, der er vort museums kæreste
syssel, har også i år givet godt udbytte. I Nørresundby
fandt vejformand Carl Overlade en del af den gamle
færgebro under Brogades vejbane, sat af kanthuggede
egestolper og store sten, et betydeligt ingeniørarbejde,
men desværre ikke til at datere uden store gravninger.
Telefonhusets byggetomt, Nygade 18, omfatter efterhånden ikke alene tornten af Mønsteds gård, men tillige hjørnetornten Nygade-Slotsgade og en tomt i Lille
Nygade bag Hundeklemrnen, der nu er totalt forsvundet. Afgravningen sker i etaper, og museet møder stadig
al mulig hjælp fra firmaet M. Thomsen, Støtt & Søn,
der udfører arbejdet, så fundene er talrige og vel oplyste.
Under hele byggepladsen ligger et lag middelalderlig fyld, hvori en uhyre masse knogler af dyr, så der
sikkert har fundet slagtninger sted over et langt tidsrum. Derimod er der ikke noget spor af bygninger
ældre end ca. 1600, ved hvilken tid Mønsteds gård var
opført.
Midt i denne gård, med overkant i flugt med brolægningen, fandtes en kasse, sat af fyrreplanker i bolværk og indeholdende latrin. Sædebrættet - selskabe-
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ligt med to huller var endnu delvis bev~ret. I fylden fandtes
så godt som alle skår
af en firkantet flaske
af karrygrønt glas og
med skrueprop af tin,
et rødt lerfad med
hvide og grønne ornamenter, kvindefigur og
Redtlerfad med kvindefigur i grønt, 1615.
årstallet 1615, et dørAffaldskasse i gården Nytorv 18.
slag af ler, en kasserolle af ler, det meste af en vase af Hamburger-fajance
samt en kop og fad af gult ler med grøn glasur, alt i
alt det mest komplette skarnkassefund siden ~undet af
bispens mødding ved Algade.
Peder Barkes å blev brudt op på hele strækningen
mellem Nytorv og Hundeklemmen, og her kunne iagttages, hvorledes strømmen var kantet med tilhuggede
granitsten, der flere steder hvilede på nedrammede egestolper. Da Peder Barkes å blev tørlagt i 1854, blev der
lagt gennemborede træstammer ned til at tage kloakvand, og senere drænrør af ler, nu kunne alle disse
etaper studeres på en gang.
Den barkemølle, som blev anlagt i 1676 og nedlagt
en menneskealder senere, havde ikke efterladt sig
mange spor, kun en føderende af træ og et stykke gulv
af planker. Derimod fandtes på vestsiden et par pumpebrønde med ledning til åen; i den ene stod pumperørets
nedre ende tilbage og viste, at man virkelig har pumpet
vandet fra den smalle, skidne å op endnu først i 1800årene.
Det yngste fund på pladsen blev gjort syd for Hundeklemmen, hvor et hus med årstallet 1859 over døren
blev nedrevet. Under gulvet fandtes en del temmelig
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hele sager, flasker, fade og krydderikrukker fra tiden
lige før husets opførelse, lige akkurat den slags billige
ting, som ikke bliver opbevaret, hvis ikke det tilfældigvis gaar i skraldebøtten i nogenlunde hel stand.
I gården til Rantzausgades skole blev en del render
gravet gennem fylden, og lærer Klemmensen sørgede
for, at alle sager blev samlet omhyggeligt. Der kom
dog intet fra så gammel tid som før 1534, da slottet
stod på denne plads, og den sorte fyld må vistnok være
påført andetsteds fra i 1878, da begge skoler blev bygget.
Et udvalg af museumsfolk og biblioteksfolk fra København arbejder i disse år med at indsamle og identificere portrætter, både stik, litografier og fotografier.
For dette udvalg har museets formand, lektor B. Hage
og inspektøren identificeret en række fotografiske portrætter, mens en del stik, udført af Flindt omkring
1815, ikke kunne fæstes til noget navn. Arbejdet vil
sikkert fortsætte over en årrække.
Topografiske billeder har i nogle år været offentliggjort i Aalborg Stiftstidendes lørdagsnummer, hvor
journalist G. Hemmingsen har samlet billeder i privateje og oplysninger om disse. Hr. Hemmingsen har lavet
en fortegnelse over ejere af gamle Aalborg-billeder i
privateje, som vil være museet til gavn, når en gang det
får lokaler til at kunne lave en udstilling af sådanne
lokale billeder.
Inspektøren og konservatoren har gennemgået kongeportrætterne i byrådssalen på rådhuset med henblik
på eventuel konservering.
Fagfolk fra ind- og udland har i årets løb studeret
samlingerne. Museumsdirektør Reidar Kjellberg fra
Norsk folkemuseum og intendent, fil. dr. Arnold Sandklef fra Varbergs museum har aflagt besøg, mens assi-
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stent, fru Astrid Johannessen fra Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen har studeret sølv og smykker,
og amanuens, fru Marta Magnusson Stramberg fra
Lunds universitet har studeret oldtid og deltaget i gravningen på Mellemholm. Museets våbensamling- udlånt af Tøjhusmuseet-er inspiceret af dette museums
chef, kaptajn J. Paulsen, og magister Thorkild Ramskou og arkitekt C. G. Schultz, begge fra Nationalmuseet, har studeret vikingetid.
Besøget har været det største i museets historie, ca.
25.000 gæster. Dette tal skal dog ikke forventes at
kunne holde, for det skyldes for en stor del den enestående fine udstilling af 100 malerier fra Statens
Museum for Kunst, som fandt sted i kunstmuseets
lokaler i sommeren 1950, og som naturligvis også sendte
mange gæster ind i vore lokaler. Der var lørdage og
søndage, da vore snævre rum absolut ikke kunne tage
flere besøgende.
Året har været travlt, men museet har nogenlunde
kunnet klare opgaverne, efterhånden som de kom. Det
skulle således kunne kaldes et godt år, hvis ikke inflationen havde løbet så stærkt med prisstigninger på så
at sige alt, at det budget, der kunne holde i de sidste
år, denne gang blev overskredet. Museet står overfor at
skulle forøge sine indtægter eller formindske sin virksomhed.
Peter Riismøller.

VESTHIMMERLANDS MUSEUM
I 1950-51
T

angt det sjældneste og interessanteste Fund, der er
indgaaet i Vesthimmerlands Museeum i det forløbne Aar, er den her afbildede Benfløjte fra tidlig
Jernalder.
I Eftersommeren 1950 foretoges en Regulering af
Lilleaa omtrent fra Østerbølle til dens Udløb i Lerkenfeld Aa. Herved kom der mange mærkværdige Ting
for Dagens Lys, baade fra ældgammel Tid og fra nyere
Dato. Arbejderne var desværre ikke særligt interesserede i Fundene, saa meget gik tabt, men takket være
Pastor Hauvinkel i Vesterbølle, der med aarvaagen
Interesse fulgte Arbejdet, blev dog adskillige Ting af
Interesse reddet, deriblandt den nævnte Fløjte. Den laa
efter Finderens Opgivende i et Lerkar, der stod i en
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Dybde af ca. 11/2 m under Overfladen. Lerkarret gik
i Stykker og opsamledes desværre ikke, men heldigvis
lykkedes det dog i den opkastede Jord at finde saa
mange Skaar, at det kunde fastslaas, at det har været
en ca. 22 cm høj, bug~t Krukke af tidlig Jernalderkarakter, nærmest fra Slutningen af Keltisk Jernalder
(400-1 f. Kr.).
Fløjten selv, der er dannet af en Skinnebensknogle
af et Raadyr er 15 cm lang og tildannet som en moderne Blokfløjte, men har foruden Blæsehullet kun tre
Tonehuller og har derfor ikke kunnet yde nogen særligt omfattende musikalsk Præstation. Den maa nærmest opfattes som et primitivt Hyrdeinstrument i Lighed med de Pile- eller Hyldefløjter, senere Tiders
Hyrdedrenge forlystede sig selv og Kvæget med, naar
Tiden faldt lang under Efteraarets Løsdrift i ensomme
Kær og Udmarker.
Saadanne Benfløjter, dannede af Dyreknogler, er
yderst sjældne. Foruden Vesterbøllefløjten opbevares
paa danske Museer kun syv Eksemplarer ialt, hvoraf
de to kan dateres til Middelalderen, medens de øvrige
fems Datering er usikker. Vesterbøllefløjten indtager
derfor indtil videre en Særstilling som den eneste, der
med Sikkerhed kan henføres til Oldtiden.
Af Mosefund er forøvrigt kun fremkommet to Lerkar, et fra Borremose og et fra Pisselhøj, Aars Sogn.
Det sidste er særligt interessant paa Grund af sit Ind- .
hold. Det indeholdt to Knusesten og en almindelig Gra·
nitsten samt tre Flintesten og et Par smaa Benstumper.
I Aarets Løb er foretaget adskillige Undersøgelser i
Marken. I Flejsborg Svenstrup undersøgtes en Grav,
der, skønt den intet Gravgods indeholdt, med Sikkerhed kan henføres til Stenalderen, endda sandsynligvis
til et meget tidligt Tidspunkt af denne.
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En ligeledes fundtom Grav i Sjøstrup, Aars Sogn,
kan henføres til Begyndelsen af yngre Stenalder.
Paa Matr. Nr. l Studstrupgaard Vesterbølle Sogn,
fandtes under en svag Højning et Stentæppe af middel-

Grav fra romersk Jernalder, Studstrupgaard , Vesterbølle Sogn.

store Sten. Derunder laa en lille, hellekistelignende
Grav, der indeholdt brændte Ben, men intet Gravgods.
Spredte Skaar mellem Stentæppet over Graven viste,
at den maa henføres til Slutningen af Bronzealderen
eller Begyndelsen af Jernalderen.
Fra Jernalderen er undersøgt to Grave, begge fra
den romerske Jernalder (1-300 e. Kr.). Den ene, der
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fandtes paa Gaardejer J. Chr. Nielsens Ejendom, Matr.
Nr. 2 a Nyrup, Gislum Sogn, indeholdt syv Lerkar, en
Jernkniv med delvis bevaret Træskaft og en forvitret
Bronzenaal.
Den anden, der fandtes paa Studstrupgaard, Matr.
Nr. 2 i Knudstrup, Vesterbølle · Sogn, indeholdt 4 Lerkar, en Jernkniv med delvis bevaret Træskaft og en
Jernnaal. Blandt Karrene var et bemærkelsesværdigt
stort og smukt Fad paa høj Fod.
Af enkeltfundne Sager kan nævnes en smuk, trefliget Pilespids af Flint og en ejendommelig Bennaal
fra den ovenfor omtalte Uddybning af Lilleaa ved
Gedsted, samt en ualmindelig fin Flintsav fra Gundestrupgaard ved Aars.
Af Bronzesager er fundet en Haandledsring ved
Tørvegravning i Ladelund, Ravnkilde Sogn, og en velbevaret Bronzeøkse af den sjældne, tidlige Form, fundet ved Markarbejde paa Hessel Hovedgaards Jord ved
Hvalpsund.
Et Fund i en Klasse for sig blev gjort i Haverslev
By. Her fandtes ved Havearbejde en ca. 4 m lang Stenrække af ret svære Sten. Paa begge Sider af den laa en
Mængde Skaar, saavel af glasserede som uglasserede
Lerkar samt Brudstykker af Munkesten og gammeldags Tagsten. Lerkarrene kan skønnes at være flere
Hundrede Aar gamle, og da der jo ikke brugtes Teglsten til almindelige Bondeboliger paa saa tidligt et Tidspunkt, bliver Problemet at faa opklaret, om Byen har
rummet en Bygning af særlig Betydning. Der har ganske vist været et Hospital, der oprettedes ca. 1650 af
Gregers Krabbe til Torstedlund, men det har ligget paa
et andet Sted i Byen og hjælper derfor ikke med til
Problemets Løsning.
S. Vesteryaard Nielsen.

EN PRÆMIEKONKURRENCE
OM BESÆTTELSESTIDEN
Jeg gentager denne opfordring:
ra Dansk historisk fællesforening har vi modtaget en anmodning om at bekendtgøre for vore
historieskrivende medlemmer og andre, for hvem det
kan ha interesse, at foreningen udsætter en præmie
på 300 kr. for en værdifuld artikel om en bys eller
en egns forhold under besættelsen, fremkommen i en
av de amtshistoriske årbøger inden udgangen av 1952.
Præmien vil blive uddelt i 1953, og det er Dansk hist.
Fællesforenings styrelse, der bedømmer de fremkomne
avhandlinger og avgør, hvem prisen skal tilfalde.
Fællesforeningens styrelse håber på denne måde
at kunne medvirke til, at der i årbøgerne kan fremkomme gode og værdifulde redegørelser for krigstidens begivenheder og forhold, et emne, som det
ikke mindst av hensyn til eftertiden - vil være av
stor betydnig at få indgående behandlet.
Vi lægger da sagen frem for vore skrivende medlemmer, og jeg her om at få manuskripter tilsendt
senest l. juli 1952.
Henrik Møller.

F

ET MINDE REJST FOR FRIHEDSKÆMPEREN

LARS DYRSKJØT
Skanseanlæget i Nørresundby avsløredes sidste år på
frihedsdagen den 5. maj en mindesten for den gamle
frihedskæmper Lars Dyrskjøt, som faldt på Skansebakken, da han i 1664 hade samlet vendelboerne for at
hindre svenskerne i at gå over Limfjorden.
Initiativet til rejsning av mindet er kommen fra
Historisk samfund, idet vort styrelsesmedlem lærer
N. Hald, Nørresundby, på et styrelsesmøde året i forvejen fremsatte tanken, som fandt fuld tilslutning.
Lærer Hald og formanden skoleinspektør Kr. Værnfelt valgtes til at indlede et samarbejde med Nørresundby byråd.
Nørresundby byråd var meget stemt for tanken og
bevilgede 500 kr. til arbejdets udførelse, og flere institutioner gav tilskud.
Fællesudvalget til at foreta det fornødne arbejde
kom til at bestå av politiassistent Gilbert Pedersen, byrådsmedlemmerne havnearbejder Peter Knudsen og
landsretssagfører Melgaard, skoleinspektør Krog, alle
av Nørresundby, og som gammel sundbynit rektor
Kjeld Galster. Endvidere bibliotekar Johs. Evald Tang
Kristensen, lærer N. Hald og skoleinspektør Kr. Værnfelt, der blev udvalgets forn1and.
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Det blev stenhuggermester C. Bløde, Nørresundby,
der fik overdraget udførelsen av inskriptionen,· hvis
verslinier er forfattet av digteren Hans Povlsen, Støvring:
LARS DYRSKJØT

f. 1560, faldet ved Nørresundby d. 18. 1. 1644
I svare landsens nød,
da spær og skanse brast,
stod her Lars Dyrskjøt fast
og fandt sin død.
Som fjordens vand vil tider rinde;
men fast i sten står god mands minde.
Rejst af Sundby folk og Historisk samfund 1950.

Stenen er lys granit og har en smuk form.
Skoleinspektør Værnfelt skulle som formand for
udvalget ha holdt mindetalen og foretaget avsløringen;
men han blev forhindret, idet han samme dag skulle
deltage i et inspektørmøde i København. Hvervet blev
da overdraget rektor Kjeld Galster.
3-400 mennesker var stævnet sammen til højtideligheden, der indlededes av formanden for byrådets
udvalg for lystanlægene fuldmægtig Erik Thorn, der i
sin velkomsttale mindede om, at det var et dyrebart
anlæg, mindet blev rejst i. Det har kostet blod, ikke
blot 1940-45; men også tidligere slægter har kæmpet
for, at vi kan færdes her i frihed.
Rektor Kjeld Galster tegnede i sin tale et klart billede av frihedskæmperen Lars Dyrskjøt, den 84 årige
11
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bonde fra Agård i Ørum. Han var de vendsysselske
bønders fører, og h an gav sit liv.
Den 18. januar 1644 lå svenskerne ved Aalborg slot.
Fjorden var frosset til, og man ventede deres overgang
hvert øjeblik. Endnu før daggry blev Lars Dyrskjøt
hentet på Agård af nogle bønder. Han græd, da han
tog afsked med sin hustru. Det var, som om h an var
klar over, at han ikke skulle vende tilbage.
Kort efter, at Lars Dyrskjøt var nået til Nørresundby, begyndte svenskerne overgangen. Først satte
rytterne over fjorden i fuld fart. Bagefter fulgte fodfolket.
De vendsysselske bønder kunne ikke stå for modstanden og måtte trække sig tilbage. Lars Dyrskjøt
lagde sig ind i en have, hvorfra han skød tre svenskere,
men så stormede en anden svensker ind på ham: - Vil
du have pardon? råbte han. - Nej, svarede Dyrskjøt
og ladede sin bøsse. Det gik så hurtigt, at han fik en
finger slået af. I samme øjeblik blev han skudt af svenskeren.
Rektor Galster fortsatte: Undertiden bliver fortiden
mere levende og fortidige personer næsten nærværende,
når man finder forbindelse mellem fortid og den tid,
vi lever i. Lars Dyrskjøt var typen på den dansker, vi
kender fra besættelsestidens 1940-45. Det er på grund
af hans ukuelige sind, han mindes i dag. Derfor rejses
en bauta for ham på det sted, hvor han så ned over
fjorden mod fjenden på den anden side. Bautaen skal
minde om fordums mod og bedrift. Her vil eftermælet
tale gennem tiderne.
Fæ dø og frænde dø,
selv jeg og engang skal dø.
Et jeg ved, som aldrig dør,
dom over hver en død.

Et minde rejst for frihedskæmperen Lars Dyrskjøt 163

Med disse ord avslører jeg Lars Dyrskjøts mindesten og overgiver den til Nørresundby kommune.
Da Dannebrog var fjernet fra mindesmærket, nedlagde maskinhandler S. Dyrskjøt, Aalborg, en buket
roser ved stenen. S. Dyrskjøt er en direkte efterkommer
i 8. led efter Lars Dyrskjøt. Også en anden slægtning

Lars Dyrskjøt·mindet avsløret 'l• 1950 i skanseanlæget.
Rektor Galsier taler ved avsløringen.

var til stede, nemlig gårdejer Peder Pedersen, Toftegård, Sulsted.
Under højtideligheden paraderede en trop ulveunger, hvis trop bærer Lars Dyrskjøts navn.
Borgmester Hyttel modtog på byens vegne mindesmærket og lovede at værne om det og ære det. Byens
borgere er taknemmelige for, at der her rejses et minde
for en av dem, der har givet sit liv for fædrelandet.
Fra skoleinspektør Værnfelt indløb der en telegrafisk hilsen, og der sendtes genhilsen.
Der sluttedes med nationalsangen.
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Efter avsløringen samledes en kreds av indbudte
gæster til et kaffebord. Her bød lærer N. Hald velkommen og gav en kort redegørelse for mindestenens tilblivelse, idet han takkede de mænd, der havde medvirket, og kommunen og de af byens institutioner, der
havde ydet økonomisk støtte til planens gennemførelse.
Lars Dyrskjøts to efterkommere, maskinhandler
S. Dyrskjøt, Aalborg, og sognefoged P. Pedersen, Toftegård, Sulsted, gav en kort oversigt over slægtens udvikling, siden gamle Lars Dyrskjøt satte livet til i kampen
mod landets fjender, og endvidere blev der talt af byrådsmedlem Peter Knudsen, rektor Galster og lærer
Henrik Møller, Håls.
Henrik Møller.

LOKALHISTORISK LITTERATUR

E

nten har min opfordring i sidste årbog om at få tilsendt
et exemplar av, hvad der i løbet av året er trykt av historisk art inden for vort samfunds område, ikke frugte~ eller
kanske er det et »fattigt • historisk år. I hvert fald er det ikke
store ting, jeg ved hjælp a v Det nordjyske Landsbibliotek
har at melde om.
Det fornemste såvel av indhold som udstyr er »K l os t r e t. B l a d e a f A a l b o r g S t i f t s h o s p i t a l s H i s t ori e«, skrevet av hospitalets forstander, nu av døde K. K. Nicolaisen. Bogen, der er på 36 sider, er udstyret med skønne
tegninger av H enning Knudsen. Bogen er udsendt av Aalborg Amtstidende som nytårsbog i 425 nummererede exemplarer og kan ikke købes.
»B y k o r t 1 9 5O«, en folder, der har de sidste udvidelser
med, er udsendt av Aalborg Stiftstidende.
• Uddrag af de indlemmelsesvilkår, der berører Aalborg Købstadkommune samt Nørre Tranders og Hasseris Sognekommuner.« (1949.)
»A a l b o r g o g N ø r r e s u n d b y T e x t i l h a n d l e rf o rening. 75 år. 1876-20. Juli 1951 « er et smukt gennemillustreret jubilæumsskrift.
En kendt Aalborg-virksomhed har holdt 50 års jubilæum
og udsendt et smukt illusteret festskrift, nemlig »AIS A a lborg ny Dampmølle 1901-51 «.
»J y s k L u n e « under redaktion av bibliotekar Johs. Evald
Tang Kristensen og forfatter N. Th. Mortensen indeholder et
udvalg av fortællinger fra folkemindesamleren Evald Tang
Kristensens samlinger.
• En Vendelboslægt Efterkommere efter Gaardfæster og Sognefoged Chr. Jensen af Vedsted og
h a n s S ø s k e n d e « er en diger bog på 328 sider, udgivet av
Thøger Rugholm.
Erling Kristensen: »Vendsysselrejsen « er en erindringsbog på 96 sider.
Henrik Møller.

VORT SAMFUNDS 2 SOMMERSTÆVNER
DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING
Besøg i Sønderholm og St. Restrup .

I

tindrende sol holdt vort samfund årets første udflugt lørdag den 27. maj.
Som sædvanlig startede vi først på eftermiddagen i busser
og private biler fra banegårdspladsen i Aalborg.
Første holdt gjordes ved Sønderholm kirke, hvor deltagere fm Himmerland stødte til, så nu var der mødt ca. 150,
og de fyldte kirken, hvor sognepræsten forfatter Sv. Aa. Reerslev i store træk fortalte kirkens historie.
· Den er en av de 2000 romanske kirker fra valdemarstiden og h~u· ·n er få l t. rn, v· benlul · og gravkapeller. Jep
Friis og .abl"iel .yld osti erne fi1miU rn s ligsten er noget
særligt sevro rdig L F orud n rig ka lkmnleri r i korhvælvingen er her malet en række av 32 våbenskjolde, Gabriel Gyldenstiernes og hans frues Kirsten Friis aneskjolde. Begge
familier var ejere av St. Restrup. Gabriel og hans frue har
ladet udføre og opsætte den skønne prædikestol. Dens feltudsmykning er fin kunst. Admiral Christoffer Lindenovs
gravkapel findes på nordsiden. I tårnrummet er indrettet
gravkapel for den meget kendte St. Restrup herremand generalløjtnant Chr. Fr. Levetzau og frue Sophie Hedevig Scheel,
hvis fornemme sandstenssarkofager står her. - Levetzau
indrettede for 250 år siden en skole i kirkens tiende-kornlade, og den nuværende skole ligger på samme sted ved
kirkegården. Han gav 1696 tårnuret, et fint og fornemt
håndværk, som stadig går meget præcist.
Efter at vi havde vandret rundt og beundret kirkens historiske sjældenheder, ikke mindst den gamle romanske
stærkt beslåede dør med det mægtige låseværk, besøgte vi
»Troldkirken«, den mægtige langdysse nordøst for Sønderholm.
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Her talte fhv. højskoleforstander K. Balle, L Re tmp,
om det storslåede gravminde, og Henrik Møller oplyste, at
langdyssen med den kolossale overligger er anlagt for ca.
4300 år siden.
Videre til St. Restrup, hvor vi samledes i Riddersalen,
som nu er foredragssal. Her fortalte forstander K. Balle træk
av St. Re trups !Jj storie. En av G rid n stiemerne, rigs1•åd Hendk Knudsen, nævnes 1426 om ejer av Ref.trop hovedgård .
Av de kendt ·t j re kal n. vnes abri l Gyldenstierne og
rtere av dette na,rn , Christoffer Und nov, Jr-wg n farsvin
og Clw. Fr. Levetzau, der m d 2206 tdr . hartkorn opretlede
slam hu. el Re trup 1756. l løbe t av de n, te 160 år ldrt er
ejerne hurtigt, og 1912 solgtes gården for 400.000 kr. til husmændenes udstykningsforening for Aalborg amt. På 600 ha
av jorderne oprettedes 60 ejendomme. Skove og plantager,
140 ha, solgtes til konsul Justesen, Aalborg, og hovedbygningerne i forbindelse med hovedparcellen solgtes til husmands-højskole. - Den nuværende hovedbygning med to
sidefløje er opført 1723, hvidkalket enkel barokstil. Mod vest
er bevaret rest av voldgrav. Det gamle Restrup lå ca. 200 m
·
østligere.
Vi sluttede med Aakjærs •Som dybest brønd-« og gik
rundtur i borgen og den venlige park.
Dagen sluttede i Svendstrup kro, hvor der spistes medbragt mad, og hvor der sluttedes med sang og taler.

HAN HERRED-TUREN
Aggersborg-udgravningen -Set. Jørgensbjerg- Fjerreslev
Søndag den 27. august foregik heldags-turen, der havde
Han herred som mål.
Hovedparten av deltagerne samledes i Aalborg og kørte
i en lang række på 7 rutebiler og et stort antal private biler
til Aggersund, hvor vi spiste medbragt frokost og holdt

generalforsamling.
Formanden skoleinspektør l{r. Værnfelt ledede mødet.
I sin beretning meddelte han blandt andet, at styrelsen ved
en fest den 8. maj i Aalborg havde hyldet Henrik Møller,
Håls, med en gave for 25 års dygtig redaktørvirksomhed av
vor ordbog; en meddelelse, som deltagerne modtog med
håndklap.
Endvidere oplyste formanden, at samfundet nu har nær
1300 medlemmer, og han udtrykte en varm tak for den år-
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lige og meget kærkomne og nødvendige økonomiske støtte
fra stat, amt, pengeinstitutterne, by- og sogneråd.
Vor kasserer lærer V. B. Qvist, Aars, oplæste det reviderede regnskab, der balancerede med 10.899 kr. og udviste
en formue på 3.386 k1·. Vi henviser til det sammentrængte
regn k ab sid • l 73.
Til slyrelsen genvnlg les skoleinspektør Værnfelt og mueurn in peklør Ve ·terganrd Nielsen, Aars, og nyvalgtes bibliotekal' Joh . Evald Tan' Kdstensen, Nørresundby.
Til revisor genvalgtes købmand Fjeldgaard, Aalborg, og
nyvalgtes lærer A. B. Holm, Egholm, i stedet for avdøde
hospitalsforstander K. K. Nicolaisen.
Sidst foretoges en lodtrækning blandt vore medlemmer
om 3 bøger, skænket av boghandler Stig Madsen, Aalborg.
I et påfølgende styrelsesmøde genvalgtes Kr. Værnfelt til
formand, V. B. Qvist til kasserer, Henrik Møller til redaktør
av årbogen og Tang Kristensen til næstformand og sekretær.
Henrik Møller valgtes til at repræsentere samfundet ved
Dansk historisk fællesforenings årsmøde i København i september.

Besøget ved Aggersborg-udgravningen.
Der kørtes nu til Aggersborg kirke, hvor de ca. 325 deltagere samledes på og ved søndre kirkegårdsdige, hvorfra vi
ned mod Aggersborggård tydeligt så ringvolden om middelalderens Aggersborg som en bøjning i marken.
Her talte stud. mag. Olaf Olesen, København, leder av det
internationale studenterhold, der forestår udgravninger i
vold området.
Ringvolden har store dimensioner, 240m i indvendig diameter. Under udgravningerne, der viste, at Aggersborg var et
andet Trelleborg, blot 3 gange så stor, opdagede man, at der
forud for borgen havde ligget en vikingetidsby på borgens
plads, 0" yderli er · udgravninger avsløt· de, al denne by
havd en gansl e betydelig udstr kning både øst og vest for
borgen. Dens større!. m . amm nligne med dell udgravede
Ilcdeby ved le: vig. Ved d p fø lgend udgruvniuger øst for
borge n avdækk d man flere hus toml l' fra denne by. M l' soml nok var disse huse ligesom borghusene b ciformede ikke for intet var vikingerne sømandsfolk! - Udgravningerne er foretaget siden 1945.
Til sidst forevistes en gipsmodel av de udgravede, men
igen tildækkede 48 skibsformede huse, hver 32-33 m lange,
dannende 12 symmetriske blokke med 4 huse.
Foredraget lønnedes med varmt bifald.
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Set. Jørgensbjerg og Husby hole.

Biltoget, der foruden de 7 busser talte 25-30 småbiler,
fortsatte til Husby, hvor vi samledes på festpladsen ved det
i 1942 rejste minde om den berømte træfning 1441 mellem
adelshæren og bønderne fra Vendsyssel, Mors og Thy, og
som endte med vendelboernes blodige nederlag, da morsingerne og thyboerne i vrede var rendt hjem.
Det var formanden Kr. Værnfelt, der levende skildrede
de forhold, der i 1441 førte til bondeopstanden. Det bet·ømmelige slag mellem kongehæren og bønderne blev skildret
så levende, at tilhørerne næsten kunnet høre kamptumlen,
og de kvitterede til slut med håndklap.
Efter at vi havde drukket kaffe i Fjerreslev kro, sluttede
dagen med en byvandring. Under ledelse av redaktør Damsgaard, Fjerreslev, beså vi Han herred-hallen, friluftsteateret
og det smukke anlæg.
Henrik Møller~

MEDDELELSER
FRA

STYRELSE OG REDAKTION

H

ermed udsender vi første halvdel av bind l 7, idet vi som
vanlig lader 2 årbøger med fortløbende paginering udgøre et bind.
Jeg må over for vore medlemmer dybt beklage den tilstand, artiklen om »Herregården Lindenborgs sagnhistorie«,
side 262-303 i sidste årbog, fremtræde1· i. Da det var på slut
med redaktionen og knap med tid, vovede jeg at lade forfatteren til artiklen, arkivar Hans Ellekilde, »Dansk Folkemindesamling •, København, være ene om at læse korrektur. Det
blev skæbnesvangert! I anmeldelsen av årbogen i Aalborg
Stiftstidende anholder postmester C. Klitgaard nogen av de
værste brøle1·e og udtaler sin forundring over, at Hans Ellekilde kan præstere sligt. Herefter vover jeg ikke at lade
nogen korrektur ude av syne.
Af en kronik i Aalborg Amtstidende har museumsinspektør Peter Riismøller udførligt omtalt vor sidste årbog og betegnet den som righoldig og avvexlende.
Samfundets udflugter eller sommer-stævner blev meget
vellykkede. Den første gik til Sønderholm og St. Restru p,
mens den anden, heldagsturen, gik udenamts, idet vi var i
Han-herred. Vi besø •l ud«ravning t•n v d Aggersborg, var
ved S ·t. Jørg nsbjerg og Husby hole og gæstede til slut Fjerreslev. Nærmere m Usse uclfluglcr og uen årlige generalforsam li n" side 1G6.
Vi har n d L x •mplar r ligg nd av d før l hæfl r av
»Danmarks rig's breve • , de hi tori sk viglige re tsbr v (r'l
midd lalderen, som vi g rn vil ha olgt. ldc l ''i h nvis t' Iil
cle billi •e lilbud på om laget, gør vi opmærk om P•, al Lid·
tiger. ind'm Id te abonn nl l' på r t. l r v •n l<a n r~ del s ncre
udkomne lille skrirt
nd er vot· H< nd og Se •l • :w pror sso r
Franz Blatt for 50 øre. Skriftet gir en meget oplysende forklaring til retsbrevene.
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Vore billige tilbud av ældre årbøger findes på omslaget,
hvor mange andre fordele omtales.
Vi her Dem dog særlig lægge mærke til, at vi gerne vil
købe nogle exemplarer av d e på omslaget nævnte årbøger,
der er udsolgt. Der er indløbet en del ønsker om disse årgange. Hjælp os med at opfylde disse ønsker!
Vi har med glæde og tak modtaget følgende tilskud: fra
staten 700 kr., fra amt og kommuner 735 kr. og fra sparekasser og banker 435 kr.
Jeg b e1· v r e med lemmer bæ re ove r m ed , at årbogen er
ca. en m ~ ned forsinket. H ovedår ugen e t· min sygdom, der
satte ind aJl ered e i n ve mber :id ·t :h
eJ' ikke bedret stort
endnu, s jeg d e ·væ rre m å sø •e a vs.ked fra mit embede. Fra
L. dec. e r min adre
Sur. alle 33, Aalborg.
Den i årbog 1947 bebudede redegørelse om vor kort- og
billed amling, der h ar Lil hus i Det nordjyske LandsbiblioLek , er •:'l.ct i •l mmebogen . Nu skal den komme frem i årbog

1952.
Historisk samfunds ledelse:
Skoleinspektør Kr . Værnfelt, Aalborg, formand.
Bibliotekar Johs. Evald Tang Kristensen, Nørresundby.,
næstformand og sekretæ r .
Lærer V. B. Qvist, Aars, kasserer.
Lærer H enrik Møller, reda kt ør av årbogen.
Lærer cand. theol. S. Ves tergaard Nielsen, Aars.
Gårdejer Ths. B . T hom en, ls l d.
Skorstensfejermester Ths. Møller, Sulsted.
Lærer N. Hald, Nørresundby.
Gårdejer Chr. Kollerup, Vilsted.
Sognepræ st M. Larsen, Als.
Forretningsudvalgets adresse:
KL Værnfelt, Hasserisgade 30, tlf. 9148.
Johs. Evald Tang Kristensen, A. C. Jacobsensvej 16, Nørresundby.
V. B. Qvist, Himmerlandsgade, Aars, tlf. 112.
Henrik Møller, Sdr. Alle 33, Kærby, Aalborg, tlf. gen. oplysn.
Redaktionsudva lget :
Lærer Jicnl'ik Mølle r, Aa lborg (formand).
Skoleinspektør l{r. Værnfclt, alborg.
Lærer ca nd. theol. Ve . ter gatu·d Nielsen, Aars.
Artikler og andet vedrørende årbogen bedes sendt til redaktøren Henrik Møller, Sdr. Alle 33, Aalborg.

SAMMENDRAGET REGNSKAB
FOR TIDEN l. APRIL 1950 TIL 31. MARTS 1951.
Kr.

Øre

UDGIFTER.
,,
791 47
Administration ................... .
3 00
Forsikring ........................ .
417 00
Årbogen: Honorarer ............. . .
4529 75
Trykkeriudgifter ........ .
1045 25
Udsendelsen ............ .
109 00
Tryksager ....................... .
48 75
Kontorartikler ................... .
357 37
Møder m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 00
Tilskud til mindesten ............. .
93 22
Konting. til "Dansk hist. fællesf.« ... .
Fragt ........................... .
7 85
Overskud at overføre til næste år . . . .
3386 24

INDTÆGTER.
Tilskud: Staten ... . ........... ... .
Amt og kommuner ... . . . .. .
Sparekasser og banke1· .... .
Medlemskontingent ................ .
Refunderet porto .................. .
Salg af gamle årbøger ............ .
Særlige bidrag .................. . . .
Renter .......................... .
Anden indtægt ................... .
Overskud fra 1949-50 ............ .

---

10988 90
Aars, 24. april 1951.
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V. B. Qvist,
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kasserer.

Regnskabet er gennemgået og har ikke givet anledning til bemæ1·kninger.
Kassebeholdning - kr. 3.386,24 - er til stede.
Aalborg, 4. august 1951.

Th. Fjeldgaard.
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NYE MEDLEMMER
Gdr. Jørgen Als, Skovstrup.
Pastor Andersen, V. Hornum.
Skomager P. Andersen, Viby,
Jylland.
Gdr. E. Andersen, Aabybro.
Gdr. Søren Bendiksen, Ø. Doense.
Lærer Aa. Bendix, Overlade.
Lærer B. Berthelsen, Aabybro.
Billedhugger C. Bløde, Nørresundby.
Gdr. Anders Brogaard, Aabybro.
Grosserer E. Busch-Møller,
København.
Tømrer Carlsen, Kærby, Aalborg.
Isolatør Chr. Carlsen, Gl. Hasseris.
Inkassator Chr. Christensen,
Vejgaard.
Gdr. Hans Christensen, Langbolt.
Gdr. Jens P. Christensen,
Langholt.
Gdr. Niels Christensen, Vindblæs.
Gdr. Søren Christiansen"
Langholt.
Læge Ditlevsen, Kongeslev.
Skræddermester Gustavsen,
Svendstrup.
Chauffør Guldbech Hansen,
Aalborg.
Snedkermester Kai G. Holm,
Langholt.
Gdr. Laurits Hovalt, Fjellerad.
Trikotagehdl. H. Jensen,
Nørresundby.
Gdr. Jens Jensen, Langholt.

Møller J. P. Jensen, Aalborg.
Frk. Kathrine Jensen, Aalborg.
Postbud Laurits Jensen, Langbolt.
Frk. Ragnhild Jensen, Aalborg.
Gdr. Chr. Jeppesen, Hvalpsund.
Gdr. Laurits Jeppesen, Langbolt.
Købm. Henry Johansen, Langbolt.
Gdr. Andr. Jørgensen, Als,
Østjyll.
Gdr. Laurits Klitgaard,
Gudum.
Repræsentant E. Knudsen,
Aalborg.
Gdr. Chr. Kollerup, Støttrup,
Farsø.
Lærer S. Kaman-Petersen,
København.
Gdr. Aage Lange, Tylstrup.
Frk. I. Larsen, Aalborg.
Gdr. Lars Larsen, Uggerhalne.
Portør L. Th. Larsen, Vodskov.
Skræddermester A. Larsen,
Aalborg.
Gdr. Rudolf Lauritsen, Halkjær.
Louns Bibliotek, Hvalpsund.
Rentier Holm Lund, Langholt.
Lærer P. Lundbæk, Kongeslev.
Tømrer Karl M. Madsen,
Hasseris.
Bogtrykker Knud Madsen,
Aalborg.
Frk. Sig1·id Madsen, Hasseris.
Kontorist Jens Marcussen,
Aars.
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Landsretssagfører J. N. Melgaard, Nørresundby.
Malermester H. Mellerup, Aalborg.
Gdr. Andreas Møller, Langholt.
Landinspektør Nic. Neldemann, Nørresundby.
Rentier Adolf Nielsen, V. Hornum.
Gdr. Anders Nielsen, Langhol t.
Manufakturhdl. Carl Nielsen,
Aabybro.
Murermester Chr. Nielsen,
V. Hornum.
Lærer K. Krabbe Nielsen,
Kjemtrup.
Landmand Chr. Olsen, Svendsirup.
Sognepræst Th. Pallesen,
Aabybro.
Bestyrer Palsgaard, Svendstrup Jyll.
Lærer A. Petersen, Malle,
Ranum.
Enkefru Charlotte. Petersen,
Aalborg.
Politiass. Gilbert Petersen,
Nørresundby.
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Gdr. Immanuel Petersen,
Langholt.
Bogholder Korning Petersen,
Holstebro.
Lærerinde frk. Jytte Runge,
Aalborg.
Ingeniør Runo Rasmussen,
Aalborg.
Fru Anna Storche, Uggerhalne.
Lærer P. Storgaard, Aalborg.
Arbmd. Alfr. Svendsen, Terndrup.
Gdr. J. Hæsuro Svendsen,
Elleshøj.
Gdr. Valdm. Svendsen, Langholt.
Proprietær H. Krogh Sørensen,
Ulsted.
Gdr. Harald Sørensen, Mølgaards Mark, Haubro.
Gdr. Lars Sørensen, Munksjørup.
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o Mil fra Aalborg i Horsens Sogn, Kjær Herred,
ligger Hovedgaarden LanghoU, hvis Historie i det
følgende skal berettes.

T

l. Almindelig Historie.

LanghoU var oprindelig en Bondegaard. Den laa i
fordums Tider 6-700 m længere mod Syd ved Thedammen, omtrent midt mellem det nuværende LanghoU og Graverhuset
Hvor Gaarden nu ligger, var der Skov, og det var
Erik Høeg til Bjørnholm, som 1642-43 flyttede den
op i Skoven paa en Rydning, samtidig med, at han
gjorde den til en Hovedgaard, idet han lagde sit Bøndergods paa Egnen under den.
· LanghoU ansattes i Matriklen 1662 til 12 Tdr. Hartkorn og havde da Fælled og Fredrift sammen med
Gaardene i Horsens; men Erik Høeg trængte de Horsens Bønder ud af Fællesskabet og lagde store J ord·
arealer under Gaarden.
Da han og de følgende Ejere tillige lod Skove rydde
og Heder opdyrke, forøgedes derved Gaardens Agerland meget betydeligt.
Matriklen beretter: »Langholt Hovedgaard tilhører
velbaarne Erik Høeg. Hk. 12 Tdr.
12
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Der findes intet Fiskevand, kun to smaa Fiskedamme ved Gaarden, som ikke har Voldgrave.
I Borggaarden findes 2 Huse, begge i eet Loft
muret mellem Stænger (Bindingsværk).
Ladegaarden er i lige Maade muret mellem Stænger. Alt er vel ved Magt.
Der findes en indplantet Have, som ikke er vedligeholdt. Dertil ligger, straks ved Gaarden, et Stykke
Endels Skov, kaldet Langbolt Skov, som er under
Gaardens Taxt, og som kan bære, naar god Olden er,
Olden til lO Svin."

1664 sattes Hartkornet til 16 Tdr. og 1688 til
38-1-0-2. Sidstnævnte Aar var Gaardens Jorder under
Plov 148 1 /4 Td. Land, foruden store Hede- og Engarealer.
I Forarbejderne til Matr. 1688, de gamle Mark- og
Modelbøger, samt Eng- og Skovtaxationsprotokollen,
fortælles meget om Langholt.
Gaardens Agerjord var delt i 10 Fald eller Vange:
l og 2) Det Fald ved Frueleddet, kaldet: Bre Sig og
Gammel Jord, 30 Agre, vender Syd-Nord, bruges
4 Aar og hviler l Aar.
3) Kaldes Sønder Jord, 90 Agre, Syd-Nord, bruges
4 Aar, hviler 4.
4) Store Uls Toft, 15 Agre, 0.-V., bruges 4 Aar,
hviler 5. Heri Lille Uls Toft.
5) Ved El Faldet, nylig opbrudt af Heden, 14 Agre,
angives intet tilforn besaaet og maa endnu ikke
blive med Sæd betroet.
6) Synden for Gaarden et Fald, Bag Lnaen (Laden)
30 Agre, Syd-Nord, bruges 4 Aar, hviler 4.
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7) Det Fald ved Vester Skouf, er 9 1/2 Td. Land.
8) Tangen, Ø.-V., br. 4, hv. 4.
9) Haufgrund, 100 Agre, S.-N., br. 4, hv. 4.
10) Haufgrund norden Gaarden, Ø.-V.
Det bemærkes, at der ved Gaarden befindes nødtørftig Kaaljord (Have).
Der findes en lille Lund vesten Gaarden, og der
findes tillige Tørveskjær og Ildbierrings Fornødenhed.
Langbolt Skouf bestaar udi smaa Bøge og Eller,
saa der ikke kunde synes at være 2 Svins Olden, om
der faldt Afgrøde, - mens til Ildebrand og Gjerdsel
nyttig. Græsning til 4 Høveder i Fælling med Horsens By 1 ).
Et Hus, kaldet Graverhuset, beliggende Vester udi
Marken, beboet af Niels Hansen, er bevilget af Gaardens Ejendom.
Haver 4 Stykker Jord med Rug, ialt 5 Skp. 3 Fdk.
l Album Agerland, af Hartkorn 0-1-1-2 1/2.
Vesten Huset nødtørftig Kaaljord. Nyder nødtørftig
Ildebrand af Splittørv i Horsens Fælled.
Agerlandet taxeres i fem Parter, hver paa 29 Tdr.
Land, og benævnes: God, middel, slet, ond og allerværst. Den )) gode« Femtepart sættes til Hk. 7-3-1-1, og
den >>allerværste« til 1-6-3-1.
Ialt taxeres Agerjorden til 20 Tdr. Hk. Høavlen.
176 Læs godt Hø og 88 Læs middel Hø sættes til Hk.
14 Tdr., og Græsning til 40 Høveder til Hk. F/4 Td., ialt med Graverhuset, samt Stribens og Langholts
Skove til Hk. 38-1-0-2, - og Arealet under Plov var,
som før nævnt, 148 1/4 Td. Land.
I Løbet af de følgende 100 Aar forøgedes Gaardens
opdyrkede Areal betydeligt ved Kultivering af Eng og
1

)

Hele Horsens Bys Fædrift sattes til125 Hoveders Græsning .
12*
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Hede, - og Langbolt Hoveriforening af 29. Oktober
1791 beretter, at der nu er 227 11/a Td. Land under
Plov af et Areal paa 5941/2 Td.
Agerlandet deltes 1791 i 11 Vange eller Kobler
(Skifter), hver paa 20 Tdr. 5 Skpr. Land (se Kortet):
l) Podhave Faldet.
2) Skov Faldet.
3) Mølle Faldet.
4) Drag Faldet.
5) Høi Faldet.
6) /(oumose Faldet.
7) Graverhus Faldet.
8) Koegholms Fald.
9) Dam Faldet.
10) Smede Faldet.
11) Skeels Fald.
Af disse 11 Fald bruges de 5 aarlig, medens de H
hviler i Græsning.
Der fortælles, at Hovedgaardens Jorder er udskiftet
af Fællesskabet og indhegnet for sig selv; men at omtrent 10-12 Tdr. Land Engjord ved Fjorden ligge1·
i Fællig med Horsens, hvilken Engjord bruges under
Langholt, men svarer Skatter som anden Bondejord.
Gaardens ·Tørv skæres i Hellede Mose.
Til Gaarden hører vældige Engarealer, ialt 237 Tønder Land, hvorpaa der kan slaaes 359 Læs Hø aarlig:
l) Aamund Eng, Areal 28 Tdr. Land, giver 43 Læs Hø
2) Norden Skoven,- 65
107
3) Tuds Engene,
53
87
4) Ny Eng,
60 1/2 77
5) Fjord Engene,
301/215
6) Rag Hø 2 )
30
Ialt 237 2

)

-359

Rag Hø: Sammenskrabet Hø, som ikke er meget værd.
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Af Gaardens kornbærende Arealer tilsaaedes aarlig
48 Tdr. Land med Rug, 24 med Byg og 60 med Havre.
- og almindeligvis gav Rugen 3-4, Byggen 4 og Havren 2-3 Fold.
Medens LanghoU var beboet af Bønder, havde
Gaarden sagtens lerklinede Bygninger og Straatage ;.
men efter Flytningen blev den »muret mellem Stænger«,- og et Par Synsforretninger- i 1744 og 1767
viser, at Borggaardens Huse var anseelige, grundmurede Bindingsværksbygninger med Tegltag, medens
Ladegaardens endnu tildels havde Lervægge og Straatage.
Det første Syn, taget i 17 44 kort efter Oberstløjtnant Halchus' Død, viser, at Gaarden da var temmelig
forfalden.
Østen for Hovedbygningen laa »den store Hauge«,
som var 67 Favne lang og 37 Favne bred og indhegnet
solidt med Hegn af Ege- og Bøgeklov.
Haven var opdelt i 12 »Qvarterer«, dels med Ligustrum, dels med Ribs- og Stikkelsbærbuske. De 12 Afdelinger indeholdt 60 Abildtræer, 25 Pæretræer, en
Snes Blommetræer og en halv Snes Kirsebærtræer.
I Søndersiden af Frugthaven var »en liden Tyknis
af ufrugtbare Træer, saasom Eske, Ege, Birker, Bøger,
Esper, Hassel og deslige.«
»Den liden Hauge, som ligger vesten for den store
og synden for Borggaarden, er adskilt fra den store
Have ved Jorddiger. Samme Have har været til forrige
Forpagtere og Fogeder) ved Gaarden og er alene bestemt til Køkkenurter uden nogen Frugttræer.
Desuden er der i den store Have plantet 6 Kirsebærtræer og 2 Blommetræer, og i den liden Have er
") Ridefogeden havde Lejlighed i den søndre Sidefløj.
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plantet 2 Kirsebærtræer op til Muren ved Fogedens
Vinduer.«
I Sommeren 1764 gav C. G. Halehus Gaarden*) en
Generatoppudsning og Hovedreparation, saa den kunde
være fin og flot, naar den til Efteraaret skulde modtage
hans Brud, - og den 12. Oktober fejrede han pan
Vraa sit Bryllup med Birgitte Elisabeth, Komtesse
Holch, som han derefter førte ind paa sin Fædrenegaard.
Men saare kort varede deres Lykke; thi allerede
den 10. Januar 1767 begravedes »Velbaarne Fru Birgitte af Holch «, efter at hun havde overlevet sin Mand
i 4 Maaneder.
Efter Fru Birgittes Død blev Langbolt Gaard og
Gods synet og taxeret, hvorefter det hele blev solgt.
Synet over Gaarden foretoges den 23. Februar 1767,
og det beretter:
»Borggaarden bestaar af 3 Huse, hvoraf det norderste hænger i det store Hus som Fløj.
Det store Hus bestaar af 23 Fag Bindingsværk og
et lidet Udbyg til synder Ende l Fag, største Delen
Ege Tømmer, - alt murede Vægge og Tegl Tag, staar paa grundmuret Fod.
Under den synderstePart er en god Jord Kielder,alt for 3 Aar siden grundigt og dygtigt repareret.
Den syndre Længe er ligeledes muret mellem Bindingsværk af Egetømmer og har Tegltag - li geledes
for faa Aar siden repareret, - ialt 12 Fag. Et lidet
Udskud for de 2 Fag.
Den nordligste Fløj, 17 Fag, hænger i det store
Hus. Bindingsværk med en Kvist norden ud paa 3 Fag,
samt et Udskud paa 4 Fag, murede Vægge, mest EgeBindingsværk og Tegl Tag.
*) Her findes endnu smukke Vægmalerier fra Halchus' Tid.
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Norden til denne Længe er en Lyst Sti til Suiin med
murede Vægge og Tegl, for 2- 3 Aar siden saa godt
som af ny opbygt.
Den vesterste Side af Borggaarden er indelukt med
et Stakitværk, grønmalet, der i Midten har en smuk
Port med et smukt lidet Taarn og Fløj, hvori der er
Indretning til et Sejerværk og Klokke.
Porten er paa Siderne af Bindingsværk med murede Vægge, ovenfor af Træ, smukt malet.
I Borggaarden er en god Brønd med Pumpe, hvorfra Vandet ved en Rende kan bringes ind i Bryggerset.
Ladegaarden bestaar af 3 Længer Huse.
Laden er 20 Gulve med Køregulv paa begge Sider,
og for begge Ender af samme Ind- og Udkørsel. Tømmeret i Bindingsværket er mestendels Eg, hvorimellem
er muret. Taget er af Halm, repareret fuldstændig i
Fjor, samt en stor Del bygget til begge Ender af den.
Staar vesterst i Gaarden.
Den syndre Længe er sidste Aar af ganske ny opbygt med Bindingsværk af Eg med murede Vægge og
Halm Tække, bestaaende af 38 Fag med Port igennem,
- og er indrettet til Stalde, Staldkammer, Vognhus,
Koehus og Foderbaas.
Den østerste Stald er meget smukt indrettet med
Snedkerarbejde, - til 10 Bæster. Oven over Porten er
Plads til et Kammer med Gavl og Kvist til begge Sider.
Paa østerste Side af Porten, og saavidt den østerste
Stald strækker sig, en muret Fod.
l\'ordligst i Gaarden er Studehuset med klinede
Vægge og Halm Tække,- bestaar af 33 Fag Binding.
Bygningen er meget brøstfældig og slet.
Udenfor Borggaarden er et Hus paa 8 Fag af Leer
Vægge og Halm Tække, som bruges til Tørvehus, Faarehus etc., - brøstfældig og meget slet.
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Ved Gaarden er en god Brønd med Pumpe, hvor
alle Kreaturerne kan vandes.
Synden for Gaarden er for 3 Aar siden af ny opbygt
et Hus paa 12 Fag med Ege Bindingsværk og Tegl
Tag. I samme Hus er en Kalk Mølle, som og kan bruges, ved et lidet at skyde Hjulet, til at male Korn paa.
I bemeldte Hus er Smedje, Kiøller og Materialier."
Der fortælles, at der til Gaarden, mod Godtgørelse
i Landgilden, er indtaget og opbrudt af Stribens Jord
til henimod 20 Tdr. Rugland Sæd.
Sidste Aar {1763) var der ialt saaet 60 Tdr. Rug,
og der kan saas 20 Tdr. Byg og 40-50 Tdr. Havreog avles 5- 600 Læs Hø.
Ved Gaarden kan opfodres 60-70 Stkr. Stude,
fødes 80-100 Stkr. Stude og Køer, 30-40 Bæster og
80-100 Faar, som alt om Sommeren kan græsses.
Paa Gaardens Grund er for 2 Aars Tid siden bygget
et Hus paa 8 Fag, hvortil er opbrudt et lidet Stykke
Agerland. Samme Hus haves i Fæste og beboes af
Podemesteren ved Langhalt Christian Stæhr, som har
samme fri for Afgift i sin Livstid.
Ved Gaarden er en smuk Frugt- og Lyst-Have
med nye Anlæg. I Haven tvende Fiskeparker, - saa
er og omkring og ved Gaarden 4 Fiskeparker.
»Norden og østen Gaarden findes en liden Skov, 1 /2
Fjerdingmil lang, bestaar af nogle Ege, en stor Del
Bøge, Eller, Birker, Rønne og faa Haseltræer."
Paa det Sted, hvor den saakaldte Striben Skov stod,
er intet uden nogle gamle Skajer, omtrent 20-30
Stykker (Skajer: Træer, som er ved at gaa ud).
Østen for Striben ligger et ganske lidet Krat af
Eller; det er uden Betydning.
Gaardens Taxt er Hk. 38-2-2-2, samt Skovskyld
0-4-1-1.
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Med Bygninger, Skov, Eng og Agermark er Langbolt vurderet til 4000 Rigsdaler og Bøndergodset til
12012 Rd. 3 Mk. 8 Skilling.
Som foran berettet blev »det store Hus«, Hm·edbygningen, i 1764 grundigt og dygtigt repareret, - og
1777 skrives i »Jydske Efterretninger« om Geheimeraad Andreas Skeels Dødsbo: » LanghoU Hovedgaard

LanghoU efter 1920, set fra Gaardsiden .

-

Hovedgaardens Bygninger er i meget god Stand og
altsammen af ny opbygt. Borggaarden bestaar af 3
sammenbyggede Huse med mange smukke, moderne
og tildels betrukne Værelser. Tæt ved Gaarden er beliggende en stor og vel anlagt Frugthave.«
1767 forefandtes altsaa en ældre Hovedbygning.
men 10 Aarsenere var Bygningen »af ny opbygt•. Det
vil sige, at det er Geheimeraad Skeel, som o. 1770 har
ladet den nuværende Hovedbygning opføre.
1868 blev den restaureret af N. P. Ahlmann, og i
1920 lod N. P. Ahlmann-Lorentzen den ombygge, idet
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den blev bygget en Etage højere og forsynet med et
Taarn.

11. Langholts Ejere:
Langbolt var c. 1300 Krongods; men i den kullede
Greves Tid, :.>da Tyskerne reves om Danmark«, kom
Gaarden i Kløerne paa nogle af Grevens holstenske
Venner.
1355 4 ) erhvervede Kong Valdemar Atterdag Gaar·
den, som for 30 Mark rent Sølv 5 ) var sat i Pant til
Ridderne mavs Liinbeck, Henrik og Hartvig Breide,hvorpaa Kongen lagde den under Aalborghus Len.
1519 nævnes blandt Kongens Gods i Kjær Herred:
»En Gaard kailis LanghoU og er fri Endell. «
1560 tog Otto Brahe, Lensmand paa Aalborgbus.
paa Kjær Herredsting Lovhævd 6 ) paa Langholt, Tranholm og Aalborg Hospitals Gods i Horsens.
Det lyder saaledes:
Alle Mænd dette Brev ser eller hører, læser, hilser
jeg Niels Pedersen 7 ) i Sulsted, Bertel Jensen 8) i Brorholt, Oluf Clausen i Elkjær, Søren Pedersen i Aaby,
Simon Jensen i Vesterhalne, Marqvor Bertelsen 9 ) i
Plomgaard, Jep Pedersen i Gildsig 10 ), Niels Ipsen i
Horsens og Poul Staldsvend 11 ) i Vester Hassing kundgøre vi for alle Mænd dette vort aabne Brev, at
Aar efter Guds Byrd 1560 Tirsdagen efter Pauli Conu4

Ældste danske Arkivregistraturer.
Svarer til godt 1/2 Mill. Kroner i vore Dage.
6
) Topogr. Saml. Kjær Hd. No. 2.
7
) Niels Pedersen boede i Toftegaard i Sulsted.
8
) Bertel Jensen Kjærulf, tidligere Herredsfoged.
9
) Marqvor Berthelsen Kjærulf, Søn af Bertel Kjærulf i
Brorhol t.
10
) Jep Pedersen i Gildsig var 1560 og senere Tingskriver
paa Kjær Herreds Ting.
") Poul Lauridsen, kaldet Staldsvend, boede i Kjærsgaard.
5

)

)
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ensionis 12 ) var skikket paa forskrevne Kjær Herreds
Ting for os og flere Dannemænd, som den Tid til Stede
var Anders Kierulf i Østerhalne paa ærlig og velbyrdig OttoBrahesVegne til Knudstrup, Høvidsmand paa
Aalborghus, som forlangte og fik et fuldt Sandemænds
Tingsvidne af otte gode trofaste Dannemænd, som er:
Bertel J ens en i Brorholt,
Oluf Clausen i Elkjær,
Søren Pedersen i Aaby,
Simon Jensen i Vester Halne,
Marqvor Bertelsen i Plomgaard,
Jep Pedersen i Gildsig,
Niels Ipsen i Horsens og
Poul Staldsvend i Vesterhassing,
hvilke foreskrevne Dannemænd dertil samdrægtelig
vidnede med Helgens Ed og oprakte Fingre, at de saa
og hørte samme Dag paa forskrevne Ting inden de fire
Stokke, to ærlige og velbyrdige Dannemænd, som er
Jørgen Spliid til Orlofgaard og Baltzer Mathiessen til
Rebstrup, som var forskrevne Otto Brahe Lovs lov··
hørig, hvilke forskrevne tvende Riddersmandsmænd,
der hjemlede og sagde paa deres gode Tro og rette Sandhed, at de var nærværende til Stede og hos var i Langbolt den Mandag næst efter Pauli Conuensionis. Saa
og hørte de forskrevne Otto Brahe paa Kongelig Mayestæts Vegne gjorde en Lovhævd Løverdags med Rid·
dersmandsmænd og med Bønder og Selvejere, - og
indvorde i Horsens og Kjær Herred og Horsens Tilliggelse, Langbolt og Langholts Tilliggelse.
Da begyndte han først fra Rosmossebrou ved den
Ege Rod Krogerou, og staar der en Sten hos, og saa
12

)

Pauli Conuensionis: Pauli Conversio = 25. Januar.

190

Kr. Værnfelt

der fra og til en Eg i øster Ende af Henningslwlt 13 ),
som Sandemænd grimed 14 ), - og saa derfra og Nør
til en Bøg i øster Ende af Henningsholt, som Sandemænd grimed, - og saa derfra og Nør til en Sten i
vestre Ende af Striben og saa Nør til Aaen, - og saa
Aaen langs vester op att det Skel til TroldsliOII, som
Riddersmandsmænd gjorde imellem ærlig og velbørdig Mand Jacob Brokkenhus og Eskild Gjøe, som var
imellem Lyngdrup og Langholt, og saa Aaen \'ester
op til Kindrup Mark, undtagen thyligt et Stykke Eng,
liggendes i sønden for forskrevne Skel, som blev gjort
mellem Langbolt og Lyngdrup fra Troldshøll og øster
til Skoven, og som f(attes) Dige og Grobe paa sønder
og vester Side af samme Eng, som de i Langbolt i
Værge haver, - sammeledis et Stykke S ... k Eng,
som ligger Norden Aaen og kaldes Langholts Eng,
og de i Langbolt i Værge haver, og findes Tværbæk
norden og vesten samme Eng og Tvæmaen østen
samme Eng, - og et Stykke Eng i Horsens Mark til
Langholt, kaldes Konges Eng, og er 80 Favne bred,
som ligger imellem Attrups Eng og Horsens Eng sammeledes til Langbolt for fri Enemærke, saa vidt som
Agerjorden og Skoven udviser, som de nu i Yærge
haver,-og saa vesterud adKoglwlmsBæk,-sammeIedes til Langbolt for fri Fælled og Fædrift i Horsens
Mark.
Desligeste indvorde (indværgede) han Tranholm til
Aalborghus med al sin rette Tilliggeise baade i Indmark og Udmark til alle 4 Mark Meed og fri Fælled
13

14

)

)

Skoven Henningsbolt laa østen for Tranholmgaardene
henimod Vester Hassing Skel. Nævnes 1259 som Hesselholt. Var ophugget før 1662.
grimed: mærkede med Øksehug.
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og Fædrift i Horsens Mark, - og desligeste indvorde
han paa Kongelig Mayestæts Vegne al den Del, Hospi talet haver i Horsens, baade i Indmark og Udmark, alt det forskrevne indvorde han til Aalborghus og til
Hospitalet i Aalborg - og var hans lovligen Tilbud
i 3 samfulde Ting til Kjær Herreds Ting og hannem
lovligen tilfunden af Fogeden og bedste Herredsmænd.
og var hans Lovhævd inden alle 4 Stokke, og meldte
hans Lovhævd ved sin fulde Eragt at blive, saa længe
til den rokkes efter Loven, dets for sin velbyrdig
Dommer; til Vidnesbyrd hinger vi vores Indsigler og
Signeter under det vort aabne Brev.«
Datmu ul supra.
1560 15 ) : Et Stokkenævn af Kjær Herreds Ting paa
Pergament, at Langhalt med Skov og Agerjord haver
været Endeli til Aalborghus, - og Fælled og Fægang
med dem i Horsens By.
Den 8. September 1578 solgte Frederik II Langhalt
med mere Gods paa Egnen til Rigsadmiral Peder Munk
til Estvadkloster, - og den 25. September gav Kongen
Befaling til Jens Kaas, Lensmand paa Aalborghus, om
at opsøge og mod en Revers overlevere Peder Munk en
paa Slottet værende Lovhævd, som Otto Brahe har
taget paa en Gaard, kaldet Langholt, i Kjær Herred,
som Peder Munk har faaet til Mageskifte med Kongen.

Peder Munk (t 1623) var gift l. Gang med Karen
Skeel (t 1601) til Hammelmose, Datter af Albert Skeel
til Fussingø, Hammelmose m. m. Selv var han Søn af
Ludvig Munk til Palsgaard og Kirsten Pedersdatter til
Nørlund.
15

)

Ældste danske Arkivregistraturer.
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Han var en af Danmarks rigeste og mægtigste
Adelsmænd, og da Frederik II i 1588 døde, blev han
en af Christian IVs fire Formyndere.
I en længere Aarække opholdt han sig ofte paa sin
Hustrus Arvegaard Hammelmose, og hans Ophold i
Vendsyssel spores gennem en Række Processer mod
Adelsmænd, Præster og andre; thi han var ligesaa
retshaverisk og jordgrisk, som han var rig og mægtig.
Foruden Langhalt erhvervede han meget andet Gods
i Vendsyssel, f. Eks. Knudseje, Haven i Hørby, Sæbygaard, Røgelhede, Kjærsgaard, Staagaard og Striben i
Vester-Hassing Sogn, Toftegaardene i Jetsmark og
Lyngdrup.
Ægteskabet med Karen Skeel var barnløst, og da
hun i 1601 døde, tilfaldt Langholt, Hammelmose m. m.
Gods hendes Brodersøn, den senere Rigsraad og Lensmand paa Aalborghus Otto Skeel.
Otto Christensen Skeel, f. 1576, t 1634, var Søn af
Christen Albertsen Skeel til Fussingø og Margrethe
Ottosdatter Brahe. Han var gift med Birgitte Hansdatter Lindenov, f. 1581, t 1648, D. af den rige Hans
Johansen Lindenav paa Hundslund.
Af deres Bøm kan nævnes: Christen Skeel til Hammelmose (t ugift 1670), Ide, g. m. Frederik Rantzau
til Asdal, Margrethe, g. m. Henrik Rarnel til Barritskov, Beate, g. m. Erik Høeg til Bjørnholm, og Karen,
g. m. sorte Steen Bille til Billesholm.
1634--63: Erik Høeg til Bjømholm (nu Høeg
holm) paa Djursland, Søn af Just Jacobsen Høeg16 ) til
Bjørnholm og Anne Frantsdatter Rantzau, -gift med
Beate Ottosdatter Skeel (t 1644), Datter af forrige Ejer.
10

)

Just Høegs Farfader Jacob Høeg var fra Vang i Sulsted
Sogn.
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Erik Høeg ejede Langholt i næsten 30 Aar; men han
har næppe nogensinde boet paa Gaarden i længere
Perioder, og i de første Aar var den fæstet ud til Bønder.
Men han interesserede sig meget for Gaardens Trivsel og Forbedring, og det var ham, som 1642-43
flyttede den hen paa dens nuværende Plads, hvor han
lod den opbygge med solide, grundmurede Bindingsværkshuse, - og han udvidede dens Jordtilliggende
betydeligt, idet han fordrev Bymændene i Horsens fra
Koegholm og Ny Eng, som altid havde været Fællesdrift, - og lagde disse betydelige Arealer under LanghoU.
Dette sidste gik ikke helt upaaagtet hen; thi Aalborg Hospital og Erik Høegs tidligere Svoger, Henrik
Ramel, der ejede Sdr. Elkjær, havde Fæstere i Horsens, hvis Interesser de maatte varetage.
Tirsdag den 5. August 1651 vidnede Thomas Jensen17) i Horsens paa Kjær Herreds Ting, at han mindes
50 Aar tilbage, da haver det Stykke Eng, som Velhaarne Erik Høeg nu haver for nogle Aar siden ladet
indkaste, som ligger vesten for det Sted, som Langholt
stod paa tilforn, og for den gamle Vase, som da gik til
Gaden, - været Felling og Fædrift til Horsens, ulast
og upaakæret, -og ligget under Hov og Horn18 ) saavelsom Øster Koegholm haver været Drift til forskrevne
Horsens By. .
Flere Horsens Mænd vidner det samme.
Samme Dag mødte Peder Thomsen 19 ) i Horsens
paa Velbaarne Henrik Ramels Vegne paa Tinget, og
Rasmus Jensen 20 ) og Jens Laursen i Horsens vidnede
17

18
19
20

)

)
)
)

Thomas Jensen boede i Hospitalsgaarden Matr. 18.
Under Hov og Horn: Under Fællesdrift
I Gaard Ma tr. 11 (Bakkelygaard).
Præstens Annexbonde.
13
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med oprakte Fingre, at de den 8. Juli nu sidst forleden
varpaaBjørnholm at stævne. Da samme Tid kom Velhaarne Erik Høeg løbende med en Kjæp i den ene
Haand og tog Stævningen fra dem med Magt, saa den
blev noget søndrlerreven i den ene Side, og kaldte dem
for Skjælmer,- og Skjælmer var de, som havde sendt
dem, og Skjælmer var de øverste i Landet 21 ), som de
kom fra, - hvorefter Erik Høeg og hans Folk mishandlede dem med Stokkeslag, og Erik Høeg truede
med at sætte dem i Hullet.
Den 26. August 1651 mødte Peder Bertelsen i Striben paa sin Husbond Velbaarne Henrik Ramels Vegne.
Bestod Jep Mikkelsen22 ) og Thomas Thomsen i
Horsens med oprakte Fingre, at de i Dag 3 Uger var
paa Langbolt og stævnede Velbaarne Erik Høeg og
Lars Nielsen 23 ) hid i Dag for Syn at tage af Tinge, og talte de med Ladefogeden Jens Nielsen - til at se
og syne et Stykke indkastet Eng vesten og sønden
Langholt, som findes indkastet med en ny Grøft, -·
om den ikke findes at være Horsens Mænd til Skade,
og hvor langt og hvor bredt dette Kast er i Længde og
Bredde, - saa og et Holt, kaldet Øster Koegholm, som
iligemaade findes- indkastet, - hvor brede og lange
disse Kast er.
Den 2. September 1651: Peder Bertelsen lyste paa
Tinget, hvad lovlig Skøde, Lovhævd, Sandemandsbreve
eller anden Adkomst velbaarne Erik Høeg kan have at
tilholde sig det Stykke indkastet Eng vesten og sønden
Langholt, saa og et Stykke Holt paa det østre Koegholm.
21
22
23

)
)
)

Henrik Rarnel var Medlem af Rigsraadet.
I Snorren.
Lars Nielsen Lindgaard, Forpagter paa Langholt.
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Saa mødte Jens Hansen, Ridefoged paa Langholt,
og svarede, at naar en Tid fornøden gøres, skal noksom
blive fremlagt, hvad Adkomst hans Husbond, velhaarne Erik Høeg har paa samme Ejendom.
Den 21. Oktober 1651: Jens Hansen, Ridefoged paa
Langholt, mødte paa velbaarne Erik Høegs Vegne. Bestod Lars Jensen i Tranholm og Anders Andersen i
Horsens, at de den 9. Oktober var paa Elkjær og stævnede ærlig og velbyrdig Mand Henrik Rarnel til Barritskov, Danmarks Riges Raad og Kongl. Mayestæts Befalingsmænd paa Herridsvad Kloster og de talte med
Thames Mikkelsen, - hid til Tinge i Dag angaaende
et ret kristeligt Skel mellem Langbolt Endeli og Horsens Fælled.
Den 4. November 1651: Udtagne Synsmænd synede
Langbolt Jorder. De skulde møde udi vester Ende af
Tudse Engen. Og de begyndte deres Gang og Toug 24 j
ved nordre Ende af det Dige, som kommer af østen
og bøjer udi Nør og saa vester ad den Bæk imellem
begge Koeg Holm, som kaldes Koegholms Bæk, - et
ret kristeligt Markskel at opsøge og udsige imellem
Langholts Endell og Horsens Fælled udi Ager, Kjær,
Eng og Mose.
Og deres Gang og Toug vesten langs Fælled Dige
80 Favne østen Attrups Eng og Horsens Eng ude ved
F jorden satte de deres To ug. Og som deres To ug og
Gang paa de Steder efterfølge med Stabel og Sten, som
Loven udviser.
Den 25. November 1651: Jens Hansen, Ridefoged
paa Langholt, vidner, at Synsmænd har synet Skellet
mellem Langbolt og Horsens.
De begyndte deres Ed og Toug i sønder og vester
24

}

Toug af tysk Zeuge: Vidne.
13*
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Hjørne af Langholts Endels Eng, kaldet Tudse Eng,
og der satte de den første Sten og lagde Tegl og Kul
under, - siden fra Sydvest ud ad Koegholms Bæk, - ·
der satte de udi Enden af en Bæk den anden Sten.
Derfra den Sley25 ) over vestre Hjørne af Koegholm.
Noget i Sydøst paa Koegholm satte de den tredje
Sten, - lige derfra i Kjæret den fjerde Stabel og Pæl,
- og siden lige over udi et gammelt Heffde 26 ) den
femte Sten, - og siden op til det Dige, som Horsens
Fælled og Langhalt Endel adskiller udi Vestsiden af
Langholts Dige Grob den sjette Sten med Kul og Tegl.
Derfra og siden til Kangis Eng immellem Horsens
og Attrups Eng efter udi Rette førte Lovhævde 80
Favne fra Attrups Eng og i Øster satte de udi i nør
Ende en Sten, -og saa lige sønder derfra en Sten, og paa Fjord Bakken den sidste Sten.
Alle disse Tingstridigheder endte med, at Erik Høeg
bar Sejren hjem, og de Arealer, som han berøvede Horsens By, hører den Dag i Dag til Langholt.
Han var gift ikke mindre end fem Gange. Hans
første Hustru Beate Skeel døde 1644 i Barselseng; men
allerede samme Aar giftede han sig med Sofie Lunge
til Høgholt, f. 1609, t 30 /11 1645 i Barselseng. Den 412
1649 ægtede han i Viborg Dorthe Juul til Mejlgaard,
Hedegaard og Østergaard, f. 29 /o 1609 paa Villestrup.
t 2511 1664, Enke efter Iver Krabbe til Kongstedlund,
Randrup og Albæk. Kort efter Dorthes Død ægtede han
Regitze Parsberg, f. 16/o 1612, t 1666, Enke efter Jørgen
Høeg til Todbøl, --'-- og 1673 blev han gift med sin 5.
Hustrup Helvig Brokkenhus, f. 1 17 1647. Hun overlevede ham.
25
26

)
)

Sley = Slag (Vognspor) .
Heffde = Hovedager.

Langhalt

197

1663 solgte Erik Høeg Langbolt Gaard og Gods til
sin første Hustrus Broder Christen Ottosen Skeel paa
Hammelmose, som ønskede Gaarden til sin Søstersøn
og Myndling Albert Bille.
Karen Ottosdatter Skeel var, se foran, gift med
Sorte Steen Bille til Billeskov. Hun døde 1651 og Steen
en halv Snes Aar senere, - og Christen Skeel blev Formynder for deres 4 unge Sønner, af hvilke Otto og
Holger fik Bangsbo, Frederik Burbolt og Albert Langbolt.
1663-87: Albert Steensen Bille, dbt. 25h 1651, begr.
23
/2 1703, blev 30/5 1682 gift med sin Slægtning Birgitte,
Datter af Knud Bille til Tirsbæk og Mette Gyldenstjerne. Ægteskabet varede kun ganske kort; thi allerede 18/9 1682 blev »velbaarne Birgitte Bilde til Langbolt nedsat i Horsens Kirke,« skriver Pastor Stampe i
den ældste Kirkebog.
Albert Bille27 ) handlede en hel Del og købte Fæstegods til Langholt; men i Løbet af faa Aar blev hans
økonomiske Forhold yderst daarlige.
1682 solgte han Nr. Ravnstrup i Ørum til Maren
Mortensdatter Kjærulf, der havde Gaarden i Fæste, og
hvis afdøde Mand, Simon Simonsen28 ), havde laant
Albert Bille 1000 Rdlr. Han ejede ogsaa Hvilshøjgaard
i Ø. Brønderslev, som han solgte til Præsten Kjeld
Nielsen i Nr. Sundby, - og 1687 afhændede han Langbolt Gaard og Gods til Peder Rodsteen. Samme Aar
købte han Høgholt, som han dog straks maatte sælge,
27

28

)

)

Ifølge Folke- og Kvægskatten 1682 var Langbolt da foruden Albert Bille beboet af: 2 Piger, l Ladefoged, 1 Kusk,
2 Røgtere og to Karle.
Besætningen var: 60 Foder Øxne, 10 fireaars Stude,
6 Køer, 2 Post Heste, 2 Hopper og 6 to Aars Plage.
Søn af Simon Simonsen Holsten paa Klitgard i Ulsted.

Det nordiyske
Landsbibiintck
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og i 1691 var han en kort Tid Ejer af halve Hammelmose.
Med Aarene blev Albert Bille noget haard til Drammen, og naar han pin'lpede, var han ikke kræsen i
Valg af Selskabsbrødre. Men ilter og galhovedet var
han havde let ved at trække blank eller lange en Lussing ud, hvis han mente, at hans adelige Ære var
krænket.
F. Eks. var han den 15. August 1692 i en Kro i
Sæby, hvor han ragede sig i Klammeri med Byens
RektorJens Bjørn. De kaldte hinanden for >>Hundsvot «,
og Bjørn stak Adelsmanden et Par flade Lussinger. Et
Par Aar efter traf de to tilfældigvis hinanden paa
Sæbygaards Birketing, og her pryglede Albert Bille
Rektoren med sin Stok.
»Han blev ved sit liderlige Levned fattig,« skrives
der om ham, - og han tilbragte sine sidste Aar med
Gæsteri paa sine Venners Gaarde, f. Eks. hos Svogeren
Holger Pachs paa Sæbygaard og hos Fru Kirstine Bech
paa Vraa. Sidstnævnte Sted døde han under et Besøg
1703.
1687-89: Kammerjunker, senere Stiftamtmand i
Aalborg Peder Morqorsen Rodsteen, dbt. 22 /o 1662, begr.
22 /1o 1714, købte 1687 Langholt. Aaret før havde han
erhvervet Sdr. Elkjær.
Han var Søn af Marqor Rodsteen til Nr. Elkjær og
Dorthe Sehested, - og blev 22 /2 1703 gift med Sophie
Elisabeth Charicius, f. 8/1o 1647, t 16/G 1706, Datter åf
Peder Charicius til Palstrup og Anna Severina, Enke
efter Baron Konstantin Marselis til Marselisborg. Peder
Rodsteen blev af Kongen ophøjet i Friherrestanden
og senere Baron.
Hans Farbroder, Frederik Rodsteens Enke, Fru
Kirstine Bech til Vraa, havde Pant i Gaarden for 3960
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Rigsdaler, som hun havde laant Albert Bille, og i 1689
gjorde hun Indførsel for sit Pant og overtog Gaard og
Gods.
1689-91: Kirstine Steensdatter Bech, f. 13/s 1644,
14
t /ø 1719, var Datter af Rentemester Steen Bech og
Ide Lindenav til Vraa, - og hun var Enke efter Frederik Rodsteen, Søn af Steen Rodsteen til Lengsholm
og Margrethe Urne.
AJlerede 1691 transporterede hun sin Fordring til
sin Svoger Jens Rodsteen til Hovedstrup (nu Rods teenseje), som for 11000 Rdlr. udkøbte Brodersønnerne
Peder (se foran) og Christen Rodsteen, samt flere af
Albert Billes Kreditorer.
Ved en den 3 1/11 1691 foretaget Taxering vurderedes
Hovedgaarden til 4000 og Bøndergodset til 8000 Rdlr.
1691- 1706: Admiral Jens Steensen Roclsteen, f.
1633, t 1706, var Søn af Steen Rodsteen til Lerbæk og
Lengshohn og :M argrethe Urne. Han ægtede 12 /1 1668
Sophie Amalie Joachimsdatter Gersdorf, f. 1649, t 2 h
1716, Datter af Joachim Gersdorf til Hovedstrup (Rodsteenseje) ved Odder. De boede paa Hovedstrup og ligger begravede i Odder I\irke, - de efterlod sig kun eet
Barn, Datteren Dorothea.
1703-36: Henrik Bjelke, Konferensrand og Jægermester, dbt. 12 /9 1683, t 15/io 1736, Søn af Christian
Bjelke til Basnæs og Marie Sophie Bjelke til Edelgave.
- gift 1707 med Dorothea Jensdatter Rodsteen.
1742 solgte Dorothea Rodsteen Langholt, 43 Tdr.
Hk. + 315 Tdr. Hk. Bøndergods, til Gaardens Forpagter
Oberstløjtnant Ernst Halchus, i hvem Gaarden atter
fik en fastboende Ejer.
17 42-43: Oberstløjtnant Ernst Hal elms, f. 1682,
begr. 21 12 1743, var Udlænding, vistnok Tysker.
I den spanske Arvefølgekrig kæmpede han paa en-
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gelsk-hollandsk Side mod Franskmændene, og efter
Freden kom han 1714 i dansk Krigstjeneste. 17 36 blev
han Major, og Aaret efter afgik han fra Hæren med
Rang af Oberstløjtnant.
1739 ægtede den gamle Krigsmand Elisabeth Matthiasdatter Fogh, f. 18/1 1710, t 24/s 1743, Datter af
Matthias Fogh paa Jensgaard i Glud Sogn (Bjerge Herred) og Karen Marie Hofman 29 ).
Omtrent samtidig med sit Bryllup synes Halehus
at have faaet Langbolt i Forpagtning, - og Ægteparrets 3 Børn er alle fødte paa Gaarden.
Børn:
1) Christian Gem·g Halchus, se nedenfor.
2) Karen Marie Hofman Halchus, dbt. 417 1741,
15
t 17 1763, gift 5/s 1762 i Norup Kirke 30 ) ved Vejle med
Godsejer Johan Glud til Kjærgaardsholm i Salling.
Dette kortvarige Ægteskab var barnløst.
3) Ernst Halchus, dbt. 18 /s 1743, t 27 /2 1806. Blev
1762 Kornet ved 3. jydske Rytterregiment, 1766 Sekondløjtnant og tog 1667 Afsked med Titel af Ritmester.
1768 Ejer af Hovedgaarden Aabjerg i Hind Herred- og blev 15/11 1780 adlet med Navnet »De Hofmann «. Var gift med sin Slægtning Karen de Hofmann,
f. 1747, t 1808, Datter af Jens de Hofmann til Kaas.
29

30

)

)

Extraskattemandtallet af 1743 siger: »Langholt, - paa
Gaarden har for nogen Tid opholdt sig Karen Marie
Hofman, Salig Mathias Fogs til Jensgaard i Bjerre Hert·ed for at have nogen Tilsyn med de fader- og moderløse
Børn, - men dog ikke bliver hendes Opholdssted, og nemlig i Aarhus Stift vorder taxerit (til Skat). •
Brylluppet stod paa Engelsholm, som ejedes af Christen
Linde, hvis Hustrup Gedske de Lichtenberg var Kusine
til Karen Marie.
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Oberstløjtnantens Ophold paa Langbolt varede kun
4-5 Aar, og da de 3 Smaabøm mistede deres Moder,
tog hendes Slægt sig af dem, og Morbroderen Cancellisekretær Thøger Fogh til Jensgaard blev deres Formynder. Efter Forældrene arvede de Langbolt Gods og
12-13000 Rdlr.
1762-66: Christian Georg Halchus, db t. 1h 17 40.
begr. 5/9 1766, købte i Foraaret 1762 sine Søskende ud
og blev Eneejer af Fødegaarden.
Han blev trolovet med Komtesse Birgitte Elisabeth,
født 1745, begr. 10/1 1767, Datter af Schack Vittinghof,
Grev Holck, til Vraa, og Kirstine Birgitte Bille.
Som før fortalt, blev den gamle Gaard nu oppudset
og istandsat, hvilket den i højeste Grad trængte til, og
den 12. Oktober 1764 viedes i Ajstrup Kirke »Høyædle
·og velbaarne Justitsraad Christian Georg Halehus og
høy- og velbaarne Frøken Comptesse Birgitte Elisabeth Holck paa Vraa.«
Ganske som sin Fader døde Chr. G. Halehus efter
et kortvarigt Ægteskab, og Hustruen overlevede ham
kun i 4 Maaneder. I Ægteskabet var 2 Børn: Elisabeth,
f. 1765, og Schack, f. 1766.
Seks Uger efter Fru Birgittes Begravelse foretoges
fornævnte Syns- og Skifteforretning, og d. 7l 4 1767 solgtes Godset ved Auktion.
1767-68: Jens Lauritzen Thagaard, f. 1739, t 23 /s
1796, Købmand og Stadsmægler i Aalborg, - købte for
39008 Rdlr. Langbolt Gaard og Gods (Hk. 38-2-2-2,
Skovskyld 0-4-1-1, Mølleskyld 1-1-0-0 og Bøndergods
315 Tdr.). Ifølge Jordebogen, som fulgte med Skødet,
var den aarlige Landgildeydelse af Bøndergodset: 537
Rdlr. 10 Skill. i rede Penge, 71/2 Td. Rug, 46 Tdr.
22/s Skp. Byg, 23 1/2 Td. Havre, samt Hovspind 8 Pund
og 9 Marker Hør og 8 Pund og 6 Marker Blaar.
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Hovedgaarden dreves af hoveripligtige Bønder og
Ugedags Husmænd (18 1/6 hele Hoverigaarde, hver pau
o. 10 Tdr. Hk., og 8 1/4 Ugedage).
Thagaard var gift med Ane Lassenia Jørgensen, sal.
\Ventzels, f. 1730, begr. 15/a 1803. Ingen Børn.
I 1768 gik han fallit og Langholt blev solgt.
1769-76: Geheimeraad og Amtmand Andreas (An-

Langhalt før 1920, set fra Haven.

ders) Skeel, f. 1731, t 1776, til Birkelse, købte 15 /2 1769
LanghoU af Konkursboet.
Han var Søn af Etatsraad Holger Ovesen Skeel til
Mullemp og Regitze Giildencrone, - og levede ugift.
Ved hans Død overgik Stamhuset Birkelse til den
yngre Broder, Geheimeraad Fred. Chr. Skeel, - medens Langholtog Nr. Ravnstrup, som A. Skeeli 1774
havde købt, blev sat til Auktion og 1777 købt af Justitsraad og Toldinspektør i Aalborg J. M. Valeur for 41800
Hdlr. Valeur solgte 1778 Nr. -Ravnstrup for 6000 Rdlr.:
men LanghoU beholdt han til 1796.
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1777-96: Johannes Meller Valeur, f. 29 /12 1726 i
Kbhvn., t 22 /2 1808 i Mariager, var Søn af Assessor i
Højesteret, Borgmester, Etatsraad Johannes Valeur og
Charlotte Sophie Bolchen, - gift 8 /g 1762 med Kristine
Christensen, f. 1745, t 30 /1 1815, Datter af Amtsforvalter i Aalborg, Justitsraad Chr. Christensen til Klarupgaard og Ane Elisabeth Schrøder.
Børn:
l) Charlotte Sophie V ale ur, f. 6 /1 1764, t 17 /12 1834,
gift 16 h 1790 m. S. J. Tilemann, Præst i Gjerding-Blendstrup, f. 21 h 1764, t 12 /1 1820, Søn af Landfoged H. J.
Tilemann og Regitze Sophie Brandt.
2) Johannes Valeur, f. 26/4. 1766, t 17/12 1829, Juslitsraad og Amtsforvalter i Aarhus, g. m. Amalie Sophie Knarr, f. 1779, t 30 /s 1844, Datter af Possementmager Knarr i København.
3) Christen V al e ur, f. 23 h 1770, t 27 !t2 1836, Præst
i Vadum, senere i Karlby- Voldum, g. l. Gang 28h 1797
m. Kirstine Rafn, f. 4 /s 1773, t 18/6 1814, Datter af
Pastor C. C. Rafn i Volstrup-Hørby og Helene Dorothea Gleerup, - gift 2. Gang 22 /9 1815 med Elisabeth
i\bgdalene Møller, f. 1787, t 16/10 1861, Datter af Forpagter Møller, Hæstrupgaard.
4) Peter l'aleur, f. 10 /to 1771, t 22 /10 1845, Apoteker
i Viborg,- g. l. G. 12 /4 1799 m. Elisabeth Kristine Jespersen Hastru p, f. 31 /s 1780, t 19 /s 1850 (separeret 1804),
- gift 2. G. 15 /w 1807 m. Anna Roedsted, f. 1789, t 26 /9
1864, Datter af Hans Roedsted i Nørre-Mølle.
5) Johan Christian Valeur, f. 26 /11 1772, t 29 /t 1849.
Præst i Voer (Aarhus Stift), g. 1803 m. Johanne Elisabeth Knarr, f. 2 /s 1781, t 2 /4 1850, Datter af Possementmager Knarr, København.
6) Adolf Siegfred Valeur, f. 2/g 1775, t 7!12 1852.
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Student. Toldassistent i Mariager, g. m. Birgitte Bro·
gaard.
7) Ib Christian Valeur 31 ), f. 6/4 1777, t 20 /4 1863,
Præst i Ørum (Aarhus Stift), Consistorialraad, - g.

Mindesmærket for Malthe Ahlmann.

1819 m. Ane Cathrine Munch, f. 231lo 1782, t 21 /11
1863, Datter af Pastor Hans Munch, Hygum.
Ved Folketællingen 1787 nævnes Justitsraad Va-

28

31

/2

)

I Kirkebogen Hermann Christian.
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leur, hans Hustru og deres 3 yngste Børn, samt Abigail
Christensen, 26 Aar, Fruens Søster, Abel Gyntelberg,
Informator, 26 Aar, Christen Krogh, Foged, 35 Aar, endvidere l Skytte, l Gartner, l .Ladefoged, l Kusk ,
l Staldkarl, l Arbejdskarl, 2 Røgtere, 2 Hyrdedrenge,
l Husholderske, l Stuepige, l Mejerske, l Kokkepige.
l Bryggerspige, 3 Malkepiger og l lille Hønsepige, ialt 21 Personer.
Gaardens Folkehold er ikke særlig stort; men vi
maa huske, at dens Landbrug. passedes af hoveripligtige Bønder.
Den 9. Dec. 1796 solgte Valeur Langhalt Gaard med
274 Tdr. Hk. Bøndergods lil Forpagter paa Rammegaard Povl Lanng 32 ) for 45000 Rdlr., samt »100 Ducater til min Kone«.
1796-1826: Justitsmad Poul Lanng, f. 2 17 1758,
13
t /o 1826, var Søn af Forvalter Lanng paa Rosenvold.
Blev 8 /Io 1784 gift med Karen Johanne Zeuthen, f.
18
/10 1755, t 16 /2 1840, Datter af Ejer af Villerup, Landfoged paa Læsø, tidligere Ridefoged paa Langbolt
Peder Zeuthen og Johanne Lindgaard Nielsen. Lanngs
eneste Barn Frederik døde 1839 ugift paa Langholt.
Poul Lanng og hans Hustru .mindes som et sjældent
godt og humant Herskab, der var meget interesseret i
deres Fæstebønders Kaar og gode mod Egnens fattige.
Dette fik et varigt og synligt Minde ved »Fru
Lanngs Stiftelse << , oprettet den 13. Januar 1831 (Tillægsbestemmelser af 20 /u 1833 og 1012 1839).
"Fru Lwmgs Stiftelse<< var et Hus i Horsens By, indrettet til Fribolig for 16 trængende af Godsets Fæstere
eller forhenværende Fæstere, - derefter andre trængende af Horsens By, - at nyde Lægehjælp, Ilde32

)

1784 Forvalter paa Ryssensteen.
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N. P. Ahlmann .

'brændsel, Pleje, Medikamenter, samt fra 3- 4 Mark pr.
Uge i Kostpenge.
Beboerne skulde dele Værelse og Køkken to og to,
og i hvert Værelse skulde der være 1 Kakkelovn, 2
Senge og 2 Stole.
I Poul Lanngs Tid købte en Del af Langholts Fæstere deres Ejendomme til Selveje.
Den 23. Juni 1840 afholdtes paa Langbolt Auktion
over Gaard og Gods, - og Nis Peter Ahlmann fra
Graasten blev højstbydende og fik det tilstaaet for
71000 Rigsdaler, hvoraf de 46000 Rdlr. udbetaltes
straks, medens der for de 25000 Rdlr. udstedtes en
Obligation til Fru Lanngs Arvinger 33 ).
Den til Skøde af 24!12 1841 hørende Jordebog beret·
ter, at Godset foruden Hovedgaarden med Hk. 38-2-2-2
og Skovskyld 0-4-1-1 bestod af Bøndergods i Kjær Her33

)

Fru Lanngs eneste Søster Kassa Marie Zeuthen var gift
med Esben Bruun paa Birkumgaard.
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red til Hk. 196-6-3- 1 /2 og Gods i Hjørring Amt Hk.
36-6-1-2, samt Mølleskyld 0-0-2-0, og desuden Fiskeret i lOokkerholm Møl1edam og Mellerup Sø.
Ahlmann kan, siges der, takke en af Langholts
mange Storke for, at han fik Gaarden, eller i alt Fald
for, at han fik den saa billigt.
Sagnet fortæller, at under Auktionen var Ahlmann
og en konkurrerende Rigmand tilsidst alene om Budene; men netop som Ahlmann var ved at give op, fløj
en af Storkene hen over Gaardspladsen, hvor Auktionen holdtes, - og tabte en vældig Plamage ned paa
Konkurrenten. Han maatte ind i Køkkenet for at blive
skrabet og vasket ren, og da han lidt efter kom ud igen.
var Hammerslaget faldet. Man forstaar, at Storkene
siden da har været Gaardens Kælebørn, og i mange
Aar var der en Snes Storkereder paa Langholt.
184-0-84: Nis Peter Ahlmann, f 6 /10 1813, t 19/o
1884, Søn af Købmand Otto Friderich Ahlmann i Graasten, -ægtede d. 27 /s 1840 Abel Johanne Christine von
Hoff, født i Levring d. 11 /4 1814, t 20/2 1885, Datter af
Ritmester Malthe Sehested von Hoff og Hedvig Sarskov.
Børn:
l) .Malthe Sehested Hoft Ahlmann - se nedenfor.
2) Marie Hedevica Ahlmann - se nedenfor.
3) Catrine lifarie Ahlmann, f. 17h 1850, t 4 h 1917,
gift 1876 med Overlæge i Aalborg, Professor Lorentz
Rasmus Lorentzen, f. 5 /a 1842, t 28 /11 1915, Søn af
Vognmand i Roskilde Niels Lorentzen og Cathrine
Marie Rasmussen.
Den unge Købmandssøn blev til en dygtig og driftig
Landmand, som med Iver gik op i Administrationen af
det store Gods. Efter hans Død overtog Sønnen Langbolt.
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1884- 1902: iYialthe Sehested Hof! Alzlmann, født
1844, t 12h 1902, blev snart kendt som en af Nordjyllands førende Landmænd. Han var særlig berømt
som Hesteopdrætter.
Paa Foranledning af "Aalborg Amts Landboforening «, hvis Formand han var gennem en lang Aarrække, rejstes den 31 h 1907 et smukt Mindesmærke for
ham Syd for Gaarden. Ugift.
1902-08: Marie H edevica Al1lmann, f. 27 /4 1849,
21
t /9 1908, overtog Langbolt efter Broderen.
14
!12

1908-51: Cand. jur. Niels Peter Alzlmann-Lorentzen, født 19/2 1878, t 24 ho 1951, Søn af fornævnte Professor L. R. Lorentzen, overtog efter Mosterens Død
sammen med sine Søskende Langbolt og blev i 1917
Eneejer.
Gift 1909 med Kirsten Liljefalk, Datter af Militærhistorikeren Oberst Axel Liljefalk og Augusta Biilow.

Børn:
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l) Birthe il/arie Ahlmann- Lorentzen, gift med Godsejer M. E. Houmann-Hansen, Knuthenlund.
2) Jørgen Axel Lorentz Ahlmann-Lorentzen, Forvalter paa Striben (se nedenfor).
3) Jytte Ahlmann-Lorentzen, gift med Dr. phil.
S. Tuxen.
Fra 1 /5 1952-: Jørgen A. L. Ahlmann-Lorentzen,
født 28 /s 1916, gift !0/4 1946 med Gerda von Staffeldt,
født 26 /s 1922, Datter af Kaptajn, Realskolebestyrer
i Brenderup V. von Staffeldt og B. Nordentoft.
Børn: Malthe, Niels, Flemming, Knud.

lll. Fæstere, Forpagtere, Forvaltere, Ridefogeder.
(Kun de mest kendte er her medtaget.)
1522 og 46: 1lfikkel Mikkelsen. Mikkel var en af Egnens mest ansete Bønder og blev 1522 optaget i Guds
Legems Lav i Aalborg. 1540 og 42 blev hans Sønner
Peder og Mikkel optaget i Lavet. 24 /4 1537 og 10/s 1541'>
nævnes Mikkel i Tingsvidner af Kjær Herred.
1562 og 78 nævnes Peder Mikkelsen, som havde
Langholt i Fæste efter Faderen. Hans aarlige Landgilde
var 3 Pund34 ) Smør, 2 Pund35 ) Byg, l Skovsvin og 8
Hestes Gæsteri, hvilket vil sige, at Langholts Hartkorn
regnedes til 101/2 Td.
Efter at Gaarden i 1578 var solgt fra Kronen, havde
den 2, undertiden 3 Fæstere.
1610 og 17: Søren Pedersen og Svogeren Bertel
Nielsen 36 ), der var gift med Maren Pedersdatter.
34
35

)

)
0
" )

1 Pund Smør = 71/4 kg.
l Pund Byg = 2 Tdr.
Bertel Nielsen, der nævnes sidste Gang 1635, var Fader
til Peder Bertelsen i Striben, Niels Bertelsen i Føltved,
Thomas Bertelsen i Ø. Lyngdrup, Karen Bertelsen, g. m.
14
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1620: Bertel Nielsen, Søren Pedersens Kone og Erik
Thomsen. Erik var gift med Ane Sørensdatter, og deres
Datter Kirstine Eriksdatter ægtede Mads Thomsen paa
Knæberhede. Efter Eriks tidlige Død ægtede Ane Søren
Christensen i Elsnab.
1640 og 42: Peder Bertelsen, 1 Gaard, og Christen
.Jensen Smed, l Boel. 1642- 43 blev LanghoU flyttet og
gjort til en Hovedgaard. Peder Bertelsen37 ) overtog sin
Svigerfaders Gaard Striben, og Chr. Smed38 ) fik Lindholmgaard i Fæste.
1650 nævnes Niels Iversen som Forpagter, Jens
Hansen som Ridefoged og Lars Nielsen Lindgaard som
Godsforvalter.
Lars Nielsen Lindgaard var en anset og velhavende
Mand, som foruden 3 Ejendomme og 2 Boder i .-\alborg ejede Horsens Mølle og en Del Strøgods i YendsysseL Hans Kone Ane Jespersdatter (t 1707) var Datler af Ridefoged til Birkelse Jesper Pedersen Hougaard.
1670 »den 30. Marts er Lauritz Nielsen, Forvalter
paa Langholt, bleven begravet, og er hans BegraYelse
i Horsens Kirke. Gud give ham med alle troende Guds
Børn en glædelig og ærefuld Opstandelse paa den yderste Dag,« siger den gamle Kirkebog.
Efter Mandens Død boede Ane Jespersdatter nogle
Aar paa Langholt, som hun vist havde i Forpagtning. O. 1675 fæstede hun Staagaard, som hun senere købte af Albert Bille. Desuden havde hun Ejen-

37

38

)

)

Søren Madsen i Ultved og vist Maren Bertelsdatter, g. m .
Niels Pedersen i V. Lyngdrup. Fra ham nedstammer
mange af Kjær Herreds ansete Slægter.
Gift med Gjøe Simonsdatter, Datter af Simon Andersen
i Striben og Dorthe Jensdatter.
Gift med Maren Bertelsdatter Kjærulf, Datter af Bertel
Kjærulf den Yngre paa Øster Aslund.
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domme i Aalborg, Horsens Mølle, samt 11 Tdr. Hk. i
V. Hassing, bestaaende af V. Hassing Kro, Hovgaards
Mølle, Sanden, et Par Steder i Nerup og 6-7 Gadehuse .
.-\.f hendes Børn blev Mette Larsdatter 1674 gift med
Birkedommer Hans Friis paa Hals Fogedgaard, og
Inger Larsdatter blev 1799 gift med Korporal Johann
Høiniche, der bestyrede Staagaard for Svigermoderen.
En Søn, Peder Lauritzen, f. 1658, er vel identisk
med den Peder Laursen, som 1708 boede i Horsens
Mølle, og en anden Søn, Niels Lauritzen Lindgaard,
f. 1657, t 1728, var 1708 Forpagter paa Vaar.
Han var gift med Johanne, Datter af Peder Knudsen
paa Havrekrogen, og ejede i en Aarrække (1708- 26)
Staagaard, Hovgaards Mølle og Horsens Mølle.
22
13 1726 skødede han sine Ejendomme til Sr. Niels
Heilesen, der var gift med hans Søsterdatter Karen
Johannsdatter, Datter af Johann Høiniche.
Niels Heilesen maatte senere afhænde Staagaard og
boede derefter i Horsens Mølle. En Søn af Niels Heilesen, Lars Nielsen Lindgaard, blev 11 /4 1767 Birkefoged
paa Læsø, og en Datter, Johanne, blev 1756 gift med
Godsforvalter Peder Zeuthen paa Langbolt (se senere).
1680 døde Forpagter paa Langbolt Jørgen Christensen, 53 Aar gl.; han blev begravet d. 26. Marts.
22
/9 1693 begravedes Forpagter Søren Pedersen k/øf.·
ler, 47 Aar gl. Han var fra Astrup i Hindsted Herred
og gift med »ærlig og gudfrygtig Matrone Mette Matthiasdatter «, paa hvis Vegne Forpagter paa Dronninglund Niels Svendsen optraadte ved Skiftet.
1698 var Jens Clausen Forpagter. Han ejede senere
Østeraagaard ved Hals, som hans Svigerfader, ovennævnte Niels Svendsen, havde haft.
O. 1700 var Christen Christensen Leth, dbt. 14 h
1670, begr. 29 /11 1712, Ridefoged. Han var Fæster af
14•
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Lyngdrup Mellergaard og Søn af Christen Ibsen Leth i
Mellergaard og Ane Pedersdatter (af Nordkjær). Gift
1. G. m. Anne Sørensdatter Gjedsmann, g. 2. G. m .
Inger Hansdatter.
1710 nævnes Søren Lund som Forpagter paa Langhalt.
1725 var Christen Jensen Bastholm 39 ) Forpagter og
Aarbøger 1932.

Christen Hansen Bedsted Ridefoged.
Kjær Herreds Tingbog af 6/4 1725 fortæller, at to
Bønder fra Horsens, Lars Pedersen og Søren Nielsen 40 ).
var )) bøjen « til at køre Havre fra Langhalt til Rugtved,
hvis Forpagtning Bastholm skulde overtage, sagtens fra
l. Maj 1725.
Da de den 31. Marts kom til Langholt, mødte de
Ridefoged Bedsted, som sagde, at de skulde gaa ind til
Forpagteren og sige, at han havde ingen Ret til at paalægge dem en saa lang Ægtkørsel; de skulde ikke køre
længere end Contraktens (Fæstebrevets) Indhold lød.
Bønderne overbragte Forpagter Bastholm Ridefogedens
Besked, hvorover han blev saa rasende, at han raabte:
)) Vil han stride derimod, da skal D j ævlen rive og klive
ham, den Hund, og rive hans Hjerte af hans Bryst. «
Resultatet blev, sikkert til Bøndernes store Glæde,
en Retssag.
1733 forpagtede Ritmester 1\-/ohrenhoft Langhalt af
Jægermester Bjelke; men han døde kort efter.
1735 var iltlads Ovesen Hovgaard, f. 1689, t 1748,
Forpagter. Han var Søn af Ove Jespersen Hovgaard,
Forpagter paa Dybvad, og Kirsten Madsdatter "\Volf,
- og Brodersøn af forannævnte Ane Jespersdatter.
39
40

)
)

Se >> Slægten Bastholm < af C. Klitgaard, Vendsysselske
Fæstere i Storgaard.
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Niarie Ahlmann.

1738-39 forpagtede Ob erstløjtnant Halelms Langbolt, som han 1742 køble (se Ejere).
1726 og 38 var Gutzon Nielsen [(olding, f. 1679.
t 5/9 1756, Ridefoged. 1740 boede han i Hvolgaard i
V. Hassing, 17 42-44 i Graverhuset og senere i Voerbjerg. 1745-56 Herredsskriver paa Kjær Herreds Ting.
Han var sagtens Ridefoged, lige til han overtog
Embedet som Herredsskriver. Gift med Sophie Feilche,
f. 1687, t 1755. En af hans Efterkommere er den amerikanske Billedhugger Gutzon Børglum.
Herefter blev Oluf Christensen Miinster, f. 27 /s 1692,
22
t /1 1767, Ridefoged. Han var Søn af Christen Gutzon
i\Hinster i Hvilsager og havde allerede fra 1722 tjent
Langholts Ejer Jægermester Bjelke.
Købte 1741 Staagaard og var 1756-67 Herredsskriver. Gift med Christence 'Vium. Han spøger paa Staagaards Loft.
1744 og 56 var Peder Zeuthen, dbt. 1 /s 1721, b egr.
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13 /4

1784, Godsforvalter. Han var Søn af Degnen i Stenum Marcus Diderichsen Zeuthen og Sophie Nielsdatter. 1763-84 Landfoged paa Læsø, 1779-84 Ejer af
\'illerup ved Hjørring. Gift 31 /s 1756 med Johanne
Nielsdatter Lindgaard af Horsens Mølle, dbt. 24 /u 1727,
t 1785 (se foran). De havde to Døtre, Kassa Marie.
gift med Espen Jørgensen Bruun paa Birkumgaard.
og Karen Johanne, gift med Poul Lanng paa Langholt.
1766 var Hans Jørgen Christensen Fanøe, f. 1742.
t 1800, Forvalter. Han var Søn af Degnen i Grindsted
Christen Jørgensen Fanøe og Maren Nørgaard.
Han var 1767-1800 Herredsskriver. 1771 og 77
boede han i Skrold ved Gaaser, senere i St. Havrekrog
og i Hovgaards Mølle. Gift 5 /to 1767 med Ane Margrethe Thomasdatter Antje, f. 1735, t 1809, Datter af
Oberst Thomas von Antje.
Deres Søn Thomas Hansen Fanøe, f. 1770, t 1850.
g. m. Dorthea Thorup Hagstrøm, var Gaardejer og
Kromand i Vester Hassing og har Efterslægt der paa
Egnen.
1770 var Niels Lassen Forpagter, og nævnte Aar
stævnede han Herredsskriver Fanøe, som havde givel
ham en Lussing.
1787 var Christen Krogh, f. 1752, Ridefoged.
1780 var Jens Karmark Fuldmægtig paa Langholt.
5. Juni 1781 købte han Havrekrogen af John M. Va·
leur. Senere ejede han Voerbjerggaard.

IV. Langholt Fæstegods.
Da Erik Høeg 1642-43 gjorde Langholt til Hovedgaard, blev en Del Bøndergods, som han ejede paa
Egnen eller længere borte, lagt under Hovedgaarden.
Den ældste Fortegnelse over Langhalt Gods, som vi
kender, findes paa Rigsarkivet.
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Det er »Indleveret Jordebog til Matriklen 1662 over
Kongstedlund, Randrup 41 ) og Langholt med dertil hørende Gods«.
Ifølge denne Jordebog bestod Langholt Gods 1662
af:
Langholt Hovedgaard med Skoven, 12 Tdr. Hk ..
Faurholt, Lyngdrupgaardene, Storgaard (Matr. 24, 25
og 26), Snorren, Horsens Vejrmølle og 5 Gadehuse i
Horsens, Tranholm (2 Dobbeltgaarde med 4 Fæstere).
- i Vester Hassing Sogn: Staagaard, Kjærsgaard, Hækken. Bakken og 2 Gadehuse, i Gandrup 2 Gde (65 og
66) og 2 Gadehuse, i Øster Hassing By 1 Gd. (16 og 19)
og 1 Hus, desuden Hølund, Egen og Egen Skov, - i
Ulsted: Elsnab, Sønderheden, Gaard Matr. 33 og el
Hus. - i Vodskov: 1 Gd. (Matr. 2) og et Hus, -og i
Grindsted 3 Gde (8, 9, 34) og 2 Huse med Jord, - ialt
gi Tdr. Hk.
En Del af dette Gods havde Peder Munk købt fra
l~ronen: Lyngdrup d. 8 /g 1578, Kjærsgaard, Stagaard, Storgaard med Skovpart i HenningshoU d. 13h
1593 .
.\ndre Dele af Godset havde tilhørt Rigshovmester
Mogens Gjø (t 1544) og kom wed hans Datter Mette
til Erik Høegs Oldefader Just Høeg paa Vang,- Tranholmgaardene havde Erik Høeg 5/12 1648 tilbyttet sig
af Kongen for 5 Gaarde i Gaaser, - og andre Gaarde
havde han købt af forskellige Godsejere.
Til Langholt hørte endvidere noget Strøgods: 1 Boel
i ''ennebjerg, 3 Gaarde i Lønstrup, 1 Gd. i Vester Vidstrnp, 1 Gd. i V. Hebbelstrup, 1 Gd. i Hulhøj, 1 Gd.
41

)

Kongstedlund og Randrup havde Erik Høeg faaet i 1649,
da han ægtede sin 3. Hustru Dorthe Juul, Enke efter Erik
Krabbe.
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i Skæve, 1 Gd. i Oplev, Søndergaard i Volsted med en
Skovpart, Spanggaard og endnu 1 Gd. i Hillerslev, l
Gd. i Nors, 1 Gd. i Hindinge, i Vejrum (Sønderlyng
Herred) 2 Gde. og i Fuglsang (Hovlbjerg Hd.) l Gaard
med Skovpart, - ialt 80 Tdr. Hartkorn.
Som man ser, er Strøgodset vidt spredt; men i de
følgende Aar afhændede Langholts Ejere dette Gods,
samtidig med, at de samlede mere Gods i Nærheden af
Hovedgaarden.
F. Eks. erhvervede Jægermester Bjelke i 1716 en
Del af Kronens Ryttergods i Kjær Herred.
1767 bestod Fæstegodset af 315 Tdr. Hk., hvoraf
693 /4 Td. laa udenherreds. Heraf udgjorde Lyngdrupgaardene 301/4 Td. Hk.
Det meste af Godset laa i Horsens og Vester Hassing Sogne:
Faurholt, Lyngdrup, Ny Kro, 4 Gde. i Tranholm.
10 Gde. i Horsens By (de 3 Storgaarde, Tveden, Folsted, Petersborg, Snorren (2 Fæstere), Sanden og Bo jerstedet) og 24 Huse, deriblandt Pumpen, Slottet, Lille
Snor, Aastoften, Graven og Diget, Graverhuset, - 5
Gde. og 1 Hus i Kinderup, Uggerhalne, 5 Gaarde og
Boelssteder, samt 9 Huse i Grindsted, - i Vester Hassing By: Pytgaarden, Hækken, Bakken, Damgaarden,
Ø. og V. Hald, Kilden, Krogen, Hovgaard, Rygegaarden, Rendled, Kjærsgaard og 5 Huse, - begge Hassinggaardene, Ravnskov, Kagløs, Luneborg, Striben og
V. Heden, Overbygaard og et Sted i Øster Laden, -i Gandrup 5 Gaarde (Matr. 4, 5, 12, 65 og 66) og 15
Huse, - i Ø. Hassing: Rugholm, Diget, Ø. Heden, i Gaaser Skrold og 5 Steder (Skovridderstedet, Matr. 13
og 16, samt 2 Huse m. Jord), - i Nr. Uttrup 2 Gde.
(20 og 22) og et Hus, - i Voerbjerg Gaardene Matr. 3,
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4, 5 og 6, - i Lindholm 2 Gde. ( 17 og 45), i Biersted
Krogen og Gaard M. 32.
Udenfor Kjær Herred: Kongsbak i Jetsmark, Store
Pandrup, Ø. Bleggrav, Purkjær, l Gd. i Calum, Kronborg i Hellevad, - i Ørum Sogn: 2 Gde. i Sdr. Ravnstrup, Kællingbro, Store Aagaard (4 Gde.) og Lille Aa·
gaard (2 Gde.), l Gd. i Vrensted, l Gd. i Kroghede,
l Gd. i Sterup, samt Mellerup Vandmølle.
Som man ser er Godset i Thy og søndenfjords nu
solgt fra, ligeledes Godset i Ulsted. Havrekrogen i V.
Hassing havde ogsaa en kort Tid været Forpagtergaard
under Langholt; det samme gælder Nr. Ravnstrup i
Ørum.
Indtægten af Godset var: 527 Rdlr. 10 Skilling, 71 /2
Td. Rug, 46 Tdr. 23/4 Skp. Byg, 23 1/2 Td. Havre, samt
Hovspind: Hør 8 Pd. 9 Mk. og Blaar 8 Pd. 6 Mk.
De nærmestboende Fæstebønder gjorde Hoveri til
Hovedgaarden og drev dens Avling. Der var 43 hoveripligtige Bønder med 177 Tdr. Hk., - og Arbejdet var
fordelt paa 18 1/6 hele Hoverigaarde42 ). Der regnedes
o. 10 Tdr. Hk. til en hel Hoverigaard.
Naar kun 177 Tdr. Hk. af 315 Tdr. Hk. Bøndergods
Yar hoveripligtige, skyldes det, at de langt fra Hoved·
gaarden boende Bønder gav Penge i Stedet for Arbejde.
Men ogsaa andre Fæstere var hoverifri, f. Eks. Beboerne af Bakgaarden i Vester Hassing og Mellergaard i
Lyngdrup.
De 4 Beboere i Tranholm gjorde tilsammen 2 hele
Hoverigaardes Arbejde, Vestergaard og Østergaardene
i Lyngdrup, Faurholt, Uggerhalne, samt Sanden og
Pytten i V. Hassing gjorde hver 1/2 Gaards Hoveri. Bækken og Dammen i V. Hassing var 1 /a Hoverigaarde,
42

)

Hoveriforeningen for Langhalt Gods af

29

/1o

1791.
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og Kilden og Rendled i samme By, samt Østerheden
regnedes kun hver for 1/o Hoverigaard.
Af el). hel Hoverigaard krævedes 12 Pløjedage, 7'2
Spænddage og 248 Gangdage aarlig, og det oplyses
(1791), at Pløjning, Saaning og Høst beregnes til 340
Spænddage og 288 Gangdage. ·
Der besaaedes aarlig 48 Tdr. Land med Rug, som
giver 3-4 Fold, 24 Tdr. Land med Byg, som giver 4
Fold, og 60 Tdr. Land med Havre, som giver 2-3
Fold.
Høets Behandling kræver 100 Spænddage og 804
Gangdage, - andet Hoveri og Ægtkørsel 673 Spænd
og 2668 Gangdage - hvilket ialt bliver 218 Pløje-,
1302 Spænd- og 4825 Gangdage.
Hovedgaardens Areal under Plov var 227 11 /14 Td.
Land, hvoraf aarlig 5/u brugtes og 6/tt hvilede,-d. v. s ..
at hver hel Hoverigaard aarlig skulde holde 52 /a Td.
Agerland og godt 13 Tdr. Land Eng.
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Det var under Kammerherre A. Skeel, at Langholl
Gods havde sin betydeligste Størrelse, idet han erhvervede Nr. Ravnstrup og Store Havrekrog.
Yaleur begyndte at bortsælge af Fæstegodset43 ), og
Poul Lanng fortsatte, saa Langbolt Gods udgjorde -·
HoYedgaarden fraregnet - da N. P. Ahhnann i 1841
overtog det, kun 222 1 /2 Td. Hk., hovedsagelig beliggende i Horsens, Hammer, V. og Ø. Hassing Sogne .
.-\hlmann bortsolgte næsten alt Bøndergodset; men
saa sent som 1890 havde Langbolt endnu Fæstere i
, -. Hassing.
l"ndertiden døjede Forpagtere og Ridefogeder merl
de stridige Fæstebønder, som ofte nægtede at efterkomme givne Ordrer. Herom beretter Tingbøgerne:
19
/4 1653 blev Bertel Nielsen i Horsens stævnet til
Kjær Herreds Ting, fordi han havde hugget Ris i Langbolt Skov, - og fordi han havde taget tvende af For·
valter Lars Nielsens Øxne og jaget dem vester ud til
H vorups Torp.
2
/s 1653 blev en Flok Fæstere i Grindsted tiltalt.
fordi de nogle Uger før var tilsagte til at rive Hø, men ikke de mødte. Senere blev de tilsagte at indføre
samme Hø, - men ikke de mødte.
6
/12 1659 stævnede Fogeden paa Langbolt Lars
Nielsen Johannes Jensen i Staa44 ) med flere Mænd.
fordi de havde siddet Budet overhørig, - og ikke have
villet møde at gøre deres Arbejde paa Gaarden.
4

~)

44

)

Jens Gleerup til Rødslet købte Fæstegodset i Lindholm.
\"oerbjerg og Uttrup.
Boede i Staagaard. Johannes var for Resten en Børste.
Da Grandefogeden, Christen Olesen i Ovet·bygaard, engang kom til Staagaard for at pante, blev han siaaet til
Krøbling af Johannes Jensen og hans Sønner.
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Fredag den 26. Juli 1695 stævnede Ridefogeden paa
Langholt, Jens Clausen, Mikkel Andersen Skaaning i
Gandrup, Niels Nielsen i Horsens med flere, fordi de
havde udvist Opsætsighed og Modvilje ved deres Arbejde paa Gaarden, som er en Fæstebondes Pligt.
Poul Lanng og N. P. Ahlmann var meget humane
Godsejere, og fra deres Tid hører man intet særligt om
Stridigheder mellem Herskab og Fæstebønder.

STRIBEN
VED KR. VÆRNFELT

triben er en meget gammel Bebyggelse. Gaarden
var i Middelalderen gejstligt Gods 1 ), men kom 1536
under Kronen. 13. Juli 1593 solgte Christian IV Striben
med mere Gods i Kjær Herred til Rigsadmiral Peder
Munk til Sæbygaard og Hammelmose, som nogle Aar
i Forvejen havde købt Langholt.
Peder Munk solgte senere Gaarden til Henrik Bildt
paa Hassing Hovgaard, hvis Enke Maren Prip den 21.
Oktober 1618 afhændede den til Otto Skeel paa Hammelmose, - og da han i 1634 døde, arvede Datteren
Margrethe, g. m. Rigsraad Henrik Rarnel til Sdr. Elkjær, Striben.
Kort efter 1662 solgte Henrik Ramels Arvinger
Striben til Albert Skeel paa Langholt, til hvilken Gaard
Striben siden har hørt.
Matriklen 1662 beretter, at Striben er et Enesteboel, hvis Fæster hedder Gyde Simonsdatter.
Gaarden er paa 4 Tdr. Hk. og ejes af Salig Henrik
Ramels Arvinger. Der er god Græsgang, og ved Gaarden ligger en Skov, som beregnes til 30 Svins Olden.
Markbogen 1683 fortæller, at Gaarden nu ejes af

S

1

)

Hørte formentlig til Børglum Kloster.
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Albert Bille til Langholt. Fæsteren Jens Bertelsen har
haft Gaarden paa 7 Aars Tid.
Marken er en Endels Mark, sønden, norden og vesten Gaarden og bestaar af:
l. Myr Holtet, 10 Agre.
2. Nør Marken, 24 Agre.
3. Byg Haven, 17 Agre.
4. Stitz Holt, sønden Skoven, 27 Agre.
a. Vesten Skoven, 10 Agre (Fuxlund}.

Disse 88 Agre udgjorde et Areal af 527098 Kv. Alen
eller 37 Tdr. 5 Skpr. Land under Plov- foruden Eng,
Kær og Mose. Af Jorderne var 1/6 middel, 1/s skarp, 1/3
ond og 1/6 allerværst.
Striben Skov er paa 6 Svins Olden, Høavl 36 Læs,
Græsning til 12 Høveder og Ildebjergning af Split TørY
i Horsens Fælled2 }. Forskaffer sig selv Bygningstømmer, ved Gaarden fornøden Kaaljord.
Ved Matriklen 1688 sættes Hartkornet til 7-3-3-2 .
Foruden Striben Skov, der strakte sig fra Gaardens
Have til Horsens Skel, hvor den gik over i Henninghalt, nævnes ved flere Lejligheder andre mindre Skove
eller Skovparter ved Striben; 1460 nævnes Øxenholt,
som vist laa syd for »Folden« og var en Del af Henningholt. Myrhaltet mod Øst ved Myren, - Hestehaven sydøst for Striben, - Store- og Lille Stisllolt
sydvest for Gaarden, samt Fuxlund vest for Gaarden
ved Horsens Skel. Navnet Bidholt tyder ogsaa paa
Skov. De 4 sidste Skove var vist Dele af Striben Skov 3 ).
') Sagtens i Bidholt.
j Striben Skov taxeredes 1635 til 28 Svins Olden, 1662 til
30 Svin og 1683 til kun 6 Svin. Dette sidste ser mærkeligt ud, og man fristes til at tro, at Taxeringen 1662 har
været upaalidelig.

3
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Nord for Gaarden ses paa Kortet Faunholt, og paa
samme Kort ses lidt Syd for det Sted, hvor Striben nu
ligger, den sidste Rest af Striben Skov.
Den ældste Gaard, »Gammel Striben«, laa et Par
Hundrede Meter Øst for den nuværende Gaard, lige i
Østsiden af Skoven; men o. 1770 lod A. Skeel Stribens
Jorder dele, idet han oprettede 3 Afbyggersteder: Ny
Striben, Fuxlund og Byghaven (Ellerhuset).
Ny Striben laa i Nordøst, omtrent midt mellem
Gjeraaen og Gl. Striben. Gaarden fik Jord til 2 Tdr.
Hk., og Fæsteren kunde holde 4-6 Heste og 12 Kreaturer.
Fuxlund laa i Sydvest ved Horsens Skel og var paa
1 Td. Hk. Der kunde holdes 2 Heste og 4-6 Kreaturer.
Byghaven (Ellerhuset) laa øst for Striben. Hk.
O- 4- 3- O, Besætning 1 Hest og 3-4 Kreaturer.
Selve Striben, nu Hk. 3- 7- O- 2, blev lagt under
Langbolt og drevet under denne Gaard. Men dette var
ikke helt lovligt, og Skeel og hans Efterfølgere lod derfor de gamle Bygninger staa og være beboet af en pro
forma Fæster.
1811 skriver Poul Lanng: »Gammel Striben er hverken øde eller lagt under Langholt, - men derimod for
40 Aar siden af forrige Ejer, Salig Justitsmad Valeur,
og mig drevet med dertil paa Gaarden Gl. Striben holdende Folk, som for Tiden er og i omtrent 5 Aar har
været Jørgen Pedersen, der er gift og har hos sig Kone
og Bøm«.
Den 9. April 1833 oprettede Enkefru Lanng Kontrakt med sin Søstersøn Johan Severin Bruun, som
skulde være Forvalter paa Langholt.
Han skulde bo paa Gl. Striben, hvor han, saa længe
han levede, skulde have Foder og Græs til 2 Heste, 4
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Køer og 10 Faar, samt 12 Læs Skudtørv og 12 Læs
Sandtørv.
Denne Kontrakt genopfriskedes 1841 ved Langholts
Salg, og N. P. Ahlmann skulde yde Bruun 20 Daler i Stedetfor Hestefodier, idethaningen Hest holdt,- »desuden
skal Bruun have Brugsret til Urtehaven, som er i sønder Side af Gaarden, og til Gaardens Udhuse til Brændsel og Kreaturer, - alt imod, at bemeldte J. S. Bruun
forpligter sig til at opføre en anstændig Raalingsbygning i søndre Side af Gaarden, som efter hans Død ene
skal tilfalde Ejeren af LanghoU uden Vederlag til
Bruuns Arvinger«.
De gamle fortæller, at i 1830'erne blev Byghaven
en Nat gæstet af Medlemmer af Lorentz Meyers Tyvebande, som bandt Beboerne og plyndrede Huset. Rø·
verne var maskerede; men Husets Tjenestepige genkendte i den ene af dem en Karl, som hun var gode
Venner med, og dette førte til, at Røverne blev fængslede og fik deres Straf.
Omkring 1870 blev det nuværende, tredje, Striben
bygget af N. P. Ahlmann og forpagtet ud til Sønnen
M. S. Ahlmann, som boede her en Aarrække.
Efterhaanden nedlagdes de 3 Afbyggersteder igen.
Det sidste af dem, Fuxlund, eksisterede endnu i 1890,
og ved Folketællingen nævnte Aar kaldes det >> Stidsholt Huset« og beboedes af Johannes Sofus Doneker
og Konen Mette Christensdatter.
Striben var i g·amle Dage beboet af ansete Bønder.
1584 mødte Kronbonden Simon .Mortensen med andre ansete Mænd paa Kjær Herreds Vegne til Christian
IVs Hylding paa Viborg Landsting.
Hans aarlige Landgildeydelse til Kronen var 1593
tre let Pund Smør4 ).
4

)

Svarer til 2 Tdr. Hartkorn.
15
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1620 og 30 hed Fæsteren Simon Andersen. Han var
Søn af Anders Simonsen i Ellern i Staa, som forment·
lig var Søn af Simon Mortensen.
Anders Simonsen i Ellem har meget stor Efterslægt
i Kjær Herred5 ).
Af Simon Andersens Bøm kender vi: Anders Simonsen, Gaardfæster i V. Hassing, Jens Simonsen, der
først boede i Avnskjøt i Skæve, derefter i Klitgaards
Plovhus, Lars Simonsen, f. 1615, t 1692, i Vester Aslund, Fader til Simon Lauritsen i Nørheden (Ulsted),
Kromand Thomas Lauritsen i Pytten og Anders Lauritsen i V. Aslund, - Margrethe Simoizsdatter 6 ) i Klitgaard og Gyde, som fik Hjemmet.
Efter Simon Andersens Død sad Enken Dorthe
Jensdatter i 7-8 Aar for Fæstet.
1643-57: Peder Bertelsen, Søn af Bertel Nielsen i
Langholt og Maren Pedersdatter. Han var 1635- 42
Fæster paa Langholt, - og efter at være flyttet til
Striben havde han i mange Aar Strid med sin tidligere
Principal Erik Høeg til Langholt, som vilde tilegne sig
Striben Skov.
Tirsdag den 26. November 1650 mødte Peder Bertelsen paa sin Husbond Rigsraad Henrik Ramels Yegne
paa Kjær Herreds Ting. Han forespurgte, om ikke den
Skov vesten Striben liggendes, kaldet Striben SkoY, om
den ikke med Stabel og Sten var indstablet fra Horsens
5

6

)

)

En Søn, Lars Andersen, var fra 1625 Fæster i Ellern:
hans Sønner var Jens Lauritsen i Ellern, Anders Lauritsen i V. Laden og Thomas Lauritsen i Brødlamt Deres
Afkom findes nu i Tveden og Abildgaard i Sulsted, V
Broen i Ulsted, Hovgaards Mølle, Ulstedlund, V. Hassing
Krogaard, Øster Gjerndrup o. a. Steder.
Margrethe var gift med to Mænd i Klitgaard, som begge
hed Simon Lauritzen. Hendes Slægt boede i Klitgaard,
Rottrup, Nørre Ravnstrup og Ulstedlund.
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Fælled, - og idet han henviste til tidligere foretaget
Ejermands Toug (Vidne), spurgte han, om ikke mesten
Delen af Striben Gaard og en Del af Marken (nemlig
Fuxlund) laa indenfor Skovens Lukker.
Tirsdag den 7. Januar 1651: Synsmænd erklærede
paa Tinget, at Stribens Have og Bygninger laa »indstiened" i Skoven og var i Horsens Sogn 7 ).
Den omstridte Skov var indstenet til Striben, og
Thomas Thomsen i Gandrupgaard, som huskede 40
Aar tilbage, erklærede med flere Mænd, at da laa Stri ·
ben paa samme Sted.
Peder Bertelsen havde taget Langhalls Svin, som
gik paa Olden i Skoven, i Hus.
Peder Bertelsens Enke, Gyde Simonsdatter, var i
14 Aar Fæster af Striben.
1661 klagede hun til Lensmanden paa Aalborghus
over, at Striben, der i Jordebogen stod for at være et
Boel, var sat i Skat med de bedste Gaarde der i Sognet.
4. Juni 1671 blev hendes yngste Søn Lars Pedersen
gift med Maren Olufsdatter, Enke efter Svend Jepsen
paa Nejst i Øster Brønderslev. Paa den tredje Bryllupsdag blev Gyde ved et Vaadeskud dræbt af Brudens 8aarige Søn Oluf8 ).
Børn:
l. Simon Pedersen i Ø. Lyngdrup.
2. Bertel Pedersen i Striben.
3. Lars Pedersen i Nejst.
4. Maren Pedersdatter, g. m. Borger i Aalborg Mads
Laursen Bagger.
5. Dorthe Pedersdalter, g. m. Lars Bertelsen Kjærulf i Ø. Aslund.
7

8

)

)

Dette var en lille F ejltagelse. Baade Striben og Striben
Skov laa i Vester Hassing Sogn.
Jerslev Herreds Tingbog 22 /o 167 J.
15*
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6. Beate Pedersdatter, g. m. Jens Bertelsen Kjærulf
i Striben.
30. Marts 1672 var Børnene samlet paa Striben med
Samfrænderne Lars Simonsen9 ) i V. Aslund, Peder
Mikkelsen10 ) i Horsens, samt Peder Bertelsen11 ) og Peder Nielsen 12 ) i Horsens, for at foretage Skiftedeling
efter Peder Bertelsen og Gyde Simonsdatter:
»Hvad Tin og Messing, der fandtes, skiftede de alle
imellem hinanden og hver anamme sit til sig strax
efter. Simon Pedersen og Salig Maren Pedersdatter
havde tilforn bekommet deres Part.
Noch et Par Lysestager saa gode som 2 Daler; derforuden blev bevilget Beate Pedersdatter en Sølvkjæde
uden Skifte, - og derimod haver de tre Brødre at dele
imellem dem selv et Sølvbælte13 ), - og intet mere der
fandtes , som kunde registreres «.
Simon var som ældste Broder Søstrenes fødte
Værge, og hans og Pigernes Gods 14 ) skulde blive i Boet
hos Broderen Bertel, som lovede at holde dem deres
Arvelod »uden Skade og skadesløs « (Kjæ r H erreds
Tingbog 16. April 1672).
1671-77: Bertel Pedersen, Søn af forrige Fæster.
1677-o. 1714: Jens Bertelsen Kjærulf, f. o. 1635,
t 1716, Søn af Bertel Kjærulf paa Ø. Aslund og gift
o. 1676 med Beate Pedersdatter15 ) , f. o. 1650, t 1729,
Søster til forrige Fæster.
0

10
11
12

13

14
15

)

)
)
)

)

)
)

Gydes Broder.
Fæster i Gaarn, Fætter til Peder Bertelsen.
I Gaard Matr. 10.
1 Gal.u ·d Matr. 28 Bund aard (nu Tveden).
N. IJa ncke fo.r tælle r, a l fornemme Bønder i Vendsyssel
h a vde dere l(nive hæn gend i Sølvkæder. Han havde o.
1850 set et saadant Knivbælte paa Dødskov.
Arven bestod sagtens i Vogne, Kt·eaturet· og Heste .
19
lt2 1676 gav Dorthe og Beate Pedersdøtre Bertel P eder·
sen paa Striben Afkald paa Arv efter Forældrene. De er
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Børn:
1. Gyde Jensdatter Kjærulf, g. m. Jep Andersen
V. Laden.
2. Maren Jensdatter Kjærulf.
3. Bertel Jensen Kjærulf, se nedenfor.
Omkring 1714-35: Bertel Jensen Kjærulf, Søn af
forrige Fæster, gift 17. Januar 1714 med Ane Christensdatter Krog, f. o. 1695, t 1739, Datter af Christen
Laursen Krog i Gandrup og Johanne Pedersdatter
Kjærulf.
Børn:
l. Chresten Bertelsen Kjærulf.
2. Dorthe Marie Bertelsdatter Kjærulf, f. 1715, +
1800, overtog Hjemmet.
3. Jens Bertelsen Kjærulf, f. 1717, t 1762, Forpagter paa Gjettrup.
4. Bodil Bertelsdatter Kjærulf, f. 1719, t 1800, g. m.
Kromand JensTodberg i Langbrokro.
5. Peder Bertelsen Kjærulf, f. 1721, t 1786, Købmand i Kristianssund i Norge.
6. Laurids Bertelsen Kjærulf, f. 1723, t 1779, Generalauditør ved 1. trondhjemske Regiment.
7. Else Margrethe Bertelsdatter Kjærulf, f. 1725, t
1806, g. m. Lars Bertelsen Krog i Gandrupgaard.
8. Beate Bertelsdatter Kjærulf, f. 1727.
9. Axel Bertelsen Kjærulf, f. 1735.
Omkring 1737-1769: Søren Jensen Østergaard, f.
1709, t 1774, Søn af Selvejerbonden i Staa Østergaard
J ens Sørensen og Karen J ensdatter (af Ellern).
1769 købte Søren Jensen Staagaard af Sr. Jens Lund
for 1020 Rdlr. Søren var gift med Dorthe Marie, Datter af forrige Fæster.
nu gift med Brødrene Lars og Jens Kjærulf paa Ø. Aslund.
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Børn:
l. Bertel Sørensen i Staagaard.
2. Johanne Sørensdatter.
3. Karen Sørensdatter.
4. Anna Sørensdatter, g. m. Jens Larsen i Y. Aslund.
Efter at den gamle Slægt var forsvundet fra Striben, var her forskellige skiftende Fæstere.
1778 hed Fæsteren Christen Andersen, 1787 oplyser Folketællingen, at Gl. Striben var beboet af to Tjenestekarle, men der var ingen Beboere (Fæsterfamilie),
og o. 1810 nævnes Jørgen Pedersen som Fæster.
1792 fæstede Peder Christensen Ny Striben; men
1801 beboedes Gaarden af Chr. Andersen med Kone og
3 Børn; det er nok C. A. fra Gl. Striben, som er flyttet.
1805 og 12 beboes Ny Striben af Peder Eriksen fra
Nej st.

HVALPSUND FÆRGESTED
AF F. ELLE JENSEN

B

landt Limfjordens mange Snævringer er Hvalpsund, Indløbet til Skive Fjord og Louns Bredning
næppe det mest kendte, men det turde ikke desto mindre
være et af de interessanteste. Her findes Fjordens største Dybde, 27 Meter, i Nærheden af Sundsøretangen,
der som et spidst Næb strækker sig langt ud fra Sallingsiden, og baade Strøm og Sø kan være af megen
Voldsomhed, især naar Nordveststormen sætter ind og
forvandler Livø og Risgaarde Bredningers store aabne
Farvand til et oprørt Hav, saa Sejladsen over det paa
sit smalleste Sted kun godt l km brede Sund i almindelige Baade under saadanne Forhold ikke er uden
Risiko. Det var derfor intet mindre end en Omvæltning med Hensyn til Overfartssituationen, der skete,
da Aalborg Privatbaner 1927 satte deres motordrevne
Jernbanefærge ind i Trafikken, thi med den borttoges
al Bekymring for, hvordan Vind og Vejr artede sig,
ligesom Passagererne nu kunde være sikre paa en
langt bedre Behandling, end der før kunde bydes dem
under de primitive Tilstande, der hidindtil havde raadet ved Færgestedet.
Dem er der endnu mange, der husker. Mens der i
vore Dage er skudt en hel Bydel op omkring og i Nærheden af Jernbanestationen, Fiskerihavnen og Hotellet, laa for en god Menneskealder siden dettes Forgæn-
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ger, Færgekroen, alene for sig selv . Det var en lav og
uanselig gulkalket Bindingsværksbygning uden Pynt af
nogen Art, kun prangende med Skiltet )) Kgl. priviligeret Færgested og Kro « og en stor Tavle paa Muren,
hvor man kunde læse sig til, hvad det kostede at blive
sat over til Salling.
Indenfor bag den med toppede Sten brolagte Forstue var der et lidt pænere Værelse, vistnok halvt privat, men hvor dog ogsaa de Gæster, man vilde tage
noget mere Hensyn til, kunde sidde, og hvorfra der var
Udsigt ind i en nøgen Bakke; til højre for Gangen laa
Skænkestuen med Udsyn over Fjorden over mod Salling og med Gulv af samme Slags som Forgangen.
Her var Opholdsstedet for det jævne, rejsende Publilmm og for Fiskerne, der søgte Kroen og ved Stuens
lange Bord drak deres hele eller halve Kaffe - absolut
mest det sidste - sang til deres Pigers Pris og kævledes, alt eftersom Humøret og Stemningen nu var i Lokalet.
Et Stenkast fra Kroen gik en mod Nord pegende
Stenmole saa langt ud i Fjorden, at den kom til at
danne et skrøbeligt Læ for Færgen, der, naar den ikke
skulde bruges, i Reglen laa fortøjet ved en Pæl lidt
fra Land, og her stod ogsaa, halvt hvilende paa nedrammede Stolper og delvis ragende ud over Vandet,
et mindre Det forenede Dampskibsselskab tilhørende
Træpakhus, hvori de Varer, som Færgemanden hentede fra dets paa Vej til og fra Skive forbipasserende
Rutebaade, blev opbevaret.
Naar begge de to hvidmalede Tavler, der var anbragt paa Stolper i Nærheden af Sund(søre)gaarden
paa Sallingsiden, gik til Vejrs, var det Signal til, at
den store Færge skulde afsted. Den roedes af 4 kraftige Karle, 2 ved hver Aare, og medførte en Kastebro
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til at etablere Forbindelse med Land, da den skønt
fladbundet ikke kunde komme helt ind. Det Broværk,
man tidligere havde forsøgt at sætte op paa Tangen,
havde aldrig kunnet holde, men var blevet ødelagt af
Bølger og Is, saa nu nøjedes m!ln med at gaa saa nær
ind til Strandbredden som muligt paa den Side, der
ydede Beskyttelse mod Vind og Sø. Ad Broen kom saa
Passagerer, Kreaturer og Køretøjer om Bord, de sidste
blev fastbundet til Fjæl, der gik fra Ræling til Ræling.
Afskibning og Indskibning paa Himmerlandssiden
foregik lettere, idet man her kunde sejle helt ind til
Molen.
Drejede det sig om mindre Transporter, tilkaldte
en enkelt Signaltavle den ene af de to mindre Baade.
De kunde imidlertid heller ikke gaa helt ind, og de
medførte ingen Kastebroer, saa den Last, der skulde
modtages (eller bringes), maatte bæres fra eller til
Strandbredden af Færgekarlene, der var forsynet med
lange Træskostøvler, der naaede dem højt op paa Laarene. Det samme gjaldt Passagererne; var det en Mand,
det drejede sig om, hængte han sig om Halsen paa
Karlen, der derpaa bar ham som en Sæk paa Ryggen
til eller fra Baaden, en Kvinde blev derimod galant
taget paa Armen.
Man vil forstaa, at moderne var Overfartsforholdene mindst af alt, og om Vinteren eller ved stærk
Blæst kunde de være endog temmelig ubehagelige, da
der ikke var noget, der hed . Læ om Bord. Morsomt
var det heller ikke altid for dem, der ude paa Tangen
i længere Tid maatte vente paa, at man ovre i Færgekroen fik Øje paa det ophejsede Signal og Baaden
gjort klar til Afsejling; det hændte vel ogsaa, at man
slet ikke forhastede sig hermed, enten fordi den eller
de Karle, der skulde ro over, ikke var til Stede og
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først maatte hentes i Marken, eller hvor de nu var,
eller muligt fordi den, man formodede var paa den
anden Side, mentes at være vel nøjeregnende med
Drikkepenge og derfor kunde have godt af at faa sin
Taalmodighed opøvet.
Men saadan var nu engang Forholdene, og Befolkningen, som ikke var vant til andre, fandt sig i dem,
om end der naturligvis, efterliaanden som Tiden gik,
og Trafikmidlerne moderniseredes i andre Egne af
Landet, ogsaa her begyndte at hæve sig Røster for
en Nyordning, der kunde gøre Ende paa disse forhistoriske og i Virkeligheden utaalelige Tilstande.
Det var den, 'der kom med den store Motorfærge
1927, og dermed satte et endeligt Punktum for en aarhundredgammel Periode. Men samtidig gik rigtignok
ogsaa et ejendommeligt Stykke dansk Kulturliv i Graven, og det turde derfor nu i 25-Aaret for Trafikkens
Nyordning nok have sin Interesse at dvæle et Øjeblik
ved de svundne Dage og fremdrage et og andet Træk
af det gamle Færgesteds Historie.
Det er det, der skal forsøges paa de følgende Sider.
Saavel Stednavne som Kæmpehøje og andre Oldtidsminder - de fleste nu desværre ødelagte - vidner om, at der baade paa Salling- og Himmerlandssiden i ældgammel Tid har levet et efter Forholdene
ikke ubetydeligt Antal Mennesker, og om end de to
Landsdele dengang næppe har haft synderligt med
hinanden at gøre, har der dog utvivlsom altid været
en vis Forbindelse mellem dem, og det siger da sig
selv, at naar en saadan skulde etableres, valgte man
fortrinsvis at sejle over, hvor Farvandet var snævrest,
d. v. s. ved det nordlige Indløb til Hvalpsund. Dette
har saa sidenhen ført til Oprettelse af en fast Færge-
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rute med Sæde paa Himmerland i Begyndelsen sagtens ejet af en Privatmand, men senere var det Kongen, der stod bagved, et Vidnesbyrd om, at man efterhaanden var kommet til at betragte Overfarten som
mere end et lokalt Anliggende, og at den ogsaa har
skullet tjene Fjerntrafikken.
For Resten ved vi kun meget lidt om Hvalpsund
Færgested i gammel Tid. 1532 hed Færgemændene
Las og Christiern Christiernsen, og 1535 kom den første
paa gale Veje, idet han blev indblandet i et Hesterøveri, men hvad der ellers skete, oplyses ikke. 1549
beordrede Kongen opsat et Hus til Afbenyttelse for de
vejfarende 1), noget, der tyder paa, at Færgefolkene
ikke boede paa Stedet, men rimeligvis har ejet Gaard
i Hole og passet Overfarten som en Bibeskæftigelse.
1688 gled Færgestedet ud af Kongens Haand, idet Regeringen dette Aar foruden K vægtiender i en Del Herreder og en Gaard i Smidstrup skænkede det til Genera l
v. Arenstorff. Antagelig har den skyldt ham Penge og
derfor givet ham det nævnte Gods som en Slags Erstatning2).
Hvorlænge Generalen har haft Hvalpsund Færgeri,
vides ikke, men det har vistnok i de følgende Tider
ofte skiftet Besidder. I Begyndelsen opretholdt Regeringen alligevel stadig en formel Ejendomsret til det,
thi først 1721 overlod den Reluitionsretten (Indløsningsretten) til Færgegaarden (2 Tdr. 4 Skp. Hartk.)
til Forpagter Albrecht Sørensen, Lerkenfeld, dog med
Forbehold af Jagtretten 3 ). Vi kender Navnene paa enkelte af · Færgemændene i denne Periode. 1667 fik
Ahasverus Eecker Bevilling paa at besørge Overfarten,
men 1705 afsloges hans Andragende om til Hjælp til
Driften at faa bevilget en Rytterportion eller en skattefri Bondegaard. 1711 søgte Jens Jensen om Tilladelse

236

F. Elle Jensen

til at oprette en Kro for de rejsende, men fik den vel
ikke, thi 1716 gaves der Jens Jensen Smed kgl. Konfirmation saavel paa Færgeriet som paa mod en Kendelse til Amtsstuen at holde Kro. Derimod maatte han
ikke drive Smaahandel4 ). 1742 gaves Bevillingerne til
Ove Chr. Lund og 1744 til Jens Jørgen Stauning.
Fra 1767 tilhørte Færgestedet Herregaarden Eskær
i Salling, der 1770 fik Bevilling paa Færgeriet og Tilladelse til Krohold baade i Hvalpsund og Sundsøre.
1773 bortfæstede Godsejeren, Major Joh. Chr. Geistler,
Færgestedet paa Livstid til Erik Nielsen Ørberg, der
allerede i nogen Tid havde drevet det. Betingelserne
var, at han foruden at udrede Skatter og Afgifter holdt
Husene i forsvarlig Stand og lod foretage de nødvendige Reparationer af Færge og Baad, med mindre
deres Skrøbelighed skyldtes Ælde, thi i saa Fald kunde
han faa de nødvendige Materialer til Istandsættelse fra
Eskær. Herremanden og hans Folk skulde han sætte
over Vandet uden Betaling, derimod var det ham forbudt uden videre at befordre Godsets Tjenere og Bønder, da de muligt kunde tænkes at ville rømme, ej
heller nogen med Skovtræ, »som han kunde have Mistanke til, at samme urettelig skulde have taget samme
eller dem tilhændekommet, hvilket i saa Fald I dennem dermed at anholde og saa ufortøvet og straksen
under eders Fæstebrevs Forbrydelse [haver J dette mig
eller Fuldmægtig at tilkendegive. « Endvidere havde
Forpagteren Opsyn med Rotholmen, en lille Ø udenfor
Hvalpsund, og maatte ingen sejle derover til at bruge
Skytteri og Fiskeri; tværtimod havde han uden Persons Anseelse at anholde enhver, som der blev antruffet, og melde ham. Landgilden, 16 Rdl., havde han at
betale i to Terminer, og forøvrigt skulde han rette sig
efter de kongelige Forordninger samt under Fæste-
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brevs Fortabelse og videre Lovens Tvang være Herremanden og hans Fuldmægtig som sit Herskab lydig 6 ).
1781 solgte Geistler Eskærtil Justitsraad Lange. Uheldigvis forefandtes 98 Hassel-Bundstager, der Julenat
1782 var blevet tagetiEskær Skov, en god Maanedstid
senere hos Ørberg, hvorfor Lange vilde fratage ham
hans Fæstebrev og have ham idømt en Bod paa 300
Rdl., hvis ikke han vilde bøde med Kroppen. Færgemanden og hans Kone tilbød imidlertid at gøre Ed
paa, at Stagerne var købt af to Mænd i Thise, ligesom
han erklærede, at han forlængst havde meddelt Lange
dette og heller ikke havde modsat sig Udleveringen
af Pælene. Hvad mere skete, oplyses ikke.
H vor stor Trafikken i ældre Tid har været mellem
Himmerland og Salling, er ikke til at afgøre. Særlig
betydelig har den sikkert ikke været undtagen ved
visse Lejligheder, som naar Sallingbønderne var til
Hvalpsund Marked. H vor gammelt dette er, er heller
ikke til at sige, da det først i 1850erne er blevet
optaget i Almanakkernes officielle Fortegnelser, men
dette udelukker naturligvis ikke, at der kan have
været handlet paa Stedet længe forud; muligt kan det
være en Efterkommer af de Markeder, der, som det var
Tilfældet ved andre Helligkilder i Landet, ogsaa er
blevet afholdt ved Knudskilden i Skovbakker. Og selv
om det ikke udtrykkeligt siges, er der al Grund til at
formode, at det er Hvalpsund Marked, som har dannet
Baggrunden for den store Tragedie, som 1792 udspilledes ude i Fjorden. Herom beretter »Jydske Efterretninger« for 5. Oktober 1792:
»Den 23. September Kl. 5 skulde Færgen gaa fra
Hvalpsund Færgebro til Salling, og da den vilde udgaa,
løb saa mange Sallingbønder i Færgen tillige med deres
medhavende købte Sæderug og købte Faar med videre,
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saa de i alt blev 23 Personer, 4 a 36 Tdr. Rug og 18
Faar, hvilken Fragt var langt over Færgens Kræfter
at bære. Da de kom ud paa Dybet, løb Vandet foroven
ind i Færgen, og da Færgekarlene erfarede forestaaende Hlykke, vilde de have noget af Rugen udkastet,
men hver især modsatte sig det. Og som de derom
talede, sank Færgen med dem alle, og 3 blev kuns reddet paa Aarerne, saa i alt 20 Personer blev druknede,
med Færgefolkene iberegnet.<<
Aabenbart har Skylden været de rejsendes, selv om
Personalet ogsaa havde sin Andel i den, for saa vidt
som det havde fundet sig i, at Færgen blev overbelastet.
Forøvrigt var det ikke første Gang, den forulykkede.
1689 hører vi saaledes, at da de berusede Færgefolk
en Dag vilde vende med deres overfyldte Baad, begyndte den at tage Vand ind, saa der opstod Panik.
Færgen sank, Rorkarlene svømmede i Land, og det
samme gjorde en Hest, der var sprunget over Bord
med sin Vogn efter sig, men Købmand Vindes Pengeskrin, der stod paa den, gik rigtignok til Bunds. H vordan det gik med Passagererne, vides ikke 6 ).
Der er i det hele taget ingen Tvivl om, at man i
ældre Tid har taget det temmelig let med Bestemmelser
og Forskrifter. Baadene er kun blevet repareret, naa r
det var absolut nødvendigt, og der blev taget grumme
lidt Hensyn til de rejsendes Bekvemmeligheder. Det
var ogsaa det Indtryk, den kendte Historiker, Professor Engelstoft, fik af Forholdene, da han i 1805 passerede Sundet: Færgekroen var et usselt Hus, og Sundgaarden paa den anden Side var ikke stort bedre bevendt. Skulde der bruges mere end to Færgekarle,
maatte de hentes oppe i Landet, og noget Reglement
for Overfarten fandtes ikke~Selv blev han sat over med
Baad; det kostede 12 Sk.
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Paa dette Tidspunkt var Færgemanden Selvejer,
thi den 24. Juni 1801 havde den daværende Ejer af
Eskær, Landsdommer i Nørrejylland Joh. de Leth
overdraget Hvalpsund Færgested med Bygninger til
Christen Peqersen for 500 Rdl. dansk Kurant, men
derfor var Tilstandene aabenbart ikke blevet bedre, og
det blev de heller ikke i de følgende Aar. Det fremgaar med al Tydelighed af den Rapport til Generalpostdirektionen, som Kommandør, senere Kontreadmiral P. Løvenørn paa Inspektionsrejse til Limfjordens
Færgesteder i August 1812 indsendte om Forholdene7 ).
Der findes, indberetter han, hverken noget Reglement eller nogen Taksttabel for Færgeriet. Det eneste
Dokument, der i det hele taget eksisterer paa Stedet,
er Ejerens Købekontrakt, men der betales paa Amtstuen en Afgift til Færgehuset, der er en meget ringe
Bygning, som for l Td. Hartkorn. Færgemanden har
dertil købt en Husmandslod fra Ovenskov paa 3 Skp.
l Fdk. 11/2 Alb. Hartkorn.
Overfarten besørges af en Rofærge, 31 Fod lang og
9 3/4 Fod bred, en temmelig stor Kaag og en meget lille
Sejljolle, alt i yderst maadelig Forfatning. Men Ejeren,
Chr. Pedersen, er fattig; derfor har han heller ingen
Færgekarle - hvoraf der burde have været to - siden
den, han havde, for to Aar siden blev taget til Soldat,
og nu hjælper han sig med en, der er Epileptiker, og en
Pige. Men dette er meget uheldigt for Overfarten, thi
de kan ikke regere Færgen, naar det blæser, og desuden er de lidet modige. Der er almindelig Klage over
Forholdene baade i Hvalpsund og Sundsøre Kro; det
førstnævnte Sted er der kun et ringe Gæstekammer,
der mangler Kakkelovn, og Sengene er daarlige; i Salling staar det lidt bedre til. Det er ogsaa vanskeligt at
skaffe Befordring til Vidererejse, thi der bor ingen i
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Nærheden af Færgestedet, og Bønderne er vrangvillige
og optrækkerske.
Løvenørn fremsætter derefter Forslag til en Forbedring af Forholdene, idet han mener, at selv om
Hvalpsund ikke hører til de vigtigste Overfartssteder,
benyttes det dog foruden af militære Transporter af
adskillige rejsende. Han kræver derfor Baadene istandsat og Bænke til Passagererne anbragt i dem - hvad
altsaa ikke tidligere havde været Tilfældet - ligesom
han anbefalede Anskaffelse af Flydebroer (Kastebroer)
til Brug i Salling, hvor man ikke kunde gaa helt ind
til Land. Men da Færgernanden ikke havde Raad til at
bekoste alt dette, henstillede Løvenørn, at Amtet betalte Udgifterne, og at Herredsfogden lod Arbejdet udføre. Ligeledes rnaatte der opsættes Signaler paa Sallingsiden, saa man ikke behøvede at gaa og vente ude
paa Odden, til det blev opdaget, og der muligt korn
en Baad over; Løvenørn havde lejet en Mand til at
gaa der i 3 Timer, og han blev kun tilfældigt afhentet,
fordi der blev færget en Passager over fra Himmerland. Om Natten sejledes der ikke, men muligvis kunde
der i Mørke signaliseres ved at opsætte Lamper, thi at
have en Baad liggende ved Sundsøre til at opretholde
Forbindelse vilde blive for bekosteligt.
Endvidere ønskede Løvenørn Husene istandsat og
Befordringsvæsenet ordnet ved Aftale med Bønderne
paa begge Sider af Fjorden, og tilsidst forelagde han
en Plan til Bygning af en Færgehavn, da svær Sø og
om Vinteren Is ofte gjorde Landing paa Himmerlandssiden meget vanskelig. Færgebroen var vel nogenlunde,
men dog tilsandet paa Inderkanten og derfor for kort
til, at Baade om Vinteren kunde ligge bag den; den
var ogsaa noget beskadiget af Is, og en Del Sten i den
var løse. Der burde derfor opføres en Stenarm ud
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i Vandet paa den vestlige Side, hvad ligeledes vilde

hæmme Indstrømning af Sand. Arbejdet kunde bortliciteres, og Bønderne, der ellers næppe kunde tilpligtes
til at udføre det, burde samle og hidkøre de store Sten,
som var nødvendige - til det øvrige foreslog han
10 a 12 »Kronbønder« 8 ) udskrevet.
Løvenørns Beretning og Indstilling blev derefter af
Postdirektionen sendt til Stiftamtet i Aalborg til Erklæring, ligesom der udtaltes Ønske om nye Takster,
naar Færgemanden havde afhjulpet de paaklagede
Mangler. Christen Pedersen mente ogsaa, de var for
smaa og indsendte gennem Amtet Forslag til en Forhøjelse under Henvisning til »enhver Tings nuværende
Beskaffenhed« (Krigen med England og dens Følger),
samtidig med, at han klagede over, at Pulsvod-Sildeog Krogfiskere, naar de havde udsat deres Garn, gik
ham i Næringen ved at befordre Folk over Sundet.
Han bad derfor Direktionen forebygge dette, »paa det
jeg fattige Mand med min talrige Familie kan se os
sustineret i vort lovlige Levebrød.«
Baade Stiftamtmanden i Aalborg og Herredsfogden
Hobro fandt Christen Pedersens Ansøgning billig, og da
ogsaa Løvenørn anbefalede under Forudsætning af, at
de foresiaaede Forbedringer udførtes, blev Følgen at
Postdirektionen den 15. Februar 1812 kunde meddele,
at der nu var udstedt en kgl. Resolution om Christen
Pedersens Bevilling til Færgefart over Hvalpsund mod
en am·lig Afgift til Befordringsvæsenets Fond - den
sattes 1813 til 4 Rbd. Sølv- og at nye Takster var approberet; de skulde opslaas paa begge Sider af Fjorden
og bekendtgøres i Omegnen. Endvidere bestemtes det,
at der ved Færgestedet skulde fremlægges »Dagbøger«,
hvori de rejsende kunde indføre eventuelle Klager.
Derimod fik Christen Pedersen Afslag paa sit Andra16
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gende om, at Direktionen vilde støtte ham i at faa sine
to Karle, der var fra Salling, frigivet fra Landetaten
til Hjælp ved Færgeriet; man svarede, at man kun
vilde anbefale, om han kunde udpege to Sømænd.
De nye Takster for Overførsel om Sommeren saa
saaledes ud (Vintertaksten var lidt højere) :,For en enkelt Person: 12 Sk. (Børn det halve, Spædbørn og
nødlidende gratis). En Matros, Bonde, Haandværker
o. lign.: 8 Sk. En Karet, lukket Vogn m. indtil 4 Heste:
l Rd. 1 Mk. 8 Sk. En alm. Vogn: 5 Mk. En Bondeeller Fjælevogn m. Læs: 4 Mk., uden Læs: 3 Mk. En
Karjolvogn: 2 Mk. 8 Sk. En Rejsevogn uden Hest:
2 Mk. 8 Sk. En di to Bondevogn: 2 Mk. En løs Hest:
1 Mk. 4 Sk. Et Kvæghøved: 1 Mk. Et Svin eller Føl:
10 Sk. Et Faar, Lam, Kalv eller Gris: 6 Sk. 1 Td. Korn:
4 Sk. En Kuffert, Kasse eller Pakke indtil l 00 Pund:
6 Sk., indtil 200 Pund: 12 Sk., derefter i Forhold. Mindste Betaling for Baad: 1 Mk., for Færgen 3 Mk.
Tog Færgemanden højere Betaling, straffedes han
de to første Gange med henholdsvis 5 og 10 Rdl.s Bøde,
tredie Gang med Bevillings Fortabelse. Drikkepenge
maatte kun modtages for særlig Hjælp, og Personalet
var pligtigt at bistaa ved Vognes og Kreaturers Indladning. Ligeledes var der en Bestemmelse om, at Færgemanden skulde vedligeholde Havnen, naar den var
bygget.
Men dette skete ikke, antagelig paa Grund af den
fortvivlede økonomiske Situation (Statsbankerotten),
skønt der ellers var megen Interesse for Løvenørns
Plan. Følgen var, at der vel gennemførtes visse Forbedringer med Hensyn til Overfarts- og Rejseforholdene, og at Materiellet fik et Eftersyn, men at alt dog
stort set blev ved det gamle. 1816 bevilgede Kongen
paa Postdirektionens Anbefaling Chr. Pedersen et Takst-
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tillæg paa 50 pCt. (i Anledning af de store Prisstigninger), mod at han efter Evne forbedrede Færgestedet. Derimod fik han Afslag paa sin Ansøgning om
Eneret paa Fiskeriet i Nærheden af dette, og han kunde
heller ikke faa en Karl frigivet fra Militærtjenesten, da
han havde en i Forvejen og desuden to næsten voksne
Børn til at hjælpe sig.
Udover at Taksterne blev endelig fikseret 1818,
foreligger der ingen Efterretninger fra Hvalpsund i de
følgende Aar. Kun skiftede Færgestedet 1826 Ejer, idet
Chr. Pedersen da afhændede det til sin Søn Peter, mod
at han overtog en Gældsforpligtelse paa 342 Rbd. 5 Mk.
2 Sk. Sølv, og desuden solgte ham sit Bolsted paa Hole
Mark for 100 Rbd. Sedler.
Men i 1830erne begyndte der igen at blive Røre
om Overfartsforholdene. Vel kunde de lokale Tilsynsmænd melde, at alt var i den bedste Orden, og at
ingen Mangler fandtes, men Stiftamtmand eastenskjold
i Aalborg mente alligevel, at Forhedringer var paakrævcde. Færgemanden, skrev han 1833 til Postdirektionen, havde ganske vist et Lokale til de rejsende, der
var "bedre end almindeligt<<, og han var ikke uvillig
til at opføre en Vognremise, men om Stedet skulde
have nogen Betydning, maatte der nu anlægges en
Havn, ved at Stenbroen forlængedes nogle Favn, og
at der paa den sydfor liggende Landtunge opførtes
en 20 Alen lang og 2 Fod høj Stendæmning. Derimod
var han ikke klar over, hvad der burde gøres paa Sallingsiden, men maaske kunde der der ansættes en særlig Færgemand.
Ogsaa Viborg Amt indsendte efter Opfordring af
eastenskjold en Betænkning over Sagen til Postdirektionen, og denne anmodede derefter Kaptajnløjtnant
Hammer om at inspicere Forholdene og afgive en Betænkning om Forslaget.
16•
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En saadan foreligger ikke, men denne Gang blev
det alligevel til Alvor med Færgehavnen. Løvenørns
gamle Projekt blev igen taget frem og bearbejdet af
Fyrinspektør Leth, der derefter kunde forelægge en
Plan for Foretagendet. Han foreslog, at den hidtidige
Bro forhøjedes og forlængedes mod Nordvest ved Paafyldning af større og mindre Sten, og at der desuden
Vest for den opførtes en Stendæmning paa 95 Alens
Længde og 2 Fod over dagligt Vande. Det saaledes
fremkomne Havnebassin skulde uddybes og forsynes
med to Fortøjningspæle til Færgen, saa denne kunde
manøvrere ved Lavvande og i Stormvejr tøjres saadan,
at den ikke stødte mod Broen.
Arbejdet skulde have været færdigt i Efteraaret
1841, men Tidsfristen kunde ikke overholdes. Somml~
rens stormfulde Vejr, der varede Aaret ud, satte Fjm·den i saa stærkt Oprør, at Materialerne Gang paa Gang
blev bortskyllet eller ødelagt, og de foreløbig opnaaede
Resultater delvis tilintetgjort. Lige saa vanskeligt var
det under saadanne Forhold at opfiske og hjembringe
de store Søsten, der skulde anvendes ved Havneanlægget, og Skipperen, Anders Nielsen fra Thisted, hvem
dette Hverv paalaa, var flere Gange lige ved at forlise.
Kort før Jul, beretter han saaledes, blev han under
»Heines« (Hegnets?) Bakker overrasket af saa svær
en Storm, at han for at bjerge Liv, Skib og Last maatte
ty ind i Albek (?) Havn og ligge der 3 Dage, til Vejret
bedrede sig. Det var derfor heller intet Under, at Entreprenøren, Skibsbygmester Colbjørnsen fra Thisted,
overfor Aalborg Amt i høje Toner beklagede sig over
det Tab, han led- han anslog det til 100 Rbd. -og
anraabte om Dækning for det, da han ellers vilde blive
ruineret. Stiftamtmand Bluhme anbefalede; det var,
skrev han til Postdirektionen, ikke i det offentliges In-
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teresse, om han mistede sine Penge, thi noget saadant
vilde hæmme andres Lyst til at indgive Tilbud.
Først midt i Sommeren 1842 var Arbejdet tilendebragt, hvorefter det blev synet og godtaget af et ved
Aalborg Byting efter Stiftsamtets Begæring udmeldt
Nævn. Det fandt alting forsvarligt udført. Den gamle
Bro havde nu faaet en Vinkeludbygning i nordvestlig
Retning, 18 Alen lang og omgivet af et Bolværk med
83 nedrammede Pæle, ligesom den selv var blevet forhøjet til 3 Alen over dagligt Vande og forlænget med
9 Alen bagud, da ellers Fjorden ved Højvande- antagelig en Følge af Gennembrudet ved Agger 1825 kunde omgaa den og over ~and søge ind i Havnen.
Ligeledes var den lange Stendæmning forsynet med
Bolværk paa Enden, og det samme gjaldt det inderste
af Havnen, hvor man af Hensyn til Tilsanding havde
anset det for nødvendigt; her havde det en Længde af
59 1/2 Alen og var af samme Højde som Bro og Dæmning.
Postdirektionen kunde derefter henvende sig til Finansdeputationen om Udredning af Omkostningerne,
hvoraf Staten ifølge en kgl. Resolution af 26. Marts
1841 vilde yde Halvdelen, 425 Rbd., mens Resten
skulde tages af Aalborg Amts Repartitionsfond. Hertil.
kom yderligere godt 111 Rbd. for ekstra udført Arbejde, som Amtsraadet ogsaa maatte tilvejebringe, og
100 Rbd. i Erstatning til Colbjørnsen, som man anmodede Finansvæsenet om at betale - hvilket skete.
Det viste sig imidlertid ret hurtigt, at det opførte
Havneanlæg aldeles ikke kunde opfylde sin Bestemmelse, og at det ikke var i Stand til at yde noget virkeligt Værn mod Elementerne. Det ydede ingen effektiv
Beskyttelse mod Nordveststormene, der kom med Sand
og Tang og om Vinteren med Is, og var derfor til liden
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Nytte for Færgefarten. Oprensning hjalp kun midlertidigt. Vejinspektøren og Fiskerne paa Stedet Yar enige
om, at det havde været en Misforstaaelse med den
lange Stendæmning, fordi den var til Hinder for, at
det indskyllede Sand ved faldende Vande atter droges
ud i Dybet, og kun 3 Aar efter, at den var bygget, foreslog Amtet den derfor helt fjernet. Samtidig udtalte
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del sig for, at Færgebroen forlængedes med 50 Alen,
thi saa vilde Færgen altid, eftersom Vinden var, kunne
søge Læ paa en af Siderne. Udgifterne ansloges til 780
Rbd., og dem haabede man, Postdirektionen vilde betale.
Postdirektionen udbad sig i den Anledning en Erklæring af Havnens Bygmester, Leth, der naturligvis
ikke kunde være glad ved den voldsomme Kritik, hans
Arbejde blev underkastet. At det var dam·ligt projekteret, vilde han heller ikke gerne indrømme. selv om
det paa den anden Side var uimodsigeligt, at det ikke
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opfyldte sit Formaal. Han svarede derfor, at Amtets
Forslag ikke forekom ham ht>nsigtsmæssigt, men fremlagde samtidig selv et andet, efter hvilket der bl. a. i
den Dæmning, hvormed Færgebroen blev forlænget det blev kun 23 112 Alen - anbragtes en Slug paa 6-7
.\lens Vidde med et Plankedæk; derved vilde, mente
han, Ulem.perne kunne modificeres. Dette tiltraadte
Amtet, og Staten bevilgede Halvdelen af Udgifterne til
Forbedring af >> dette betydelige Færgested « ; de mentes
at ville beløbe sig til 800 Rbd. Arbejdet, der dog kom
til at koste 73 Rbd. 48 Sk. mere, et Beløb, som Amtet
maatte udrede ekstra, blev som Anlægget af Havnen
forsinket af svære Storme, saa det først blev afleveret
i Juni 1847. Entreprenøren, Bygmester Bøggild fra Aalborg, led et betydeligt Tab ved det, men bødede dernied, som Stiftamtmand Hoppe udtrykte det, for, at
han var begyndt for sent paa Foretagendet.
En Forbedring af Overfartsforholdene maatte imidlertid ogsaa tage Sigte paa, hvad der burde ske paa
Sallingsiden, og allerede i 1834 var der gennem Viborg
Stiftamt til Postdirektionen indgaaet en Betænkning
fra Herredsfoged Rosenstand-Goiske i Skive herom.
Han fremhæver, at der befordres langt færre rejsende
over Hvalpsund end over Sallingsund; kun ved Markedstid er der nogen Færdsel med Kreaturer, men
aldrig i Flokke som fra Mors, og det vilde af den
Grund, mener han, være ureutahelt med Baade paa
begge Sider, saa meget mere som Signalerne, sorte og
hvide Tavler paa c. 5 Alen lange Stager (om Natten
Lygter) er gode nok. I Taage kan der raabes efter
Færgefolkene, og de er ret opmærksomme. En fast
Bro kan ikke opsættes, da Vandstanden ved Landings·
stedet er Yekslende, og Dæmning og Bolværk vil blive
for dyrt.
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Syntes Herredsfogden, at Forholdene var gode nok,
havde imidlertid de rejsende tidt en ganske anden Opfattelse. 1844 klagede saaledes to Borgerrepræsentanter
fra Hobro og Ejeren af Højslev Mølle over, at de en
Sommeraften efter Solnedgang kun var blevet hentet,
fordi Færgen tilfældigvis havde Ærinde til Salling, og
de krævede derfor en Række Forbedringer, særlig af
Signalvæsenet, ligesom de foreslog, at Færgemanden
fik Ordre til stadig at have en Baad liggende ved
Sundsøre. Dette mente dog hverken Herredsfoged eller
Stiftamtmand, han var forpligtet til, det vilde ogsaa
blive alt for dyrt, da Færdslen ikke var stor nok til at
bære denne Udgift.
Heller ikke Opholdet i Salling var behageligt. l
Sundgaarden, den eneste paa Stedet, kunde de rejsende
vel vente, til Baaden kom, men Ejeren, Mogens Simonsen, havde ingen Forpligtelse til at tage sig af dem.
da der ikke mere, som der før havde været, var Krohold paa Stedet. Da Gaarden efter Vesterhavets Gennembrud ved Agger 1825 imidlertid ved Højvande truedes af Fjorden, der allen~de havde taget noget af
Vejen ved den, vilde han dog nu gerne have den flyttet.
og kunde han faa et Byggetilskud af det offentlige
paa 600 Rbd., skulde den stadig kunne benyttes af
Trafikanterne. Derimod var baade han og hans Kone
uvillige til at efterkomme Viborg og Aalborg Amters
Opfordringer til at beværte de rejsende, men tilsidst
gav de alligevel efter, da de heller ikke vilde, at en
anden skulde faa Kroprivilegiet, og Morten Simonsen
tilbød saa at indrette 2 Gæstekamre med 4 opredte,
renlige Senge samt et Staldrum til 6 Heste. Han betingede sig dog, at han fik Bevillingen gratis og kun
skulde svare en lille Afgift, og dette gik Rentekammeret ind paa (8. Nov. 1845), ligesom det Aaret efter
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gav ham Tilladelse til at brygge Øl til Værtshusets
Fomødenhed derimod ikke Brændevin. Sognets
Folk maatte han ikke modtage. Skulde Kroen paa
Grund af Vejens eventuelle Flytning blive nedlagt,
vilde han ikke faa Erstatning derfor10 ).
Hvad Færgen angik, trængte den i høj Grad til
Fomyelse. Det havde den iøvrigt gjort endda meget
længe, eftersom det ser ud til. at det var den samme,
som eksisterede, før Chr. Pedersen overtog den, og
allerede dengang var den ikke god. 1785, 1791, 1794,
1815 og 1834 kan man saaledes læse f. Eks. i »Viborg
Samler", at den i et vist Antal Dage ikke sejlede paa
Grund af Istandsættelse, saa der var intet underligt i,
at et af Herredsfogden i Sommeren 1848 udmeldt Syn
erklærede den for omtrent ubrugelig og forlangte den
enten ombygget eller helt fomyet. Blev den ophugget,
kunde noget af det gamle Materiale anvendes, af Aareme dog kun een. Færgemanden valgte det billigste,
Reparationen, der kun tog en Maanedstid, hvorefter
Stiftamtet meddelte Postdirektionen, at nu var alt i
tilbørlig Orden.
Hvor vanskelige Overfartsforholdene om Vinteren
kunde være, ses af et i Februar 1849 optaget Politiforhør, der skyldtes en Klage fra Købmand og Prokurator Thorup i Skive. I Retten forklarede Færgekarl Niels Thomsen: Den 7. Januar kom Thorups
Skipper kørende med 2 Læs Varer, som skulde over
Fjorden, men Færgen var just da ude for at bryde
en Rende i Isen. Da den kom tilbage Kl. 2, forlangte
Skipperen at blive befordret straks, da han havde ventet, men Renden havde nu lukket sig, og to Karle
maatte derfor afsted i den lille Baad for at undersøge,
om en anden Rende kunde benyttes uden Fare. Da de
kom tilbage, ladede de Færgen, men ny Drivis hin-
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drede dem i at sejle ud, saa man maatte opgive for
denne Dag. Næste Formiddag brød Baaden med Besvær en Rende, og om Eftermiddagen lykkedes det
endelig med stor Møje at faa Færgen saa langt, at den
kunde lægge til ved den faste Is paa Sallingsiden. Her
udladede man da de lettere Varer, mens en Balle
Tvist paa Skipperens Ansvar blev taget med tilbage til
Himmerland, hvor man ankom Kl. 10 om Aftenen.
Meningen var, at Ballen skulde afhentes over Land,
og den blev derfor liggende paa Broen et Par Dage.
Men saa blev det Tøbrud, hvorved Tvisten blev noget
beskadiget, da Storm og Vand hindrede Folkene i at
bjerge den, skønt de forsøgte det - og hvor skulde
de for Resten ha ve gjort af den, da Ballen var saa
stor, at den ikke kunde gaa gennem nogen af Kroens
Døre?
Efter denne Forklaring, som Peder Christensen bekræftede, mente Herredsfogden ikke, der var nogen
Grund til Paatale, og Stiftamtet afviste derefter Klagen.
1849 afstod Peder Christensen »i Anledning af den
Forlovelse, han har indgaaet med min Datter Andersine Pedersdatter, og i Forventning om denne Forlovelses Fuldbyrdelse ved Ægteskab« Færgestedet med
Færgeret, Materiel og Krohold samt sit Bolsted paa
Hole Mark til Ungkarl Chr. Peter Sørensen fra Ullits.
Købesummen var 1200 Rhd. Sedler. Til Gengæld betingede han sig Aftægt, »som det sømmer sig for en
erkendtlig Svigersøn: mod sine Svigerforældre.« Der
skulde ydes ham og hans Kone fri Befordring til Kirke,
til Anskaffelse af en og anden Fornødenhed og til
Besøg, dog ikke alt for tidt og ikke i Høst- og Sædstid.
Desuden skulde de have 50 Rbd. aarlig til Beklædning,
og maatte de ønske eget Hus, skulde Svigersønnen
med 6 Maaneders Varsel bygge dem et, og de havde
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da Ret til fra det gamle at medtage Møbler, ligesom
der i saa Tilfælde aarlig tilkom dem 4 Td. Rug, 4 Td. Byg,
3 Lispund Flæsk, 3 Lispund Smør, 3 Stk. 4-Aars Beder,
10 Ænder, 2 fede Gæs, 2 Lispund fersk Oksekød, 2 Ol
Æg, 3 Ol Sild, 6 Snese ferske Aal, 2 Lispund Ost. Desuden 2 Pot Mælk (om Vinteren l) daglig. Ved Handelen overtog Chr. Peter Sørensen ligeledes, som rimeligt var, sin Svigerfaders Forpligtelser og udstedte et
Gældsbevis paa 600 Rbd. til sin tilkommende Svigerinde, Mogens Simonsen i Sundsøres fraskilte Kone 11 ).
Privilegierne kunde Christen Pedersen jo dog ikke
saadan uden videre overdrage til sin Svigersøn, og
denne maatte derefter søge Finansministeriet (der efter
Grundloven havde afløst Rentekammeret) om Bevilling, som han fik (21 /o 1851). Andragendet var ledsaget af en varm Anbefaling af Herredsfogden og Sogneforstanderskabet Formanden, Pastor Lund i Louns,
erklærede, at Chr. Peter Sørensen var kendt paa Egnen
som »et meget vakkert Menneske, der ikke alene vilde
være i Stand til at vise rejsende Forekommenhed og
Artighed, men som og tillige har vist den største Lyst
til at omgaas og bruge de til Færgefarten nødvendige
Remedier, saa han vist vil blive den, der i ethvert
vanskeligt Tilfælde selv vil være med for at besørge
de rejsendes Overfart til Fornøjelse« (22 /!2 1849).
Ogsaa under den ny Færgemand vedblev alt stort
set at gaa i den gamle Skure, og de rejsende var stadig
utilfredse. 1855 hed det i en Besværing til Postdirektionen, at der manglede behørigt Opsyn paa Stedet,
Taksterne var ikke opslaaet, Signalerne simple og Havn en og Baadene i en daarlig Forfatning, ligesom en
Sejlbaad efterlystes. Det eneste, der kom ud af Klagen,
var et Paabud om Anskaffelse af 'Sejlbaad, da en saadan ifølge Reglementet af 1812 skulde forefindes. Fær-

252

F. Elle Jensen

gemanden anmodede imidlertid om i Stedet at maatte
købe en 4-Aarers Robaad; han havde, oplyste han,
foreløbig lejet en Sejlbaad, men den kunde ikke gaa
Landet saa nær som et fladbundet Fartøj, og det var
til Ulempe for Passagererne, da de saa maatte bæres
et længere Stykke, »hvilket i Særdeleshed maa være
generende for Damer." Herredsfogden fandt hans Argumenter fyldestgørende, og Postdirektionen gav ham
derefter den ønskede Tilladelse.
Naar en Handelsrejsende 1861 i Kroens Protokol
har noteret, at han har haft det udmærket, er det
utvivlsomt Forplejningen, han har sigtet tiJ1 2 ), thi om
Havnen erklærer han, at den er i en yderlig slet Forfatning. Dette attesteres af Stiftamtet, der oplyser, at
den flere Gange er bleven repareret, men Is og Sø
ødelagde baade det anvendte Træværk og væltede de
store Sten i den. En Udbedring var paakrævet, men
Amtsraadet vilde paa den anden Side ikke ofre for
meget paa den af Hensyn til den ringe Trafik.
Derfor fik det heller ingen videre Virkning, naar
Sogneforstanderskabet, samtidig med at det 1861 anbefalede Færgemandens Ansøgning om, at Taksterne,
der var de samme som i 1818, maatte blive forhøjet,
gjorde opmærksom paa, at Broen var saa daarlig, at
den næsten var upassabel med Hest og Vogn, og at den
heller ikke kunde beskytte Færgen i Uvejr. Amtsraadet vedtog ganske vist at lade Havnen reparere, men
med tidligere foretagne Reparationer i Erindring er
det meget tvivlsomt, om det har hjulpet noget. Derimod fik Færgemanden sin Ansøgning om en Takstregulering opad bevilget, mod at han lovede om Vinteren at holde en Rende aaben i Isen. Alt er sikkert
stort set blevet ved det gamle.
Det var det ogsaa, hvad Færgen angaar. Skønt den
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var blevet repareret i 1848, var den lige dam·lig. Tilsidst blev Klagerne over den dog saa højrøstede, at det
offentlige ikke længere kunde sidde dem overhørig,
men blev nødt til at foretage en grundig Undersøgelse
af, hvor meget de havde paa sig. At en saadan kom
i Stand, hang iøvrigt sarrunen med andre Ting, i Særdeleshed Forholdene i selve Færgekroen, som efter-

Den lille Baad 1922

haanden havde taget en temmelig skandaløs Udvikling.
Naturligvis havde der altid været en Del Drikkeri
i den, saadan som det almindeligvis var Tilfældet i de
fleste Kroer i hine Dage, men i Christian Peters Tid
synes det at være gaaet over alle Bredder og han selv,
d er 1849 fik Sogneforstanderskabets blaa Stempel som
>> et meget vakkert Menneske«, at være bleven en helt
anden.
Et Billede af Tilstandene, som de var, faar man
gennem en Advarsel, Gaardmand Hans Pedersen, N.
Thise, dateret 26. April 1867, fik optaget i >>Skive Avis «.
Den lyder:
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>>Skønt jeg ikke er af dem, der ønsker nogen Avisfejde, saa vil jeg dog ikke undlade at gøre Folk, der
passerer Hvalpsund, opmærksomme paa, hvor skammelig Færgemanden Christian Peter forholder sig mod
Folk, der kommer i hans Hus. Uden at der i mindste
Maade gives Anledning, skammer han sig ikke ved
med lunefuld Bramarbas 13 ) Handlemaade at slaa Folk
i Næse og Mund, saa at Blodet strømmer ned ad Ansigtet. Da det ikke er første eller anden Gang, at saadan Behandling er blevet Folk til Del, som kommer i
hans Hus, saa vil jeg herved advare alle og enhver
at undgaa ham det mest mulige, thi ellers udsætter
de dem for en lignende skammelig Behandling, især
naar denne Mand som Bramarbas er i mindre ædruelig
Tilstand, hvilket ikke er sjældent.«
Dette er jo rene Ord for Pengene. Maaske har
Gaardmand Hans Pedersen, da han indsendte denne
Skylle, i Forvejen forhandlet med Baron Adeler paa
Eskær, thi ogsaa han var yderst utilfreds med Forholdene i Hvalpsund og indgav netop i de samme Dage
(d. 20. April) en Klage over dem til Postdirektionen.
Det hedder heri, at Færgen er saa ældgammel, at
kun faa nulevende kender dens Alder, saa han ønsker
en ny anskaffet og desuden en Baad, der ikke er fladbundet, og som ogsaa kan bruges i andet end Magsvejr. De nuværende Fartøjer er forøvrigt saa malpropre, at Passagererne faar deres Tøj ødelagt i dem.
Ligeledes kræver han bekendtgjort i Aviserne, naar
Færdselen over Fjorden af en eller anden Grund bliver
standset. Om Forholdene i Kroen siger han, at man
paa Grund af det Drikkeri, som der finder Sted, ikke
kan nærme sig den uden at sætte sit Liv i Fare, og at
de rejsende, som vil sættes over Vandet, maa vente.
til Personalet bliver ædru.
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Baronens Klage har sikkert vejet tungere i Vægtskaalen end de n'lange andre Besværinger over Tilstandene i HYalpsund, der i Aarenes Løb ellers var
fremkommet, thi der iværksattes nu en større Undersøgelse af dem, og man kan just ikke sige, at de Oplysninger, der fremkom ved Politiforhørene i Skive og
Hobro, var flatterende, hverken for Personalet eller
for de Myndigheder, der hidtil havde tolereret alt det,
der gik i Svang paa Stedet, skønt de utvivlsomt ikke
havde været helt ukendte med det.
At Færgen ikke var god, havde man hørt før, men
af samtlige Vidnesbyrd fremgik det desuden, at der
herskede den grueligste Slendrian overalt, og at det
gik i allerhøjeste Grad raat og vildt til i Kroen. Naar
Christian Peter var ædru, var han en flink og tjenstvillig Mand, men var han paavirket, og det synes han
som oftest at have været, var han lige det modsatte,
brutal, kværulerende og hengiven til Slagsmaal. Han
kom derfor ogsaa tidt i Klammeri med de rejsende.
som han da ikke undsaa sig ved at overfalde, og hans
Karle var ikke stort bedre. Forøvrigt gjorde han Forskel paa Folk. De velstaaende, hvad her nærmest vilde
sige dem, der gav de fleste Drikkepenge, blev først
sejlet over, mens de andre maatte vente, til det passede
Personalet; en Slagter fra Skive maatte f. Eks. af den
Grund opholde sig paa Himmerlandssiden fra Kl. l
til Midnat. Heller ikke tog han det saa nøje med sin
Forpligtelse til at lade Baad gaa ud til den Rutedamper, som en Gang om Ugen gik op til Skive. Kusken
paa Eskær oplyste saaledes, at Kaptajnen havde maattet lade Gaardens Forpagter ro i Land, fordi Færgemanden havde undladt at komme ud til Skibet, skønt
det var stille Vejr.
Selv erklærede Christian Peter, at han hverken var
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drikfældig eller nogen Slagsbroder, om end han jo nok
kunde drikke Brændevin og en Puns med sine Gæster,
og han fornærmede ingen, men paa den anden Side
taalte han heller ikke, at nogen fornærmede ham i
hans eget Hus! Han indrømmede, at Folk fra Sognet
ofte holdt til hos ham, men mente, at det var undskyldeligt, da Fiskerne saa tidt trængte til »varme og
spirituøse Drikke.« Med Hensyn til Manglerne ved
Færgevæsenet lovede han at foretage nogle af de Forbedringer, som Folk havde ønsket.
Underligt er det, at Herredsfogden i Hobro 14 ) efter
saa mange og graverende Oplysninger i en Skrivelse til
Stiftamtet kunde udtale, at Forholdene i Kroen ikke
udelukkende kunde lægges Færgemanden til Last, og
at de ikke var værre end i andre Landsbyværtshuse.
Han havde nu faaet en Advarsel, og om han bare blev
truet med sin Bevillings Fortabelse, vilde det nok have
en gunstig Indflydelse paa ham. Færgevæsenet fandt
Herredsfogden ogsaa helt tilfredsstillende, men Farvandet var vanskeligt. Folkene var øvede og kyndige,
og selv om de vistnok vilde drikke, troede han, at de
passede deres Bestilling tilfredsstillende, da de fik gode
Drikkepenge. Derimod ankede han over, at det var
meget besværligt for de rejsende at faa Befordring til
og fra Færgestedet, og at de ofte maatte betale ublu
Priser derfor.
Det maa siges, at Postdirektionen tog meget lempeligt paa Christian Peter. Skønt de udtalte en skarp
Fordømmelse over hans og hans Folks Pligtforsømmelse og Opførsel, nøjedes den alligevel med, som
Herredsfogden havde foreslaaet, at give ham en Irettesættelse for Misbrug af en offentlig Stilling og for
Undladelse af at udføre, hvad der paalaa ham, ligesom
man betydede ham, at han vilde miste sin Bevilling.
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om der fremtidig blev Tale om lignende Uorden og
om Forulempelser af de rejsende.
For at faa klaret, om Færgen, som der ankedes
over, var for lille, blev der af Retten udmeldt et lokalt
Syn til at skønne over dens Tilstand. Dette kom imidlertid til det Resultat, at den baade var stærk og solid
og i brugbar Stand; derimod kunde det ikke udtale sig
om, hvorvidt den var for lille, men ældre Folk paa
Egnen sagde, at en større ikke kunde manøvrere under
nordvestlig Storm og Strøm. Det jydske Postvæsen i
Aarhus mente dog noget andet og henstillede til Generaldirektionen at lade en virkelig sagkyndig Mand
undersøge Sagen - men derudover skete intet, og den
gamle Færge blev ved at sejle som sædvanlig. Efter
hvad Stiftamtet indberettede, er der alligevel nu sket
en og anden Forbedring i Overfartsforholdene, formentlig med Hensyn til Signalerne, som der ogsaa var
klaget over, ligesom andre Folk blev antaget.
1870 fik Hvalpsund en ny Ejer, idet den unge Købmand i Hestbæk, Løjtnant (senere Kaptajn) I. A. Bunde
købte det ved Auktion, og Finansministeriet udfærdigede derefter samme Aar Bevilling for ham til at drive
Færgeriet, som han saa med Myndighedernes Tilladelse atter bortforpagtede. Det samme gjaldt Kroholdet. Der kom nu mere Orden i Tingene, Forholdene
blev efterilaanden bedre, og navnlig var det af Betydning, at Bunde anskaffede en ny Færge til Afløsning
af den ældgamle og udtjente Fortidslevning, der havde
givet Anledning til saa mange Klager. Vel forsvandt
Kaffepunsene ingenlunde, hverken i Hvalpsund eller
i Sundgaarden, og Drikkepengenes Størrelse kunde
stadig have afgørende Indflydelse paa, hvor længe de
rejsende maatte vente, og i hvilken Tørhedsgrad de
naaede over Vandet, men Overfarten selv kom lidt
17
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efter lidt ind i saa rolig en Gænge, som man under
de daværende Forhold kunde vente det. Kun var det
stadig vanskeligt i taaget Vejr at gøre sig bemærket
fra Odden, og Færgemanden ønskede af den Grund en
Raaber opstillet. Ministeriet billigede Tanken, men erklærede, at han saa selv maatte afholde Udgifterne derved. At to Mænd i Salling, en i Thise og en i »:\Ionstrup i Kloster« (Mogenstrup i Grinderslevkloster) Sogn
gik ham i Bedene ved for Betaling at sejle Folk over
Fjorden, har vel kun været en forbigaaende Foreteelse;
Postdirektionen henstillede paa hans Klage derover, at
han anlagde civilt Søgsmaal mod dem.
1873 synede Sognefoged Laurits Jeppesen efter
Ordre fra Herredsfogden i Hobro Færgestedet og indberettede derpaa, at alt var, som det skulde; kun var
Havnen fyldt med Tang og Sand, og den gav ingen
Beskyttelse mod Storm - med andre Ord den sædvanlige Jeremiade.
1874 skete der en Omordning af Landets Færgevæsen, idet de privilige;rede Færgerier med en enkelt
Undtagelse underlagdes Amterne, om end under mini ..
steriel KontroF 5 ). Det medførte dog ingen Forandring
i Aalborg Amts Syn paa Havneanlægget i Hvalpsund,
som man egentlig havde været misfornøjet med, ligesiden det blev færdigt, fordi det idelig havde krævet
Reparationer, uden at det havde hjulpet, og det var
derfor heller ikke at vente. :ctt det m! var tilbøjeligt
til at koste mere end allerhøjst nødvenmgt paa at holde
det vedlige. Thi Klagerne blev ved.
I 1874 meldte Bunde, at (Vinkel)broen nu var aldeles ødelagt af Storm og Højvande, og at det var umuligt at istandsætte den, saa den atter fik sin gamle
Skikkelse. Det eneste rigtige var af støbe den af Sten
og Beton, saa den kom til at udgøre een sammenhæn-
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gende Masse. Bredden burde samtidig indskrænkes til
5 Fod, saa kun Folk og Smaadyr kunde færdes paa
den, mens Ind- og Udladning af Kreaturer fremtidig
henvistes til den indre Dæmning. Det vilde koste 3500
Rdl., som Amtsraadet bevilgede.
1878 klagede Bunde igen over, at den var gennembrudt, og at Sand og Grus var skyllet ind i Bassmet
hvorfor han anmodede om, at dette maatte blive oprenset. Amtet gav ham denne Gang 50 Kr. i Tilskud
til Arbejdet, som han selv kom til at foretage. 1882
var det Færgemand Søren Mortensen, der anraabte
om Hjælp: Sandet ophobede sig atter i Bassinet paa
Østsiden at 1\1olen, saa den var umulig at anløbe.
Amtsraadet svarede, at han selv maatte sørge for Oprensningen, men det vilde bære Halvdelen af Omkostningeme16).
Hvorledes Udviklingen i den følgende Tid har artet
sig, og hvilke Forhandlinger der er blevet ført om
Havnen, kan jeg ikke oplyse, men Enderesultatet staar
fast, nemlig at Anlægget, som aldrig havde voldt andet
end Kvaler, Ulejlighed og Udgifter, tilsidst fuldstændig
forsvandt. Hvomaar det er sket, ved jeg ikke, men formodentlig er Vinkelbroen efterhaanden blevet saa ødelagt, og Forholdene i det hele saa umulige, at alle har
indset det urimelige i stadig at øse Penge ud til Reparationer, og man har saa - maaske bortset fra nogen
Oprensning - ladet alting skøtte sig selv for endelig
ganske at fjerne Ydermolen. Utvivlsomt er det sket
uden Sorg og Beklagelse fra nogen Kant. Om den lange
Stendæmning høres intet, saa den maa vel være blevet
borttaget allerede tidligere, hvornaar vides ikke; den
nævnes overhovedet ikke i Papirerne, siden Amtsraadet
1845 ønskede at komme af med den.
Færgelejet har derefter antaget den Skikkelse, som
17*
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endnu mange husker, men det er mærkeligt, at ingen
ved noget om dets tidligere Form og Udseende, ja, at
Mindet om, at der engang i det 19. Aarhundrede har
været en Færgehavn ved Hvalpsund, i vore Dage er
fuldstændig udslettet hos den stedlige Befolkning.
Mens Hvalpsundegnen hidtil takket været sin isole-

Hvalpsund 1950 med Udsyn over Færgel eje og Fiskerihavn

rede Beliggenhed kun havde haft temmelig ringe Forbindelse med Omverdenen, ændredes dette afgørende,
da Jernbanen fra Aalborg til Aars 1910 forlængedes
ud til Fjorden. Der var i Befolkningen nogen Uenighed
om Endestationens Placering, men Resultatet blev, at
den lagdes helt nede ved Vandet og i N ær heden af
Færgekroen, som naturligvis derved fik stærkt forøget Værdi, ligesom man nu ogsaa snart begyndte at
overveje, hvad Indflydelse den ny Situation kunde faa
paa Overfarten over Sundet. Thi at noget maatte gøres
for at bringe denne mere i Overensstemmelse med
Tidens Krav, stod efterhaanden alle klart.
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Ogsaa Myndighederne var interesserede. Det vilde
føre for vidt at gennemgaa alle de mange og lange
Forhandlinger, der i den Anledning blev ført, kun Hovedgangen i dem skal anføres. Paa Trafikministeriets
Foranledning lod Vandbygningsdirektøren udarbejde
et Projekt til 126.000 Kr., hvorefter det skulde blive
muligt at skabe tilfredstillende Forhold for Overførsel

Hvalpsund Station o. 1950

af al moderne Landevejstrafik, og Aalborg og Viborg
Amter vedtog derefter at nedsætte et Udvalg til yderligere Undersøgelse af Sagen. Der kom dog først for
Alvor Fart i Drøftelserne, da Rigsdagen 1918 vedtog
Loven om forskellige Privatbaneanlæg, thi i dennes
§ 8 bemyndiges Trafikministeren til for Statens Regning ligeledes at oprette og drive en Færgeforbindelse
aver Hvalpsund, som ogsaa var i Stand til at overføre
Jernbanevogne. Betingelsen var dog, at der først fra
anden Side tilvejebragtes en Fjerdedel af det, et saadant Anlæg vilde koste.
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I den Anledning afholdtes der da paa Opfordring
af Aalborg og Viborg Amter d. l. Juli 1918 et Møde
i Hobro, hvor Repræsentanter for Kommuner i Himmerland og Salling og andre interesserede var til Stede,
og her enedes man foreløbig om, hvor store Beløb der
fra forskellig Side skulde tilbydes for at faa Sagen til
at glide.
Men dermed var der endnu ikke opnaaet Enighed
om, hvad der saa burde ske. I Salling mente man, at
den projekterede Jembanefærge vilde blive alt for dyr,
og at Planen om en saadan derfor burde henlægges
indtil videre. Derimod ansaa man en mindre Postfærge, der kunde overføre Vogne og Biler, for mere
hensigtsmæssig, og da det vilde være langt billigere
at faa den i Gang, kunde man langt lettere tilvejebringe
den Fjerdedel af Udgifteme, som Staten krævede.
Dette Standpunkt mødte Velvilje hos Viborg Amtsrand, mens baade Aalborg Amt, Aalborg By, AalborgHvalpsund-Banen og Kommuneme i Himmerland
holdt paa den store Færge, som man mente, vilde bidrage til at vende det fede Sallings Blik mod Nord, og
derfor tillagde megen Betydning. Louns-Aistrup Sogneraad og Hvalpsund Fiskeriforening stod oprindelig paa
Sallingboemes Side, idet de dog samtidig ønskede bygget en Fiskerihavn i Hvalpsund til Beskyttelse af de
mange Baade, som nu i Uvejr maatte trækkes op paa
den aabne Strand, men blev senere stemt for det større
Projekt.
De forskellige Opfattelser af, hvad der skulde gøres,
kom navnlig til Orde ved et Møde i Hvalpsund Færgekro d. 13. Januar 1923, hvor Repræsentanter for Rigsdagen, Amterne og de interesserede Kommuner var til
Stede. Meningeme brødes stærkt, og det eneste, der
opnaaedes Enighed om, var at nedsætte et Udvalg til al.
arbejde videre med Sagen.
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Resultatet af dettes Forhandlinger blev imidlertid.
at man eenstemmigt anbefalede Bygning af en Jernbanefærge og Indretning af Havneanlæg saavel paa
Himmerlands- som paa Sallingsiden, saadan som Nordpartiet saa stærkt havde ønsket det, og da hverken Aalborg Amt eller Aalborg By kunde ventes at ville gaa

Motorfærgen >HYalpsund •

med til andet, endte det med, at man ogsaa i Viborg
Amt om end modstræbende sluttede sig dertiF 7 ).
Dermed var man over det døde Punkt, og i Rigsdagssamlingen 1924-25 kunde Trafikminister FriisSkotte da (d. 18. Marts 1925) fremsætte Forslag om
Arbejdets Udførelse, idet han samtidig oplyste, at det
var lykkedes at bringe Overslaget ned til 600.000 Kr ..
hvoraf Staten nu vilde betale Halvdelen, mens Resten
dækkedes af de fra forskellig Side tegnede Beløb plus
et Tilskud fra Aalborg Privatbaner, som ønskede at
overtage det færdige Anlæg og fremtidig besørge Overfarten.
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Forslaget fik en god Modtagelse paa Tinge, hvor
man var enig om at erkende det uholdbare i de nuværende Tilstande - de var som paa Gorm den Garnles Tid, sagde et Medlem - og Nødvendigheden af at
tilvejebringe saa moderne Forhold, at de kunde svare
til alle rimelige Krav. Det fik derfor ogsaa en let Gang
gennem Rigsdagen, og d. 23. April 1925 kunde Kongen
sætte sit Navn under den vedtagne Lov.
Uafhængig af denne vedtog Rigsdagen ligeledes at
bygge en Fiskerihavn ved Hvalpsund, anslaaet til
140.000 Kr., hvoraf Louns-Aistrup Kommune og Aalborg Amtsraad skulde betale den ene Halvdel, Staten
den anden.
Tilbage stod saa kun at udføre Arbejdet. Det var
færdigt to Aar efter, og d. 1. April 1927 overtog Aalborg Privatbaner Anlægget, de to Færgehavne ved
Hvalpsund og Sundsøre. Hidtil havde Kaptajn Bunde
staaet som Ejer af Færgeriet, et af de sidste private i
Limfjorden, nu afstod han sine Rettigheder til Banerne,
mod at der en Gang for alle udbetaltes ham et Beløb
paa 10.000 Kr. Den gamle Kro havde han i Forvejen
afhændet til en af sine sidste Forpagtere, Chr. Holm.
der 1914 opførte det nuværende Hotel. Det vedbliver
dog heldigvis stadig at bære Kronavn. Den 15. Maj 1927 sejlede Jernbane-Motorfærgen
»Hvalpsund « sin første officielle Tur. Dermed var Middelaldren til Ende, og en ny Tid holdt sit Indtog paa
det gamle Færgested.
Noter og Henvisninger:
1

Hugo Matthiessen: Limfjorden, S. 113. 2 ) Rentekammerets
Resolutioner, Nr. 6914, Marts 1688 (Landsark. i Viborg).
3
4
) Kronens Skøder IV, S. 195.
) Rentek. Res. Nr. 16868,
Juli 1705, og Nr. 22633, Septbr. 1716. 5 ) Eskær Fæsteprot.
)
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121773 (Landsark.). 6 ) Skivebogen 1921, S. 117f. 7 ) De følgende Skildringer af Færgestedets Historie bygger hovedsagelig paa en Pakke om Løgstør og Hvalpsund Færgesteder
1807-71 i Rigsarkivet (Vejl. Arkivregistratur III. Generalpostdirektionen, S. 233). 8 ) Kronbønder, Fæstere paa K1·onens
Godser. 9 ) Rinds-Gislum Herr.s Skøde- og Panteprot. 1111 1827
(Landsark.). 10 ) lndk. Breve fra Viborg Amt. Postvæsenet
1844-50 (Landsark.). 11 ) Rinds-Gisl. Herr. Sk.- og Pantepr.
10
11 1851. 12 ) Da det muligt kan have Interesse at kende
Priserne dengang, anføres de 1859 fastsatte Takster for
Kroer i Gislum Herred: Kold Frokost el. Aftensmad af
Skinke, Okse-, Kalve- el. Lammesteg med Brød, Salt, Sennep
og Smør: 2 Mk. En Ret Middagsmad m. Brød etc. paa Værelset: 2 Mk. 8 Sk., 2 Retter: 3 Mk., ved Værtens Bord:
2 Mk. 8 Sk. For Kusk og Tjener: 1 Mk. 8 Sk. 1 Fl. Rødvin:
4 Mk. 1 Gl. Puns (1 Pgl.) l Mk. l Sopken Rom: 4 Sk., fransk
Brændevin: 4 Sk., bitter Brændevin: 3 Sk., l Æggesopken:
12 Sk., l Fl. dobbelt Øl: l Mk., dagl. Øl: 8 Sk., l Portion
Kaffe: 2 Mk., l Spølkum Kaffe: 8 Sk. 1 Portion fin The
paa Maskine: 3 Mk. Værelse uden Varme : 4 Mk., med
Varme: l Rdl., Dobbeltværelse l Rdl. l Mk; med Varme,
uden Varme: 5 Mk. (lndk. Breve til Aalborg Amt ang. Post-,
Kroholds- og Færgevæsen 1857-59. Landsark.) 13 ) Bramarbas, Bulderbasse - se Ordbg. over d. danske Sprog II, S.
1089. 14 ) H. Christensen 1859-86. Var forinden som Administrator for det kgl. Theater indviklet i bitter Strid med
Joh. Ludv. Heiberg. 15 ) 1872 gik Overbestyrelsen af de privilegerede Færgesteder fra Postdirektionen over til Indenrigsministeriet og derfra (Lov 2113 1874) til de respektive Amter
under Ministeriets Kontrol. 16 ) Aalborg Amtsraads Forhandlinger. 17 ) Aalborg og Viborg Amtsraads Forhandlinger. Re·
ferat af Mødet d. 1311 1927 i Viborg Stiftstidende d. 1511 1927

PIONEREN SOREN PIESEN
AF P. BACH

P

ioneren So ren Piesen, hvis Livserindringer her
genfortælles af Svigersønnen P. Bach, Syd Dakota,
blev født i Havbro den 29. Juni 1852 som Søn af Peder
Jensen, der var Murer under Mølgaards Gods og gik
under Navnet Pir Muurmæjster. I 1880erne udvandrede Søren Pedersen med Kone og en anselig Børneflok til Staten Syd Dakota, som da var overtaget af
Staterne fra Indianerne, udstykket i Parceller paa 160
Acres til Udlodning som Frijord til jordsøgende Pionerer. Farmen, som Søren Pedersen valgte, havde været
optaget før, men forladt igen, og foruden en næringsrig og fed jord bestod hele Herligheden kun af en
Jordhule, som vel nok fristede Familien en del, idet
den ved faa Materialer og personligt Arbejde gav Mulighed for sparsomt Husly.
Det blev trange og slidsomme Kaar, Familien gik
ind til, det omliggende Landskab var dækket af mandshøjt Præriegræs og Jorden rodbundet og vanskelig at
behandle. Et Lyspunkt var der dog: I de mange Damme
og Smaasøer vrimlede det med Vildænder og paa Prærien med Præriehøns, Harer og vilde Kaniner, og Søren
var en habil Jæger.
Som Aarene gik, fik han Jorden kultiveret, først
ved Dyrkning af Hør og senere ved at avle Hvede og
Majs ; der blev bygget Skure - og et Beboelseshus
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over Jordhulen, som blev ved at tjene som Soveplads
i mange Aar efter. Væggenes Sider, der var kalkede.
bestod kun af det solide, fede Ler, hvori Rummet i sin
Tid Yar dannet. - Med Aarene strømmede saa mange
Landsmænd til, at de dannede Flertal i Kommunalstyret, hvoraf Søren Pedersen ogsaa var Medlem, og de
økonomiske Forhold bedredes i Kolonien til almindelig
Velstand - ogsaa for Søren Pedersens Vedkommende.

Th. Thomsen, Aars.
":\!fin Forelder bowed i e bette Hus wæjsten for
Havbro po Mølgors Hie, å dæer blow a foj. Min Får
war Muwrmæjster å wa jo ued po Arbe de mjest o
Tien, hanj war en Manj mæ e gemytli Senj, å old Folk
ku lie ham; mæn min Muer war anjeleddens, hon war
døgti, mæn hon war stram i ed, å wi Knæjt håd e ett
fo godt hjæmm we henjer.
::\1æn så en Daw kam dær Boj, te min Får wa falden
nier fræ Havbro Kjerketon å håd slån sæ ihjel, de wa
dæn føst Gång, te a ka håwv, te a hår grædt, wi håd
jo ett møj farensti, å no fæk wi jo menjer. A wa dæn
Gång lieg we sæjs Or gammel, dæ war trej bette Boen
hjæmm anger end mæ, å dæmm dæ war elder di war
ued å tien. Da de hær hænjj mæ min Får, blow ed jo
ræn sniot tehues nier we wos, de war hot å fo de dawle
Brø. Så blow a sænj te Mølgor å sku wær Goeshjoed.
dæer fæk a da nåk å eed; mæn o pas po Gjessen wa
no ett så rår, di skammelige Gjes tu somtier te å flyww.
a de hænjj, te di flow hielt øwer te Hållm. A mot jo
så rænj ætter dæm å dryw dæm tebaeg ijæn, å Oen
gik jo lieg fobi Goen, å snår wa Gjessen po dæn jænn
Sie o Oen å snår på dæn nåen, å a mot rænjj ætter
dæm hiele Tien, min Fædder å Hueser war oldti wodd.
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Huesern blow sledt åp, å a mot hjæm te min Muer å ha
dæm syje sammel, mæn da blOw min Muer skam arrig,
hon trowed te a håd rænj ætter Gjessen i min Huesfædder. Så tu hon Huesern å klaske mæ orentlig omkreng Øren mæ dæm; a begjønj jo å skræev, å så rænj
a wæk fræ henjer å ostæj tebaeg te Mølgor ijæn. Da a
så kam te Goen, traf a føst po Anmari. Hou wa Ståwpieg, å hon ku si, te a håd grædt. »Hwa ær ed i Wæjen,
bette So ren? " sæjer hon; a f o tal d henjer da, te min
Muer trowed, te a håd rænj ætter Gjessen i min Huesfædder, å hon slow mæ så møj, te a wel older hjæm te
henjer mier.
»Ja, Ja, de ska do ett sæjj bette Soren,« såe hon,
»mæn nær dæ blywer noj i Vlæjen mæ det Klæjmon,
kom så øwer te mæ, så skal a si, om a ka gjør ed istanj
f o D æ. « Anmari strøg mæ ø w er Hore å klapperl mæ
ledt for å styr mæ tefreds.
Dæn Anmari wa no en sjalden å en pæn Pieg, hon
war et sån som de ånjt Skrawl te Pigger å Kåel, di
håed dæer epo Goen. Nær dæ war Ballade i Kåelhelder Piegkammer, så gik hon oldtier åp i Ammståwen å såj å syjed, å i manne Or holdt hon min
Klæjer å syjed fo mæ. Ja, Anmari war en gjæw å gue
Pieg, håd e ett wot for henjer, så wed a snår ett, hwodan a wa kommen egjæmmel.
Mæn di anjer Kåel å Pigger wa no foskrækkeli
Menjesker, ro, domm å dwask, do skuld hå høt dje
Snak i Folkståw helder Kåelkammer, di war waer end
Dyr. Di gik træg å slap te djet Arl;le, di wa som Slaver
helder Øg å Stued, dæ blywer drown mæ en Pisk, å
dæ war engenteng, dæ ku fo dæm uk o dæn ro å domm
Trægbie udden Brænjmen å så nær Kåel å Pigger ku
kom sammel i Kåel- helder Piegkammer, så gik ed sko
løs mæ Hujen å Skrolen å no foskrækkeli Snak.
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Nær Kåelen fæk en Monk Brænjmen åp
Folkståwen, ku di blyw te no fåle Kjæmper, di ku slås mæ
å bannk hiele Såwne, om de sku wæer; mæn Pir
Syw, en oldern jæn, som te dawle past Kyern, nær han
fæk Brænjmen, så trowed han oldtier, te han ku flyww.
Han krawlt åp epo Bænken å basked mæ Armen, å så
tu han ostæj mæn lanjed gjaen nier unjer Buere helder
øwer i en Krog å mot slæves åp i Kåelkammere.
De ku osse nåk hænj, nær di fæk Brænjmen, te dæ
k u blyw Spitakkel å Slåsmoel imeld dæm; mæn de w a
gjaen, nær en Kåel wa gon i Sængen te en Pieg, som en
nåen Kåel trowed war hans Kjærrest. Ja, dæ war e
Leben, å do ka sko tro w ed, om do w el; mæn a hår
mier end jæn Gång som Dreng såjn i e Hjoen i Kåelkammere å sit å høt epo en Knæjt blow lawe.
J a, sån gik ed sko te po Hærregoen, de jænnest
Folken brødt sæ om war Brænjmen å Huer. Mæn a
håd e no heldes godt nåk dæer i Mølgor, Hærskavve
å Anmari wa gu e w e mæ. J a de k u jo nåk hænj, te jæn
o Kåelen helder Piggern smak mæ en Lusing; mæn a
wa moski osse nieswis en Gång imeld. Mæn jæn Gång
ka a håw, te Kræn Ullis, jæn o bette Kåelen, ga mæ en
arenlig Dragt Prygl, så min Nies kam te å bløed, å da
a rænj fræ ham, stak a nier te Anmari, hon waske mæ
o, men hon blow skam gal å såe: ~ Dæn Slåen po dæ
kommer wi te å ha stanjst. " Å da a så gik uk øwer
Goen sier a, te Hærren kam uk fræ Kontore mæ Hunjpisken unjer Armen, hanj gik åp te Kåelen å fanj snår
uk o, te de wa Kræn Ullis, dær håd banke mæ, grev
ham i Nakken å gjæmmeltask ham mæ Hunjpisken
å sæjer: »Dæn Slåen ska.Fowaltern å mæ sko nåk pas,
å dæssom do nuetier rører dæn Dræng ijæn, så ska do
fo mier, end do fæk i Daw. « Hanj ga så Kræn Ullits
en 0111gång te å gik enj. Mæn a wa sko glå we, te Kræn
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Ullis fæk di Tæsk, fo så ku jæn wal go for ham. han
wa no osse en Tølper.
Ja, Hærskavve'wa no oldti gue we mæ, di ga manne
Gångg Anmari en gammel Frak, hon ku sy Klæjer te
mæ o, e Par Huesskawt ku osse træf å kom, som Anmari renke åp å banj Hueser te mæ o. Mæn a kam
older te å go i Skuel, di mjænjt wal, te nær en Knæjt
fæk læed å bestell noj, så wa de nåk, å de hjalp godt,
nær di ga Præjsten i Oes en fie Goes, så ku di jo behanjel mæ som di wild. Ja, å a mot sko sjel bær dæn
Goes, som holdt mæ wæk fræ Skuelen, hæn te Præjstgoen i Oes. Ja, sån gik ed te, ja-e de gjåww.«
Soren håd stanjst for å stapp å tænj Pieven, mæn
så tu han fat ijæn: »Ja, de war mien Båndomsdaww,
å sån war min Åpdrawels, mæn de æ wal noj, te do
fostor ett møj o. Som a såe te å gegjønj mæ, war a
Goeshjoed, å sien kam a te å pas Foren å dæerætter
Kreaturen. Di åpdrætte manne Gjes po Mølgor, å a
dowe mæ å fosto, huefor di gjåw ed, for en Gång åpp
i Kykkene høtt a Fruen sæjj, te en Goes war en sær
unøttig Fåwl, dænj war fo møj fo jæn å eed, mæn ett
nåk te to w, mæn en gu e f i ed An, så e hon, dæn w ar
lieg tepas fo jæn. Hon wa no osse sån en tyk, foredt
Madamm, mæn hon wa gue we Boen å Fattefolk.
Så kam da endelig Tien, te a sku komfemieres,
mæn a gik sko older te Præjst, ja, de wel da sæjj, a war
dærhænn we ham tow Gångg, mæn a trowr nåk, te de
kost Hærremanjen e Par Dåler å moskie en nåen fied
Goes for å fo mæ sloppen igjæmmel Komfimasjonen.
A stod godt nåk fonæjen po Kjerkegwolle dæn Daw,
mæn de håd jo ett så møj å sæjj. Hærskavve håd godt
nåk gin mæ e nøj Set Klæjer te dæn Daw å e Par
Stowl. Di war godt nåk ett nøj, de war e Par, djer ijen
l)ræng war uwst fræ, å di war wal stuer te mæ. men
de wa da Stowl.
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A ka håw, te dæn sidst Daw, a wa te Præjst, ga
hanj hwær o wos e nøj Testamænjt, å så sæjer hanj:
»Ja, Børn, her er en lille Bog, tag den med jer og læs
flittigt i den, og skulde I nu træffe paa noget deri, som
I ikke rigtig forstaar, da skal I ikke tage jer det nær;
men vil I absolut have Besked, gaa da til en Sjælesørger, og han vil sikkerlig nok vide at forklare det
for jer paa rette Maade. «
De ku han godt spåer sæ, å de ku han sajtens sæj
te mæ, fo a ku jott løes dæn Gång.
A blow i Mølgor enjte a war 16 Oer gammel, dæer
i Folkståwen å i Kåelkammere war a uwst åp å åpdrawe, de war sko en sempel Apdrawels, mæn sån
war ed jo, å Tien gik.
De war en Sommersønjde, ætter a war føldt 16 Oer,
te a kam enj i Kykkene, så kaldt Anmari po mæ, hon
såj enj i Ammståwen å syjed, å som wi kam i Snak.
så sæjer Anmari: »Ja, Soren, « sæjer hon, »no ær ed
øwer 10 Oer sin wi tow kam te Mølgor, mæn i Ætterore te dænj føst November fløtter a, å do mo helder
fløtt osse, Soren, men a ska nåk gjø din Klæjer ræjti
godt istanj faer dæn Ti. « A blow noj fonommen we ed,
for a k u ett tenk mæ Mølgor uden Anmari, bon båd wot
så gue imue mæ å war de jænnest orenlig Menjesk,
dæ wa po Goen.
»Huer fløtter do hæn, Anmari? « spued a. »Ja, de
ær noj Kon en Hemmelighie, mæn dæssom. do ka tie
mæ ed, så kan a fotell dæ, te a ska gywtes te November
mæ Johans Søn i Jelstrup, å så fløtter a dæenier, å do
mo osse helder fløtt, Soren,« sæjer hon. A tenjt jo noj
we ed, å en Dasti ætter træffer a Hærren å sæjer, te a
wild fløtt te dæn føst November.
A blow så stæj te Ywstes i Swoldrup å fløt dærøwer, mæn de war en Plads, a lied ett. Ywst å hans
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Kuen wa no gammel Folk, å så wa dær tow Sonner
å en Dætter. Mekkel, dæn eldst Son, ku wæer en 35
Oer, å Dættern, dæn ongest, hon ku wæer en 28 Oer.
Di tow gammel wa ræjti nåk, å Mekkel war e sjalden
godt Menjesk, ham kam a godt uk oed mæ, mæn dæn
nåen Son å Dættern di war no Dæwl, di wild sko bannk
mæ, hwis di ku si djer Snet te ed, mæn di tued ett
ræjti for Mekkel.
De war jott møj, a fæk i Lon, 35 Dåler om Ore å
tow Pund Tow å e Par Skåwbotræskor, å enjen November kam ijæn, war a næjsten uden Klæjer å trænj
slem hot te Anmari. Så blow a ett we Ywstes læn ger,
mæn fæk Plads øwer we Saren Smæj i Havbro. De ka
godt wæer, te a h åd ten j t po å kom nærer Anmari f o
met Klæjers Skyld, mæn de behowed a no ett, fo we
Smæjens lappe di met Klæjer å gjåw ed pænt istanj.
A wa stæj te Saren Smæj som bette Kål, mæn de war
e godt Stæj å wæer, wi fæk nåk å edd, dæ wa jo osse
nåk å bestell, mæn hwæm brødder sæ om de, nær jæn
faer en gue Behanjleng. A båd wot w e Saren Smæj en
fjåwtendasti, så wa der en Awten, te a såj enj we Dawleståwbuere, da kommer Smæjen nk fræ Såwkammere
m æ en Aw is å smied en hæn po Bue re te m æ, å så sæjer
han: '' Dæer hå do noj å løes i, Saren Piesen, << han
kaldt mæ oldtier Saren Piesen.
A soe ledt folæjn åp te ham å sæjer så: »Dæn ka a
ett løes i.<< »Hwa, ka dott løes? « sæjer Smæjen.
))Næj, a hår alder gon i Skuel. «
)) Hwa, hwa sæjer do, hå do alder gon i Skuel? Hår
dæmm i Mølgor da ett sænj dæ i Skuel? De ka di Fanjen mesteme ett wæ bekjænj. De æ sko da no gal noj,
Saren Piesen, å l de kommer wi dæleme te å ha noj
gjåw we, i wo Tier, å en Knæjt er ett kommen te å go
i Skuel, a hår sko da alder høt noj så galt. << Han tu
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Awisen å gik enj i Såwkammere ijæn. Nuen Daww
ætter kam Smæjen en Måen enj i Nøsse te mæ, å så
sæjer han: »Hør, Soren Piesen, nær do ær fadde mæ
å moeg, wel do så ett kom nier i Smiddin te mæ, a wel
snakk mæ dæ. « Da a kam nier i Smiddin, håd Smæjen
trånjt, han war we å law Hæjstskow å båd e weldig
Blus po Essen. »Ta dæn Hammer å slå ledt fo mæ,«
sæjer han. A tu jo så Hammern å slow te. »Slå hot å
kom ijæn, « sæjer Smæjen, »ja, de batter ett, do hår ett
de ræjti Taw po ed,« han tu så Hammern å wijst mæ,
hwanjt askuld gjør ed. »Ja, « sæjer han, »do æ jo blåt
stæj som Bettekål, mæn dæssom do engång imeld wel
hjellp mæ bæer i Smiddin, så ska do ett kom te å
fotryed e, å i Guer war a øwer å snakk mæ Dejnen,
å han_i låwed, te hanj wild hold Awtenskuel i vVenjter,
å så wel a ha dæ te å go i Awtenskuel, de æ da no
ræn gal noj, te do ka hwærken løes helder skryw, de
1110 "\Vi sko ha naj gjåw We.«
A kam da te å go i Awtenskuel de vYenjter å de
mjest o næjst \Venjter osse, de hjalp mæ, no ku a løes
Awisen å skryw så nueluend, å de war a glå we. Dæn
Soren Smæj wa no en sjalden Manj å wæer we, å de
war dæn bæjst Plads, a nuetier hår hat, mæn han war
en brøsig HætTe, oldteng sku go gelik, mæn han war
gue we mæ å old di anjer, dæ wild teframm. Han er
manne Gångg kommen Kl. 4-5 mn Månen å så te mæ:
»Saren Piesen, di kommer i Daw fræ Mølgor å skal ha
skowed ,w el do et t kom nier å hjelp mæ e bette Kon? «
Nuen Minutter ætter war a i Smiddin, å de lie Smæjen,
mæn så te Gjængjald hår han manne Gångg put en
Dåler i min \Væstlomm helder gin mæ e Par nøj Træskor.
Hans Kuen banj Hueser te mæ, å it Oer faer Ywl
kam Smæjen en Daw å kaldt æ mæ, »Soren Piesen,«
18
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sæjer han, ))wi hår Skreddere i Huse, do mo helder
kom enj å fo tån Moel, a hår tenjt, te do skuld ha e
Set nøj Klæjer te Yw l.« Soren stanjst ledt for å tænj
Piven: ))Ja, do kommer te å læ. mæ fo ledt mier Tobak,
a hår jott wot te Bøjs en hiel Ug.« Jeg tog Posen op
af Lommen, rakte ham den og bad ham beholde det
hele, da jeg havde mere hjemme paa mit Kammer.
Da Piben var stoppet og tændt, tog So ren fat igen:
))A ka håww jæn Måen, da Smæjen kam uk te mæ i
Nøsse å sæjer: »De ær sko galt mæ di Føller, Soren
Piesen, di æ sygg, å wi kommer te å ha noj gjåw we
dæm. «
»Ja, de hår a nåk lå Mærke te, « sæjer a, »mæn hwa
mon dær ær i Wæjen mæ dæm? «
))Ja, de wed da Fanjen,« sæjer han, ))de ka jo næjsten si uk te, te di ær fogjåw, wi kommer da wes te
å sænj Boj te Kræn Spelman i Fåsi å f o e Roe. «
»Trower do ett, te de k u w ær lis se godt å go te
Brokannen i Wanjerup, « sæjer a, »dæer æ jo ett så
lånjt? «
)) Næ j, de trower a skott, Brokannen ka moskiese
wæ gue nåk, nær de kommer an po bållen Fenger å
sån noj, mæn gjalder e naj, dær æ fogjåw, så tår a sko
Kræn Spelman helder osse Maren Hånneng te Hjelp.
Maren Hånneng wel jo nåk wæ dæn bæjst, mæn dær
æ så foskrækkeli lånjt dænier, så do mo helder law
dæ te, Soren Piesen, å go åp te Kræn Spelman å fotell
ham, hwodan de ær, å si å fo no Roe fo di Føller. «
Da a kam åp te Kræn Spelman, blow a wist enj i
Såwkammere, dæer såj han we e bette Buer; a fotald
ham da, te a war sænj hærøwer o Soren Smæj i Havbro for å fo e Roe for hans Føller. Han spued mæ så
om manne Teng augoens Føllern, som a beswåe de
bæjst a kund, å han skr6w en Resæft, som a skuld go te
Avvetekere mæ.
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Da han wa fadde spued a, hwomøj han sku ha fo
de. »Ja,« sæjer han, »de koster ett noj, mæn wel Saren
Smæj gi mæ noj for ed, så ka do put Pængen i de bette
Ræwn dæer i Buere. « Smæjen h åd gin mæ 2 Mark mæ
te Spelmanen, å dæm put a så i Ræwne.
»De ær skam sanjj,« sæjer a, »a hår nær glæmt noj,
Smæjen trowed no heldes, te FølJern wa fogjåw.<<
»Ku de tenkes?<< sæjer han, »jæn sku snår ett trow
ed, mæn a ku wal osse godt gi dæ noj for de.<< Han
trak Buerskaffen uk å tu no Stremler Papir åp. »Hwa
ær Kuløren po di Føller? << sæjer han, å a fotald ham,
te dæn jænn wa rø å dæn nåen brown.
»Ja, de tøtt a nåk,« såe han å tu 4 Stremler Papir,
som han skrow sån no sæer Kruseduller po, å så sæjer
han: »A ka si, te I skal gi Føllem Medisinen om Awtnen we Lys, å de ska wær i en Løjt mæ klåer Rudder
å e Tallelys i en, så skal I gi Føllem djer Medisin føst
å bagætter benj di Stremler Papir i Føllems Man å
Håel, jæn i hwær, mæn de ska gjørres steltien, så I
mo pas epo, te engen sæjer noj, så well Føllem nåk
kom sæ.«
A fæk så Medisinen po Avvetekere å gik tebaeg te
Havbro. Samm Awten gik wi uk å ga Føllem Medisinen.
Wi war lieg blown fadde å war i Wænj mæ å benj
Stremlen i Hålen po de jænn Føl, så kommer Tjænnesttøsen enj æ Stolddaren å rovt: »Nættern er epo
Buere.«
De ga e Jaw i wos, fo no wedst wi, te de hiele war
øelåe. Wi gik enj te Nættem, å a ku si, te Smæjen wa
slem gram i ed, da han sot sæ nier we enjer Sie o Buere
å begjønj å løes Buerbonnen, å han håd nap nåk fot
de sidst Uer så o Bonnen, faer han wænj sæ te Pigen
å sæjer: »De æ da e Satans Flav, dær er epo dæ, no
18°
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mester wi wal Føllem. « Tøsen begjønj å flæev, å Føllem blow ett bæjer. Tile dæn næjst Sønjde Måen mot
a ostæj åp te Kræn Spelman ijæn, a mødt ham ued i
Goslæje. »Nå, bette Kål, << sæjer han, »hwa ska do så
i Daw?«
A fotald ham så de hiele, hwodan Tøsen wa kommen uk å rovt te wos, da wi war we å benj Papirsiremlem i Hållem po Føllem, å så wa de hiele jo
omsonst, å Føllern håd e ett bæjer.
»Næj, bette Kål,<< sæjer han, »de har engen Teng
å sæj, de hår engen Wærdens Teng å sæj, mæn dær
æ kommen en n ø j Dyerlæger hæer te B ø j en, han hår
læed om di Teng, han ka unjesøeg je Føller å gi dæm
di ræjti Medisiner, de ka a ett gjør, go do åp te ham
å fo ham mæ dæ hjæm te å unjesøeg Føllern, han ka
sekker nåk hjelp jer. «
A gjåww, som Kræn Spelman håd så, gik åp te
Dyerlægern, dær ett wa ston åp, mæn da han høtt om
ed, sæjer han: »Hør, bette Kål, go uk å gi min Hæjst e
Fuer, så skal a rå wæ fadde. «
Wi kyed så sammel te Havbro, å da vi kam te Goen,
sier a, te Smæjen stak Huede uk o Smiddidaren, mæn
kam ett sjel uk. Dyerlægem å mæ gik enj te Føllern,
å han unjesøgt dæm grondig.
»Ja, di hår Foståppels, « sæjer han, »å dæmm ska
wi snår kurier. «
Tøsen kam no uk å boj wos enj te Dåwer, å mæns
Dyerlægern å mæ såj we Buere, kam Smæjen uk fræ
Såwkammere, han håd hans søllknappe Væst epo,
mæn dæn war ett knappe ino, mæn hang omkreng
ham, å så sæjer han: »Gumåen, Hr. Dyerlæger, å sænj
godt! Nå, ka Di så fenj uk o, hwa Føllem fæjler, å ka
Di kurier dæm? «
»Ja, det tænker jeg nok, jeg kan,« sæjer Dyerlægem.
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»Hwa æ dær i vVæjen mæ dæm?« spued Smæjen.
>>Ja, jeg finder, at de har Forstoppelse.«
>>Næj, di hår skied hå di, di æ sko troldræjen, di æ
fogjåw å fodærre. «
,, H vad er det for noget, og hvordan kan det gå til? «
»Ja, de wed da Fanjen, hwodan de ka go te, mæn
de ka wal skie we uwn Folks Øwnsj6n we å blæes
ætter dæm gjemmel e Halmstro helder we en Gnist
fræ Piven, a wed skott hwodan di gjør ed, mæn a wed,
te di ka fodærre Dyr p o dæn Måed. «
,, Uden at de kommer i Berøring med Dyret?« sæjer
Dyerlægern.
>>Ja, Gu ka di så, di ka sko fodærre e Dyr we
Øwnsj6n å mæ en Gnist fræ Piven å sån n6j.«
>>Nej, det tror jeg skam ikke paa, jeg kan ogsaa
fordærve et Dyr, men jeg skal skam til dem for at gøre
det.«
»Ja, de æ no lie møj, mæn dær er sko uwn Folk te,
som ka gjør dæn Slawls T eng, de wed a da.«
Dyerlægern båd såjn å grenjt o de hær, å da han
wa fadde te å go, ga han wos no flier Medisiner te
Føllem å kyed så hjæm.
Trej Daww ætter wa Føllern rask ijæn, å a ku ett
godt d6w mæ for å drell Smæjen ledt mæ å sæjj, te a
tro w ed, te Dyerlægern w a kloger end Kræn Spelman;
mæn han håd jo osse sjel så te mæ, te di Hexkonster
duj engen Teng, mæn Smæjen lied skot å høred.
A håd wot no we Smæjen i snår 6 Oer, å a mo sæjj,
te di wa di bæjst Folk, a nuentier hå wot we. Smæjen
''"a nåk brøsig, mæn rettenkend å wi kam oldti godt uk
o ed mæ hwæranjer. Ilywel war a kommen te å go å
tennk epo, te de wild wæ rår å prow no ånjt.
Så en Daw sæjer a te Smæjen: ,, Hør, So ren Smæj, «
sæjer a, ''110 hår a wot bæer we dæ snår i sæjs Oer,
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å a ka ett wed, om do ett ær we å blyw træt o mæ,
w ar e ett bæjst, te a fæk en nåen Plads?«
»Hwa,« sæjer Smæjen, »de hår a da ett tenjt, wi
tow æ da oldtier kom~en godt uk o ed mæ hwæranjer,
Saren Piesen, å a wel slem gjaen behold dæ, mæn ær
e sån, te do gjaen wel uk å prow no anjt, så mo a jo
wæ glå fo dæn Ti dær ær gon; mæn ær ed din Mjænneng, så wel a si mæ om ætter en gue Plads te dæ
jænstæjer, å sku do fo en skidt Plads, ka do da oldtier
kom tebaeg te mæ om e Oer. «
Dæ gik e Støkke Ti, så en Daw kommer Smæjen
å sæjer: »Hør, Saren Piesen,« sæjer han, »hwodan wel
do lie å blyw Møllekål? «
»De fostor a mæ da ett epo, « sæjer a.
»Ja, mæn de ka do sko læer, a hår lieg snakke mæ
Møller Kjær hæer øwer, å hanj wel g.jaen stæj dæ som
Møllekål, han æ jo we å blyw ledt gammel å ka ett
så godt pas Mølleried sjel. Han wel gi dæ lissemøj i
Lon, som do hår we mæ, å de ær Fanjemæ en gue Lon,
sjel om a sjel ska sæj e, å så wel han we Sien o gi dæ
30 Arbesdaww i Forare helder i Høstens Ti, som do ka
benøtt te å tien noj we Sien o, a tøgges sko, Soren Piesen, te de ær en gue Plads te dæ, å hwis do tøgges om
e, ka wi jo go å p å snakk mæ ham i Awten. «
De gik da sån, te a blow stæj te Kjær som Møllekål
å fløt te ham dæn føst November. Kjær war en rår
Manj å wæer we, stell å besendig, mæn ku godt snakk;
nær wi arbede samme!, så gik Knævveren hiele Tien.
I di tow Måneder enj te Ywl gik Møllen både Nætter
å Daww, mæn så da Ywlen kam, wa dær 2 Ugger, da
dær ett wa noj å gjør, så mot Møllekålen jo go omkreng å besøeg di flest o Mølgjæjstern å smaeg po djer
Ywlgodter å en Dram te ed. Jåw, a ka håww de osse,
mæn a gik manne Gångg åp te Smæjens, å han lied
osse å si, te a kam.
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En Daw sæjer Smæjen te mæ: »Hwodan mæ ed,
Soren Piesen, ka a fo dæ te å graw min Skotørre
Forore, do æ jo gue teed. «
»Ja, de ka do skam godt fo mæ te, Soren Smæj.«
»De w el a sæjj dæ, a well ett ha dæ te å graw min
Tørre gratis, a w ll betåel or nlli for ed, a hwis do tltr
n reounelia Detålle.ng fo Tønegmwneng, • wel h.iele
Bøjen ha dæ Le
graw Tørre. v i snakke så om e, å
farend Forore kam, h · d mæjen kam tån s manne
Akkorter fo mæ, te a wa bång for, a ett ku øwekom
de hiele, å han båd osse sjel bestæmt Prisen.
Folk sku sjel fo Grawen gjåw i Stanj, råen fo mæ
å hold Tørren fræe Grawen. De Foror lawe a Pængg,
a fæk 25 Øre fo hwær Tusend enj te ti Tusend å 20
Øre for hwær Tusend dæerætter, å a ku graw manne,
flier Daww grawed a 25.000, ja, dæn Gång ku jæn
bestell noj. En Awten om Wenjtem a wa nier we
Smæjen, så sæjer a te ham: »Hør, Soren Smæj, do mo
helder law mæ en Tørrespåe lissom din, fo dæn lier a.«
»Næj, somænj wel a ett,« sæjer Smæjen, »a ær ett
så gue te dæn Slawls Teng no, mæn nær do ska begjønj å graw Tørre, kom så å fo min, dæn wel a gi dæ.«
»Ja, sån wa Smæjen, han war o dæn Slawls Folk,
wi skuld å hat no flier o.
»Nå, a wa dæer we Kjær i næjsten tow Oer, så sold
han Møllen, å a fæk mæ en nåen Plads som Møllekål,
de war we noj o Kjærs Famil<F i en nåen Bøj, mæn
dæer lied a ett å wæer, a wa moski osse ledt fowæn. Di .
Folk, a kam te, w a gue Menjesker, mæn båd e ett wot for
Avvetekere dæer i Bøjen, så trowr a no ett, te a wa
blown dær. Dæer epo Avvetekere båd di en Pieg, dær
hid Kjesten, bon håd tjænjt dær i flier Oer å ku snår
gjør ed, som bon wild. Dæn Kjesten wa gue imue mæ,
å om Awtenen lest a mæ gjaen dænier å fæk m æ no

280

P. Bach

godt å eed, å wi såj å snakke enj i Piegkammere. Hon
wa folåwe mæ en gammel jæn uk fræ Høllebjerre, a
trowr skot, te Kjesten brødt sæ om ham, mæn han
båd en stuer God, å de wa dæn te Kjesten war ued
ætter. Han wa no osse e sær Skåwter, han gik å skuelt
å war stennike po Bienen, Folk såe, te han slow Løng
mæ de jænn Bien å grawe Tørre mæ de ånjt. Ja, han
war en sær Stag mæn båd jo en stur God, å de wedst
Kjesten. Di blow da osse gywt, mæn han døed en Ti
ætter, å a wed ett, hwa Kjesten blow te.
Nå, ja, ja, Tien gik, å de lakked mued Ænjen o met
sidst Oer i Møllen. Jæn Daw kam Niels Skjødt enj i
Møllen te mæ å såe, om a wild ett kom nier te ham
næjst Sønjde Ættemæje, dæ wild kom jæn, som gjaen
wild snakk mæ mæ. Sønjde Ættemæje gik a så osse
dænier, å dæer såj Manjen fræ Hunombro Møll å wenjt
epo mæ, han wild stæj mæ te Møllekål, å han wild gi
mæ en gue Diel mier i Lon, end a fæk no. Han snakke
f ram å tebaeg å pro w ed po å f o mæ te å sæj J a; mæn
så sæjer a te ham: »A hår høt, te do hår hat no Bowl
mæ din Møllekål, hwodan wa de? «
»Ja, det tror jeg skam ikke war min Skyld, « sæjer
han, »mæn hwis do wil komme og passe dine Ting,
så skal jeg aldrig fornærme dig.«
·w i snakke så en Ti om Wenj- å vVånjmøller, å tesidst fæjst a mæ te ham å fløt dænier te November.
De war ilywel no ånjt Møllwærk end i Wenjmøllen,
dæ wa sko Kraft, å så gik de hiele anjeleddens støt
å jawn, de wa rår å arbe mæ. A båd wot dær en fjåwtendas Ti, så kam en Daw Jens Krestjan fræ Huenom
nier å skuld hjelp mæ å held, å som wi snakke, sæjer
a te ham: »De ær e gjæw Møllwærk bæer, mæn a lier
ed ett så godt bæer ilywel. Manjen æ flenk å bestemt,
mæn Fruen ær ett så ledt fjedte, bon gor å snuser å
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stekker sin Nies i oldteng. Nær a skal moel om Nætten,
kommer hon mæ en bette Knald Tallelys, som a sku
si we, å a gor da i Mørke mier end dæn hall Ti, å så
kommer hon mæ en tar vVostemeldma uden nuenteng
å drekk te, næ j henjer lier a no ett. «
»De æ da sær, do ett æ kloger,« sæjer Jens Krestjan,
»go da åp te Høkeren å kyev dæ tow gue Henglamper
å læ Møllern skryw fo dæm, do wel fo å si, te dær older
wel blyw så nueteng om ed. Å tow taer gråww Wostemeldmadder l w ed do ett, te li eg hæer næ jenfor go r
Daren enj te Kjeldern, å dæenier æ dær Smør å Brø å
old Slawls Kjødniad, Øl å speege Oel, go do dæenier,
å hjelp dæ sjel å så Fanjen mæ Fruen, henjer ska do
ett brø dæ om, å lier do ett å ha henjer te å go å snues,
så spel henjer e Puds engang imeld, sån te hon blywer
ki o å kom.«
A tu osse po Jens Krestjans Roe, å dæn samm
Awten, ætter w i håd fot Stienen lå å a w ar begjønj å
moel ijæn, gik Jens Krestjan, å a høtt henjer kom
næjenunjer. A grev en Mjellsæk, dæ lo åwnte Læmmen
å sænjen nier lieg i Huede po henjer, ide a rovt: »Set
dæn Sæk fo Tuden, Jens Krestjanl« Madammen kam
ett mier dæn Awten, ja, a ka dæn ræne smøremæ grenj
o ed ino, nær a tenker po ed. Dawen ætter gik a åp te
Høkeren å fæk mæ tow gue Lamper, mæn a skuld sko
ætter henjer engång imeld for å hold henjer po Plads.
Som Oren gik, kam a te å lie ed bæjer, især ham.
Han såe jo, da hanj stæj mæ, te han skuld older fonærm mæ, å de hår han helder older gjåw, å Fruen
hon war popassen å døgti, dæ war engen Teng, dæ gik
tespeld, huer hon war. Ja, di wa sko stabil Folk, å
dæefor håd di wal osse noj, di æjed jo Hwanstrup
osse, å dæer war Sonnen å Dættern å bestyre dæn.
A håd wot i Hunombro Møll e Oer, da wi blo'''
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gywt, min Kuen war en bette Pieg, som tjænjt we
Kjærs i Havbro, da a war Møllekål dæer, hon war en
Goermanjs Dætter fræ Foulum, å hon fotjænjt sko no
bæjer Daww end a ku gi henjer. A wa jo blåt en sølle
fatte Pjalt, dæ war åpdrawe po Hærregoen, å hon mot
tit høer fode, mæn wi kam da te å bow i e bette Hus,
di kaldt Hwanjstrup Huse, de tehøed Manjen po Møllen, å i Stæje for å leg te Lonnen, fæk wi Huse å bow i,
å wi mot ha en Kow, tow Foer å en Gris mæ Fuer,
så de wa jo ett så gal. Wi mot osse ha 12 Hons å en
Kåk, mæn så skuld Fruen i Møllen hwær Sommer ha
en Roen mæ 12 Kywlenger.
Ja, sån slow wi wos igjæmmel. A wa dær i Møllen
i 6 Oer, mæn så trænj di så hot te en Mekaniker po
Hwanjstrup, å dæer war a så di sidst tow Oer, a war i
Danmark. Hwanjstrup war en bette Hærregor, å Lywe
dæer, Tjænnestfolken imeld, war ett bæjer end po Mølgor, mæn a gik jo hjæm hwær Awten å so ett slæt så
møj teed.
Ja, sån håd a ed i Danmark, dæ wa Sled å Slæv
å a mot oldtier sto po Penjj for anjer, å wi ku ett si,
te de nuetier ku blyw møj bæjer, så war ed te wi ræjst
hæerøwer. Ræer hå sko osse wot Sled å Hoerhie, mæn
jæn fæk da e Støkke Lanj å ka arbe mæ, jæn ka gjør
ed, som jæn wel, wæ sin in Hære, å de ska osse nåk
blyw godt hæer, nær wi for e ræjti i Gång. «
Soren standsede, Piben var gaaet ud, han pressede
Asken ned i Piben, rev en Tændstik paa Bagen af sine
Overalls, og Piben kom i Gang igen. Imens stod han og
saa ud ad Vinduet, men siger saa: »Dæer hå wi sko
Motter å Knæjten, læ wos go uk å spænj fræ.<<
Snart blev der Travlhed udenfor, der skulde røgtes
ind, Børnene kom i deres Hverdagstøj, og Sørens Kom-
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mando lød overalt. Jeg slentrede lidt omkring og saa ·
paa Omgivelserne, de syv Piletræer havde tabt Løvet,
som Vinden havde fejet ind mellem Ukrudtsplanterne.
Syrenbusken havde endnu sine Blade, men en tidlig
Frost havde givet dem en rødlig Farve. Men hvad var
nu det? Lige ved Syrenbusken var der en lille Indhegning paa 6 X 8 Fod, det saa ikke meget ud til at
være Blomsterhaven, skønt ovre i det ene Hjørne stak
Hovedet af en Dandelion frem. Den gule Blomst er
Søster til den, vi derhjemme kaldte Fandens Mælkebøtte eller Lokkeblomst, og Sørens Kone havde plantet
den netop der, skønt en skadelig Ukrudtsplante.
Ja, ja, Mindernes Værdi er uvurderlige. Men hvortil
denne lille Indhegning med Trærafter omkring, der
var bundet sammen med Snore? Senere fandt jeg ud
af, at der havde Søren begravet to af Børnene, det ene
døde sidste Dag paa Rejsen herover og det andet to
Dage efter Ankomsten hertil, og nu laa de gemt her ved
Hjemmet. Ja, det var jo ikke saa sært, at Sørens Kone
havde plantet en Dandelion, maaske den eneste Blomst.
hun kunde finde og faa til at gro ude paa Prærien.
Jeg bør maaske oplyse, at jeg fik den Lykke at faa
Sorens næstældste Datter til Hustru.
Sorens Piesens haarde Individualisme, som vel nok
i nogen Grad var en Frugt af Opdragelse og Oplevelser
i Livets Skole, kom særlig til Udtryk under Diskussioner om sociale Forhold, Politik og Religion. Alle re
spekterede og ærede ham for hans Redelighed i alle
Forhold og Hjælpsomhed overfor enhver, der var i
Nød eller paa anden Maade trængte til Støtte; men han
var maaske nok ikke alles Ven, dertil var hans Meninger og Udtryk for skarpe.

LIDT UDDRAG AF
FARSTRUP OG AXELSONS
DAGBØGER
VED G. ØSTERGAARD

I

gnatius Becher, der var Præst i Strandby-Bjørnsholm-Malle fra 1799 til 1817, Stifter af og den første Forstander for Ranum Seminarium, død i Viborg
1836, udgav 1813 »til Fordel for de Qvæstede ved Anholt«*) og trykt hos A. Borch, Aalborg, et gammelt
Haandskrift, i sin. Tid sammenskrevet af Præsterne
Farstrup og Axelson og indeholdende forskellige Optegnelser i Dagbogsform, almindelig benævnt Farstrup
og Axelsons Dagbøger.
Disse Optegnelser indeholder mange Oplysninger
af personalhistorisk Betydning, som meget vanskeligt
eller umuligt sidenhen kunde være fremskaffede, særlig om Præstestanden, hvilke ogsaa findes flittigt benyttede i \Vibergs store Præstehistorie. Om hvad der
almindelig satte Sindene i Bevægelse i hin Tid og særligt vakte Nedskrivernes Opmærksomhed, er der meddelt meget, som maaske ikke nu har stor Interesse,
*) Med »de Qvæstede ved Anholt« sigtes til den ulykkelige Begivenhed, der fandt Sted den 27. Marts 1811, idet de
Danske da med et Tab af ca. 800 døde, saarede og fangne
forgæves forsøgte at tage Anholt tilbage, der da holdtes besat
af Englænderne.
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men lidt Uddrag af disse Optegnelser turde maaske
regne at interessere en lille Smule.
Men først skal kortelig omtales, hvem disse Dagbogsførere var.
Mads Pedersen Farstrup var født 1609 i Farstrup
Præstegaard. Var Kapellan ved Viborg Domkirke indtil 1634, da han blev Præst i Ulbjerg-Lynderup, hvor
han døde pludselig den 18. April 1684. "\Viberg meddeler om ham, at han var dygtig og agtet, velhavende og
godgørende. Det var ham, der paabegyndte de her omtalte Dagbogsoptegnelser, som efter hans Død fortsattes af Axelson, som giftede sig med Farstrups Enke.
Laurits Axelson var en Præstesøn fra Lolland, født
ca. 1657. Blev 1681 Præst i Vesterbølle-Østerbølle og
1685 gift med Farstrups Enke. Han døde i dette Embede 24. N ovbr. 1717. I sin Rinds Herreds Krønike
skriver Herredsfoged Chr. Sørensen Thestrup om ham,
at han var fiin, lærd og meget oprigtig; i ham fulgtes
baade Lærdom og Levnet ad, saa hans Lige ej var
denne Egn. Axelson skyldes Optegnelserne fra 1681.
Aar 1627
kom, beretter Farstrup, under Island 2 tyrkiske Skibe,
som bortførte megen af Landsens Folk, Mænd, Qvinder og Børn.
Cirka Michael (ved Michels Dags Tider) kom det
Kejserlige Krigsfolk ind i Holsteen og Jylland og indtoge alle Provinserne der, Vendsyssel med.
1628.
Dette Aar var et bedrøveligt Aar formedelst de
mange Krigsfolk og Fiender, som var Landet mægtige.
Dog var her got Kiøb paa Korn og Fødevarer, saa at
hvem, som havde Penge, kunde kiøbe 1 Skieppe Rug

286

G. Østergaard

for 6 sk., 1 Skiep. Byg for 4 sk., 1 Skp. Havre for 2 sk.,
en Oxe for 1 Rd., en Ko for 1 Rd. og ellers Heste, Svin
og andet, som de umilde Mennesker stial og røvede
fra fattige Folk, saavel som Kobber, Tin, Messing og
Klæder kunde kiøbes for ringe Værd, men Pengene
vare alt af Landet og udgivne til Skat.
1629.
Cirka Penticoste (ved Pinsedags Tider) blev sluttet
Fred (til Lybek) imellem Kejseren og Kongen af Danmark. Og droge de Kejserlige bort igien, efter at de
havde været her noget nær udi 7 Fierding Aar, og holdt
et sælsomt Hus, saa det svier til det Barn i Vuggen
ligger, mens Verden staar.
1643.
Noget før Juul indfaldt de Svenske i Holsteen og
Jylland ved Varde under General Leonhard Thorstenson.
1644.
Den 10. Januar kom de til Skanderborg, den 16. til
Aarhus og hørtes allevegne fra mange bedrøvelige Tidender.
1645.
Den 13. Aug. blev sluttet Fred {til Brømsebro) mellem Danmark og Sverrige, og da cederet (afstaaet)
Danmark til Sverrige Halland, Blegind og Bornholm.
Victor non vietus dat leges (Overvinderen og ei den
Overvundne foreskriver Love).
1683.
Dette Aar har været mærkelig i Danmark. Først
for Landmaalingen. Alle Agre al Danmark over ere
blevue maalte med sær dertil af Staal (Jern) be-
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redte Lænker, mellem hvert Qvarter sad en Ring af
Messing. Agrene blev maalt i Længden og Breden. Dertil lade sig bruge adskillige Stands Personer, nogle
som maalede, og nogle, som beskrev Maalingen. Siden
blev Jorden taxerede af visse dertil udnævnte Bønder,
hvor megen Sæd hver Ager kunde taale og hvor god
Jorden kunde agtes. Dog vare de tagne i Eed, at ingen
skulde faae noget at vide derom. Desligeste bleve alle
Heder, Skove, Moser og Enge taxerede og beskrevne.
Men ellers som Ordet gik, var der over alt dette hele
Land over 400 Personer, som brugtes dertil. Siden laa
de længe i Viborg ligesom i Qvarter, maaske fordi de
skulle deres Forretning der sammesteds skriftlig forfatte.
Dernæst for den nye Lov, kaldet Kong Christian
den Femtes Danske Lov. Formedelst hvilken andre
Love, Recesser, Ordinantzer og Forordninger ere kasserede og ophævede, saavidt de ikke udi samme Lov
ere indsluttede og bekræftede.
Dette 1683 Aar er ogsaa forbudet at døbe Børnene
i Kirken før Prædiken, som hidindtil havde været brugeligt, men de skulle døbes efter Prædiken. Iligemaade
er forbudet at synge for Lig paa Gaden saa og Qvindfolk at følge Lig.
1685.
In November er Albert Sch~de, Herredsfoged i
Gislum Herred, dømt fra sin Bestilling. Han boede i
Holmgaard i Farsøe Sogn. Hannem sueederet (efterfulgte) Anders Christensen, Aalestrup, Birkefoged til
Lerchenfeldt.
1686.
Dette Aar ere Kirkerne her i Danmark bortsolgte
til hvem, der vilde kiøbe. Maren Christensdatter, sal.
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Hr. Niels Guldagers 1 ) Enke af Øls, kiøbte Øls, Hørby og
Døstrup Kirker i Hindsted Herred. Og var hun af
privat Stand den første (der mig vitterliger), der sig
saadant Gods tilforhandlet haver.

1687.
In November er Landmaalingens Commissions Forretning først publiceret her i Herredet og· Egnen og den
nye Matricul indrettet.
Udi dette Aar haver alle Herredsfogder og Skrivere
her i Jylland været forsamlede i Viborg, saasom de
skulle reduceres og 2 eller 3 Herreder lægges tilhobe,
hvor det beleiligt kunde ske, under een Foged og Skriver. Paa denne Egn blev Rinds og Gislum Herred sammenlagde.
1688.
Den 13. Febr. er Kongl. Majest. Brev læst paa
Rinds Herreds Ting: At Rinds Herreds og Gislums
Herreds Ting skal nu herefter holdes indrettet, hver
Torsdag i Heden mellem Østerbølle og Kmidstrup.
Anders Christensen, Birkefoged til Lerkenfeld og Herredsfoged i Gislum Herred, og Peder Andersen, fød
i Nørmølle ved Viborg, vare de første Betiente ved
dette nye Ting, hiin som Foged og denne som Skriver.
1698.
Dette Aar haver været et meget vaadt og koldt Aar,
og er i saamaader nu det fierde vaade Aar, som vi har
havt i Rad efter hverandre, hvorover ogsaa Kornet er
stiget i høi Friis, det ene Aar høiere end det andet.
Kornet, besynderlig Vaarkomet, kunde ikke blive
moed, og derfor ikke heller blive høstet eller indaget
i ret og beqvemmelig Tid, men blev meget og mangesteds fordærvet og opraadnet. Og er det sagt af tro-
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værdige Folk, at paa adskillige Steder kom Vaarkornet,
besynderlig Byg og Boghvede, ikke i Huus, men blev
opædt paa Marken. De skal endog sommesteds ha ve
taget Svin til at føde eller feede for Penge paa Marken
med saadant fordærvet Korn, ligesom de tager for
Betaling Svin til Olden paa Skovene.
Rugsæden faldt og meget sildig dette Aar, og var
meget vanskelig formedelst megen og langvarende
Regn. Vinteren kom tidlig med Frost og Snee, hvorudover ogsaa, som der sagdes, megen Rug skal være
bleven usaaet. Vist er det, at d. 18. November og ved
det Pas var en Deel Rug paa adskillige Steder endda
usaaet.
Dette er og mærkeligt, at om Sommeren i dette Aar
vare ganske faae eller saa got som ingen Fluer til,
hvoraf og vel kan sluttes, hvor koldt det maae have
været i Luften. Saa har og Bierne nu i 3 eller 4 Aar
haft liden Fremgang.
Derpaa er ogsaa fulgt en megen haard og dyr Tid;
thi Kornet, og allermest Rugen, forslog sig over det
hele Land.
Den 9. Sept. tog jeg Æblerne af de unge, smaae
Abilder, som jeg haver plantet i den liden Have, jeg
selv haver lagt her ved Præstegaarden. Og dette var
den første Frugt, som de bar. Jeg troer og vel, at de
vare de første Æbler, som ere voxte her i Vesterbøl\e.
Thi her var ingen Have før min Tid.
1699.
I dette Aar er ogsaa ved en Kongl. Forordning af
28. Novbr., som blev læst af alle Prædikestole, anordnet, at den nye (eller Gregorianske) Stiil in Galendario
(Kalender) herefter alene skal bruges i Kongens Lande.
Og per conseqvens (heraf følger), at Februarius Anni
19
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1700 ikke skal have uden 18 Dage, og Paaskedag holdes den ellevte Dag Aprilis.
1700.
Fra denne Tid og fremdeles er Datum og Tidens
Beregning at forstaa efter den nye Stiil in Calendario.
1701.
Oprettedes en ny Hærordning: en stedsevarende
Landmililse af Infanterie eller Fodfolk, saaledes at
20 Td. Htkr. Bønder- eller Jordegods giør en Soldat.
Aalborg og Viborg Stifter er 48.000 Tdr. Hartkorn
giør 2400 Mand, der deles i eet Regiment og een Bat·taillon.
1703.
I Jan. døde Hr. Palli2 ) i Aggersborg, en gammel
Mand, som i sin Tid havde gjort sig navnkundig med
adskillige Kunster, især med adskillige vanskelige Sygdommes Curering. Hans Profession optog siden Hr.
Lorentz 3 ) i Almind.
1706.
Den 2. Marts. Major Levitzow, som eier Ørslev Claster i Fiends Herred og Store Restrup ved Aalborg,
han og hans Laqvei og Kusk haver iligemaade med
Hug og Slag overfaldet Hr. Mads Aabye 4 ) i VIbjerg
strax uden for Præstegaardens Port og traadte ham
under Fødder, fordi han lastede det, at Laqveien skiød
hans Hund, hvorudover det blev ikke prædiket i Lynderup Kirke den 3. Marts, som var en Passionsprædiken.
1710.
I dette Aar haver Kongen af Danmark Frideric 4.
ved offentlig Auction udi alle Stifter ladet opbyde til
de Højstbydende alle sine beholne Kirker.
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Noter:
1686.
Hr. Niels Søren.s en Guldager va1· Præst i Øls, Hørby og
Døstrup fra 1676 til sin Død 1683.

1

)

1703.
Hr. Palli er sikkert den Palle Madsen Tversted, der var
Præst i Aggersborg fra 1678, til han døde 9. Jan. 1703. Han
havde fø1· været Præst i Raabje1·g i Vendsyssel, men var der
bleven afskediget, idet han var bleven beskyldt for Tyveri
og Mord (Wiberg).
3
)
Hr. Lorentz i Almind var Lorentz Caspersen Buschholz,
Præst i Aimind og Sjørslev 1679-1718.

2

)

1706.
Hr. Mads Aabye var Præst i Ulbjerg-Lynderup fra 1704
til 1715.
Den vrede Herremand maa være den da 24aarige Christian Fr. Levetzau, senere General og Storgodsejer. I Slaget
ved Gadebusch 1712 var det sikkert ham, som var Leder af
det foran under 1701 nævnte Regiment med Mandskab fra
Aalborg og Viborg Stifter. Han skulde have været en dygtig
Godsbestyrer, og ham skulde det skyldes, at det blev forsøgt
med tyske Kolonister paa Hederne.
4

)

19°

RANDRUP
EN DATTERS MINDER FRA BARNDOM
OG TIDLIGSTE UNGDOM
VED GUNNAR FOSS
Som en dæmpet Klang af dybe Strenge,
som et ægte Suk af Nattens Vind,
som en gammel Sang, der hvilte længe
gemt og glemt i Dybet af mit Sind,
saadan vaagner stundom længe bundne
Toner fra de Dage, som er svundne,
Toner, der forlængst er slumret ind.
Og mens atter Sjælens Strenge røres
som af kære Stemmers kendte Røst,
er det, som forbi mit Blik der føres
Billeder af svunden Sorg og Lyst,
Billeder, der glimter frem og svinder
som en Række solbelyste Tinder
gennem Taagen fra den fjerne Kyst.
Carl Bahnson.

andrup var ifølge Trap 1 ) oprindelig en Udflytterby fra Skibsted i Hellum Herred. Ved Slutningen af det 15. Aarhundrede tilhørte den ene Halvdel
Vor Frue Kloster i Aalborg, den anden Anders Jacobsen Bjørn til Vorgaard og Stenalt i Hellum og Rougsø
Herreder (henholdsvis Bælum og Ørsted Sogne). Efter
hans Død 1490 blev der for en Søn af ham, Jep Andersen Mus, af Randrup oprettet en Sædegaard. Denne
gamle, saa smukke Borg, hvis Hovedbygning faar sit

R

1

)

Danmark, 4. Udg. V. S. 667 .

Randnip

293

karakterfulde Præg ved det lille runde Midtertaarn og
de to smaa Korsfløje med svungne Kamgavle, kom nu,
da Jep døde barnløs ca. 1509, i lange Tider i skiftende
Ejeres Besiddelse, og endnu erindres blandt disse
Navne som Seefeld, Brønsdorff og v. Deden.
Men i 1794 købtes Randrup af en Præstesøn fra

Randrup . Hovedbygningen.

Søndbjerg paa Thyholm, Frants Huass (1736-1806),
der var 36 Aar ældre end sin Hustru, Ellen Cecilie
Færch (1772-1832) af den kendte store Nibeslægt.
Hun blev altsaa Enke i en Alder af 34 Aar og giftede
sig da ogsaa igen Aaret efter med Thyge Thygesen
(1767-1842) til Dalsgaard i Hindsted Herred (Vive
S.). - I Ægteskabet med Frants Hvass havde Fru
Ellen Cecilie imidlertid en Søn, Marcus Pauli Huoss
(1801-64), og til denne Stedsøn, den senere Hofjægermester, solgte Thygesen 1837 Gaarden. Hofjægerme-
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Jægermester F. T. Hvass
og Hustru. - Fot. 1900.

sterens Hustru, Eline vVandel, f. 1817, d. 1904, overlevede saaledes sin Mand i 40 Aar, og i 1865 frasolgte
hun det Ejendommen tilliggende Gods og overdrog 24
Aar senere Randrup til sin ældste Søn, den i en stor
Del af Nordjylland saa ansete og afholdte Jægermester
Franciscus Tertius Hvass (1842-1922), som hidtil
havde haft den i Forpagtning. - Endnu en Gang
skulde et Skud paa Stammen komme til at residere
der som Herremand, idet Jægermesteren 1911 afstod
Gaarden til sin ældste Søn, Alexis Hvass (1874-1922),
der dog kun beholdt den i 2 Aar, hvorefter den gik
over paa fremmede Hænder. Den havde da været i
Slægtens Eje i 119 Aar.
Nuvel! Gennem 40 Aars Ægteskab har jeg været
nær knyttet til denne Slægt og derigennem- forekommer det mig - erhvervet en naturlig Adkomst til at
genopfriske et og andet af, hvad min Hustru, der er
Datter af fornævnte F. T. Hvass, saa ofte har fortalt
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om sine Barndoms- og tidligste Ungdomsaar i det
gamle, fædrene Hjem. I Lyset af et nært Samarbejde
mellem hende og mig maa derfor de følgende Blade
læses.
Her paa Randrup saa hun Dagens Lys som Nr. 7
af en Flok paa 11 Søskende, hvoraf dog flere døde
som mindreaarige, og nu er kun 4 tilbage. Hendes Mor,
Christine Cathrine Henriette, f. Kopp (1853-1934),
var en Skovriderdatter fra Slesvig.
Der fandtes jo ikke paa den Tid de Samfærdselsmidler som nuomstunder, ingen Motorkøretøjer, endsige Flyvemaskiner, heller ikke Aalborg-Hadsundbanen med Station i Sdr. Kongeslev, _idet den først
aabnedes for Driften i Begyndelsen af December 1900.
Med andre Ord, Afstandene føltes store og besværlige.
Der var saaledes til nærmeste Købstad, Aalborg, med
Hestebefordring en Tur paa omtrent 4 Mil, saa naar de
fornødne Forretnings- og Privatbesøg var tilendebragte,
og den lige saa lange Hjemtur ventede forude, kunde
det som oftest blive en anstrengende Heldagsudflugt.
Til Hjemmet hørte dengang, mere end nu, hvor
Maskiner af alle Slags har holdt deres Indtog ogsaa
i Landbruget, en større Stab af Medarbejdere saasom
Lærerinde og Forvalter, Piger og Karle samt Husholdnings- og Landvæsenselever, og i Høstens Tid kunde
Antallet af Medhjælpere godt stige til imod et halvt
hundrede Mennesker. Naar saa hertil kommer de hyppigt ikke saa faa Gæster i Sommerferien, vil man forstaa, at der var mange Munde, der skulde mættes. I
saadanne Tider var da ogsaa Middagens Formad, der
var tilberedt i en stor Kob~er-Gruekedel, fælles for de
forskellige >>Borde«.
Paa et saa roligt og fredeligt Sted, fjernt fra Alfar-
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vej og med adskillige Mennesker dels under, dels umiddelbart nær Hjemmet, maatte dette uvilkaarligt blive
som et helt lille Samfund for sig selv, hvor der mellem
»Haasbon« og hans »faste Stok«, hvoraf mange blev
paa Gaarden i aarevis, opstod et næsten patriarkalsk
Forhold, der gav sig Udtryk i en Hengivenhed og Trofasthed fra begge Sider, der vel næppe kendes ret
mange Steder i vore Dage, og som ofte varede Livet
igennem.Vi vil nu gerne prøve paa her at tegne nogle af disse
Typer saa godt, vi kan, og begynder da - som naturligt er - med et Par af dem, som jo Børnene særligt
fik med at gøre, nemlig Barnepigerne.
Der har vi nu først »Kjesten«, som villigt, naar hun
blev bedt om det, gav en Historie til bedste. Men Ak og
Ve! Hun begyndte altid paa den samme, men lige saa
sikkert udeblev ogsaa altid Slutningen, fordi en af
Brødrene bragte Forstyrrelse, hvad der fra Kjesten
fremkaldte et >>Ka' do no sed' rolle«, hvorpaa hun tog
fat igen forfra:
»Aa de wa Prinsesse Rosette, hun sad i de høww'
Tuen, faa hun wa Skyld i hin Broers Dø, hin Tøfler
stued nejen te Tuenet ... «
Men Drenge er jo Drenge, og strax efter var det
galt igen. Atter kom det fra Kjesten: »Ka' do sed'
rolle«, og atter begyndte hun paany: >>Aa de wa Prinsesse Rosette ... «, men længere naaede hun ikke, førend den samme Scene gentog sig, og Prinsessens
Skæbne blev aldrig opklaret. - Denne Kjestens Hang
til vidtdreven Grundighed kunde ogsaa give sig andre
kostelige Udslag. Saaledes gik hun en Dag i en af Stuerne og kiggede og kiggede op under Loftet, og da Børnenes Mor kom ind og forbanset spurgte hende om,
hvad i Alverden hun søgte efter der oppe, lød Svaret
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kort, men trist, at »hin Binnhues w a bløwn henn «. En
anden Gang var det Ildklemmen, denne Skæbne var
overgaaet. Men om hun fandt sin »Binnhues«, da Drengene en Dag havde anbragt samme Nyttegenstand oppe
i et af Havens Træer, melder Historien ikke noget om.
Lidt længere fremme i Tiden træffer vi >>Kaline«,
den yngste lille Søsters særlige Skytsaand. Samme Kalines Livret rnaa aabenbart have været Sødsuppe, for
naar Middagen bød paa denne Ret, gik hun i fast Rutefart mellem Barnekammeret, hvor hun og den lille
spiste, og Spisestuen, og da Mor'en her, hver Gang
Kaiine korn efter en frisk Forsyning, udtrykte sin Forundring over Ban1ets utrolige Appetit, gav Pigen sin
Opfattelse af Situationen saalunde til Kende: »JowJ Te
denbette er saa wont (hægen) faa Søesupp «.

>> Haasbons « højre Haand paa Gaarden var saa afgjort Avlskarlen, Per Pallesen, en høj og stout Jyde,
som var der i mange Aar. Her fandt han ogsaa sin udmærkede Kone, Kokkepigen Mette Marie, og Brylluppet
stod paa Randrup. Alt som Aarene led, korn disse to
prægtige Mennesker til at staa os mere og mere nær;
ja, det er vist ikke for meget sagt, at deres Følelser for
den gamle Gaard og alt, hvad den angik, laa fuldt paa
Hø j de med dem, de nærede for deres eget lille Hjem.
Kom Husbond med et eller andet Forslag, en eller
anden Plan til Drøftelse med Per, lød dennes Svar altid
støt og ufortrødent: »De Para graffer ordner A«, og saa
var der i og for sig ikke mere at diskutere om.
Nej, saa var der ikke mere at diskutere om JJ Men
til Belysning af denne Mands af medfødt Sjælsadel og
urokkelig Troskab baarne Sind skal her fortælles om
en lille Tildragelse, der rørte os alle dybt.

Det nordjyske
Landsbibliotek
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Den ene af to smaa Tvillingbrødre havde opholdt
sig nogen Tid hos sin Mormor i Aalborg for at behandles for en Øjenlidelse, men nu stod Julen for Døren,
og han vilde jo saa gerne hjem til Højtiden. Imidlertid
sker der saa det, at det i Dagene lige ind under Jul
sætter i med en forrygende Snestorm, og Lille-Juleaftensdag var alt hyllet i Sne og Vejene fuldstændig
ufarbarefor al Færdsel. Far'en udtalte nu overfor Per
som sin Mening, at som Forholdene laa, vilde det være
aldeles ugørligt at faa Drengen hjem - en Mening,
som dog Per absolut ikke vilde tiltræde. Da hver stædigt
fastholdt sit Standpunkt, svarede Per lige saa standhaftigt: »Ja, Drengen skal nu hjem,« og paa et nyt
Spørgsmaal om, hvorledes han vilde forcere de 4 Mil
frem og de 4 tilbage den Dag, saadan som Vejene saa
ud, fik han kun Pers sædvanlige, lige saa sindige som
sikre Svar: »De Paragraffer ordner Al«
Sent hen under Aften bankede det paa Husbonds
Kontordør-udenfor stod Per, bærende den lille Dreng
højt paa sine brede Skuldre. I Hjemmet hos Per og Mette Marie hang der paa
Hæderspladsen i den fineste Stue et stort Fotografi af
en Gardist i fuld Uniform ined Bjørneskindshu~ og
øvrigt militært Tilbehør. Det var en Gengivelse af et
større Maleri og havde da ogsaa for ham sin særlige
Historie.
Den russiske Czar, Alexander 11!2), var Æresoberst
i den kgl. danske Livgarde og havde udtalt Ønsket om
et Billede af en flot, typisk dansk Gardist. Til at udføre
et saadant havde man valgt den ansete danske Figurmaler Frants Henningsen 3 ), og som Model udpeget vor
2

3

)

)

Alexander III, Czar 1881, havde 1866 ægtet den danske
Prinsesse Dagmar, Datter af Chr. IX.
Frants Henningsen (1850-1908), havde bl. a. studeret
i Paris og blev 1890 Professor ved det kgl. Akademi.
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Ven, Per Pallesen, som den bedste blandt de mange
til Udvalg fremstillede »Mænner«. Er det at undres
over, at Pers Stolthed senere i Livet blev Bevidstheden
om, at hans Billede i Kejserens Forgemak paa det russiske Slot nu repræsenterede den danske Soldat. Men inden vi forlader det gamle Randrups >>faste
Inventar«, maa vi endnu mindes to ejendommelige
Skikkelser, der boede paa selve Gaarden, nemlig Søren
Rold og Mælkekusken »Slyng-Laurits«.
Den første var kommet dertil som Dreng allerede
i Hofjægermesterens Tid og tilbragte derefter hele sit
Liv her, hvor han som Olding blev passet og plejet paa
det bedste lige til sin Død. Hans Oprindelse ved vi dog
ikke noget sikkert om ud over, at han havde en Bror,
der var Købmand i Skibsted. Selv var han i sine Velmagtsdage noget af en >>Alt-mulig-Mand«, der gik til
Haande snart her, snart der, mest dog i Køkkenet, hvor
han pudsede Knive og bar Brændsel og Vand ind. Rørende var det at se ham som ældgammel komme med
V and i en lille Øse, fordi han ikke længere magtede
Spanden, men hjælpe vilde han. - Saa var han tillige
ivrig Samler af Lervarer, som han hovedsagelig fik
af sin Bror, og hvoraf han altid havde et righoldigt
Lager foruden af andre Smaating. Manglede man pludselig et Fad, en Skaal eller lignende, kunde saadant
altid og for >>en billig Penge« købes hos Søren, og vi
ejer endnu en stor og rummelig Krukke som Erindring
om ham. - Endelig skal - for at fuldstændiggøre Billedet af ham som den Særling, han var - blot endnu
tilføjes, at han ligefrem som Bjørnene gik i Hi hver
Vinter, selv om det just ikke var i en Hule. Naar Efteraaret satte ind med Slud og Kulde, gik Søren i Seng
i sit Kammer, hvor der blev hæget og puslet om ham
med Renholdelse og Føde, indtil Foraarssol og Varme
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atter kaldte ham ud. Den Dag vi saa Søren Rold igen
komme op gennem Porten, vidste vi, at nu var Sommeren paa Vej til Danmark.
Den anden, »Slyng-Laurits«, havde sit højst mærkelige Tilnavn ikke som Øgenavn, men fordi han led af
Skt. Veits Dans og ikke formaaede at beherske sine
Gangbevægelser. Det saa ud, som om Benene stadigt
krydsede over hinanden, hvad der af Folk, der ikke
kendte ham som den ædrueligste Sjæl paa Jorden,
antoges for Fuldskab. Da der saaledes engang var
kommet en ny Præst til Egnen 4 ), og denne vilde aflægge Visit paa Randrup, havde han mødt Laurits paa
Vejen og hilst ham med et »naa, den er nok høj i Dag<<,
hvortil Kusken med ægte tørt, jydsk Lune havde bemærket: »Saa høw er en aalti, Hr. Pastor.« Da Præsten
nu under Besøget beklagede sig over Drikfældigheden
der paa Egnen, blev han jo - da han fortalte om sit
Møde med den »fulde<< Mælkekusk, der »oven i Købet
havde været uforskammet << - omgaaende gjort opmærksom paa sin Fejltagelse, og det tjener Præsten til
Ros, at han snarest ved Lejlighed gav den hæderlige
Karl en uforbeholden Undskyldning. Men ogsaa »uden for Murene« var der Mennesker.
som ved deres Arbejde havde mere eller mindre nær
Tilknytning til den gamle Gaard. Det var brave, ret4

)

Rasmus Alexander Rasmussen (1868- L932 ), hn 1894
Sp. til Sdr. og Nørre Kongeslev smnl Komdrup, fra
hvilke Embeder han 1929 formedel "l Svageligh d tog
sin Afsked. Endvidere havde han i Aat·ene 1925- 28
været Provst for Hellum-Hindsted Hrds. Provsti. I 1912
var han Medstifter af - og til 1916 Formand for »Hist. Samfund for Aalborg Amt«. R. af D. 1926. I Sdr.
Kongeslev rejstes i hans Dødsaar et Mindesmærke for
ham - en stor Natursten med Portrætrelief i Bronce.
(Cfr. Henrik Møller i »Fra Himmerland og Kjær Herred «, 1932.)
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skafne Kvinder, brillante Typer, der ligesom »SlyngLaurits« havde de særeste Tilnavne. Hvad mener man
om en lille Buket som denne: »Trine-Bummerut«,
»Malt-Rikke«, »Vandtrang-Karoline« og »Spræk-opDortee«?
Den, der vistnok hyppigst var i Sving, var »Bummeruten «, der blev mobiliseret ved mange forskellige
Lejligheder saasom Storvask, Høst, Slagtning og andet.
og var noget saadant forestaaende, hørte man altid Per
Pallesens med stærkt rullende »r'er« dekretere: »Saa
henter vi »R-r-r-r-utten!<< <<
At en »Aallfaaers Aallfaaers<< lille Misgreb i et ubesindigt Øjeblik kan blive hængende i flere Generationer
ved et Slægtsnavn, afgav Malt-Rikke et Exempel paa;
hendes Tilnavn - hed det sig paa Egnen - skulde
nemlig stamme fra, at en fjern Forfader engang lidt
illegalt havde tilvendt sig en Skæppe Malt.
Mere uskyldigt synes »Vandtrang-Karoline<< at have
faaet sit spøgefulde Prædikat, der efter Sigende slet og
ret skyldtes den Omstændighed, at der engang i længst
svundne Dage var opstaaet Vandmangel i Hjemmel,
idet Brønden var løbet tør. Saa lidt skal der altsaa til
for at særtegne en hel Familie for lange Tider fremefter.
Og saa var der »Spræk-op-Dortee<<. Hun var Sypige
i en nærliggende Landsby, men gik tillige meget ud og
syede i Hjemmene. Paa disse Ture havde hun gerne
med sig en ung Hjælperske, der hed Dorthea, og naar
saa Tøjet skulde prøves, og der som oftest var noget.
der skulde rettes paa, smed hun det over til den unge
Pige med de Ord: »Spræk op, Dorteel<< Deraf det snurrige Navn - andet har vi til denne Dag aldrig kendt.
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Besiddelsen af en større Landejendom medfører let
en vis Selskabelighed, en Omgang med Egnens øvrige
Landmænd, dens Embedsmænd, Præster, Jurister,
Læger og Lærere, og Randrup dannede i denne Henseende ingen Undtagelse. Vi, der i disse Aar var de
unge, mødte her en Række udmærkede Mænd og Kvin-

Indkørselen forbi Haven.

der, der naturligvis nok var prægede af deres Tid, men
dog med deres Personlighed, deres Ejendommeligheder, ja, endog smaa elskværdige Pudsigheder, gav Samværet med dem baade en Farve og Charme, der gjorde
det uforglemmeligt for os. At komme nærmere ind paa
dette vilde her føre for vidt - thi hvor begynde og
hvor ende? Saa vi maa nu nøjes med nogle faa Udpluk.
Længst tilbage i Erindringen rækker Mindet om
Pastor Hansen 5 ) . Om ham har Forældrene saa tidt for5) Peter Hansen, f. i Flensborg 1817, Dr. phil. fra Kiels
Universitet, Sp . til Højslev, Dommerby og Lundø (Fjends
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talt os, da vi var Børn, at vi næsten syntes at have
kendt ham. Han var paa mange Maader ikke saa lidt
af en Original, og paa sit sønderjydske Maal kaldte
han sig altid »Pastor Ansen« - med stumt »l-l« og
aabent »a«, men uden Stød - hvorfor naturligvis de
fleste andre gjorde det samme.
Af Biskop Laub i Viborg 6 ) faar han i dennes Visitatsoptegnelser fra 1866 7 ) følgende Karakteristik:
»Sognepræsten, Dr. phil. Hansen, prædikede over Luc. 8,
4-16. Denne Prædiken var særdeles grundigt anlagt, omhyggeligt udarbejdet med sindrig Benyttelse af Texten, og
blev holdt med Liv. Der er ved denne ejendommelig udprægede Mand ogel, om d l tilhører hans Person, dels hidrører fra Jums slesvigske Herl·omst, hvorom jeg i Begyodel·en frygt de f r, al det vilde bindL·e h1\m i nl blive fo rsiaaet
i Befolkningen, m en han har vidst al ov rvin 'le d nne Vankelighed og ved . in ual.m Meddeel om h d, ·in Opmærksomhed for Beboernes lnteress L" og ved in . tore B l·edvillighed ved at være dem til Tjeneste (maaske i enkelte Tilfælde
for godmodige Eftergivenhed) at gjøre sig yndet.«

Disse Biskoppens Ord vidner tilstrækkeligt om hans
sikre psykologiske Opfattelse og varmt følte Forstaaelse af andre. Derfor har der ogsaa »næppe i Viborgs
lange Bisperække været nogen noblere og elskeligere
Mand, hvorfor han ogsaa endnu bevares i kærlig Erindring«8).
Pastor Hansen, der jo i sin Kongeslev-Tid efterhaanden var bleven en Mand paa de 65-70, havde nu
ogsaa, ved Siden af Lærdommen, sine smaa fornøje-

6

7

8

)

)

)

Hrd., Viborg Stift) 1861-74; derefter til Sdr. og Nørre
Kongeslev samt Komdrup (Hellum Hrd., dengang ogsaa
Viborg Stift) 1874-88.
Hardenach Otto Conrad Laub (1805-82), Biskop over
Viborg Stift 1854-78.
»Fra Viborg Amt«, 1943, S. 127.
P. Severinsen: Viborg Domkirke med Stad og Stift. J{bh.
1932. s. 496.
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lige Sider. Ikke saa sjældent snakkede han lidt for højt
med sig selv uden Tanke for de omværende, men nok
til stille Moro for disse, og naar han brugte Pennen,
bar ogsaa hans hele Form og Stil Selvstændighedens
egenartede Præg. Og mindes vi da her, trods de mange
Aar, der er forløbet siden dengang, følgende lille muntre Historie:
Der herskede altid den bedste Forstaaelse mellem
Herremand og Præst, hvis Jorder stødte op til hinanden; men nu havde en ung Tyr, der hørte til Præstegaardens Besætning, i nogen Tid aflagt jævnlige Besøg
i en af Randrups Kornmarker, og da det efterilaanden
blev lidt for meget af det gode, skrev Ejeren venligt til
Præsten og henledte hans Opmærksomhed paa Forholdet. Faa Dage efter indløb Pastor »Ansens« Svar,
der begyndte saaledes:
»Undskyld mig og min lille Tyr!
Dens Lidenhed gør, at Folk ej agter den for Noget.«
Paa Gaarden morede man sig i den Grad over denne
stilfulde Indledning, at Sagen ganske roligt blev henlagt for stedse.
I Decennierne omkring Aarhundredskiftet kom der
til Egnen en Fremmed, der i Tidens Løb skulde komme
til at betyde overordentlig meget der paa adskillige
Omraader.
Just Henrik Vilhelm Poulsen var født 1844 i Roskilde og tog 1872 medicinsk Embedsexamen, hvorefter
han opholdt sig nogle Aar i Grønland og virkede der
som Læge, til han efter sin Hjemkomst i 70erne nedsatte sig som praktiserende Læge i Hobro. Her har han
antagelig truffet sin 20 Aar ældre Kollega, den kendte
Distrikts- og Sygehuslæge Magnus 9 ) og velsagtens tid9

)

Herman Rudolph Sophus .Julius i\Iagnus, f. 1824, praktiserede i Hobro fra 185-!, Distrikts- og Sygehuslæge
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Distrikts- og Sygehuslæge
Just Poulsen.

ligt haft Samarbejde med ham. - 1890 kaldtes Just
Poulsen til Terndrup som Distriktslæge, og Aaret efter
tillige som Læge ved det der oprettede nye »Aalborg
Amts- og Epidemihus «. Her fortsattes dog Samvirket
med Magnus, og til disse to sluttede sig nu en tredie,
den højt ansete Viborg-Læge P. W. Heiberg 10 ), altsaa
næsten et helt lille privat jydsk-medicinsk Fakultet.
Udrustet med rige Evner, udviklede gennem grundige Studier og i Samarbejde med de her nævnte to
Kolleger, blev han en fremragende Dygtighed, ikke
mindst som Kirurg. Dette i Forbindelse med de værdifuldeste rent menneskelige Egenskaber, der til enhver
Tid maatte stille ham blandt de første, førte da ogsaa
til den enesiaaende Anseelse, han nød overalt, og den

10

)

18711920,
Peter
1868,
Amts

1904, udnævnt til Etatsraad sidstnævnte Aa1·, d.
96 Aar gl.
Wilken Heiberg, f. 1840, praktiseret i Thisted siden
Dr. med. 69, Distriktslæge 74, Overlæge v. Viborg
Sygehus 79, Stiftsfysikus 1893-1915, d. 1920.
20
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personlige Hengivenhed, han var Genstand for i vide
Kredse.
Naturligvis blev han vor Læge paa Randrup, og
altid var hans Besøg imødeset med forventningsfuld
Glæde, hvad enten han kom som Doktoren eller som
den kære Ven af Hjemmet. Thi ligesaa betydelig en
Læge, han var, ligesaa stor en Spasmager og Børneven.
Han var elsket af de smaa og kunde more sig og lege
med dem, snart sagt ligemeget i hvilken Alder, de var.
Han dansede engang vild Krigsdans for de to smaa
Tvillinger, saa de sad op i Sengene og jublede af Fryd,
ganske glemmende deres Mavedaarligdom.- En anden
lille morsom Erindring falder os ind her. En af Smaapigerne var en Aften blevet puttet lidt tidligere i Seng
end sædvanligt, fordi der skulde være Selskab, og mens
man nu efter Bordet ventede paa Kaffen, forsvandt
pludselig Dr. Poulsen, og da hans Fraværelse trak paafaldende længe ud, vilde Mor'en udnytte Ventetiden
med at se ind til Børnene. Da hun saa under sin Runde
kommer til sin lille Piges Værelse og kigger derind,
sidder Doktoren der nok saa hyggeligt ved Barnets
Seng og morer sig kongeligt med at lære hende at spille
»Mølle «.
Nu er den gamle Læge forlængst gaaet til sine
Fædre, og ved hans Død 1916 viste det sig ret ved Boets
Behandling, hvor umaadelig god og retskaffen, ja,
rundhaandet og gavmild en Mand han havde været.
Der fandtes ikke en Regning fra ham til nogen for
Lægehjælp, og det kom frem, hvorledes han aldrig
overfor fattige og ubemidlede havde krævet en Øre i
Honorar.
Endnu staar der Glans om hans Navn, og det er
vist ikke for meget sagt, at Sorgen over hans sidste
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svære Lidelser og Død var stor og oprigtig paa hele
Egnen.Med disse to særprægede Personligheder fra vor
Omgangskreds kunde vi for saa vidt godt slutte disse
Mindeoptegnelser. Men endnu et Navn maa vi have

Den gamle Bindingsværks-Vestfløj fra c. 1550, set fra Haven.

med, en kær gammel Veninde af Randrup og os, den
prægtige og djærve Fru Kjeldsen, hvis l\1and, Godsejer
Ole M. Kjeldsen ved Køb 1839 havde erhvervet den
gamle Renæssance-Gaard Kongstedlund i Sdr. Konges·
lev Sogn, som han ejede til sin Død i en høj Alder
1899. - Den havde forøvrigt fra 1675 i et lille Hundredaar, under Slægteme Brønsdorff og v. Deden, hørt
sammen med Randrup.
Det hørte til vore fomøjeligste Udflugter, naar vi
hjemmefra foretog Eftermiddagsture - undertiden en
20*
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hel Char-a-bancs fuld - til Kongstedlund og svingede
op foran den af Ivar Krabbe 1640 opsatte, skønne
Sandstensportal, da at se Borgfruen komme frem, sætte
Hænderne i Siden og paa bredt Jydsk udbryde: »Men
hvem er da det, der kommer? ... Aah, det er jo kuns
det Rak fra Ranndrup ... Men kom nu indenfor og faa
noget Kaffe ... Og bliv nu til Aften, saa skal jeg se,
hvad Jomfruen kan faa snaget sammen! «
Det viste sig tilvisse altid, at Jomfruen havde faaet
ikke saa lidt »snaget « sammen. Bordet bugnede af alle
mulige, hjemmelavede Delikatesser, og Humøret var
højt baade hos Værtsfolk og Gæster.
Nu er det altsammen kære og uforglemmelige Minder om stedse uskrømtet jydsk Gæstfrihed, Vennesind
og Troskab»Billeder, der glimte1· f1·em og svinder
som en Række solbelyste Tinder
gennem Taagen fra den fjerne Kyst."

ET BLAD AF HEDENS HISTORIE
AF SØREN NIELSEN, GIVER

eden laa hen uberørt af Plov og Harve indtil om
ved 1925. Det er den østlige Halvdel af Matr.
Nr. 7 b, Giver. Om den altid har ligget hen som Hede?
Nej, det har den ikke. Paa hele Arealet var der Digevoldinger - Oldtidsagre, der viser, at Heden har været
opdyrket i Oldtiden. Men det er længe siden. I en af
disse Digevoldinger fandt jeg under Lyngskjolden, medens jeg var Dreng, en rund Stenlægning, ca. 1 m i
Diam., og under denne fandtes en Brændtbensgrav fra
keltisk Jernalder. Og det fortæller, at vi mindst skal
tilbage til Slutningen af Broncealderen eller begyndende Jernalder, d. v. s. 400-500 Aar før vor Tidsregning, for første Opdyrkning.
Naar Heden pløjes første Gang, faar man for hver
Fure et Tværsnit af Hedens Historie. Det er meget interessant. Det er som at læse i en Bog, der vendes Blad
efter Blad. Og har man lært sig noget af Hedens Sprog,
saa er det ens egen Skyld, hvis man ikke faar noget
at vide. Arbejdet kan være haardt, man sveder, men
hvad; det gør Hestene ogsaa. Jeg tog selv fat i Plovhornene og har ikke fortrudt det siden.
Der kom Tider, da Oldtidsbonden forlod sine Agre,
og Skoven bredte sig. Træerne voksede sig store, men
ogsaa Skoven havde sin Tid, den faldt for en nordøst-

H

310

Søren Nielsen

lig Storm. Det fortæller de talrige Rodvæltere med
deres Gruber mod Nordøst og Tuer mod Sydvest. At
det maatte gaa saadan, er der ikke noget mærkeligt i,
da der gaar en Slugt ned til en Lavslette, der breder
sig over Sønderup Aa til Bakkedragene mellem Hjedsbæk og Støvring. Stormen har haft frit Spil her, hvorimod Skoven har haft Læ af Bakkerne mod Vest og
Nord. Da Skoven var faldet, kom Heden langsomt,
stille, sejgt, men sikkert. Skoven fik aldrig siden Bugt
med Heden. Kun den lille Bævreasp forsøgte sig, men
den drev det ikke videre end til at blive Hedens Forbundsfælle. Heller ikke noget daarligt Resultat.
Ved Foden af en Sydskraaning fandtes Rester af
en Hustomt Umiddelbart Syd herfor er der en Lavning - en Sig - , der danner en naturlig Cisterne for
Vintervandet I dens Bund, der bestaar af graat Ler,
fandtes en Grube, 2,5 m lang, 1,5 m bred og 1,5 m
dyb. Denne Grube var fyldt med Sten paa indtil Mandsløft. Mellem Stenene fandtes talrige grove Lerkarskaar,
der viste hen til tidlig Jernalder. Her har Oldtidsbonden sikkert hentet Ler til Lerklining af Husene og til
Pottemagerarbejdet Der saas endnu tydelige Striber
af de Redskaber, som har været brugt til at skrælle
Ler af Lervæggen. Den nederste Halvdel af Gruben
var muldfri.
50 m længere mod Nordvest er tidligere fundet en
Stendynge fyldt med Potteskaar, der svarer til dem i
Gruben. Denne Stendynge har været kaldt en Affaldsdynge. Jeg tror ikke paa det. Alle Stenene i Dyngen
var saa ildskømede, at mange af dem kunde smuldre
mellem Hænderne. Hvis de var kastet ud i Dyrtgen
efter at være ildskørnede, vilde de være gaaet i Smuld,
men dette var ikke Tilfældet. De laa hele og maa derfor være skørnet af Ilden, hvor de laa. Mon ikke Dyn-
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gen har noget med Oldtidspottemagerens Værksted at
gøre?
Umiddelbart Sydøst for Sigen, altsaa i Nærheden af
den før nævnte Hustomt, laa et Agerfelt, hvor Plovfurens Dybdesnit viste Gruber i Klægbunden paa indtil
50 cm Dybde i alle Figurer og i alle Retninger. Særlig
i de dybeste saas i Bunden en tydelig Sandaflejring
efter Vinterens Smeltevand. Hvad er det nu for noget?
Der fortælles, at en Landmand paa Guldbæk Hede
havde et HedeareaL I Aarene efter første Verdenskrig
slog han sig paa Opdræt af Smaagrise og havde derfor
mange Grisesøer. Han indhegnede et Stykke Hede ad
Gangen, slap saa Søerne løs paa det og lod dem rode
af Hjertens Lyst. Paa forholdsvis kort Tid var Stykket
rodet op, Jorden udluftet og Stykket tjenlig til Dyrkning, hvorefter Søerne fik et andet Yirkefelt. Nu tør
jeg ikke garantere for Rigtigheden af denne Historie,
da jeg ikke selv har set det. Men jeg har selv prøvet
noget i den samme Retning. Tre store Søer blev sluppet
løs paa et Stykke paa 3 Skp. Land. Stykket var stærkt
sammengroet af Senegræs (Kvik), Tidsler og Skræpper.
Paa tre Maaneder var Sagen i Orden, Græsset og Rødderne fortæret, og Stykket rodet op og luftet ud. En
primitiv Maade at faa et godt Stykke Arbejde udført
paa. Saadan som Stykket saa ud efter de tre Maaneder,
har Oldtidsagrene set ud, før Heden lagde sin Lyngskjold over dem.
50 m Sydvest for den før omtalte Stendynge med
ildskørnede Sten fandtes Rester af en Hustomt fra keltisk Jernalder. Resterne af selve Huset var ret sparsomme, da Pladsen laa paa en Bakkekant, hvor Vindslidet gennem Tiderne har sørget for, at Dæklaget var
meget tyndt. Bevaret var Resterne af et Lergulv, et Ildsted, nogle haandstore Sten, et Par Stolpehuller og
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nogle spredte Lerkarskaar. Husets Størrelse var vanskelig at fastslaa . Derimod var Brolægningen foran
Husets Indgangsdør mod Syd velbevaret, da den laa
ned ad en Sydskraaning, hvor Dæklaget var ret tykt.
Midt i Brolægningen fandtes en firkantet, let hvælvet
Sten, 25 cm lang, 23 cm bred, med en skaalformet Fordybning oveni. Da den blev taget op, viste den sig at
være en Kværnsten, der laa med Hulningen nedefter.
I den løse Muld under Stenen fandtes et trekantet Lerkarskaar med en konisk Gennemboring midt i. Hvad
er nu dette? Jo, et Lerkarskaar med en Gennemboring.
En Vævevægt, siges der. J a, m a aske; men ogsaa noget
mere. Skaaret henlagt under Stenen med Helligtegnet
- Frugtbarhedstegnet - og anbragt i Brolægningen
foran Husets Indgang, hvor Mennesker og Dyr til daglig færdedes ud og ind.
Far - f. 1844 - og vor gamle Daglejer, Kristian
Nørager, fortalte, at naar man i gamle Dage, d. v. s.
i deres Forældres Tid, byggede et nyt Kreaturhus - et
»Nøds« - , saa skulde der graves en levende Kattekilling ned under Dørtærskelen for at faa Held i Besætningen. Eller naar en ny Lerlo skulde lægges, skulde
der under Loen begraves Hovedet af en Hest eller en
gammel Træsko for, som det hed, at faa en god Klang
i Loen. Enhver, der Dag efter Dag har prøvet at tærske
med Plejl, ved, hvor det letter, naar Loen svarer igen,
det var Melodien i Tærskearbejdets Rytme. 1904 var
jeg med til derhjemme i Bakkegaarden at brække en
gammel Lo op. Den var gammel allerede i 1834, da
Bedstefar købte Gaarden. Midt under Loen laa i Leret
en gammel Krampetræsko.
Og saa var der ham Jens Grønnerup i Kathy, Giver
Sogn. Nulevende Folk kan endnu fortælle, at han hvert
Aar Lillejuledag begravede en Kat foran sin Kostalddør.
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De gamle, hedenske Skikke, som har deres Oprindelse tilbage i Oldtiden, har mange Steder holdt sig
til de seneste Tider her ude i Bondebefolkningens
sunde Oprindelighed. Skikkene holder sig, men med
Tiden glemmes det, hvad det egentlig var, man foretog
sig. Man var klar over, at Katten skulde graves ned
for at faa Held i Besætningen og Hestehovedet eller
Træskoen for at faa Klang i Loen. At det var et Offer,
som bringes Frugtbarhedsguddommen, vilde man sikkert med Forfærdelse have benægtet.
Men saa Amuletten under Kværnstenen med Helligtegnet. Ja, havde vi Oldtidsbonden for os, og vi gættede paa, at det var et Offer til Frugtbarhedsguden,
saa tror jeg, at han vilde have nikket bekræftende.
200 m Vest for den foran nævnte Hustomt ligger
Svinemosen paa den vestlige Del af det opdyrkede Hedeareal. Alene Navnet faar det til at krybe med en vellystig Følelse af Mystik gennem Sindet hos de >>indfødte«, og jeg er en af dem. Det er ikke rigtig fat
derude, det spøger, mest ved Nattetid. Om Oldtiden
ogsaa er Skyld i dette? Jeg tør ikke helt fritage den.
Jeg skal forsøge at fortælle lidt af Mosens Historie.
Svinemosen er en lille Kedelmose, noget langagtig
med Længderetning Syd-Nord. Den sydlige Halvdel
ligger paa Matr. Nr. 7 b og den nordlige paa Matr.
Nr. 1 a, begge Giver Sogn. Tørvelaget er bortgravet til
Brændsel i Tiden 1885 til 1910. Nu ligger Mosen hen
som en lille Moseø, der tjener som Vanding for Kreaturer. Der var ingen, som rigtig vidste, hvad der spøgte
og hvordan, men det blev der jo ikke mindre Mystik
af, naar det dog var der alligevel. Der var en, som fortalte mig, at en Nat, han gik forbi Svinemosen, lød det.
som der var en Sværm Bier i Nærheden af ham. Han
søgte efter den, men kunde intet opdage. Til sidst for-
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svandt Lyden i Retning efter Svinemosen. En anden
Gang, han kom tæt omkring Mosen, kom der ligesom
en stor, sort Fugl strygende langs Jorden; ogsaa den
forsvandt i Retning af Mosen. Alle, der har været med
ved Tørvegravning i Svinemosen, har fortalt om de
mange »Krukker«, som stod under Tørvelaget langs
begge Sider. Ligeledes fortælles, at der jævnligt fandtes
Dobbeltaarer. 1892 fandt Karlene fra Nedergaarden to
smukke Broncekar i Mosens nordlige Halvdel; de er
nu paa Nationalmuseet. Selv har jeg som Dreng været
med, da den sydlige Del af Mosen blev gravet i Tørv.
Her fandt vi paa Bunden af en gammel Tørvegrav en
lille Bylt Tøj. Det yderste Lag bestod af et Stykke
Dynevaar, hvor en Del Fjer hang ved. Indeni var et
Lag laaddent Skind. Inderst fandtes en lille firkantet
Skindlap. Det var den, der var pakket ind. Da Moseranden siden blev opdyrket, hængte en Dag noget i en
Harvetand; det viste sig at være en gammel Strømpesok. Begge Ender var foldet ind og syet for. Ved en
senere Undersøgelse fandtes intet Spor af det, der var
syet for.
De to sidste Fund viser, at Svinemosen indtil de
seneste Tider har væreLanvendt som Offerplads, naar
man vilde paakalde højere Magters Gunst. Her kunde
man komme i Forbindelse med dem, her raadede de.
Paa Bunden af Mosen midt i den sydlige Halvdel
fandtes Skelettet af et kattelignende Rovdyr, noget
større end en nulevende Huskat. Den havde lange,
krumme, spidse Hjørnetænder.
Af Giver Hede er nu kun et lille Stykke tilbage.
Resten er opdyrket; endnu kan "Digevoldingerne« ses,
men snart vil de være udjævnet og forsvinde. Godt at
vi har haft en Mand som Professor Gudmund Hatt til
at opmaale og kortlægge Oldtidsagrene, før det var for
sent.

OTTEBAKKEN I SKIVUM
AF SØREN NIELSEN, GIVER

ttebakken ligger paa Matr. Nr. 8 f, Skivum Sogn.
ca. l km Nord for Skivum Kirke neden for de
store Bakker, der kaldes Skivum Sande. Vejen mellem
Skivum og Vægger slaar en Bue ned gennem Skivum
Sande uden om den østlige Fod af Ottebakken. Det er
en smuk, kegleformet Bakketop, ca. 10m høj. En mindre Sænkning skiller Ottebakken fra den øvrige Del af
Ejendommen, som bestaar af et eneste Bakkedrag, der
er stærkt afrundet. Bakkedragets Sydskraaning afgrænses af Foldmosens nordlige Rand, og Nordskraaningen afgrænses af en Kærstrækning.
Der fortælles Sagn om Ottebakken, det spøger derinde, og der bor Ottemanden, som hedder Atu eller
Atum. Han er ikke god at komme nær, naar han kommer ud af Bakken Kl. 12 om Natten.
Saadan fortælles om gamle Pastor Pram, der var
Præst i Skivum til 1862, at naar han var paa Besøg
i Sognets nordligste Del, sagde han gerne til sin Kusk.
Lars: »Han maa sørge for, Lars, at vi kommer forbi
Ottebakken inden Kl. 12, for jeg vil sandelig ikke udsætte mig for noget med Ottemanden. «
Engang, da Gaardmand Niels Mortensen og en af de
andre Bymænd var paa Vej hjem fra Nibe, hørte de,
da de var ud for Troldkirken i Holmager*), en Stemme

O

*) En lille Gravhøj, der er forsvunden, og paa dens Plads
ligger nu Bygningerne til en Husmandsejendom.
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raabe inde i Højen: »Aa! vil du ikke sige til Atum, at
Vatum er død.« Da de kørte ud for Ottebakken, udbryder Niels Mortensen: »Det er sandt, jeg skulde sige
til Atum, at Vatum er død.« Med det samme blev der
svaret inde fra Bakken: »Aa, er Vatum død, saa maa
jeg skynde mig af Sted.«
En anden af de Skivum Gaardmænd var en Gang
kørende paa Vej til Nibe. Da han kom ud for Ottebakken, stejlede Hestene og var ikke til at drive frem.
Han holdt ganske stille, da han var klar over, at det
var Ottemanden, der var paa Spil. Mens han ·holdt
saadan paa Vejen, lød der et forfærdeligt Bulder og en
Raslen med Jemkæder inde i Bakken, og da dette var
holdt op, var der intet til Hinder for at faa Hestene til
at gaa frem.
Mange har hørt, at det lyder, som et svært Kistelaag bliver siaaet i inde i Bakken. Nogle mener endog,
at de kan høre, at det er Laaget af en Ligkiste. Det
er Ottemanden, der lukker efter sig.
Ogsaa andet Tøjeri holder til ved Ottebakken. Saadan fortælles, at en Sommeraften, da Karle og Piger fra
de to Veggergaarde var paa Vej til Bal i den gamle
Landevejskro i Skivum, laa der en Ring af Taage omkring Ottebakkens Fod, og op af Taagen saa de røde
Tophuer stikke frem. En af Karlene sagde da: »Jeg
vilde ønske, at jeg havde en af Nissernes Huer. « »Det
kan du godt faa, « lød det inde fra Taagen, og straks
dalede en rød Hue ned mellem dem. Karlen tog den og
satte den paa Hovedet, og med d et samme var han
usynlig for de andre. Da de nu kom op i Krostuen,
hvor der dansedes, kunde han med Huen ikke forstaa,
hvorfor de andre hele Tiden løb mod ham og puffede
til ham. Mellem de dansende saa han smaa Nisser fare
ud og ind, mens de drak af Ølglassene - og pissede i
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dem igen. Da en af de dansende kom til at støde til
ham, saa Huen faldt af, kunde han hverken se Huen
eller Nisserne mere, men saa kunde han være i Stuen.
uden at de andre løb mod ham.
Den endnu levende gamle Niels Lassen ved Skivum
Nørrekrat fortæller, at en Sommeraften, da han og to
andre sad paa Ottebakkens nordlige Side og talte sammen, hørte de tydeligt een, som raabte inde i Bakken:
»Tag mig den lange Kniv! « - »Du kan endda tro,
at vi kom væk,« forsikrede han og føjede til: »-og nu
ved jeg, at det er sandt, at den var der, for nu er den
funden. '' Nu blev jeg interesseret og spurgte, hvem der
havde fundet den. »Jo,<< svarede han, »det er en Mand
henn fra Giver.« »N aa. « Kniven er i min Samling og
maaler 8 cm.
For 20 Aar siden laa Ottebakken urørt og lyngklædt; indtil da var der ingen, som vovede at røre den .
Det fortælles , at en af de forrige Ejere for ikke saa
mange Aar siden havde den tunge Lod .at maatte bære
de fire først fødte Børn til Graven som spæde. Han
grublede længe over, hvorfor dette skulde overgaa hans
Hjem og kom saa til at tænke paa, at han havde pløjet
for nær til Ottebakken og mindedes, at det hed fra
gammel Tid, at det skal gaa den ilde, som forgriber
sig paa Ottebakken. Efter den Tid lod han Bakken
være i Fred, og de Børn, som siden blev født i Gaarden,
var levedygtige. Der kunde fortælles flere saadanne
Træk.
Omkring 1930 blev der foretaget en Udstykning fra
Gaarden, og Ottebakken kom med heri. Den nye Ejer,
som oprettede et Husmandsbrug paa Udstykningen,
havde ikke de gamle Skivumslægters arvede Traditioner i sig, og Ottebakken blev opdyrket. Den burde have
været fredet. Nogle Aar efter sad en Flok unge Arkæo-
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loger fra Nationalmuseet her, og vi talte sammen om
Ottebakkens Historie. En af dem udbrød da: "Sørg for
at faa den Ottemand dateret.« Jeg lovede, at de t skulde
ske, hvis Lejlighed bød sig. Den kom 1944. Men den
arkæologiske Undersøgelse blev mere omfattende end
fra først af tænkt.
Ottebakkens Top bestaar af et tyndt Lag Sandmuld og herunder stærkt sandblandet Klæg veks-
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lende med Rødsand og Grus. Ved første Øjekast
saas en svag Sænkning i Bakkens Top. Her stod
Græsvegetationen ret kraftig, m ens den udenom
var temmelig sparsom. Det var saaledes let at finde
Grav I. Da Pløjelaget var fjernet, viste Gravens Omrids sig tydeligt som Muldkerne i den ellers lyse
Underbund. Graven, der viste sig at være en af den
romerske Jernalders Lerkargrave, havde en usædvanlig Størrelse, idet den ved den øverste Kant var
3,90 m lang og 3,60 m bred, Længderetning ØSØVNV. Graven var urørt; det havde Ottebakkens
Tabu ned gennem Tiderne sørget for.
De øverste 59 cm af Jordfylden bestod af et
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stribet Lag af Sand og M uld. Derefter var der et
tyndt Lag - 2-4 cm - , der bestod af formuldet
Lyngtørv. Bundlaget under Lyngtørvene var graa
Sandmuld. Spredt i Jordfylden fandtes brændte
Ben, der var særlig talrige i det nordøstlige Hjørne.
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Skematisk Grundplan af Graven paa Ottebakken.

De brændte Ben aftog nedefter for endelig at holde
helt op umiddelbart over Lyngtørvslaget. Mellem de
brændte Ben fandtes enkelte Lerkarskaar, hvis
stærkt udfaldende Mundingsrand viste hen til de
første Aarhundreder efter Kr. F. Paa Bunden af
Graven fandtes Skaar af 13 Lerkar og Bægere, alle
ret smaa Kar af daarligt Materiale og daarligt
brændte. I et af dem fandtes de sædvanlige Smaa-
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sten, som menes at være Spillebrikker. De 11 af
Lerkarrene stod umiddelbart op mod Jordvæggen
i sydlige Side og vestlige Ende. Et har staaet lige
til venstre for Ligets Hoved og et andet i østlige
Halvdel til venstre for den gravlagtes Knæ. I vestlige Halvdel fandtes en lille Jernkniv og Rester af
en Jernnaal eller Syl. Gravens Længde i Bunden var
2,85 m , Bredden 2,15 og Dybden 1,5. Der har ikke
været anvendt Sten ved Gravens Bygning.
Her paa Egnen er der funden en Del af disse Lerkargrave med brændte Ben spredt i Jordfylden, og der
har været gættet paa, at det var keltisk Jernalders Ligbrændingsskik, der har holdt sig ind i romersk Jemalder, mens man optog den nye Skik med den store
Grav og de mange Kar, men dette synes usandsynligt i
Betragtning af, at de brændte Ben forekommer mest
talrigt i de øverste Fyldlag for næsten helt at forsvinde
i Bundlaget, hvor Gravgodset er hensat. For om muligt
at faa Rede herpaa i dette Tilfælde gik vi meget forsigtigt frem med Undersøgelsen i Hovedenden af Graven,
og det lykkedes ved Hjælp af Pensel og lille Skrabekniv at finde Tandemaljen, der var den sidste Rest,
som var tilbage af Skelettet. Dette viser, at det var
ubrændt Lig, som var gravsat her. Det synes derfor
klart, at disse Grave med brændte Ben ikke er Brændtbensgrave, men at de brændte Ben maa betragtes som
Rester af et Brændoffer, der er henlagt paa Graven
efter Jordfæstelsen, hvilket jo heller ikke er noget
ukendt, da det er kendt fra andre arkæologiske Undersøgelser her i Nordjylland. Vi har her paa Egnen en
Del Lerkargrave, der maa betegnes som Plankegrave
eller rettere som træbyggede Grave. Ottemanden
)) At w<' s Grav maa henregnes til disse, hvilket ligeledes
er Tilfældet med en anden i Foden af Ottebakken,
hvad jeg skal komme tilbage til senere. De 11 Lerkar.
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som stod langs Gravens sydlige Side og vestlige Ende,
var hensat helt inde ved Gravens Klægmur, saa der
ikke har været Plads til Planker eller Trækonstruktion
udenom. Undergraven kan saaledes ikke have været
planke- eller træklædt, i det mindste kun delvist. Derimod har der sikkert været Træloft, som har været
dækket eller tættet med Lyngtørv, hvorefter Jordfylden
har været lagt paa. Naar Resterne af de paa Graven
henlagte Offergaver findes blandet i dette Fyldlag, saa
kan dette hidrøre fra Smaadyrs Paavirkning, men særligt kan dette være foregaaet, da Træloftet raadnede,
og Jordfylden styrtede ned i Graven.
Trods Eftersøgning er det ikke lykkedes at finde
andre Grave i selve Ottebakken. Mon Ottemanden har
forbeholdt 5Jg Eneretten?
I Foden af Ottebakken i Midterlinien af den lave
Bakkeudløber mod Vest, 50 m Vest for Ottebakkegraven, fandtes Lerkargrav Il og 23 m Vest for denne
Grav III.
Grav Il fandtes ved Pløjning. Der var her som ved
Grav I ikke anvendt Sten ved Gravens Bygning, saa
den maa betegnes som planke- eller træbygget. Der
var det usædvanlige ved den, at der i Bunden langs
Siderne fandtes 5 muldfyldte Gruber, der sikkert maa
opfattes som Stolpehuller. De 4 laa i sydlige Side og l i
nordlige Side i den vestlige Halvdel. Længden af Graven var 2,30 m, Bredden 1,50 m og Dybden 0,50 m
under nuværende Overflade. I Gravens vestlige Halvdel fandtes et Bæltespænde af Jern samt Rester af en
Sølvhægte. Et mindre Lerkar har staaet til venstre for
den gravlagtes Hoved. Det egentlige Sæt af Lerkar 5 Stk. - stod samlet i en større flad Grube, som dannede en Tilbygning til Gravens nordøstlige Hjørne.
Alle Karrene paa en lille Skaal nær er knust ved Gra21
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vens Sammenstyrtning, men bestaar af godt Materiale
og er godt brændt, saa de lod sig istandsætte. En smuk
romersk Kande har et af de sædvanlige X-Ører, men
uden Hul igennem, lille og kun klistret paa Siden af
Kanden, saa det er nærmest kun en Markering. At
det er brugt Husgeraad, den døde har faaet med, ses
deraf, at Kanden har en Revne, som er søgt tættet med
Harpiks. En Skaal, der er glittet og smuk af Form og
Farve, mangler et Stykke i den ene Side, men der er
som Erstatning herfor lagt en Klat æltet Ler inden i et
Bæger. Nævnte Bæger stod inden i et Fad med vandret
Øre. I en lille Skaal fandtes de sædvanlige Spillebrikker - Smaasten. En lille, sort Skaal staar paa fire
Tæer. Af Skelettet fandtes ingen Rester. 9 m Syd for
Graven saas i Pløjelaget en Brandline l m bred, dannende en Del af en Cirkel med Graven som Centrum.
Det samme var Tilfældet med Grav III. Om den er
der kun at sige, at dens Plads lod sig paavise ved at
maale ud fra Brandlinien og ved en Fordybning i
Klægbunden, hvori der fandtes enkelte Lerkarskaar.
En af de forrige Ejere fortalte, at her havde han for
Aar tilbage pløjet til et Gravkammer af store Sten, som
han gravede op. At der ogsaa var en Del Potteskaar,
troede han nok.
22 m ret Nordvest for Grav III fandtes en stor
Offersten med et tykt Offerlag omkring. Jeg nævner
det her for Sammenhængens Skyld, men overlader iøvrigt Fundbeskrivelsen til Museumsleder Vestergaard
Nielsen, der har undersøgt og overtaget Fundet.
Vest for Ottebakken paa Sydskraaningen af Bakkedraget, der danner Ejendommens vestlige Del, er fundet flere Grave fra romersk Jernalder. Heraf kunde
de. fire stedfæstes, men der fortælles, at der har været
flere. Den nuværende Ejer har fundet og tømt en. Den
indeholdt tre smaa Kar. Og saa vidt jeg har kunnet
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skønne, har de alle haft et ret sparsomt Udstyr af
Grav gods.
Ved 'Prøvegravninger paa Bakkedragets Top og
nordlige Side fandtes Rester af Hustomter. Hermed er
taget frem, hvad der hidtil er kommet frem til Belysning af Ottebakkens Historie. Men det giver, synes jeg,
ogsaa et Billede af et Oldtidssamfund. En Landsbyboplads, hvor saavel menig Mand som Høvding har
levet deres Liv, og hvor menig Mand blev stedt til Hvile
paa Solsiden af Bak~edraget, hvorpaa Landsbyen laa,
medens Stammens Høvdingeslægt tog Gravplads nær
Helligdommen. Og den ypperste, og kun han, blev
gravsal i Toppen af selve Helligbakken; den Bakkekegle, hvis Fredlysning blev forkyndt fra Slægt til
Slægt gennem snart to Tusind Aar. Det »Tabu", som
blev lyst over Ottebakken i Atus Dage, har de gamle
fastboende Slægter i Skivum ikke vovet at bryde helt
ned til vore Dage. Det skal ikke være sagt til deres
Forklejnelse - tværtimod, jeg tager min Hat af for
dem og siger Tak til.
Saa svandt gamle Tider, og der kom nye. De Slægter, der havde deres Hjem og Livsvirke nede ved Ottebakkehelligdommen, forlod den gamle Boplads og flyttede op paa Overdrevet. Her rejste Kirken sig. Den nye
Tids Helligdom og Vartegn med sin store Runesten,
der nævner » Gisl, den ypperste blandt Landmænd,«
og sin smukke og sjældne Prædikestol og Altertavle. Altsammen en Rejse værd for den, der gerne
laaner Øre til Historiens Stemme. Saa laa Gaarde
og Huse med den nye Helligdom som Midtpunkt. Atus
Landsby døde ikke; den havde taget sig en ny Boplads. Vel glemte den sit gamle Hjem, men Jorden
giver Erindringen tilbage som en Anelse om, hvad der
var. Stammens Ypperste, Ottemanden Atus Navn, lever
21•

324

Ottebakken i Skivum

stadig i Sindene og Sagnene, og det bliver vor, den
nulevende Slægts, Sag at sørge for, at kommende Slægter kan faa Minderne i Arv.
Da Kirken blev Helligdom, forandredes Ottebakkehelligdommen til at blive Spøgelsesbakken, der, hvor
Ottemanden driver sit Spil. Naar Efteraarsstormene en
mørk Oktobernat hyler op over Foldmosen og buldrer
om Ottebakken, og Folk af de gamle Skivumslægter
som vejfarende maa forbi Bakken, da er jeg ikke sikker paa, om de ikke endnu en Gang kan høre Ottemanden buldre og ryste med store Jernlænker derinde.
Eller en stille, skøn Sommeraften, naar Solnedgangen farver Skyerne røde i Vest, mens Mosekonens Bryg
fra Foldmosen har lagt en Ring af Taage om Foden af
Ottebakken, og glad Ungdom med aabne Sind og sund,
frodig Fantasi gaar forbi, da vil de faa at se røde Tophuer stikke op af Taageringen om Ottebakken.
Ottebakken er nu opdyrket, men jeg er saa heldig
at have set den, da den laa hen i Naturtilstand. Det
var en Høstaften, Solen stod luerød i Vest. Jeg gik op
paa Højderne Øst for Ottebakken, saa Bakketoppen
saas i lige Linie med Solnedgangen. Et herligt Syn!
Solen i Aftenrøden stod som en Glorie om Bakkekeglens Top, medens Ottebakkens Millioner af røde Lyngblomster gik i eet med Aftenrøden.
Der kan være Øjeblikke, man føler det, som Fortids Røst og Nutids Tanker gaar op i den Natur, hvoraf
de er rundne, saa man selv føler sig lukket inde i den
Enhed, de danner.
Ikke et Græsstraa rørte sig, ikke en Lyd hørtes. >> Stille Hjerte, Sol gaar ned

-

«

Selv Ottemanden holdt sig i Ro inde i sin Bakke.
Og saa har jeg et Ønske: Ottebakken atter fredlyst
og lyngklædt.

OFFERSTEN FRA JERNALDEREN
AF S. VESTERGAARD NIELSEN

sin andetsteds i denne Aarbog offentliggjorte Redegørelse for Fundene paa Ottebakken i Skivuro Sogn
nævner Artiklens Forfatter, Søren Nielsen, en Offersten, hvis Undersøgelse foretoges af Vesthimmerlands
Museum.
I det følgende skal her nærmere gøres Rede for
dette interessante Fund.
Under Pløjning af Ottebakkens sydvendte Skraaning stødte Ejeren ca. 25 m Nordvest for de paa Skraaningen liggende to Grave fra romersk Jernalder, der
er omtalt i Søren Nielsens Artikel, paa en stor Sten,
der var helt skjult under Pløjelaget. Da der i dette bemærkedes Lerkarskaar, foretoges en nærmere Undersøgelse af Stenen og dens Omgivelser.
Efter at Overjorden var fjernet i en Dybde af ca.
20 cm, viste det sig, at der rundt om Stenen laa et Lag
af stærkt knuste Lerkarskaar. Skaarene dannede helt
inde fra Stenen og ud til den paa hosstaaende Grundplan indtegnede, stiplede Linie et kompakt Lag paa
ca. 12 cm's Tykkelse. Udenfor den stiplede Linie fandtes ogsaa Skaar, men her spredt og enkeltvis. Skaarlaget hvilede paa et 15 cm dybt Lag stenfri Sandmuld,
hvorunder der var gult Underbundssand. Kun langs
Stenens Nordside (fra a til a) gik Skaarlaget ned til

I
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Underbundssandet og havde her en Tykkelse af 30 cm.
Forklaringen herpaa fremkom ved den afsluttende Frigravning af Stenen, idet det herved viste sig, at der
var en Nedgravning ind mod Nordenden af Stenen, og
at der under den var anbragt 7 hovedsture og mindre
.k
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Opmaalin"gsplan af Offerstenen paa Ottebakken.

Sten, sandsynligvis for at hæve denne Ende i Vejret.
Sydsiden hvilede derimod direkte paa det gule Underbundssand.
Stenen selv var af betydelig Størelse, 65 cm høj
og 110 cm lang.
Det overordentligt rige Skaarmateriale henfører
med Sikkerhed Fundet til romersk Jernalder (1-300
e. Kr.), nærmest første Halvdel af denne Periode.
Af de hjemførte Skaar, der dog ikke omfattede hele
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den forhaandenværende Mængde, optaltes foruden ca.
1300 Side- og Bundskaar ialt 175 Rand- og Hankeskaar, repræsenterende mindst 21 forskellige, større
og mindre Kar, deriblandt 2 Sikar, det ene med stort
Hul, det andet med smaa Huller. Af ornamenterede
Skaar fandtes kun 9 med tarvelige Stregornamenter.

Offerstenen paa Ottebakken, set fra Sydvest.

Mellem Skaarene langs Stenens Syd- og Vestside
fandtes en betydelig Mængde, for største Delen stærkt
hensmuldrede, kulsorte Dyreknogler, deriblandt 2 velbevarede Kindtænder af Ko.
Forstaaelsen af et Fund som det her beskrevne maa
selvsagt bero paa et Skøn, idet det ikke umiddelbart
forklarer sig selv, saadan som f. Eks. et Gravfund, en
Hustomt eller en Affaldsgrube. Med Udelukkelse af de
Muligheder, der ikke kan komme i Betragtning i det
foreliggende Tilfælde, bliver den mest nærliggende
Forklaring at opfatte Fundet som Rester efter en reli-
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giøs Handling, et Offermaaltid eller lignende, sandsynligvis i Tilknytning til de nærliggende Grave eller til
selve Jordfæstelsen af de døde. En saadan Dødekultus
kendes jo da ogsaa fra andre Tilfælde gennem de fleste
Perioder af Oldtiden, deriblandt ret hyppigt i romersk
Jernalder.

Offersten frigravet, set fra Nord.

Fundet, som det her foreligger, er forøvrigt ikke
uden Sidestykke, idet der kendes et ganske tilsvarende
fra den samme Egn af Himmerland.
I en smal, øst-vestgaaende Dal, Smeddal, under
Aagaard i Giver Sogn findes i Dalens østlige Ende en
aflang Forhøjning. Paa denne har der i Mands Minde
ligget en stor Sten, til hvilken der knyttede sig overtroiske Forestillinger. Stenen er for mange Aar siden
bortsprængt, men en Undersøgelse paa Stedet, hvor den
kunde ses at have ligget, viste, at den har hvilet paa
en trugformet Fordybning paa 35 cm's Dybde, sat af
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ret store Sten og nu fyldt med Grus og Sand. Øst og
Syd for det Sted, hvor Stenen havde ligget, var der
spredte Stenlægninger af et enkelt Lag Sten og paa og
mellem dem en overordentlig stor Mængde stærkt knuste Skaar, paa sine Steder i tykke, kompakte Lag, fuldstændigt som ved Stenen paa Ottebakken. Skaarmaterialet henfører Fundet til tidlig Jernalder, Slutningen
af keltisk eller Begyndelsen af romersk Jernalder.

SKAVEPORT OG SKAVEBRO
VED KR. VÆRNFELT

kavebro var i gamle dage navnet paa broen over
Vesteraa, hvor Urbansgade og Bispensgade mødes.
Porten indenfor broen hed Skavepor't, og den nærliggende Jomfru Anegade hed indtil omkring 1580 Skavegade.
Undertiden kaldtes de samme lokaliteter for Skoufbro, Skoufport og Skoufgade, eller Skovstesbro,
Skovstesport og Skovstesgade.
Hvorfra stammer nu disse navne? Nogle forfattere
mener, at navnet kommer af skov og henviser til, at
der i middelalderen og senere laa en skov, »Aalborglund «, udenfor Skaveport. Det kan dog næppe passe;
thi Aalborglund laa længere imod syd op imod skovhakken, og faa hundrede alen vest for Skaveport var
der o. 1500 fjord og fedtede strandenge, som før havde
væ ret under vand.
I "Danske Atlas« af 1769 taler Erik Pontoppidan
om Skoufvegade, Skoufveport eller Skaveport og Skovstes Bro. Andre forfattere har ment, at Skave navnet
kommer deraf, at der i byens vestlige udkant boede
mange feldberedere (garvere), som »skavede << 1 ) deres
skind i Vesteraa.
Begge disse udtydninger er sikkert forkerte, - og
der findes en tredje og sandsynligere forklaring paa
»Skave<<.

S
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Omkring 1450 boede der udenfor porten en anset
borger, købmand og landbruger Hans Børstel, der 1456
nævnes som skaffer i det ansete »Guds Legems Lav«.
Efter hans død kom Aalborg helligaandskloster (stifts-
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hospitalet) i besiddelse af hans gaard, og den 19. december 1502 solgte prior Laurids Thordsen den sydlige
halvdel af dens bygninger og grund til købmand og
raadmand Christen Meding. I det gamle skøde 2 ) berettes, at Christen Meding faar: "_ det synderste af
vort klosters hus og vaaning paa Hans Hyrstels gaard,
næst norden op til Barbara Ciavesens Vaaning uden
Skaffwe Port i Aleburg, liggende med al sin Længge
fra Adelgaden 3 ) til Skaffwen løber og saa vester til
Haffnen og dertil Halvdelen af Gaardsrummet.« Omtalte havn er den vig 4 ) af fjorden, som i middelalderen
og senere kaldtes for » Kattesundshavnen «. Den strakte
sig nord og vest om Kattesundet, næsten helt op til
Urbansgade, og den østlige side gik i nordøstlig retning
til Vesteraas udløb i fjorden, som paa den tid gik op
til Borgergade-Ved Stranden.
Mellem vigen og Vesteraa var der en »Skage« eller
»Skave« 5 ), som i de dage bestod af sumpet strandeng
og sandrevler. De senere paa Skaven anlagte gader,
Vestemagade og Kattesundet, havde omkring 1500 kun
bebyggelser paa deres allersydligste grunde ved Urbansgade.
Hvis denne tydning er rigtig, forstaar man udmærket beskrivelsen af Hans Børstels gaard i det gamle
skøde: I vest Kattesundsvigen, i syd Urbansgade og i
nord den foran beskrevne landtunge »Skaven «, - og
saa er det indlysende, hvorfra byporten, broen og gaden
har faaet Skave navnet.
I en af sine efterladte notitser6 ) fortæller den kendte
lokalhistoriker, overlærer Wulff, at Hasserisaaen ved
Urbans port engang delte sig i to grene, hvoraf den
ene løb sydvest om byen og faldt i Vesteraa ved Mestermandens bro, medens den anden, den nordlige, løb
nord om Urbansgade og faldt i Vesteraa lidt nord for
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Ny Mølle. Denne aa eller bæk kalder \Vulff for Urbansaa, og den maa ret tidligt være blevet opfyldt; thi
paa bykortet i >>Traps Danmark 1859« ser man kun
svage spor af den.
Samme spor kan man se paa matrikelskortet over
Aalborg bys ejendomme. Denne har formodentlig løbet
der, hvor Kattesunds Havns og Skavens sydgrænse engang var. Som før sagt faldt den i Vesteraa nord for
Ny Mølle; men senere blev den reguleret, saa den under
navnet »Kattesundsgrøften« omtrent fra KattesundKorsgade krydset vesten om Kattesundet løb i fjorden.
Hans Børstels gaard laa, hvor ejendommene Urbansgade 12 og 14 senere var. Den 24. juli 1507 solgte
helligaandsklosteret den resterende nordlige halvpart
af Hans Børstels gaard til en borger Thomas Madsen,
Thomas Abraham kaldet. I Skødet staar, at grunden i
vest grænsede til havnen (Kattesundsvigen); men )>Skaven« nævnes ikke denne gang.
1

2
3
4

5
6

)

)
)
)

)
)

Noter:
Skave: skrabe haarene af.
Findes i hospitalets dokumentsamling paa rigsarkivet.
Adelgade: Offentlig gade, - her Urbansgade.
Museumsinspektør Riismøller oplyser, at der, da man
gravede grund ud til ejendmnmen Vesterbro 78, fandtes,
hvor husets trappe er, resterne af et slæbesled eller en
ophalebedding, som har været paa vigens østside ind
mod byen. Hr. Riismøller mener, at vigen har været kileformet, eftersom der omkring Korsgades vestlige del ved
aar 1500 var fugtige strandenge - ikke fjord, - og at
Kattesundshavnens dyb har strakt sig helt ind til borgergadekrydset.
Skage: Landtunge. Se bynavnet Skagen (Skaven) .
Findes paa Aalborg Museum.

BØDDELENS HUS
VED KR. VÆRNFELT

r a Skolegades vestre ende førte den lille smøge,
som vi har kendt under ·navnet Schiellerups Gang
ned til Mestermandens Bro over Bleggaardsaaen. Her
drejede smøgen i syd og fortsatte som en markvej,
Mestermandens Gyde mod syd til »Havfruen«. Lidt ude
stødte en anden markvej, Rakkerens Gyde, nu Grønnegangen, til Mestermandens Gyde.
Paa vestsiden af Mestermandens Gyde, ved nordvesthjørnet af det nuværende Aalborg teater, laa i fordums dage et lille eletages hus med kvist og med et par
store halvtage som sidebygninger.
Her udenfor byens volde og grave havde Aalborgs
bøddel sin embedsbolig; thi baade han og byens rakker, der flaaede folks selvdøde kreaturer og rensede
det finere borgerskabs retirader, ansaas for urene og
maatte ikke bo inde i staden blandt ''ærlige« folk.
Den 8. juni 1782 solgte byens raad for 250 rigsdaler
huset til Ane Margrethe Røedsel, som var enke efter
, skarpretter Christen Stengel.
Herom beretter Aalborg grundtakst o. 1800: »Et
Hus med Have, som forhen tilhørte Aalborg By og har
været fri Bolig for Skarp Retteren, - men er nu solgt
fra Byen.«
Stengel havde beboet huset i mange aar, og han var
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død den 4. marts 1777 >under en Embeds Forretning
ved Grenaa <<. Præsten i Grenaa siger herom: »Den
10. marts begravede jeg Skarpretteren fra Aalborg,
60 Aar gammel.« Det var hans medhjælper, bøddelknægt Schløter, som kom hjem med efterretningen om
Stengels død og de 26 rigsdaler og 3 mark, som han
havde faaet for sin »Forretning << . Stengel havde med
Ane Margrethe en datter, Ane Catrine, og af et tidligere
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ægteskab 4 børn: Augustinus, bøddel i Ødense i Norge,
Frants, bøddel i Trondhjem, samt døtrene Lutzia og
Magdalene, der begge opholdt sig i København.
Ane Margrethe ønskede ikke at skifte med stedbørnene, som derfor ikke fik deres arv før halvandet
aar efter faderens død. Hun sagde i skifteretten, at
Lutzia, da hun blev gift, havde faaet en kiste med
klæder, og nu kunde hendes søskende faa en lignende
arvepart, - saa kunde det vel være nok. Stedsønnerne
i Norge tvang hende imidlertid til at holde et rigtigt
skifte, og ved dette fik de hver 23 rdlr. 5 mk. 14 skilling, medens søstrene fik det halve.
Stengels eftermand i embedet som skarpretter, Sr.
Støckler, nævnes den 19. maj 1778 i anledning af, at
han da paa Sølgaards mark ved Hammer henrettede
pigen Margrethe Nielsdatter, der havde født i dølgsmaal og undlivet barnet. Han og de senere skarprettere
boede vistnok udenfor Østerport.
Allerede den 4. juni 1783 solgte fru Stengel skarpretterboligen til hattemagermester Andreas Nielsen
Haslund, som den 14. juni 1788 afhændede den til kattuntrykker Andreas Samuel Jahn. Det er formodentlig
Jahn, som lod det gamle hus nedrive og i stedet opførte et anseeligt vinkelhus, hvori der var baade kattuntrykkeri og privatbolig. Nogle aar efter blev Jahn
og hans hustru, Magdalene Catrine Sørensdatter, skilte,
og ved separationskontrakt af 20. februar 1795 overtog
hun kattuntrykkeriet, som hun ejede, indtil det ved ·
skøde af 13. juni 1800 overgik til hendes »universelle
arving«, kattuntrykker Peter Høgberg Schiellerup, der
vist i nogle aar havde styret virksomheden for hende.
Nu forsvandt de gamle, skumle navne, Mestermandens
Gyde og Mestermandens Gang, og erstattedes af de
navne, vi kender: Schiellerups Gyde og Schiellerups
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Gang. Sidstnævnte smøge forsvandt tilligemed skolegadenavnet, da Skolegade sidst i 30rne blev en del
af den forlængede Vingaardsgade; men man ser endnu
resten af den ved nordenden af teatret. Schiellerup
var en populær mand i sin by, og da Aalborg folk
under generalmajor Moltkes ledelse kort efter 1800
anlagde det smukke »Kilden«, var han blandt de mest
interesserede og offervillige. Han var kirkeværge for
Sct.Budolfi kirke,-og detvarham,som i 1807-08anlagde og beplantede den ældste del af Aalborg almeenkirkegaard. Sidstnævnte aar paatog Schiellerup sig for
400 rigsdaler at nedbryde den lille, faldefærdige Set.
Jørgens kirke og paa stedet at lade opføre et gravkapel,
det, som nu er redskabsskur. Den 16. juli 1822 købte snedkermester Mourits Møller ejendommen, der nu blev omdannet til Forlystelsesetablissementet »Gølstorff« eller
"Elisalyst«, som der staar i de gamle annoncer. Den
uhygge, der i mangfoldige aar havde hvilet over stedet,
hvor byens bøddel havde boet, varforlængst forsvundet,
-og nu spadserede man paa smukke sommeraftner ud
til »Elisalyst« for at se solen synke bag skovbakken,
og byens borgere fik sig mangen pot kegler her. Senere
blev stedet noget mere »folkeligt,« og var der bal, og
det var der tidt, rasede der ofte hele slag mellem byens
svende og søfolkene. Særlig livligt kunne det gaa til,
naar fisker Ivars sønner fra Egholm var til stede; for
somme tider gav de omgange til alle tilstedeværende,
- og somme tider ryddede de hele bulen, saa gæsterne
kom ud baade ad vinduer og døre. I mange aar var
den holstenske skipper Gølstorff vært og ejer her.
Ifølge skoleloven af 1814 skulde drengene drive legemsøvelse som skolefag; men byens skoler havde ikke
gymnastiksale før 1879 (Danmarksgades skole). Man
hjalp sig derfor med lejede lokaler, og i en aarrække
22

338

Kr. Værnfelt

drev de Aalborg drenge under ledelse af en underofficer fra garnisonen gymnastik paa »Elisalyst«.
Gølstorffs efterfølgere som ejere og restauratører
var gørtler J. T. K. Wogelius 1 ) i Skolegade og senere
sønnen, skomagermester Mogens Wogelius.
Sidstnævnte solgte ejendommen til slagtermester

Teatrets bagside, set fra Skolegade. Bag det store træ ses østre ende
af det formentlig gamle »Elisalyst"s nordfløj.

Niels Nielsen (Grøntved). I 1877 blev Schiellerups Gyde
betydelig udvidet og blev til Jernbanegade, og den blev
tillige forlænget i nord op til Algade.
Ved denne lejlighed forsvandt »Elisalyst", og det
nuværende Aalborg teater blev opført i 1878. Slagtermester Nielsen solgte i 1878 teatret til teaterdirektør
Julius Petersen, som gennem mange ar lejede det ud
for kortere eller længere tid til forskellige teaterselskaber.
1

)

Wogelius' kone hed Elisa.
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I 1915 skænkede Julius Petersen mod en livrente
paa 6000 kr. teatret til Aalborg kommune.
Teatret er gentagne gange blevet udvidet og restau·
reret: 1883, 1890, 1902, 1905 og 1945, og i 1938 fik
det under ledelse af direktørerne Jacob Nielsen og
Bjarne Forchhammer sit faste personale.
Men denne herlighed varede kun kort; thi allerede
i 1940 »laante« vore grønne gæster ejendommen, der
lige til 1945 var "Wehrmachtsbiograf«.
Siden krigen har direktør Poul Petersen været Aalborg teaters dygtige leder. Han havde sin første premiere den 15. september 1945, og i de forløbne 7 aar
har han og hans flinke personale mangfoldige gange
glædet byens og egnens beboere med deres talentfulde
spil.
Naar vi glade og forventningsfulde passerer Jernbanegade paa vor vej til teatret, er det helt mærkeligt
at tænke paa, at her - forbi rakkerens hytte og bøddelens hus - færdedes vore gamle forfædre med en
stille gysen, - og helst ikke ved aftentide.
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OM DEGNE- OG SKOLEFORHOLD
I ALS, ØSTER HURUP OG
HELBERSKOV
AF M. LARSEN

I.
ALS DEGNE GENNEM 350 ÅR
om det nuværende Als sogn dukkede op af stenaldertidens hav - lig en flok kåde, nyfigne sælhunde i en Kattegat bugt - og udgjorde en række øer
og holme, sådan fortsatte sognet sin topografiske tilværelse endnu i årtusinder, selv efter at være landfast
med det øvrige Himmerland. Store, uigennemtræng·elige skove af el og eg voksede frem på det nye, lave.
havskænkede land. Kun de højtliggende banker og
brede kamme var i stand til at afgive bopladser for de
første tilflyttere vestfra.
Dette skete på et forholdsvis sent tidspunkt. I hele
dette største sogn i Hindsted herred findes ikke e;1
eneste gravhøj eller spor deraf fra oldtiden.
Endnu er sognet delt i en række landsbyer, hvor
gårde .og huse med festligt bindingsværk og stråtage
gemmer sig lunt og tæt med gensidige tagdryps kys.
Ind mellem byerne er senere udflyttergårde strøet ud
over lave og sumpede jorder. De syv-otte landsbyer
har Buddum som den ældste på vestfløjen. Her i
B o d u m - ved boderne - havde bønderne i Visborg
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og Skjellum-Veddum deres både og fiskegrejer opbevaret1).
Med hensyn til skoler inddeltes sognet for mere
end to hundrede år siden i tre områder: Buddum og
Als by i midten med kirke, degn og desuden skoleholder, Hurup med Fruerlund, Hedegårdene, Nr. Hurup
og Tofte nordenfor, og Helherskov med Odde til syd,
mens sognets fjerde område er af helt nyere dato og
blev først oprettet efter udstykningen og opdyrkningen
af Bønderskovgårdens og Haslevgårdes hede- og skovarealer.
Det meste jordtilliggende nord for Haslevgårde å
hørte til grevskabet Lindenborg eller til godset Gudumlund på den tid, der her er tale om, mens sognets sydlige del yar dels under Visborggård-Havnø, dels under
Overgård.
Af de Als degne, som man kender fra året 1630,
har alle været »vellærde « indtil 1859 med undtagelse
af to, d. v. s. været studenter. Den første havde ikke
studeret. Han bar navnet Niels Degn.
Om hans udnævnelse til degn fortæller det berømmelige »Rokkedrejerhåndskrifh her fra Als: Sognepræsten Christian Pedersen Tising gjorde sin avlskarl
til degn.
Det var i året 1630. Da kaldsretten formodentlig lå
til h erremanden på Overgård (senere Visborg gård), må
sanune avlskarl nok have haft gode evner til at synge.
da han også forblev i embedet under skiftende herremænd og tre præster. Han fortsatte i kaldet som kirkesanger og klokker indtil 1688, altså i 58 år. Hans egentlige navn var Niels Jensen.
1

)

Se Fribert: Haunø og Ejere.

342

M. Larsen

Førnævnte håndskrift fortæller også om den efterfølgende degn Laurits Toderup.
Han fandt en alt for tidlig død, allerede i 1692.
Efter oplysninger fået fra landsarkivet i Viborg skulle
han være student fra Slagelse under navn af Lam·entius Todderup. Fr. Møller, Solbjerg2 ), fremfører efter
rokkedrejeren:
,,Ar 1688 kom her til degnekaldet sl. Laurits Toderup, var her til 1692. Da var der udi Als by efter hans
beskrivelse 25 halve gårde og 25 fjerdeparter. Enhver
halvgård gav til degnen l skp. byg, l påskekage, 2 skilling danske, 10 æg, l saltsten.«
I kirkebogen for 1692 skrives af præsten >>Gamle
hr. Matz«: Har begraven Laurs Degn i Als løverdagen
før nytårsdag.
Der nævnes ingen alder eller ægtestand. Men da
summe kirkebog fortæller om Lars Toderups datters
død, 24 år gammel, i 1714, må han have været gift ved
tiden eller kort efter, han kom til kaldet.
Var hans tid som degn kun kort, er hans lille bidrag
til oplysning om Als bys størrelse og degnens økonomiske kår dog betydningsfulde. Ikke mindst ved al
nævne saltstenen, som han får fra hver gård. Som bekendt havde dette sogns beboere i hine tider en ekstra
indtægt ved at udvinde havvandet ved brænding eller
kogning, hvorefter det blev bagt i blokke eller saltsten
og solgt fra vogn i indlandets sogne. (Se Fribert: Havnø
og Ejere, Jy. h. o. t. 2. r. l. bd., side 346 flg. - Ligeledes Tilstanden i Himmerland, H. o. Kj. h. 1915- 17.)
Den næste degn i rækken er Erich Johansen
Bnmow, der kom til kaldet i 1693. Han var student
2

)

Gamle Minder fra Solbjerg og Omegn.
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privat fra året før, ca. 28 år gammel. Der vides ikke
meget om ham. Han skulle være af en ret kendt familje. Han blev gift med en datter af degnen i Bælum,
hr. Søren Simonsen. Hun hed Anna Sørensdatter, og de
blev gift i Bælum d. 16. juli 1693. Ingen af dem nåede
nogen høj alder. Hun døde et par år før han, kun 38 år
gammel. Da er hun i kirkebogen tilføjet stednavnet
Stenalt3 ). Om hans jordefærd i 1717 hedder det:
»Tirsdag den l. junii jordet hæderlige og vellærde
Erich Johansen Brunow, sognedegn for Als menighed
i 23 år og 6 måneder, gammel 53 år.«
Da biskop Søren Lintrup er på visitats i Als i som·
meren 1724, er det ikke just hverken skulderklap eller
lovord til sognets gejstlighed, der flyder ham i pennen.
{Se Visitatser i Hindsted herred.)
» .•• Der var ikkun een liden meenighed forsamlet,
såsom de fleeste vare i marken med deres møgvogne;
... ungdommen var ikkun heel mådelig til dend største
deel informeret i deres christendom, omendskjønt der
både var een skoleholder i meenigheden, og degnen var
een student ved navn Friderich Knabe, præstekonens
broder, som vel ikke havde giort sig stor fliid med
cathechizationen, hvorom hand og publice blev påmindt. .. «
Samme Frederich Knabe var søn af provsten Niels
Nielsen Knabe {1681-1704) i Gerlev, Randers amt,
og må være født 1694, idet han som tyveårig i 1714
blev student privat. Ved degnen Brunows død tre år
senere er han da bleven dennes efterfølger.
I trekanten Als-Bælum-Gerlev havde der i en længere årrække været særdeles livligt samkvem mellem
3

}

Gård i Rougsø herred, Randers amt.
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præstegårdene. Knabe-familjen i Gerlev var således direkte udløber fra den i Bælum, og Niels Christensen
Knabe (Bælum 1661-72) blev gift med en præstedatter fra Als, Elisabeth Mortensdatter H vass. En af deres
fjorten børn, ovennævnte Niels Nielsen i Gerlev, gifter
sig også med en præstedatter fra Als, nemlig Margrete
Nielsdatter Kali. Og endelig ægter en efterfølgende
præst i Als, Johan Henriksen Kuur (1708-33), provsterlatteren fra Gerlev, Anna Marie Nielsdatter Knabe.
Begges navnetræk er endnu bevaret i bindingsværket
i AJs nuværende forpagterbolig, opført i 1712.
Det er altså denne Anne Maries yngre broder, Friderich Knabe, som biskop Lintrup har en del at udsætte på som degn i Als. Hans unge år kan vel have
tjent ham noget til undskyldning. Forøvrigt må daværende skoleholder nok bære sin del af skylden for
ungdommens mådelighed i kristendomskundskaber.
Til embedet hørte en afgiftsfri gård på næsten 3 tdr.
hartkorn. Med offer, tiende m. m. har det ikke været
så ringe et kald, der nok tillod sin degn at holde medhjælper til børnenes undervisning.
Skoleholderen i disse år er endog gift og hedder
Jakob Hansen. Hans hustru, Sidsel Nielsdatter, synes
at være søster til degnen Troels Troelsens kone i Ske·
lund. 1727 står denne gudmoder til skoleholder Jakob
Hansens barn i Als kirke.
Ingen degn i Als flytter nogen sinde til andre græsgange. Alle dør de i embedet på to nær, og disse hører
en nyere tid til og opgiver kaldet, grundet på alderdom
og svaghed.
Det tør anses for sandsynligt, at Friderich Knabe
forblev ugift og var degn her i 4 7 år, idet han jordes
på Als kirkegård 7. oktober 1764, 70 år gammel.
Allerede otte dage senere urlnævnes eftermandc11
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Laurs Sørensen, der kaldes fra Visborg den 16. oktober
s. å.
I kirkebogen for Als sogn 17 54-80 findes afskrift
af en indberetning til Viborg stift om sognets forhold.
Den er skreven af daværende sognepræst Jochum Irgens i november 1771 og fortæller blandt andre gejstlige forhold også om degne- og skoleholderkald:
»Degnekaldets indkomster k and tilforladeligt ansees for årlig 50 rdlr. foruden skoleløn og degnebolig,
thi offeret a høytiid 6 rdlr. ere 24 rdlr. 4) påskerente
12 rdlr., accidenser 14 rdlr.
Nuværende degn heeder Laurits Sørensen. Er icke
student. Har været skoleholder i Visborg skole her 1
herredet i 27 år og er skoleholder her i Als skole. Er
kaldet af høyædle og welbårne hr. capitain Frideric
von Arenstorff, herre til Visborggaard, er 54 år gammel
og har været degn her i 7 år.
Han har degnebolig, som findes i god stand efter
mit tagen siun afvigte febr. 1771 og bliver vedligeholdt af degnen, hvilket og hans formænd haver gjort.
Til degneboligen er 2 trd. 6 skp. 3 fdgk. 2 alb. hartkorn, som i hr. Tisings tiid (sognepræst 1624-40) blev
forlenet fra kronen med skatte- og tiendefrihed på hr.
stiftamtmand von Arnfeldts forestilling.
Og da een degn derefter måtte skatte og give tiende,
har høyædle hr. general von Arenstorff til Overgaard
besørget disse friheder confirmeret 1687 af 24. dec.
På dette hartkorn kand såes 3 tdr. rug, 3 tdr. biug,
11/2 tde. havre.
4

)

Gejstligheden i Als havde nemlig fire offerdage, hvorom
det hedder af samme præst i series pastorum: Og kand
jeg ei indberette nogen tilforladelig oprindelse til offeret
på set. Mikkelsdag, men har været i brug her efter tradition over 150 år.
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Degnene nyder på ingen måde sin degne-trave ifølge
loven. Dog har hans formand i året 1739 hævet den af
nogle på skieppen og af andre i penge, men hvorfor
ei loven længere er efterlevet, kand jeg ei med vished
indberette, men tænker sognefolkets mindre kierlighed
for deres lærere har vægret betalning, og degnens uformuenhed hindret ham i at tale sin ret; da sådan måde
endnu formindsker de geistlige indkomster her i sognet.
Als skoleholder er degnen, som nyder årlig løn
6 rdlr. og 24 læs tørv eller ilding ifølge skolefundatsen.
Dog holder han sig en bonde karl, navnlig Niels Jensen, som under opsigt læser med børnene, og af ham
lønnes med 20 rdlr. årlig uden kost og pleje.
Samme karl er 31 år gammel, har været i skolen i
tvende år, hvilket og hans formænd giorde; men om
det er tilladt af øvrigheden, veed jeg icke. «
Nævnte degn, L aurs Sørensen, som han underskrev
sig selv, fortsatte i degne- og skoleholderkaldet endnu
en hel menneskealder, indtil 1801, hvor det hedder i
kirkebogen:
»29. august jordet den agtværdige olding Lars Sørensen Smith i sit alders 85de år. Han har været degn
her i Als i 37 år og desuden skoleholder i Visborg i 27
år, så at han i alt have været skolelærer 64 år.«
Forøvrigt har Laurs Sørensen givet efterslægten et
varigt minde, idet han ved kongelig bevilling af 8. juli
1800 har oprettet et legat på 100 rdlr. Legatet bestyres
af amtet. Renterne uddeles til trængende, der ikke nyder
fattighjælp, med halvdelen i Als sogn og halvdelen i
Visborg.
Kirkebogen oplyser tilsyneladende ikke noget om
ægtefælle.
Men at denne gamle hædersmand har v:met en
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fuldgod kirkesanger tør man vel skønne deraf, at
skønt han ikke varr student, beholdt også han embedet
under tre præster, og den sidste i hvert fald giver ham
eftermæle som »agtværdig«.
Den følgende degn, Peder Hansen Wulft, har ligeledes først tjent sine sporer i Visborg. Han kaldes til
degnekaldet i Als 28. marts 1803 i den ret høje alder
af 64 år. Af den gejstlige skifteprotokol for Hindsted
herred ses det, at hans første kone, Johanne Marie
Peitersdatter, døde 14. december 1801 fra mand og G
børn, af hvilke dog flere er voksne. Men at degnen er
særdeles fattig ses af vurderingen af dødsboet, der sættes til den ringe sum af 100 rdlr., hvorfor degnen får
skifterettens tilladelse til at lade samme blive stående
i dødsboet og afskrevet.
At det er et langt bedre lønnet kald, som Peder
Hansen vVulff nu har fået, ses ved hans eget dødsbos
opgørelse otte år senere, med mindre dette skulle være
hidbragt af hans anden kone, Lene Henricsdatter af
Als. Ved efterfølgende auktion indbringer dødsboet
over 750 rdlr. Dog har den gode degn ikke været en
god økonom. Han har pantsat guld- og sølvsmykker,
der nu må indløses. Han har gældsfordringer, der kommer frem i lyset, og skylder skrædder, skomager og
købmand. Dertil kommer yderligere 50 plus 28 rdlr.,
som sønnen Johan Christian ''Tulff, der er gift og bosiddende i Als, har til gode for at have hjulpet til med
at holde skole. Præstens ligprædiken er 5 rdlr., begravelsens omkostninger 18 rdlr., enken og tre små børn
af sidste ægteskab, hvoraf de sidste er tvillingdrenge,
skal forlods have 28 rdlr. o. s. v. Der bliver da kun 90
rdlr. tilbage at dele mellem enken og de ni børn.
Andet kendskab er der ikke efterladt om denne degn,
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der blev begravet den 15. december 1811, 72 år gammel. Men eftermælet om hans anden kone blev ikke så
godt. For knap to år efter mandens død nedkom hun
med en søn og udlagde til barnets far en artillerist
Christen Rasmussen i Odde.
Ulige interessantere er den næste degn, Frideric
Justesen. Iflg. Tauher vides han at være født i Blen·
strup degnebolig og blev student fra Aalborg Katedralskole som attenårig i 1808. Da han overtog degneembedet i Als 1812, som det vises af en gammel regnskabsprotokol, kan han altså kun have været 22 år gammel.
Fra denne degns embedstids begyndelse findes en
ret indgående beskrivelse af sognets tre skoler efter en
synsforretning. Deri hedder det om skolen i Als:
»Skolehuset, som er bygt for sig selv af godt ege·
tømmer og murede vægge, befandtes i god, brugbar
stand, bestående af 6 bindinger, 4 til skolestue og 2 til
skorsten og ildebrændsel. Når skolestuen skulle have
den befalede højde, måtte bjælkerne lægges oven pa
rimmen. Der fandtes intet andet end lergulv, hvorfor
det var fornødent enten at lægge fjæl eller murstensgulv. Vinduerne var antagelige og kunne oplukkes.
Kakkelovnen var god, men borde og bænke behøvedes
at gøres af nyt. Taget på den nordre del var mådeligL.
I skolen fandtes 2de bibler. Til skolen fandtes en liden
plads, der kunne lægges til skolen, og tilhører byen.
Kirkesangeren i Als er den person, der skal undervise de unge i skolen. Han bebor degneboligen, der består af 10 bindinger våningshus (råling), som med
megen bekostning er forbedret og ej endnu færdig. Ved
degneboligen findes desforuden 21 bindinger udhus.
bestemte til lade, kohus og tørvehus, såvel som en lille
have ved huset.
Til degneboligen var benificeret 2 tdr. 6 skp. 3 fjdk.
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og 2 alb. hartkorn, og desforuden ved Als bys udskiftning blev skolen tillagt 2 tdr. 6 1/2 skp. agerland. Som
skoleholder have han alene nydt 6 rbdlr. i penge. 24
læs tørv leveres årlig til skolens ildebrændsel. Som
kirkesanger haver han haft ongefær i offer og accidcnsoffer 40 rbdlr., og for påskerente 7 tdr. rug og 6 tdr. og
4 skp. byg og 6 læs hedetørv.
Af disse hans indkomster svarer han årlig 16 rbdlr.
i pension, det halve til forrige degneenke og den anden
halve iflg. kgl. bevilling til Chr. Leth (en gårdm.j,
desforuden kgl. skatter for indeværende år skal betales
efter amtstue rekvisition 77 rbdlr. 64 sk. «
Det ses heraf, at den forhen afgiftsfri degnegård
nu efter udskiftningen er bleven skattepligtig. Til gengæld er der tillagt den sædvanlige skoleholderlod, hvor
der kan holdes 2 køer og 6 får, eller ialt 23/4 tdr. land
flademål. Desuden halm og hø og ildebrændsel af hver
td. hartkorn i skoledistriktet
Den unge og uerfarne degn handler rask væk efter
sit eget hoved uden at spørge sine foresatte, og det har
sjældent bragt en underordnet fordel. Selvrådighed blev
ham en dyr historie.
Det synes, som den unge degn ikke er ukyndig,
hvad angår landbrug. Da der nemlig bliver tale om
at frasælge degneembedets jordtilliggende, anmoder Justesen om at måtte beholde dette »i betragtning af, at
han havde ladet en stor deel deraf gjøde og tillige
havde anskaffet en stor deel mere gjøde . . ... han ville
da decourtere det i anordningen bestemte foder.«
Men om degnen end vinder første runde og klarer
sine nærmeste foresatte, så strander anmodningen på
amtsdirektionen. Degnegården sælges til en sum af 800
rbdlr.
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Det var det første stød. Det andet blev langt værre.
Hr. Justesen lader degneboligen dyrt reparere, uden
skolekommissionens tilladelse først er indhentet, og da
han i 1816 gør fordring på sit udlæg efter regning, ialt
den betydelige sum af 1074 rbdlr., er der uenighed
mellem de seks medlemmer om at godkende samme
med den begrundelse, at degnen havde »ladet sig nøie
med en ubeleidelig (upassende) hielp til husets istandsættelse« ..... og desforuden uden synets godkendelse.
Den dukkede degn går derfor ind på at afkorte sine
erlagte udgifter med 276 rdlr., mens de Inauglende 800
skal betales med summen af den frasolgte jord, selvfølgelig forudsat den høje skoledirektions stadfæstelse.
Men ak! Den blåøjedes tro må immer ofres på skuffelsens alter. De 800 rdlr. er alt indbetalt i direktionens
kasse og kan ikke bruges i nævnte øjemed. Det gælder
jo kun en lille degn, der har forløbet sig.
Ved et nyt møde i 1817 - det er femte år, siden
degneboligens istandsættelse begyndte - er det lige
ved, at degnen slet ingen erstatning kan tilkomme.
fordi han ikke har fulgt de givne forskrifter. Og den nu
lidt mismodige degn slår da yderligere 400 rdlr. af pa
fordringen. Dette finder flertallet af skolekommissio·
nen »ikke ubillig «. Men først da hr. Justesen har klaget sin nød til biskoppen personlig, ordnes det sådan,
at skolekommissionen låner de 400 rdlr. af skolefondens midler til afdrag i 20 år og 5 % rente.
Den førnævnte skoleprotokol giver oplysning om det
daværende skoledistrikts størrelse, idet foruden Als by
med 30 gårdmænd, 19 boelsmænd og 12 jordløse husmænd indbefatter Haslevgårde med 3 beboere, Haslevgårde Mølle, Bønderskovbuset og Vandhuset, desuden
6 beboere i Buddum, l udflyttergård, som ligger ved
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Buddum, Murhuset og Brohuset. De sidste 9 steder får
næsten en halv mil til skole. Antallet på den skolesøgende ungdom er 48. Men få år senere er tallet oppe
på 70 eller derover.
Fra 1816 holdes der også skole i Buddum med en
»gå-på-omgang-lærer« i hjemmene. Børneantallet skifter fra en lille halv snes stykker til en fuld snes. Sidste
år, der ses at være afholdt eksamen i Buddum, er i
1843.
Også hr. Justesen selv har skoleholdere til hjælp.
Ikke alle er lige heldige. I 1822 bliver der formelig
skolestrejke, og skønt præsten fra prædikestolen adskillige søndage opfordrer til skolegang, kommer børnene ikke. Så må der afholdes møde, hvor forældrene
er tilsagt. Forældrene lover da at sende børnene på den
betingelse, at skolelæreren bestandig er hos dem i den
forordnede skoletid og bære omsorg for, at de lærte
noget.
Men gemytterne er ikke faldet til ro. Ved et senere
møde oplyses det endelig, at det er »substituten« Hougård, der har gjort sig skyldig i »umoralsk opførsel«.
Men den høje direktion vil ikke afskedige ham, før han
har fået andet embede.
Kommissionen retter en fornyet henvendelse til direktionen om at blive befriet for »samme person« og
midlertidig bruge en anden skoleholder, Niels Christensen, der før har holdt skole, hvilket sandsynligvis sker.
Substitutens meriter er nok så grove, at forflyttelse er
nødvendig.
I alle skoleprotokoller forekommer en række sager
om pryglescener. En af hr. Justesens senere medhjælpere, seminaristen Jeppe Jensen, har forløbet sig i hidsighed mod en dreng, der har slået en blækflaske i
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stykker. For det første nægter poden ugemingen til
trods for de andre børns udsagn, for det andet er lmægten kålhøgen og sparker foragteligt til skårene i skoleholderens påsyn, og synderen får derfor en halv snes
slag -lidt ubehersket - af tampen over ryg og venstre skulder.
Den fuldtallige skolekommission med provst Wagård, Skelund, i forsædet påhører de indkaldte parter,
og Jeppe Jensen må erkende sig skyldig i hidsighed og
bliver idømt en bøde på l rdlr. til skolekassen »som en
erindring i fremtiden for den unge mand, som iøvrigt
stedse have viist sig ved conduite og moralsk god vandel, værdig til foresattes såvelsom forældres og børns
tilfredshed og yndest. «
Jeppe Jensen bliver øjensynligt rørt over den uforbeholdne ros. Ved det stedfundne forlig mellem ham og
barnets far tilføjes i protokollen: ))Og Jensen anbød
derhos et erkjendtligt beviis at skjænke bemeldte barn
et nye testamente, en evangelisk kristelig psalmebog og
den såkaldte Almuesvennen, hvilke bøger han så snart
muligt vil tilstille faderen.«
Familjen Rank er endnu kendt og udbredt i sognet.
Desværre har det været umuligt at opspore bemeldte
))sone-bøger«.
I 1825 finder der bryllup sted i præstegården. Da
vies den nu 35-årige kirkesanger Friderich Justesen
til præstens yngste datter, den 21-årige jomfrue Thyonette Dorothea Haugård. I ægteskabet fødes et barn,
men kommer dødfødt til verden.
Hvad angår hr. Justesens dygtighed som lærer eller
hans interesse for skolegerningen i det hele er det vist
så som så, i hvert fald om man skal dømme efter karaktererne, som gives lærerne. Der findes små årlige
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tilføjelser i eksamensprotokollen. Her hedder det: Kirkesanger Justesen holder selv antagelig skole (1816),
mens de andre fire lærere i sognet får skudsmålet: viser
god flid. Skolelærer Justesens flid ringe (1820). Skolelærer Justesen holder en seminarist, der viser god flid
(1822). Kirkesanger Justesen er en god sanger, og den
konstituerede skolelærer Hougård har undervist ungdommen (s. å.). Justesen viser god flid, ligesom og
hans hielper ..... (1825) o. s. v.
Måske degneboligen ikke er god nok til præstedatteren. I 1832 foreligger en ansøgning fra kirkesangeren
»om tilladelse til at bebo et af ham udbedret ejendomshus i Als by og da bortleje degneboligen. « Men ansøgningen får det kgl. danske cancellis afslag. Dog viser
det sig, at degneparret alligevel har forladt den anviste
bolig, for i protokollen for det følgende år er indføjet:
Kirkesanger Justesen bør igjen indflytte i degneboligen
eller og erhverve sig tilladelse til at bebo sit ejendomssted i byen.
Mere høres der ikke om den sag. Men ved samme
tid får hr. Justesen en påmindelse om, at han, skønt
han holder skolelærer, må »selv dagligen være til stede
og påse orden i skolen, at hømene gør gode fremskridt
i deres lærdom.«
Adskillige nulevende har haft forældre eller endog
ældre søskende, som har gået til skole hos Friderich
Justesen, og der foreligger ensstemmende udtalelser
om, at degnen i hvert fald de senere år holdt til på
»krowret«, endog fra morgenstunden. En mand, hvis
ti år ældre bror havde Justesen som skolelærer, fortæller følgende:
Om morgenen, når skolebørnene havde moret sig
i den så meget lange fritid og var bleven alt for vilde
23
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og støjende for naboerne, da måtte der jævnlig sendes
bud til kroen efter degnen.
På andre tider af dagen var degnen ofte sammen
med en anden hyppig kro-gæst, Elias fra Skoven (Bønderskovgården). Denne havde giftet sig til denne store
gård med en enke, femten år ældre end han selv. Når
Elias da var varmet godt op, pralede han med sine
penge og af sin magt over fattigfolk, der måtte krybe
for ham, fordi han lånte dem penge. Da slog det sjældent fejl, at degnen fik bersærkergang, stor og stærk
som han var, greb gårdmanden og rystede ham: Han
skulle vise ham en magt, der var endnu bedre! Hjalp
dette middel ikke, så verfede degnen ham ud af lemmen. Det endte da gerne med, at Elias tilbød forlig ved
en ekstra kaffepuns.
Når en af degnens køer var tyrgal, skulle Justesen
absolut til trækken med den i skoletiden. Det var skolebørnene heller ikke just misfornøjet med. Men meget
kræver mere. De lange frikvarterer til trods ønskede
børnene dem endnu længere. De forsvandt rent fra
skolepladsen. Da måtte degnen efter dem med tampen.
Tøsene forduftede mellem husenes smøger og haver.
Knægtene søgte op i træerne. Der fulgte nu en lang
parlamentering. Pigerne fandt ad bagveje tilbage til
skolen. Drengene ville kun komme ned på den betingelse, at de ikke fik klø. Men Justesen holdt ikke altid
ord. Dog var kløene sjældent farlige, for han stod ikke
længer så godt på benene og blev hurtig forpustet.
Skønt Justesen ejede en vældig sangrøst og gjorde
god brug af den i .kirken, var der dog en gårdmand
og spasmager i Helberskov, Anders Andersen, der ville
ta' tonen fra ham. Det udartede stundom til en storartet duel. Til sidst rejste Justesen sig på de yderste
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tåspidser, satte salmebogen op til den ene side af munden og kunne endelig på denne måde overdøve bonden.
Mange mennesker husker endnu godt, hvor både
den gamle skole og degneboligen lå. Den første hvor
apotek-udsalget ligger, den sidste ved brugsen. Begge
har matrikelsnumrene 2.
Friderich Justesen fortsatte i embedet til 1858 efter
at have været sognedegn i 46 år. Derefter flyttede ægteparret til Aalborg, hvor Justesen døde i Vor Frue sogn
den 5. april det følgende år, og hans hustru kort efter.
Med hr. Justesen var de latinstudere degnes tid
forbi, og seminaristerne overtog. Den første, Anders
Laursen, kom til kaldet i 1858. Skudsmålsbogen udviser, at han var født i 1824 i Røgind sogn, Skanderborg amt, og søn af husfolk. Han tjener som bondekarl
i adskillige år med de fineste vidnesbyrd som »sjælden
flid og opmærksom «. Men højdepunktet af anerkendelse når den unge bondekarl sikkert i følgende, skre,·et af biskoppen selv i samme skudsmålsbog: »Ved en
visitats i Sporup kirke den 18. october 1847 forærede
jeg Anders Laursen eet - af det Stistrupske legat kjøbt
- exemplar af min postille. « Brammer.
Postillen er endnu i familjens eje.
I 1848 indkaldes Anders Laursen til militærtjeneste, men er atter i sin gamle plads efter 16 måneders
forløb. Tre år senere i 1852 meldes han til afgang til
Lyngby seminarium i Århus amt, hvorfra han i september to år senere udsendes med hovedkarakteren
'' meget duelig << og i vandel >> rosværdig «. I ikke mindre
end seks fag har han rent ug. Dog er der en ulempe for
ham som vordende lærer i landsbyen i den tilføjede
bemærkning: >>Sang i kirken kan han som forsanger
e i foreståe. «
23'
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Efter at have været hjælpelærer i Visborg blev han
kaldet til skolelærer i Kielstrup skoledistrikt i Vive pastorat, men allerede året efter beskikkedes han til Als,
hvor han kom til at virke i ca. 30 år.
Stedets skoleforhold var i begyndelsen højst utilfredsstillende, indtil man en halv snes år senere endelig
fik bygget ny skole, hvor den stedlige brugs i mange
år havde lokaler, inden en helt ny blev opført.
Der var nok for den unge, energiske lærer at tage
fat på. Han huskes af mange for sin pligtfølelse og fm
sin strenghed både med tamp og udenadslære, men høstede til gengæld sine foresattes højeste anerkendelse.
Således skal biskop Swane i mange læreres påhør have
fremhævet »skolelærer Anders Laursen i Als som stiftets ypperste religionslærer. Men dette resultat kostede
vist også børnene adskilligt af sved og tårer.
Marinus vVested, Kaj Munks allerførste lærer, og
som har gået til skole hos A. L., fortæller: ... sådan en
alvorsmand! Aldrig lod han et smil gå over sit strenge
åsyn, og ofte havde han en lang hale efter sig af arme,
grædende børn, der skulle følge ham med hjem til gården for at sidde efter.«
Som borger var A. L. en særdeles ivrig afholdsmand
og var en af førstemændene i stedets ædruelighedsbc·
vægelse, hvis medlemstal blev det største i noget dansk
landsogn.
Ved flid og utrolig sparsommelighed, trods disse
tiders usselige løn, viste A. L. det kunststykke, at han
efter en lille snes års forløb som lærer så sig i stand
til at købe en gård. Denne drev han ved siden af den
øvrige gerning. I december 1860 havde han giftet sig
med Ellen Marie Hansdatter af Als udflyttere. Der var
to børn i ægteskabet.
Da A. L. ikke selv kunne forestå kirkesang, skønt

Om degne- og skoleforhold i A.ls, Ø. Hurup, Helberskov 357

han havde embedet som sådan og fik løn. tiende og
offer derfor, måtte han sørge for en anden dertil. Det
blev da enelærer Stærdahl i Helberskov, der blev kirkesanger.
Det følgende, hvor utroligt det end lyder i vore
øren, er et vidnesbyrd om den tids små penge og trange
kår. Dog begge læreres regnskaber godtgør det sort på
hvidt. Men denne lidt stilfærdige, pligtopfyldende, myreflittige og nøjsomme mand udførte denne krævende
gerning, helligdag efter helligdag og alle kirkelige handlinger året rundt, og dette store sof,'Il havde endnu kun
een kirke, for 20 kr. pr. år.
Der er da også al grund til at nævne denne lærer
og kirkesanger, der altså i praksis var sognets degn i en
lang årrække, selv om han ikke boede i kirkebyen.

Niels Chrii>tensen Stærdahl var født 5. august 1821
i Vebbestrup, søn af derværende kirkesanger og skolelærer. Som tyveårig hjalp han sin syge far i embedet.
Afgik fra Lyngby seminarium med karakteren »meget
duelig«, var derefter hjælpelærer i Bjerregrav og i to-tre
år huslærer på Restrup. Kom derfra til Helherskov i
maj 1849 og virkede her, indtil han i 1892 søgte sin
afsked.
Stærdahl var efter sigende en lille, spinkel mand,
tilsyneladende ikke med mange kræfter. Men han satte
sig snart i respekt, om det havde skortet derpå. Han
skildres af alle som en ihærdig slider, såvel i skolen
som på den tarvelige jordlod, der dengang hørte til
embedet. Et bevis på hans uhyre arbejdsomhed vises
endnu i Helberskov, hvor ban planerede et stykke jord
i kanten af >> Bjerget «. Her skabte han sig selv et hjem
til sine gamle dage, byggede hus og anlagde have.
Ved kirkesanger Justesens fratræden, har Stærdahl
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da fået tildelt kirkesangen i Als, en afstand på næsten
tre kilometer. De tyve kroner i løn har næppe kunnel
betale de slidte støvlesåler.
For året 1878 har Stærdahl givet oplysning om sine
indtægter således: Akcidenser (barnedåb, bryllup, begravelse) 39 kr. 07 øre. Højtidsoffer (jul, påske, pinse
og mikkels) 68 kr. 99 øre, hvortil kom den faste løn
af 6 tdr. rug og 10 tdr. byg in natura. 16 tdr. byg efter
kapiteltakst og et personligt tillæg af 5 tdr. byg. Kapiteltaksten var dette år for rug 11 k. 37 øre og byg 11 kr.
og 06 øre. Det blev ialt en kornløn af 411 kr. 08 øre.
Hertil kommer den føromtalte kirkesangerløn af 20 kr.
og skolepenge 48 kr. - 1 kr. for hvert skolesøgende
barn. Endvidere var beboerne skyldige at levere »skolefoder« og brændel. Dette beløb sig til 128 lispund hø.
192 lispund halm og 9 favne ellebrænde.
Endvidere kom dertil indtægten fra skolelodden, eu
sandet mark på 4 tdr. land. Nævnte år avlede lærer
Stærdahl - sikkert kun ved ihærdigt slid og ret begunstiget vejrlig - ialt 8 tdr. rug, 5 tdr. byg, 5 tdr.
havre, 12 tdr. kartofler og 8 tdr. gulerødder. Den sidste
foderart var Stærdahl den første på egnen til at indføre.
Også Stærdahl ventede med at vælge sig sin udkårne, indtil han sad i fast embede. Det blev en gårdmandsdatter i Odde, Maianne Christensdatter, der var
en del yngre end han, men døde 45 år gammel i 1878.
Der var seks børn i ægteskabet. Flere børnebørn bor
endnu i sognet.
Stærdahl søgte sin afsked i 1892 og nåede næsten
de fire snese, da han døde i 1900. Men fem år før afskeden var kirkesanger-embedet overtaget af Anders
Laursens efterfølger i 1887, Søren Christian Sørensen
Bach.
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Denne var født i Gudum, Fieskum herred, som søn
af gå,r drnand og mangeårig folketingsmand for Bælum
kredsen, Søren Christian Sørensen Kok og hustru Kirsten Sørensen Bach. Det var altså moderens efternavn,
der fulgte ham, og som han fik ved kgl. bevilling.
Som ganske ung korn han på Fjellerad højskole
hos Th. Bjørnbak. Det var i bondens oplysningstid.
Her fik han indgivet lyst til læsningen, og da faderen
som rigsdagsmand måtte være en stor del af tiden i
København, syntes det hensigtsmæssigt at lade sønnen
gå på Blågårds seminarium. Herfra udgik han med hovedkarakteren >> meget duelig « i maj 1885, knap 21 år
gammel.
De næste par år er Bach hus- og hjælpelærer, nok
også nogle måneder hos Th. Bjørnbak, indtil han i 1887
i februar kaldes til andenlærer-embedet i Als. Og da
førstelærer A. Laursen det følgende år søger sin afsked
- han dør forresten få måneder senere - bliver Bach
hans eftermand.
Bach var en særdeles dygtig og anset lærer og var
en mand af mere end almindelig fysik. Der fortælles,
at hans »vældige røst fyldte kirkens hvælvinger, så
folk måtte græde af rørelse.«
Selv om skolen kun var 30 år, fandtes bygningen
ikke længer tidssvarende, oghvadbørnetilgangen angår,
havde den fået slagside. Langt de fleste børn korn fra
vest. Mange yngre folk havde bosat sig på den så·
kaldte Als Mark og Als Hede, som også Buddum havde
fået flere udflyttere.
Den ny skole skulle ligge et par små kilorneter uden
for byen. Var stedet end mere centralt beliggende for
børnenes skoleveje, var pladsen dog ikke god, sundhedsmæssigt set, lav og sumpet som den var. De læs
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grus, der er dumpet på den skoleplads, har det vist
ikke været let at holde tal på.
Skolens flytning bragte også ulemper for lærerfamiljerne. Ikke alene blev der langt til by og kirke, men
de kom også til at savne de bekvemmeligheder og sanitære forhold, som byen efterhånden forbedredes med.
Den ny skole er altså den nuværende, og kom den
end under tag inden vinteren 1889, toges den først i
brug om efteråret det følgende år. Dog duftede væggene
endnu af nybrændt kalk og træværket af frisk maling,
da Bach med sin purunge hustru og deres første barn
flyttede ind.
For sædvanen tro fandt også denne kirkesanger sig
en brud blandt sognets piger, Ane Dorthea Jørgensen,
hvis forældre, Johan Carl August Jørgensen og hustru
Maren Jensdatter, var forpagtere af præstegården. Men
hendes farfar havde været farende svend i rokkedrejerfaget og medbragt kone og søn fra den pommerske
kyst.
I Bachs ægteskab kom to piger. Den ældste, Clara,
blev selv lærerkone, idet hun blev gift med Ove Rand,
forhen Vistoft i Randers amt, død i Als 1940. Clara
Rand bor sammen med sin mor ved Als dam og er
kirkens organist. Den yngste datter, Agnes, er gift med
forfatteren Carl Raaschou og var i 30 år lærerinde i
Saltum skole.
Lærer Bach krøb ikke for hverken skolekommission
eller sognepræst, som følgende træk viser.
Ved den årlige præmieuddeling til skolens to flinkeste elever anmodede skolekommissionen lærer Bach
om at opgive navne. Denne fremhævede da en pige,
som havde gjort sig særlig fortjent. Men ved præmiernes uddeling blev hun alligevel forbigået. Da børnene
havde forladt skolestuen, . skulle Bach i harme »have
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slået i bordet« og sagt skolekornmissionen besked "i en
højrøstet og ubehersket tone.« Nu krævede denne en
midskyldning af lærer Bach.
Den undskyldning korn aldrig.
Lærer Bach var dog ikke så sund og stærk, som
hans legemlige udseende turde formode. I flere år
måtte han holde vikar i embedet. En lammelse gjorde
hans færden vanskelig, og i 1919 så han sig nødsaget
til at søge sin afsked, desværre seks måneder før en ny
lønningslov. Pensionen blev meget lille, og endnu mindre for hans enke. Hun lever her endnu, mens lærer
Bach døde i 1924, 59 år gammel.
Sygdorn forfulgte også eftermanden i embedet, Jens
Peder irfilckelsen, der kun virkede aktivt som kirkesanger og skolelærer et års tid. En mavekræft gjorde det
umuligt for ham at fortsætte. Hans embeds åremål
blev da kun to. Han døde allerede 1921 i Bjerringbro,
hvor han havde sit hjem, og hvor faderen var portør.
Efter alle udsagn skulle J. Peder Mikkelsen have været
en dygtig, livlig og afholdt lærer, og der var stor medfølelse i sognet med den unge enke og de to små drenge,
af hvilke den ene var plejesøn. Enken, hvis fornavn var
Frida, blev senere leder af K. F. U. M. hjemmet på Bornholm, hvor hun stammede fra.
Blandt de mange stedfortrædere og hjælpelærere,
der især under kirkesanger Bachs sygdorn havde været
i embedet, blev den nuværende kirkesanger og førstelærer, Helge Rasmussen, kaldet til Als i 1921. Han
havde da været i Blenstrup skole i to år.
Han er født i Årslev Mølle ved Brabrand i 1896,
hvor faderen, Gunnar Rasmussen, gift med Signe Hansen, først var bager, senere lærer både i fri- og kommuneskole.
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Helge Rasmussen har seminarieuddannelse fra Jonstrup og er gift med Hertha Helene Julie Fisker, datter
af engmester Peder Nielsen Fisker og hustru Marie
Sofie Andersen af Funderholme, Silkeborg.
Den rasmussenske familje er bleven en udpræget
lærerfamilje, idet tre sønner og en svigersøn allerede
er lærere i folkeskolen, og endnu en søn forbereder sig
dertil.
Den nuværende »degn« er da den tolvte i rækken
siden 1630, der har været kirkesangere ved vel nok
Himmerlands skønnest beliggende kirke.

Il.

ØSTER HURUP SKOLEFORHOLD OG LÆRERE
1770- 1915
en korte, men vandrige Haslevgårde å, der afvander Lille Vildmose, skiller det par og tyve kilometer lange Als sogn i en mindre nordlig og en større
sydlig del.
Bebyggelsen af denne nordlige egn med skarpere
jorder, side kær og store skovstrækninger er tydelig
nok foregået på et noget senere tidspunkt end den sydlige. Herom vidner stednavne som Hedegårde, Tueren,
Langrim og Tovt.
Også kårene har for denne del af sognet været
andre indtil udskiftningen omkring 1800-tallet. Her var
langt til herregårdene, der ikke i den grad kunne udnytte deres livegne bønder. Udover lidt pligtarbejde i
bøslet og høst og grøftningsarbejder på Vildmosegården synes bønderne i denne nordlige del af sognet at
være sluppet lempeligt for hoveriets plager.

D

Ved den tid, hvor de første skrevne beretninger om
landsbyen Rurups skolevæsen findes, er Gudumlund
den største jordejer. Det er i 1771:
»Hurup skole er opbygt af Frue Majorjinde von
Buchvalt, Frue til Gudumlund, som er den største ejer
i dette skolerlistriet ..... «
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Den første skole har øjensynlig ikke været ret solid.
I en senere indberetning fra 1814 af provsten Thøger
Lassen Haugaard gives en beskrivelse af skolen, der
viser sig at være den anden på omtrent samme sted
som den første:
»Skolebygningen bestod af 10 bindinger, hvoraf de
3nde vare til skolestue. Fra gulvet til loftet vare 3 alen
og ikkun 4 1/2 alen bred, da skoleholderen i sommer ved
et skillerum havde indrettet i den nordre side et lidet
kammer og gang til kjøkkenet, der bestod af l binding. Skoleholderens dagligstue var 2 bindinger, l kammer og forstue 2 bindinger. Robuset var 2 bindinger.
Desforuden havde skoleholderen på den nordre side
af skolen bygget 4 bindinger til foder.
Bygningen bestod af egetømmer og klinede vægge,
og i skolestuen var jordgulv. Skolestuen syntes at være
alt for liden til at rumme ungdommen, som dog let
kunne forandres ved at borttage det opsatte skillerum.
Stuen kunne blive højere, når bjælkerne bleve lagte
på rimmen, og gulvet, som ligger meget højt over den
sædvanlige overflade, blev sjunket og belagt, enten med
fjæl eller muursten. Vinduerne manglede de befalede
hængsler og kroge for at kunne oplukkes. Borde og
bænke trængte og til forbedring. I skolen fandtes en
god, men liden kakkelovn. Af bøger fandtes ingen uden
en defekt bibel og en ny af Histrups.
Skoleholderens egen bopæl var antagelig. Taget behøvede reparation. Skoleholderen begjærde, at de bekostninger, han havde gjort på de 4 bindinger hus, som
han selv havde bygget til at forvare foder og tørv i,
måtte blive ham godtgjort.
Ved skolen fandtes en liden have, og østen for skolen var en liden toft, hvor skolen før havde stået. Endskjønt skolens tillagte jorder vare meget sandige og for
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det meste ringe, bleve de dog ansete at være tilstrækkelige til at græsse 2 køer og 6 får. Af ildingsbrand havde
han hidtil nydet 37 læs hedetørv og undertiden fået
tilladelse til at sanke noget gammelt træ i Tofte skov
til hjælp. Til vinterfoder har han hidtil nydet 1 /2 lsp. hø
og 1 /2 lsp. halm af hver td. hartkorn, som beløb sig
til lidt over 40 lsp. af hver slags, men efter fundatsen
skulle han have fået 12 lsp. hø og 12 lsp. halm af hver
td. hartkorn. Hans løn haver været 6 rigsdaler i penge
og 6 tdr. rug og 6 tdr. byg årlig.
Beboernes antal i districtet, som haver hartkorn, er
43, og desforuden 12, som have jord og intet hartkorn.
og 8 huse. Antallet af skolesøgende ungdom fra 6 år,
som er i districtet, beløber sig til 55 , hvoraf 10 haver
over en fjerdingvej til skolen og haver hjemme i Tofte,
Kragelund og Sandhusene. «
Alt er yderst småt og primitivt. At skoleholdereu
med kone og mange børn ser sig nødsaget til at stjæle
sig til et ekstra kammer på bekostning af den i forvejen alt for lille skolestue, der daglig skulle rumme :~0
børn, er vel forståeligt, set med nutidens øjne.
Men samme skoleholder må alligevel rive skillevæggen ned igen. Det er heller ikke sandsynligt, at han
nogen sinde fik godtgørelse for sit udlæg til de fire fag
udhus. Det fremgår i hvert fald ikke af regnskaberne
dette år eller de følgende.
Indkøb af skolebøger forekommer overhovedet ikke
før i 1815, hvor der for hele sognet anskaffedes et dusin
salmebøger og atten a-b-c-bøger samt nogle få læsebøger til 3 mark pr. stk. Hver salmebog koster den høje
pris af to rigsdaler. - Det bringes i minde, at skoleholderens kontante løn i penge var kun 6 rdlr.
Skolens murstensgulv, som foreslået af kommissionen, findes der ikke nogen post for. Heller ikke det på-
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trængte øvrige udstyr er der rørt ved. Det gamle fortsætter sikkert endnu i tyve år.
At der i disse hen mod to hundrede år - med
biskole i Tofte-Sandhusene af og til fra 1817 til 1912
- må forekomme en blandet skare af skoleholdere og
-lærere, siger sig selv. De har levet under yderst trange
kår. Dem har de måttet dele med nordsognets gennemgående fattige husmænd og fiskere. Den sandede jord. lod, der hørte til skolen, kunne næppe omsættes til at
berige skoleholderens trange spisekammer. Der skulle
spinkes og spares og leves i yderste nøjsomhed, om
lønnen skulle slå til.
Kun et næsten uvurderligt gode var stedets adgang
til billig fiskemad.
Det er vel rimeligt at antage, at der har været holdt
skole i Hurup ligesom i sognets andre distrikter fra
1747. Desværre kender man kun navnene på skoleholderne fra sognepræstens indberetning i 1771. De to første døde som unge mænd. Des længere holdt den førstes
enke ud, idet hun blev gift med to af de efterfølgende.
Dette var i hine tider en »fornuftig << fremgangsmåde ,
der måtte tjene det dobbelte: en skoleholder fik både
embede og kone, og denne sidste var forsørget, og pensionsbidraget løst. Praktisk. >>Bide og brænde hjælper
mange i elende.« Ofte var det vel en lakaj hos herremanden eller en kusk hos sognepræsten, der fik overdraget kaldet. Det var jo kun bønder- og fattigfolks
børn, der skulle lære at læse, regne og skrive lidt til
husbehov!
Og kunne da vedkommende skoleholder mure,
tømre, fiske eller skomagerere lidt, så meget des bedre.
Sommeren: var lang, og skolesøgningen ret ustadig resten af året. Ofte var skoleholderne sikkert karle af
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svagt helbred og få legemlige kræfter. De søgte af den
grund en ikke for legemet krævende bestilling. Dette
syntes altså tilfældet med de to første skoleholdere i
Hurup.
I sognepræstens før nævnte indberetning nævnes
skoleholderen som ikke-student. Han bærer det fine
navn Matz Rasmussen Stiernholm.
Han er kaldet til skolen samme år den 9. maj. Han
er gift med Thu,e eller Toue Larsdatter Ferch. Men
allerede mindre end to år efter fortæller kirkebogen
for 1773:
»Den 10. apriil jordet Madtz Stiernholm, skoleholder i Hurup, 32 år, 4 mndr., 2 uger og 3 dage.«
Han har en halvsøster i Ellidshøj ved navn Zidsel
Rasmusdatter Stiernholm, endnu en halvbroder er
handskemagersvend i Aalborg, og en helbror, Antonius
S., er degn i Komdrup-Klarup.
Når man kender navnene på disse søskende, er årsagen denne, at de er nævnt i den gejstlige skifteprotokol for Hindsted herred. Herfra vides også, at skoleholderens ægteskab med Toue Ferch er barnløst. Det
opgjorte dødsbo er meget ringe:
"l dragkiste, 1 rund halvkis te, 1 liden bilæggerovn,
1 sengested med omhæng, hvori der var 1 olmerdyne,
1 bolster underdyne, 1 gl. dito, 2 olmerdugspuder, 1
bolsterpude, 1 par blågarnslagner, 3 træstole, 2 borde,
3 tintallerkener, 1 tin lysestage, 1 stenfod, 1 liden kobberkedel, 1 gl. thekedel, 1 ko, 2 får og lam, samt den
afdødes gangklæder, som alt i alt vurderes til 34 rigsdaler og 2 mark. «
Begravelsen havde kostet 10 rigsdaler, og der var
en lånegæld til degnebroderen på 40. Det var ikke så
lystne kår for den unge enke. Men så går hun i arv
til eftermanden: Rasmus Christensen Brøndum.
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Dennes virksomhed som skoleholder strakte sig
ikke over syv år, da han blev begravet den 27. august
1880, kun 33 år og 8 måneder gammel. Må altså være
født i januar 1748. Hvor siges ikke, om ikke efternavnet fortæller det. En søster til ham er gift med en
Knud Pedersen i Hurup. I ægteskabet er der to børn drengen Mads på fire og pigen Maren på to år.
Det jordiske har ikke forbedret sig stort. De 55
poster i indboet- lige fra gangtøj, Il).øbler, sengetøj til
husdyr- værdsættes til 45 rigsdaler. Dog er der
denne gang nævnt en besætning - foruden koen på 4 høns, 5 får og 5 lam, og desuden 5 bistader.
Tredje gang - den 25. marts 1781 - står Tove
Larsdatter Ferch brud med sin tredje skolebolder:
Søren Jepsøn.
En gammel overlevering fortæller, at denne havde
været provst Hangårds kusk og af ham gjort til skoleholder. Dette må dog bero på en fejlhuskning, da Søren
Jepsøn har været skoleholder i adskillige år, før Haugaard kom til embedet. Men det er troligt, at Søren
Jepsøn har været kusk hos Irgens, da denne først døde
i 1787 . De ovennåde langsomt trukne, undselige bogstaver i skoleholderens navnetræk, som de findes i den
underskrevne regnskabsbog, kunne tyde derpå. Det er
fingre, der er vant til at gribe om redskaber eller holde
på en tømme. Forresten skal han have været en særdeles dygtig hustømrer. Endnu skal der være bindingsværk i Hurup, tilhugget og formet af hans økse og
hånd.
Søren Jepsøn opnår at blive jubellærer, idet han
virker i embedet i mere end halvtreds år. Det er måske
noget betegnende, at han falder samtidig med den
gamle skolebygning i 1832. Han er nu 78 år og af skrøbeligt helbred. Store sorger er overgået ham. Så tidligt
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som i 1800 døde hustruen Tove Larsdatter Ferch. Hans
anden hustru - Maren Nielsdatter, - med hvem han
har flere børn, dør i 1831. Året efter dør sønnen Peder Sørensen, - der under faderens svaghed hjalp
med at holde skole og var udset til at blive hans eftermand. Denne søn er forøvrigt den først uddannede seminarist i Hurup.
Den gamle, opslidte og nu meget ensomme mand,
Søren Jepsøn, sender den ene ydmyge bønskrivelse om
»entledigelse med pension« til skoledirektionen efter
den anden. Afskeden får han. Han lider ligefrem nød.
Pensionen tilstås ham endelig, men først i dødsåret
eller kort før, og den udgør kun en tolvtedel af det lille
embedees indtægter, eller ialt årlig 4 skp. rug og byg
og 2 rigsdaler 24 skilling i penge.
Søren Jepsøn dør den 6. oktober 1836, næsten 71 år
gammel.
Den tredje skolebygning er imidlertid rejst i 1833
til et kostende af 328 rigsdaler. Meget af arbejdet og
kørselen er af stedets beboere gjort uden vederlag. Den
ny skoleholder, der er seminarist, nævnes Jeppe Jensen.
Han er barnefødt i Veddum, Skelund sogn. Den 12.
januar 1833 havde den da 24årige hjælpelærer i Als
holdt bryllup med den 22årige Marianne Charlotte
Nielsdatter Bornholm sammesteds. Denne Bornholmfamilje var en møllerenke med et halvt dusin voksne
børn, der var kommen til Als Kro fra Korup Mølle,
men flyttet dertil fra Vendsyssel.
Jeppe Jensens hu står dog højere end til at være
skoleholder i et fattigt fiskerleje uden kirke. Han stiler
til degn. Om dette fortælles en ikke umorsom historie.
Jeppe Jensen søgte embedet som degn i Hadbjerg ved
Randers. Fra en krybskytte erhvervede han sig da et
24
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krondyr. Med dyret i vognen og selveste sognefogden
Laust Toft i Nr. Hurup som kusk agede han til provsten i Randers. Den gode provst lod sig naturligvis ikke
bestikke. Men efter mange forespørgsler om uddannelse og eksamenskarakterer lod provsten falde en bemærkning om, at hans kone holdt så meget af dyresteg. Så kørte de to mænd krondyret om til køkkendøren og læssede det af. Jeppe Jensen blev godt nok
forflyttet til Hadbjerg.
Denne forflytning synes at være sket midt i skoleåret 1842, idet der i regnskabsprotokollen er indført
iøn, udbetalt til to lærere, »Skolelærer Jensen og siden
Poul Mouritsen «.
Denne sidste var den senere så bekendte, oplyste
bonde på fødegård~n i Haslevgårde, som han måtte
overtage og dermed afbryde sin lærergeming, da hans
ældste bror døde.
Den 6. januar 1843 kaldes en seminarist Peder Hansen til Hurup skole og tiltræder en måned senere, men
allerede i juni præsenterer hr. Hansen et nyt beskikkelsesbrev for den forbløffede skolekommission. Kaldet
lyder på Hou skoledistrikt i Hals sogn. Og Peder Hansen glider lige så hurtigt som ukendt ud af skolens
saga, uden det da skulle være af den grund, som en
overlevering levner ham, at han »følte sig trådt over
tæerne, fordi en mand i Fruerlund - Rytter Peder var bleven så ædendes gal på ham.«
Den følgende lærer er seminarist Hans Jensen. Han
beskikkes allerede i juli og kaldes fra Vadum Torp i
Va dum sogn. Er gift og 43 år gammel og er bondesøn
fra Gammel Hasseris ved Aalborg.
I samstemmende beretninger skal han have ført en
omtumlet tilværelse, snart som lærer, så som bonde og
endelig som murer. Hans kone, Thomine Christine
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Thomsen, var født i Norge, hvad der vedblivende
kunne høres på hendes sprog. En søn, Niels Jensen,
blev en kendt som dygtig snedker i Hurup, mens en
datter, Maren Johanne, stod brud med en bager fra
Bælum, Anders Pedersen.
indtil tnidten af århundredet havde Hurup blot
\"æret et ubetydeligt fiskerleje. Nu kom. opsvinget. Dette
skulle fortsættes i dette århundrede og virkeliggøres
med en fiskerihavn i 1935.
En række landsbyer i indlandet krævede et stadigt
forbrug af varer. Det var længe før jernbanen. Havet
var endnu den billige landevej. Det dybe vand gik her
forholdsvis tæt under land. Der var dage, hvor der sås
en hel skov af master fra sejlere, der lå uden for revlerne - skibe, der bragte tjære, tovværk, kolonialvarer, salt, tønuner o. s. v. og sejlede bort igen med
korn og flæsk.
Norsk, svensk, finsk og tysk summede i kroens
skænkestue. Her vandrede rundt mellem de mange gæster først kromanden Gerhard Melchjørsen, bred og
bovn og rødmosset, senere eftermanden, den velagtede
Jakob vVested med sin milde, stærke hustru og kendte
sønner. Ejeren af den sydligere liggende Haslevgårds
Mølle og handelsplads var i argeste lune, fordi forretningen nu gik fra ham. Men Hurup voksede. Tilflyttere
ankom. Børneantallet sprængte helt skolens rammer.
Noget aflastede det vel, at der holdtes en »gå-på-omgang-lærer« med vinterskole i Tofte-Sandhusene, men
ikke tilstrækkeligt.
Skolelærer Hans Jensen var som før nævnt murer.
Han købte sig en grund og byggede hus - en aldersbolig, der blev kaldt »Godthåb«. Den blev omdannet
til pogeskole, og Snedker-Peters kone, Petrine Gjervig,
24°
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født i København, blev af skolekommissionen »anset
for skikket til at være lærerinde.« Hun tager sig af
pogene for en løn af 12 rigsdaler for fire måneders
skole. Senere udvides tiden til et halvt år, og hende~
løn forhøjes til tyve.
Ved vinterskolens begyndelse i 1865 antages til
hjælpelærer Jens Nielsen, søn af gårdmand Niels Jørgensen i Fruerlund. De vise medlemmer tager dog forbehold med: »Jens Nielsen anbetroes undervisningen
af anden klasses underste afdeling med undtagelsen af
religion, hvilket fag hovedlæreren fremdeles beholder. «
Endvidere siger protokollen: >>Mod selv at holde sig
med kosten begjærer han i nævnte halvår 28 rigsdaler,
der indrømmes ham.«
Skønt Hans Jensen oprindelig havde stillet sit hus
til fri rådighed, endog tilbudt ildebrændsel, fik piben
en anden lyd efterhånden, og han møder med rimelige
krav om lejeudgifter, betaling for nedbrudte skillerum
og godtgørelse for brændsel. H vor nødigt end den karrige skolekommission vil, må den dog langt om længe
bøje sig og betale, da kravet også kommer fra skoledirektionen.
Disse senere år af Hans J ensens skolelærertid står
det skralt til med hans helbred. Endnu levende gamle,
der har gået i skole til ham, fortæller, at han meget
ofte måtte holde sengen, og når han endelig var i skolen, kunne børnene opføre sig omtrent som de ville.
Der var ikke kræfter hverken til at lære dem noget
eller til at holde styr på knægtene, og unge hjælpelærere skiftede tit.
Knap 66 år gammel 1868 i august dør Hans Jensen .
Ingen sten på Als kirkegård fortæller, hvor han blev
begravet. Hustruen døde i samme alder tre år senere.
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I hele femkvart år er Hurup skoledistrikt uden fast
førstelærer. Skolen er i støbeskeen, og der er uenighed
mn, hvordan skolen bedst skal ordnes. Skal alt skolearbejde samles i Hurup, eller skal der skabes en selv-stændig skole i Tofte-Sandhusene? Bølgerne går højt i
skolekommissionen, fordi den sidste ordning betyder
dobbelte udgifter. Det bliver dog denne opfattelse, der
sejrer. Men makværk er det, hvad eftertiden viste. For
at lette børneantallet i selve Hurup, bestemmer man,
at børnene i Nr. Hurup skal gå i Tofte- Sandhusene
skole, hvor antallet ikke er nær så stort. Men man
havde ikke regnet med de gæve Nr. Humper, der nægter at sende deres børn nordpå ad dårlige veje, hvilket
havde til følge, at deres børn troppede op på vanlig
vis i Hurup skole, der vedblev at være overfyldt. På
den anden side fik Tofte-Sandhusene ikke tilstrækkelig
tilgang, så læreren der blev forarmet og straks søgte
hedre græsgange.
Dog i december 1869 følger ansættelserne med fuld
musik. Seminarist J. Thomsen forflyttedes fra Kraghede skole i Brønderslev sogn til skolen i Tofte-Sandhusene, og til selve Hurup by ansættes seminarist Niels
Christian Pedersen.
I middelalderen var store dele af Als sogn dækket
af mægtige egeskove. Endnu kan man ved dybpløjning
eller gravning på lave steder se stubbe og rødder
komme for dagens lys af en sådan enlig kæmpe - et
ærværdigt minde om en tid, før el, bøg og fyrr tog
føringen.
Rækken af sognets skolelærere har også haft sine
kæmper. Som en stovt, knudret eg, der indtil for få år
siden var et levn af de seminarister, der ufortrødent
stred for almuens oplysning med få og små midler i
overfyldte, yderst tarvelige skolerum, var også »Gamle
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Pedersen«. Han var udgået fra seminariet i det bevægede år 1864, hvor det danske folk var mærket af
nederlaget, og han skulle opleve et år med af den anden
verdenskrig, inden hans øjne for stedse lukkedes i en
alder af nær hundrede år.
Niels Christian Pedersen var gårdsmandssøn fra
Hald, Ørslevkloster sogn i Viborg amt, født den 25. januar 1843 som søn af Peder Nielsen og Johanne Jacobsdatter.
I en levnedstegning, nedskrevet som firsårig, med
fast og stilfuld hånd og med al manddommens knappe
form og klare omdømme i behold, skildrer han sin
fødegård, sin slægt fra stavnsbåndstiden, sin egen
barndom, ungdommens læreår og den sjældent lange
virketid i Hurup skole. Han blev Rurups anden jubellærer, idet hans lærerår strækker sig over 50 år, deraf i
Hurup alene 45.
Hans skildring af dagens og årets arbejde, juletiden, aftensæde o. s. v. er fortræffelig. I hjemmet, der
er en udflyttergård, rådede den største nøjsomhed. Faderen gik til den yderste grænse i krav om arbejde
både af sig selv, sin hustru, sine børn og tjenestefolk.
Med sit jernhelbred blev han 102 år gammel. Moderen,
noget blidere, en gårdsmandsdatter fra nabobyen
Lundø, fulgte ham både i sparsommelighed og arbejde.
Hjemmet blev efterhånden ret velstående, og der bley
slækket noget med de strenge krav. Det blev da besluttet, at den ældste søn, der havde vist gode evner hos
både lærer og præst, nu kunne undværes på gården.
Efter et par vintre som hjælpelærer søger N. C. P. optagelse på Ranum seminarium.
Han slutter det treårige ophold i 1864 med højeste
karakter. De næste fem er optaget med- foruden kongens trøje - forskellige vikar- og lærerpladser. Nævnt
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i rækkefølge: Hvidbjerg vest for Skive, Skals, hvor han
mødte sin skæbne, der som hustru blev ham en trofast
livsledsagerinde i over 54 år, og endelig Almtoft, hvorfra han kaldtes til Hurup. Desuden var han også et par
steder privat- og huslærer. Under alle forhold og hvert
nyt sted - lige fra en temmelig dramatisk ankomst til
Ranum til de Als sognepræster - finder man en skarp
iagttagelse og karakteristik af mennesker, han mødte.
Endelig sidst på året i 1869 kommer han til Øster
Hurup »et kummerligt embede«, som han må
»nøjes<< med, da han ikke kan forestå kirkesang. Dog
får han embedet blandt 32 andre ansøgere.
» Skolebygningen var ikke meget gammel eller meget
dårlig; den afgav efter datidens forbedringer en nogenlunde tilfredsstillende lejlighed til beboelse, og udhuset
var ganske nyt, men skolestuen var uhyggelig. Murstensgulv med mursten stående på kant; et bræddegulv havde været billigere; men et sådant var naturligvis for fint og upassende i en skolestue. Da murstenene
var af blød beskaffenhed, havde børnene dannet dybe
gangstier på de stærkest befærdede steder. De fleste
vinduer var så gamle, at de små ruder skinnede i alle
regnbuens farver. , Væggene var bindingsværk, hvor
hvor stolper og løshotte trådte stærkt frem i stuen,
fordi disse var tykkere end muren; et umalet bjælkeloft; to brede, flade borde, hvis flade hver hvilede på
6 nedrammede pæle i jorden, i tidens løb skubbet således, at bordene hældede snart til den ene side, snart
til den anden. På den ydre side af bordene faststående
bænke, på den indre side af bordene løse bænke, som
ofte væltede med rabalder; en gammel bilægger, som
var sammenskruet med jerntråd. Til dette billede af en
skole svarede dens forsyning med undervisningsmateriel; ingen legeplads; ingen gymnastikapparater. Hver-
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ken skolekommission eller sogneråd havde forståelsen
af skolens lave kulturtrin; manglende offervillighed.
Præsten og provsten var ligeglade, hvorledes end stillingen var. <<
Det følgende forår hjemfører lærer Pedersen sin
brud, en gård- og kromandsdatter fra Skals, Karen
Marie, f. Andersen.
En datter, overlærer, frk. Thora Pedersen, Østermarken skole, Aalborg, fortæller om denne hjemførelse
til vogns den 75 km lange tur efter et tre dages bryllup:
"Min mor har fortalt, at da de kom til Haslevgårdes
bakke, blev hun betaget af det skønne syn, som udsigtep_ fra bakken ud over Hurupbugten er. Men fik min
mor et løft ved at se ud over den egn, der i 54 år skulle
blive hendes hjemsted, var det neppe opløftende for
hende at tage sit hjem i besiddelse. Skolen var en gammel, forfalden bindingsværksbygning, og min fars bohave bestod af en slagbænk, et simpelt bord og en træstol, hvis ene bagben var revnet og derfor omvundel
med seglgarn. «
Enkelte småforbedringer på bygning og i skolestue
var kun "ny vin på gamle læderflasker«. Endnu i otte
år vedvarer de trange forhold. Endelig ordres sogneråd
og skolekommission af provst og skoledirektion til at
gøre noget. Lærer Pedersen udfører tegningen, og en
helt ny skole står færdig i 1877 og bruges den dag i
dag.
"Men hvad det indre angår, blev der sparet på materialerne. Skillevæggene blev opført af ubrændte lersten, der over dørene stundom faldt ned. og der var
fodkoldt og fugtigt.«
Børneflokken voksede til langt over 100. Lærer Pedersen er stadig enelærer. Endelig får han lidt hjælp,
først af en af sine egne sønner, senere af en pige,
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»hvem et kvart års højskoleophold havde gjort mere
tom og indbilsk, end hun var i forvejen.«
Til den anden skolestue benyttedes da det før omtalte af lærer Jensen byggede aftægtshus »Godthåb<<,
der forøvrigt senere fik sin bekomst under julestormen
i 1902, hvor det blæste omkuld og aldrig rejstes mere.
Endelig, da lærer Pedersen kan fremvise antallet af
64 børn i samme klasse, brister skoledirektionens tålmodighed med Hurup skolevæsen, og et andenlærerembede i egen bygning oprettes i 1888. Også den bygning står og bruges endnu. Sparet bliver der, og lærer
Pedersen kan ikke undlade ironisk at bemærke: »Naturligvis med lønning og bolig for en ugift, som loven
af 1856 havde givet anvisning på, og som lod formode,
at man ville indføre cølibat i lærerstanden.<<
Dog bliver arbejdskårene fra nu af normale; men
indtægterne er stadig meget små. Frk. Thora Pedersen
fortæller:
>>Hurup lærerembede var slet lønnet, især grundet
på den tarvelige jordlod, sandet og overgroet med lyng
og vidjer, og kun for børnene et eldorado som tumleplads. Knap kunne den føde to køer og nogle får. Men
jord og besætning blev dog passet så godt som hos
nogen husmand. Mine forældre stod op kl. 5 hver morgen. Malkningen skulle besørges, køerne trækkes ud,
og stalden muges, før skolen begyndte. Om foråret såede fai" sit korn, om høsten mejede
han det, om efteråret tog han kartofler op. Man måtte
næsten antage, at skolen var en biting for ham. Det
var den imidlertid ikke. Dog kunne det nok hænde,
at han måtte lade skolebørnene regne eller skrive, mens
han foretog nødvendigt arbejde i mark eller stald.
En dag kom pastor Bech på besøg i skolen, og
læreren var ikke til stede.
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- De er ikke i skolen? s a' præsten, da far kom.
- Nej, hr. pastor, svarede far, jeg skal tjene min
løn også ved at passe min bedrift, og køerne hejsede. «
Indtægterne skulle og kunne slå til. Hjemmet var
ikke blot flittigt, men også nøjsomt, hvortil ikke mindst
hustruen bidrog. Fra sit hjem var hun vant til gårds
arbejde med slagtning, bagning, lysestøbning, spinderok, strikning o. s. v. Mange munde skulle mættes. Børneflokken steg til 10. Atter citeres overlæreren:
>>Jeg har ofte hørt far sige: Havde vi ikke kunet f{,
al den dejlige fisk til så billig en pris, havde vi ikke
kunnet opføde de mange børn.
Ja, fisk spiste vi, og mælk drak vi. Maden var både
rigelig og god. Klæder fik vi til husbehov, og fattigfolk
var vi ikke. «
Et godt hjem er altid >>rigt « set med barnets øjne.
I over halvfjerdssindstyve år var Hurup lærer Pedersens hjem. Efter mere end 45 års lærervirksomhed
der byggede han sig vesten for skolens have et rummeligt hus, hvor hustruen fik lov at leve endnu en halv
snes år, han derimod i 26, og hvor børn, svigerbørn
og børnebørn beholdt et sted, hvor de fandt sig hjemme.
Lærer Pedersen var for befolkningen ikke alene
lærer for deres børn. Hans arbejde i aftenskolen med
de unge varede ved i mange år. Der var langt både til
præst og prokurator. Ved sin ranke og redelige færd
vandt han den jævne mands tillid:
>>Der kom mange folk i vort hjem. Ikke fordi vor
omgangskreds var stor; men mange havde ærinde til
skolen. Der var langt til Als, og far hjemmedøbte der··
for ofte syge børn. Han skrev gravskrift over de døde,
mindeord, som siden kom i glas og ramme. Også i vanskelige anliggender kom folk til far; mange skrivelser
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er udgået fra hans hånd, ja, endog for at være mægler
mellem ægtefæller har man haft bud efter ham. «
Alle vidnesbyrd samstemmer i, at lærer Pedersen
var en ypperlig fortæller og alsidig opdrager, og dog
forlangte han megen udenadskunnen:
»Far var som den tids lærere en stor kateket. Ud
fra dagliglivets foreteelser søgte han at gøre det foreliggende emne forståeligt. - Også bibelhistorien skulle
læres udenad i øverste klasse. Da far var så god en fortæller, har det undret mig, at han lod børnene holde
sig slavisk til bogen; men solid lærdom fik de. Nu
afdøde provst Chr. Wested, som var født i Hurup og
havde gået i skole hos far, sagde engang til mig: Jeg
gik op til studentereksamen i danmarkshistorien med
det, som jeg havde lært af Deres fars undervisning.«
Bror til ovenfor nævnte provst, den senere så velkendte lærer på Lolland for Kaj Munk, Martinus \Vested, har ligeså i sin digtsamling >>Den gamle Kro<'
ristet sin gamle lærer en ærefuld rune i »Gamle Peddcsen << . I prosa har han tillige skildret ham med det følgende:
Lærer Pedersen var en fortræffelig lærer, nøgtern.
men klar, et sjældent godt hoved. Ham kom jeg til al
elske. Ved lærernes sammenkomster var Pedersen pri·
mus motor, den vittigste af dem alle. Ved et lærermøde
engang i Hurup skole havde han >>glemt « at tørre en
forskrift ud på den sorte tavle: Hvor ådselet er, forsamles gribbene."
Utallige er de historier, der fortælles om lærer Pedersens slagfærdighed i ord, ikke alene mellem kolleger, men han undte af et godt hjerte at dukke den
gejstlighed, der følte sig og optrådte overlegen. Lærer
Wested er hjemmelsmand for følgende:
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»Passiar med provst H. i Hurup skole.
Provst H.: Biskop Swane har fortalt mig, at lærer
N. N. var stiftets betydeligste religionslærer.
Pedersen: Ja, det vil jeg skam gerne underskriYe,
at N. N. var en dygtig katekisator. Men nu vil jeg alligevl gerne spørge Dem, hr. provst. Hvorfra har De
Deres flittigste kirkegængere?
Provst H.: Det kan der sandelig ikke være tvivl om.
absolut fra Hurup.
Pedersen: Ser vi det. Men nu må De da endelig ikke
tro, jeg tillægger mig den mindste del af æren derfor,
tværtimod. Nej, forklaringen er den ganske simple:
når Alsingerne har haft en så fortræffelig lærer i deres
barndom, kunne de ikke udholde at høre en sådan
stymper på prædikestolen som deres formand. Mine
derimod ... de er ikke for godt vante.<<
Eller lærer Pedersen kunne rigtig være i drillehjørnet, når præsten overværede en eksamen:
Præsten: Nå, min gode lt~rer Pedersen, så vil han
nok opgive et emne i bibelhistorien, som børnene kan
fortælle om.
Pedersen: Jo ... vi kan jo høre om Abraham.
Præsten: Abraham havde vi i fjor. Forresten ogs<'i
forrige år.
Pedersen: Sandt nok, hr. pastor! Men den historie
kender børnene nu så godt.
Da præsten nu heller ikke fik sin vilje med eL
ønsket emne i danmarkshistorien, gav han kusken
ordre til at spænde hestene for og kørte derfor fra eksamensmiddagen.
- Nå, siger lærer Pedersen til de to tilstedeværende
medlemmer af skolekommissionen. - Pastoren vil nok
ikke spise med. Vi skal endda ha' pandekager. Men
værsgo', følg nu med ind til mor!
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Følgende viser, at lærer Pedersen heller ikke gjorde
sig underdanig, selv når biskop Swane kom på visitats.
Denne rakte som bekendt to fingre til præsten, mens
læreren måtte nøjes med een.
Der skulle fortælles om biskop Absalon. En del af
overhøringen faldt således ud:
Pedersen: - Sig mig, børn, hvem var Absalon?
Børnene (i kor): En bisp.
Pedersen- Rigtig børn. Men hvad er en bisp.
Et lyst hoved: - en slags præjst.
Pedersen:- Ja ... ja! En slags præst ... en højere
præst. Men var han ikke andet end bisp?
Børnene: - Høvedsmand!
Pedersen: ~ Meget rigtig. Sådan kaldte man dem i
gamle dage. N u kalder man dem officerer. Han var
altså også soldat foruden at være præst. Se, børn, dengang kunne præster, ja, selv en bisp gå i krig og kæmpe
for fædrelandet, men nu om dage, bitte børn, bli'r de
nok hjemme og hytter deres gode skind. Tror I ikke
nok?
- Jow! ... jow! lød det samstemmige svar.
Andenlærerne skifter hurtigt. Det er som en stadig
strøm. I alt nævnes 15 blot fra 1888, dels fast ansatte,
dels konstituerede. To af de fast ansatte når at blive
lærer Pedersens svigersønner. Men alle får de et kønt
skudsmål som medarbejdere undtagen een:
»Andenlærerne skiftede ret hurtigt, var allesammen
vakre, unge mennesker, som skaffede mig og familje
selskabelig glæde med undtagelse af een, en rød socialist, der desværre var den, der blev der allerlængst.
Den sæd, han udsåede, fremkaldte en hidtil i befolkningen ukendt splittelse, der også influerede på skolen. «
Dybe sorger slap lærerhjemmet ikke fri for, grundet
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på nogen af børnenes sygdom-måske gammel slægtsarv. Allerede i levnedsskildringens udredning af slægten bliver man bekendt med, at sammen med de ualmindelig stærke og friske børn er der samtidig et par
stykker, der lider af sjælelig brøst. Således også her i
denne højt begavede familje. Tilmed døde tre af børnene i en ret ung alder: Carl som postassistent i Esbjerg i 1916 fra hustru og tre børn; Anna, gift med
førstelærer Høgh i Hvilsom ved Hobro, i 1928 og efterladende sig søn og datter; Clara fik i en ung alder gigtfeber; under et langt smertefuldt sygeleje måtte den
ene fod sættes af, og hun døde k]ln 24 år gammel.
Endnu en datter, Emilie, blev ligesom Anna gift
med en af andenlærerne ved Hurup skole, Juul Møller,
senere førstelærer i Skørping, derefter i Greve, nær København; nu pensioneret. En af de yngre søskende i
flokken, Otto, er viceskoleinspektør i Århus. Den fjerde,
der har været tilknyttet folkeskolen i et livslangt arbejde, er den kendte overlærer, frk. Thora Pedersen.
forhen Østermarkens skole i Aalborg, nu pensioneret
og boende i samme by. Endelig de to sidste af brødrene, henholdsvis nummer fire og ti i den store søskendeflok, Harald og Thorvald Pedersen, der sammen i
1925 anlagde verdensfirm aet, insulinfabrikken »Novo «.
Alle søskende har stedse vist stor godhed for deres
fødeby og hjemstavn. De sidste har af deres midler
skænket betydelige gaver til oprettelsen af havnen,
vandværket, byens anlæg m. m.
Også lærer Pedersen selv har oprettet et legat pa
5.000 kr., hvis renter skal komme værdigt trængende
i sognet til gode.
Lærer Pedersen søgte og fik sin afsked i foråret
1915. Han var da 72. Den årlige pension beløb sig til
1682 kr. 67 øre.
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»I den lange arbejdstid har jeg kun forsømt skolen
på grund af sygdom i ca. to uger. Dette gode helbred
var min lykke og skolens gavn. Mit skudsmål for lærerdygtighed vil stedets autoriteter og befolkning forelægge. Jeg var til de fleste tider glad ved min gerning
i skolen. Nu vil jeg være glad ved at hvile eller anvende
mine sidste kræfter til anden virksomhed. "
(Uddrag af skolens protokol.)
Da lærer Pedersen fyldte de 90, var han genstand
for ikke liden hyldest fra byens og egnens side. Beboerne va r jo alle hans gamle skolebørn. Om hans stærke
helbred fortælles der i et avisudklip fra samme lejlighed:
»Gamle Pedersen er endnu rask og rørig, og bortset
fra nogen tunghørighed kan han trods sin høje alder
glæde sig ved godt helbred. Han færdes daglig rask
og spændstig ude i byen, arbejder i sin h ave, når vejret
tillader det, og saver brænde som nogen skovhugger,
så hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at han
ikke var over de 70. «
Men endnu skulle han leve og være virksom i 8 1 /4
år. Det kunne da ikke undgås, at han nu stundom
måtte føle sig ensom. Hans første skolebørn var nu
selv gamle eller borte, de sidste nærmede sig deres livs
middagshøjde.
Des større glæde, når børn og børnebørn kom hjem.
»Far vidste, at ensomhed er de gamles lod, og han
fandt sig i sin skæbne.
Far var i mange år tunghør; til sidst var det vanskeligt at råbe ham op. Det pinte ham, at han ikke
kunne deltage i almindelig samtale. Blind eller
næsten blind - blev han også; men til det sidste var
han åndsfrisk. Han lå til sengs et par måneder; han var
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træt. Den 25. april (1941) døde han. I påsken forud,
da jeg var hjemme, sagde han flere gange til mig:
- Var det 45 år, jeg var lærer i Hurup? Det var i
grunden en dejlig tid. Det var dengang børnene var
små, og vi opdrog dem.«
Den gamle, stærke kæmpe-eg segnede. Men nye
agern var for længst udplantet til egnens og slægtens
vel og fremtid.

III.

HELHERSKOV SKOLEFORHOLD OG LÆRERE
1747-1905
elberskov udgjorde i ældre tider den federe del af
sognet. Om ikke just i agerjord, så på anden
måde.
Bortset fra, at Als som kirkeby lagde navn til sognet, var Helherskov langt fra den mindst betydende
del. Var end de om ved 30 gårde sammen med Odde
by, som området bestod af, ikke særlig store - fra
halvtredje til fire tdr. hartkorn - så gjorde de brede
engstrækninger og andelene i Øster Launkjærskoven,
samt ålefiskeriet i Mariager fjord dem indbringende.
Denne solide velstand gav bønderne en selvsikkerhed i væremåde frem for andre i sognet. Man ser da
også, at når der i den tid skulle vælges mænd til sognets
styre, var Helherskov vel repræsenteret. Dette viser
bl. a. allerede den berømmelige rotteproces i 1711, hvor
oldermanden Niels Nielsen, der er den mest fremti·ædende, har hjemme i Helberskov.
I mere end to hundrede år har Helherskov da også
haft sin egen skole og skoleholder. Fra begyndelsen lå
kaldsretten til ejeren af Visborggård, men senere i en
årrække til ejeren af Havnø.
Herom hedder det hos Fribert: Havnø og dets
Ejere:

H

25
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»Oberst Andreas von Arenstorf var største lodsejer
i trende sogne - Skjellum, Visborg og Als. Han lod de
fire skoler, Visborg, Veddum, Als og Helherskov dels
af ny opbygge og dels reparere.
Ved skifte efter oberstens død i 17 64 fik Ha vnø
Visborg og Skjellum kirker, men Als kom til Visborg
(skønt det først var bestemt omvendt). Visborg og
Skjellum skoler blev tillagt Visborggård. Als og Helherskov derimod Havnø, da Havnø nu var største lods ..
ejer i Als sogn.«
Havnøs patronatsret slås yderligere fast ved en personlig underskrift, der findes i en regnskabsprotokol
for sognets skoler:
>>

Dutum Haunøe, den 29. julii anno 1776.

I. A. Arenstorf.«
Med disse stadfæstede beviser skulle der være rammet en pæl gennem den almindelige antagelse, at der
ikke skulle have været skolebygning eller skoleholder
i Helherskov før året 1828. Man har kun villet indrømme, at nogle gårdmænd holdt en vinterlærer, der
samlede børn til læsning i en stue i en gård, der den
dag i dag har skolenavnet knyttet til sig. (Se A. Ulrichsen: Et Skolejubilæum. 1928.). Om denne skolegård og
det rette forhold skal oplyses senere med læreren
»Skuel-Laust«.
I en indberetning til Viborg stift ang. sogn, kirke.
præster, degne- og lærerkald m. m. af sognepræst Jochum lrgens, den 20. nov. 1771, tidsbestemmes sognets skolefundats:
>> • • • Skolerne vedligeholdes i følge den fundation af
5te juny 1747, som er approberet af vedkommende øvrighed i november 17 44 . : . «
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Der vides ikke meget mere om den første skole·
holder i Helherskov end sognepræstens indførelse i kirkebogen:
>> 1760. Jan. 27de jordet Michel Km·marck, 61 år og
2 mdr., skolelærer i Herberschoue. «
Det kan bemærkes her, at i kirkebogen synes det
gennemført, at når talen er om studerte folk, nævnes
stillingen som lærer, i modsat fald skoleholder. Fra
anden side er oplyst, at slægtsnavnet Karmarck er en
kendt embedsmandsslægt, der iblandt flere præster. Der
kan vel gisnes om, at samme Michel Karmarck enten
ikke har været blandt de bedre begavede, haft moralske brist eller ikke haft sangstemme til at kunne fyldestgøre i et degnekald, siden han måtte nøjes med et
så ringe levebrød. Kirkebogen oplyser ikke om hustru
eller børn.
Den følgende Christen Madsen ved man meget mere
om. Han er bondekarl og født i Helberskov. Det hedder
om hans dåb:
» 1737. M a jus den 5te havde Mads Erichsen og
Maren Oloffsdatter af Helhersebone et barn til kirke,
kaldte Christen.«
Forøvrigt er slægten en kendt gård-, sognefogedog kroejerfamilje, der endnu har talrige led og forgreninger i sognet.
Nådigherren til Havnø har ellers ikke tøvet længe
n"led at udnævne den ny skoleholder, idet denne alleI·ede blev kaldet en god uges tid efter formandens begravelse- d. 8. febr. 1760. Dette kunne tyde på, at den
nyudnævnte alt en tid havde passet skoleholderiet til
nådigherrens så vel som forældrenes tilfredshed.
Christen Madsen gifter sig med en pige fra samme
by, Inger Andersdatter. Hun var få år ældre, og sam-
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livet blev ikke langt, idet hun døde i febr. 1772, efter··
ladende to børn til mandens videre forsorg, den tre og
et halvårige Maren og den toårige Mads.
Skifteretsprotokollen giver gode oplysninger om det
jævnt stillede skoleholderhjem. Af de ca. 150 poster
skal her nævnes:
»l gl. slåværk med hus, værdsat til 3 rdl., l dragkiste 4, l bilægger 8, en mængde lagner, pudevår og
bolsterdyner. Af klædningsstykker (hvoraf der nævnes
l dusin eller mere) er særker, vadmelskørter, livstykker, trøjer, servietter af hørgarn o. s. v.; l kattuns kåbe
med sølvsager, 13 pund uld; l blakket ko ... 4 rdl,
2 kalve og lO får.«
Skoleholderhjemmets bøger hører også til de interessante ting, man får oplysning om:
»l bibel, 2 salmebøger, l Bedendes hjerte, l psalmebog, Pontoppidans udtog, l Rejersens sange over evan.,
l Michael Saxes gudelige opøvelsesbog, l Bechs samtale
med den vandrende sjæl, l kogebog.«
Vist en sjælden stor bogsamling for en ikke-studeret mand. Der bliver 50 rdl. i arv til børnene, hvoraf
drengen får »broderparten« - 33 rdl.
Christen Madsen bliver gift igen. Denne gang med
Maren Laustdatter, der overlevede manden i 30 år og
først døde som 90årig enke d. 14. dec. 1836.
Sognepræsten fortæller tillige om skoleholderlønnen, der i 1772 udgjorde - og var forresten uforandret
i mere end fyrretyve år derefter:
»6 tdr. ruug, 6 tdr. biug og 6 rdl. i penge, 24 læs
tørv eller ilding, fri græsning til en ko og 6 får i den
bye, hvor han boer, og 12 lpd. halm og 12 lpd. høe af
hver td. hartkorn i hans districht, som er efter overmeldte approberede skole fundatz.«
)) Skoleholderen lønnes terminsvis. Kornet leveres
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inden novembers udgang. Den ene halvdel af pengelønnen til påske, den anden halvdel til Mikkelsdag, foder
og ildebrændsel leveres 14 dage efter Mikkelsdag hos
enhver skoleholders bolig.«
Dette var så mange år før den kendte skolelov af
1814. Har lærerne endnu ikke krav på retmæssig løn?
Det synes i det hele taget en nåde at få godtgørelse for
skolearbejdet. Således hedder det i 1805:
» Sål~des som foran anført har vi underskrevne skoleholdere dags dato modtaget de af os nådigst forundte
lønninger, som hermed mod vore hænders underskrift
bekræftes.«
Så følger de bre læreres vidt forskellige håndskrifter. Christen Madsen fører en fast, men stilfuld hånd
til forskel fra de to andres mere klodsede navnetræk.
Men i 1806 afløses underskriften af den senere efterfølger, sønnen Laust Christensen. Dog står Christen
Madsen stadig i regnskabsprotokollen som den, der
modtager skoleholderlønnen til og med 1810, hvad der
synes så meget mere mærkeligt, da Christen Madsen
efter kirkebogen er jordet den 9. april 1807. Han har
dog selv i sidste tilfælde været lærer i Helherskov
mindst 4 7 år.

»Skuel-Laust« ved de gamle endnu at fortælle om
fra deres fædre. Da han huskes ved dette tilnavn, tør
det vel formodes, at han, først som skoleholder i mere
end tyve år, senere som selvejergårdmand blandt ligemænd i lige så lang tid, har vundet sine bymænds største agtelse.
Fra et af Laust Christensens tidligere år som skoleholder i Helherskov er man så heldig at have en beretning om selve skolebygningen og de skolemæssige forhold. Det er ved et almindeligt skolesyn, foretaget af
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kommissions-lemmer for skolevæsenet i Als sogn:
Sognepræsten, hr. provst Haugaard, på skolepatronernes vegne, hr. Justesen fra Lindenborg for Hurup skole,
og hr. forvalter Kjeldsen fra Visborggaard for Als og
Helherskov skoler. Som skoleforstandere nævnes sognefogden Rasmus Nielsen fra Als, hr. Søren Smith fra
Helherskov og Peder Christensen fra Hurup. Det er
den 28. nov. 1814.
» ... Hvad den tredie skole, nemlig i Helberskov.
angår, da befandtes hele skolehuset at bestå af 11
bindinger, hvoraf trende var indrettede til skolestue
- bygget af egetømmer med murede vægge. At skolestuen kunne få den befalede højde, måtte bjælkerne
lægges på rimmen. I stedet for lergulvet må være fjæl
eller murstensgulv. Vinduerne, som var tre i tallet,
trængte også til forbedring. Kakkelovnen var ny. Borde
og bænke antagelige. Af bøger i skolen var tvende bibler, hvoraf den ene var Histrups, 6 af Birches små
bibelske historier, en ny salmebog og en bog kaldet
»præstepinen«.
Skoleholderens bopæl, der bestod af 8 bindinger,
var beboelig, dog trængte hans dagligstue til nyt loft.
Af disse 8 bindinger var l, som han selv havde betalt.
Til lade og kohus samt tørvehus havde han bygget
13 fag hus, hvilke han anser som sin ejendom, skoleu
u vedkommende.
Ved skolehuset var en liden have, og af skolejord
havde han 4 tdr. land geom. mål, som neppe fandtes
tilstrækkelig til 2 køer og 6 fårs græsning. Han havde
hidtil fået 6 tdr. rug og 6 tdr. byg og 6 rdl. i penge,
fået 24 læs tørv, og i stedet for 12 lpd. hø og 12 lpd.
halm af hver td. hart korn i skoledistriktet havde han
fået 1/4 skp. byg af hver td. hartkorn, der beløber sig til
3 tdr.
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Skolekommissionen troede (mente), at han burde
have i løn det samme som skoleholderen i Hurup distrikt, neml. 6 tdr. rug, 10 tdr. byg og betaling for 10
tdr. byg, samt og det i forordningen bestemte foder.
Til Helherskov distrikt hører 50 beboere i Helherskov og Odde, hvis hartkorn beløber sig tilsammen
80 tdr hartkorn.
Den skolesøgende ungdom beløber sig til 35. «
Er det allerede virkningerne af den nye skolelov,
der spores? Men her går det vel som de fleste steder,
at man tager reformerne med en sindig ro. Lidt lapperier hist og her kan klare det: Bjælkerne lagt oven
på rimmen giver seks tommer mere luft, og et voksent
menneske kan gå nogenlunde oprejst, lidt mursten over
lergulvet, et par haspe på et vindue ... så kan alt gå,
som det plejer, og uden større bekostning. Hele fjorten
år går der endnu, før man finder det nødvendigt at
bygge en ny skole. Dog finder man i regnskaberne fra
1815 nye udgiftsposter til salme-, lærebøger og a-b-c' -er
som anført »leveret til fattige børn«.
Fristes man til at gøre en sammenligning mellem
sognets to bi-skoler, Helherskov og Hurup, så er den
første uden tvivl det bedste levebrød. Det var ikke,
fordi Helherskov var synderligt større i tdr. hartkorn.
Men skoleholderne var nu engang afhængig af gårdmændenes og andre beboeres både evne og velvilje.
F. eks. har Søren Jepsøn i Hurup i nævnte år 1814
kun modtaget 1 /24 af sin retmæssige hø- og halmlevering. Hurup skoleholdere synes alle at leve i armod
helt op til 1880erne, mens dette sidste kun kendes med
een eneste i Helberskov, og efter alle samlidiges dom
skyldtes dette hangen til brændevinen.
Laust Christensen gifter sig først, da han er mere
end halvgammel, med pigen Ane Kirstine Jens-Fri-
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dericsdatter den 10. dec. 1824. Han er da 46, hun 37 år.
Den første dreng i ægteskabet dør, inden han er år
gammel; den næste lever kun to uger. Det oplyses i
kirkebogen ved dennes fødsel, at skolelærer Laust Christensen, grundet på svaghed, havde taget sin afsked
den l. nov. 1828.
Hvordan det ellers havde sig med det svage helbred, så må Laust Christensen være bleven rask igen.
I hvert fald synes han og hans kone at have levet som
gårdmandsfolk i Helherskov på stedet med matrikelsnummer 25 i byens vestside. Gården hedder endnu
>>Skuelgården«, og dens beboere bliver stadig påheftet
med »Skuel«-navnet. Laust Christensen døde som 77årig d. 29. sept. 1852, og enken et par år senere.
En ny skole rejstes - sikkert på den gamles plads
- til et kostende af 265 rigsdaler. Den blev indviel
d. l. nov. 1828. Da tiltrådte en ny lærer - for første
gang en seminarist Hans Jensen Møller.
Han var født d. 15. juni 1794 i Hjermind i Viborg
amt og var søn af en gårdmand. I en ung alder skulle
han være kommen i væverlære i Randers og arbejdede
en tid som svend. Senere blev han tjener på Visborggård hos kammerherre von Arenstorf. Denne fattede
godhed for ham og befriede ham for militærtjenesten.
Herom berettes følgende:
Hans Møller var udtaget til at skulle gøre tjeneste
hos de Randers lette dragoner. Men under en jagt i
Visborggårds skov faldt han og skrabede sit ene knæ.
Der skete nu en henvendelse til en kirurg i Randers,
en henvendelse, der nok var ledsaget af en brav >>smørelse «.
Følgende attest, der endnu opbevares i familjens
eje, var resultatet:
»Hans Jensen Hjermind af Viborg amts 90. lægd
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no. 109 havde i november 1816 det uheld at få sit
venstre knæ af led og tillige brække knæskallen, og
endskønt jeg efter nogle måneders forløb var så heldig
at få ham nogenlunde restitueret, har han dog siden
den tid til i dag bestandigen klaget over smerte og svaghed i denne del og i denne anledning fra tid til anden
søgt min hjælp. Jeg tvivler derfor med rette om, at han
nogen sinde vil blive duelig til Hans Majestæts Kongens
militære tjeneste, hvilket ham herved efter forlangende
attesteres.
Randers, den 28. september 1817.
J. S. Vestler,
Chirurg ved Jydske lette Drag. Rgmt.

Denne fortræffelige attest skaffede i hvert fald
Hans J. Møller fri for den lange militærtjeneste. Senere
fik en husjomfru på herregården, Eva Kathrine Bak
(Bagge), og han et godt øje til hinanden. Hun var
datter af »hører« Bak (Bagge) i Randers, senere sognepræst i Hejnsvig og Grindsted.
I nådigherren har de en bevågen velgører, der efter
overleveringen tilbyder dem tre ting at vælge imellem.
Hans J. Møller overtager gården >> Nørkjær<< i Skelund
sogn mod en beskeden sum, eller »Murer-Laust'<<s gård
i samme sogn for endnu mindre. Men han kan også
vælge et gratis ophold på et seminarium og senere fa
degnekald, og han tager imod det sidste tilbud.
Efter to års ophold på Snedsted seminarium, hvor
han opnår karakteren »duelig«, holder han bryllup i
Visborg kirke den 24. oktober 1828 og tiltræder derefter sit første embede i den nybyggede skole i Helberskov.
Året derefter får parret en lille pige, der får navnet
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Antonette Møller, som senere i sognet blev så velkendt
under navnet »Jomfru Møller «. Hun døde i Helherskov
som en bedaget dame i 1913, 83 år gammel, og ligger
begravet på Als kirkegård. Hun var dog ikke mere
•jomfru«, end at hun tillod sig at føde en søn.
Men for det unge lærerpar i Helherskov blev virketiden såre kort. Nådigherren havde et degneembede i
vente for dem. Det blev i nabosognet Skelund, og forflyttelsen fandt sted allerede i 1829. Her var han i embede til sin død i 1849.
Dog - endnu til for få år siden vidnede nogle kirsebærtræer i skolens have samt et pilehegn om Hans
J. Møllers pligtfølelse ved at plante træer på skolens
grund. Om Hans J. Møllers evner som lærer lyder det:
Han straffede ikke gerne; men når han straffede, var
det hårdt, og han straffede gårdmandsbørn lige så vel
som husmandsbørn.

Lauritz Ringsted var ligeledes uddannet som seminarist. Var født i Halling sogn, Randers amt, den 25.
april 1802, søn af smed Frederich Laursen Ringsted
og hustru Ane Sørensdatter. Ikke så l~nge efter overtagelsen af kaldet i Helherskov blev han viet i Als
kirke den 21. marts 1830 til jomfru Kirstine Riber .
Den første 27 år gammel, den sidste 29. I ægteskabel
kom en række børn, hvoraf to døde som spæde. Lærerhjemmet måtte stride både med sygdom og armod.
Fra Lauritz Ringsteds ca. attenårige virketid er der
ikke levnet meget at fortælle. Han skulle have været
en dygtig lærer og en god fortæller, når han bare kunne
holde sig· fra flasken og dårligt selskab.
Der findes et meget sigende dokument - et bønskrift om et lån - i en sådan økonomisk vanskelig
situation. Brevet er stilet til de tre brødre, proprietær
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Anders Poulsen på Poulsenseje, samt Lars og Poul
Poulsen:
»Til de herrer Lars, Poul og Anders Poulsen l
I så fortvivlet en forfatning som nogen mand, der
er familiefader, kan være, henvender jeg mig til menneskelige venner med bøn om redning, og denne kan
endnu ske, når De, mine ærede venner, ville forstrække
mig med et lån af 50 rdld., hvoraf jeg forpligter mig til
at betale 5 rdl. årligt, indtil lånet på denne måde er
fyldestgjort. De ville for denne velgørende handling
velsignes af mig, kone og børn, så længe De lever, og
selv have glæde af at have reddet os fra den sørgelige
nød.
Mit løfte om afholdenhed fra al skarp spiritus skal
med Guds hjælp punkligt vorde overholdt.
Helherskov skole, d. 30. oktober 1845.
Deres ærbødige og hengivne,

L. Ringsted.
Skrivelsen gengives kun her og må tages for sit
værd. Fra anden kilde anses den for at være mindre
stemmende med sandheden.
Der fortælles endnu et træk om Lauritz Ringsted.
Det er fra de bevægede dage omkring »Slavekrigen«.
Hin forårsdag i 1848 nedskrev han i skolens protokol:
>>Der var kun få børn i skole, og de som vare der,
vare ilde til mode, da deres fædre var ude til kamp .
.Jeg lod dem derfor gå hjem til en bedre dag.«
Næste år i januar døde lærer Ringsted af en »tærende sygdom«, kun 4 7 år gammel. I mange år levede
Kirstine Riber Ringsted hos en datter og svigersøn.
Denne var fastlods på Als Odde. Her fik den prøvede
kvinde en god livsaften. Den blev lang. 35 år. Hun døde
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83 år gammel i 1884. Gamle nulevende giver Kirstine
Riber et skønt eftermæle.

Niels Christensen Stærdahl - fra maj 1849 indtil
1892 - var sognets kirkesanger i 30 år, hvorfor der
er fortalt om ham i »Als Degne gennem 320 år<<.
Så skete det også for Helherskovs vedkommende
som så mange andre steder, at en række yngre lærerkræfter stormede ind og satte gang i - foruden en
fornyelse af undervisningsmetoderne - folkelige opgaver som aftenskoler, gymnastik, foredragsforeninger,
journalistvirksomhed, medoprettere af sparekasser,
vandværker, bogsamlinger o. s. v.
Den første af disse yngre var Nicolai Frandsen
Hansen.
Han var født 27. september 1868 i Øster Gørding
ved Ribe som søn af gårdmandsfolk. Tog først præliminæreksamen og var i nogen tid kontorist hos biskop
Balslev i Ribe. Kom derefter på Gedved seminarium,
hvorfra han udgik 1889. Sine første to læreår havde
han som andenlærer i Blendstrup fra 1890. Dog var
han der længe nok til, at han fandt sig en hustru Ane Berthine Christensen, der var datter af ejeren af
Horsensgård i samme sogn. En datter i ægteskabet ved
navn Karen blev født her.
Efter ti års virke i Helherskov skole blev han i 1902
kaldet til førstelærerembedet i Torslunde ved Tåstrup.
Når Helberskov'erne i al godmodighed bryster sig
lidt af, at deres by var en af de første på egnen, der
fik vandværk, skulle dette særlig skyldes lærer Hansens arbejde derfor. Hans aftenskole blev ført så dygtigt, at een far i det mindste ikke fandt det nødvendigt
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at sende sønnen på højskole. I flere år førte lærer Hansen tillige bogholderiet ved Als brugsforening.
Samtiden giver ham skudsmål som en overordentlig
dygtig og samvittighedsfuld lærer.
Den næste i rækken, Jens Chr. Nielsen Rytter,
havde, før han kom til Helberskov, tjent sine sporer
som andenlærer i naboembedet, Als skole. Han fødtes
i et husmandshjem i Løvskal ved Ulstrup 1869. Måtte
tidligt ud at tjene og fortsatte ved landbruget til sit
fyldte 26. år. Først da forberedte han sig til seminariet
og blev optaget på Gedved, hvor han afsluttede i 1899.
Efter flere vikarpladser fik han året efter ansættelse
ved Als byskole. Straks efter blev han gift med Bodil
Johanne Nielsen. Tre sønner fødtes under opholdet i
Als sogn. Den førstefødte, Aage Lindhardt Rytter, blev
Danmarks handelsminister i 1951.
Et par år efter ansættelsen ved Als skole søgte og
fik lærer Rytter enelærerembedet i Helberskov. Så vidste man der, hvad man modtog, men ikke for hvor
længe. For lærer Rytter selv blev Helherskov endnu et
springbræt. Han spejdede efter nye græsgange. Efter
kun to-tre års virke opnåede han førstelærerstillingen
i Verninge på Fyn, hvor han fik en mangeårig gerning.
Lærer Rytter var en mand af anselig skikkelse,
holdt af livets glæder i vennelag og var afholdt for sit
frie og friske væsen. Men den korte virketid i Helherskov kan næppe herfra give anledning til en udtømmende bedømmelse af ham som lærer.
Den tredje af det unge lærerkuld fulgte allerede i
1905, men virkede lige til 1942. Det var morsingboen
Anton Ulrichsen.
Også han var udgået fra et husmandshjem og fødtes
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17. august 1877 i Sindbjerg, Redsted sogn. Sammen
med sin unge livsglade og praktisk anlagte hustru tog
han energisk fat både med selve skolegerningen og de
mange forskelligartede opgaver i oplysningens og fællesskabets tjeneste, som det var naturligt for et par
begavede lærerfolk, der samtidig havde hjertet på rette
sted.
Men skønt Ulrichsen nu er pensionist, er hans virke
som skribent, privatlærer i sprog, matematik og fysik
og i et uegennyttigt biblioteksarbejde endnu langt fra
afsluttet.
En indgående skildring kan forhåbentlig følge ad
åre.

AALBORG HISTORISKE MUSEUM
I 1951-52
Aalborgs museer besøges i de senere år af omkring
25.000 gæster årlig. Af disse tiltrækkes en del måske omkring en tredjedel - af Kunstmuseets skiftende udstillinger, som har åbent også på tider, som
ligger udenfor historisk museums faste åbningstider.
Da det imidlertid er en gammel erfaring, at udstillingsgæster også gerne besøger museets faste udstilling, når
nu de er i huset, er det blevet tradition at holde åbent
også på første sal, når der er udstilling i stueetagen.
Historisk Museum får derved en anselig række ekstra
åbningstimer, men også en mængde gæster, som ellers
ikke ville finde derind.
Ligeledes har den åbningstid mellem 10 og 12 i sommermånederne, der blev indført efter krigen, trukket
turister til museet i et tal, der var ukendt for blot en
halv snes år siden. Der er ikke så få dage i juli og
august, da nordiske og engelsktalende turister udgør
hovedparten af besøget, og da især om formiddagen.
Hvad udenlandske turister særlig lægger mærke til
i museet, er Aalborgstuen. Dette, det ældste borgerlige
interiør i Norden, er øjensynlig noget, som virker mege t
stærkt dokumentarisk - meget stærkere end nok så
gode enkeltsager fra samme tid. Denne store interesse
for den vidunderligt velbevarede borgerstue gør det
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endnu mere klart, at tiden nu burde være inde til at
søge bedre udstillingsrum fremskaffet, så de 5- 6 interiører, som ligger i museets magasiner, kan blive opstillet. Aalborgstuen ville da ikke mere være noget enestående, men det ældste og fineste af en hel række
interiører, af hvilke blot skal nævnes Østerå-købmanden Jacob Himmerigs malede panelstue fra ca. 1750,
riddersalen fra Rødslet med vægmalerier fra 1739 og
husmandsstuen fra Skørping, indrettet omkring 1775.
Imidlertid ville en mindre udvidelse af museets
lokaler ikke betyde noget videre fremskridt og heller
ikke være mulig i den nuværende bygning. Hvad der
må tilstræbes, er en helt ny museumsbygning eller museets overflytning til en gammel bygning af passende
størrelse - skønsvis med en gulvflade på 5 gange den,
museet nu råder over.
Indtil denne overflytning kan ske, må museet nøjes
med at indsamle, konservere og registrere de genstande,
som stadig tilflyder det.
Tilvæksten sker ved såvel gaver som køb. Når gaver
er så kærkomne, er det ikke alene fordi de ikke belaster
museets budget, men mindst lige så meget, fordi de
oftest ledsages af fyldige oplysninger. En tilsyneladende ordinær ting kan, ved at følges af oplysninger
om herkomst, alder, brug og benævnelse, rykke op til
at blive den, man henviser til, når andre af samme art
skal registreres - en » ledeform «.
Denne fornemme plads indtager en række glassager, skænket af forhenværende pedel H. Thon, Søndergade 60. Hr. Thon var i sin ungdom hvidtglasmager
på det nu nedlagte Aalborg glasværk og har til Nationalmuseets arbejderundersøgelser skrevet en selvbiografi om en glasmagers læretid og arbejde. I fjor skænkede hr. Thon en række glassager til museet og lod

Aalborg historiske Museum i 1951-52

401

ar nogle flasker følge med tilsyneladende ret
almindelige flasker, men alligevel af en form, som afviger så meget fra flasker af Holmegårds, Odenses og
Kastrups fabrikat, at Aalborg-flasker nu kan skelnes,
som vi også kan skelne vinglas og karafler af lokalt
arbejde fra andre fabrikater.
Denne samling af Aalborg-glas, der nu er oparbejdet i løbet af få år, viser på slående måde, at skriftlige
meddelelser om en virksomhed ikke altid er nok. Aalborg glasværk omtales mest som flaskeværk - hvad
det også udelukkende var i sine sidste år - men har
i 1860-1910 lavet så mange andre arter af glasvarer,
at egentlig kun pressede varer var helt udenfor dets
muligheder. Blåt, hvidt og grønt glas, blæste og slebne
glas, prydglas og simple massevarer har været produceret, og da værket først i 1910 gik over til udelukkende at lave grønne flasker, må der eksistere meget
af dets produkter endnu, der er købt i udsalget i Fjordgade. Enhver, der ejer et stykke sikkert Aalborg-glas.
vil gøre museet en glæde ved at meddele det.
Fra rentier Peter Jensen, Krogsgården i Komdrup.
har museet modtaget et tinfad med initialer og årstallet 1705. Det har været i slægten, så længe nogen
husker, og slægten har ejet Krogsgården lige så længe,
så der er måske mulighed for at finde frem til, hvem
forbogstaverne henviser til. Fadet er stort og velbevaret
og bærer Aalborg-mesteren Christian Frederiksens
stempel.
Frøken Birgitte Pedersen, Landevejen 93, Nørre
Uttrup, havde i sin stue hængende et andagtsbillede
fra baroktiden, en billedkreds med bibelske motiver,
malet på lærred. Frk. Pedersen havde vist museet billedet og vidste, at det ville være velkomment her, og efter
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hendes død har en arving, avlsbruger Ejler Stegenborg, Nr. Uttrup, skænket museet billedet.
Fra A. J. Kjærsgårds trævarefabrik har vi modtaget
en samling værk tø j fra virksomhedens stifters ungdom
som snedker og fra fabrikkens første år. En gammel
høvlebænk, håndlavet, er nu alt, hvad museet mangler
i at kunne opstille et komplet snedkerværksted, som
det var i sidste halvdel af forrige århundrede, før maskinerne tog sig af det hårde arbejde.
Et skrøbeligt minde fra færgefartens tid er en trykt
priskurant for færgefarten, approberet 1834 og i samtidig ramme. Det gulnede papir bærer mærker af at
have hængt i et rum med en sodende kakkelovn, sikkert selve færgefolkenes venterum. Takstplakaten er en
gave fra pens. brokasserer Hedemann, Sverigesgade 9.
Støvring afholdsforenings fane og arkiv er skænket
tilmuseet af forfatteren Hans Povlsen. Arkivet vil blive
afleveret til Landsarkivet i Viborg, mens fanen supplerer den efterhånden ikke lille samling af foreningsfaner, der med tiden indkommer.
Fra antikvitetshandler A. Levin har museet modtaget et stentøjskrus fra ca. 1570, et såkaldt "bondedanskrus «, efter den frise af dansende bønder, der løber om
krusets bug. Sådanne krus findes i skår og stumper i
byens undergrund; de blev lavet i Raeren i Vesttyskland og importeredes i stort tal til Aalborg, men museet har hidtil kun ejet dem stykkevis. Hr. Levins gave
er kon1plet lige til tinlåget.
Samme sted har museet købt et engelsk standur
fra omkring 1800, af den form, man i Danmark kalder
en •bornholmer «. Uret er meget velbevaret og har
aldrig været restaureret i det ydre, mens værket er
istandsat, og nu er det skønne ur udstillet og passer
tidens gang i museet. Det er købt til at indgå i det
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interiør fra empiretid, vi erhvervede for nogle år siden,
og som har hørt hjemme på H.andrup.
På auktion i København er købt en snustobaksdåse
af sølv med indvendig lueforgyldning af mester Jens
Kjeldsen Sonunerfeldt i Aalborg.
I 1912 døde husmand og spillemand Jens Hurup
i Solbjerg. Hans efterladenskaber har siden da ligget
på loftet i hans hus og først i år kom de frem ved
husets salg. Museet købte sig på rim.eligste måde lov
til at rydde loftet og fik en samling sager til belysning
af dagligliv i vore bedsteforældres tid, deriblandt hjemmesmedede redskaber i stort tal. Høle og lyngie med
originale drug er blandt de bedste.
Af forhenværende gårdejer Søren Sørensen i Vestbjerg er erhvervet en række sager fra et velhavende
gårdmandshjem, hvoraf skal nævnes et bakkebord af
slesvigsk fajance og en standkiste fra 1693.
Den arkæologiske forskning, som er en så stor del
af museets arbejde, udføres for en meget stor del af
medlemmerne af Jysk Arkæologisk Selskab, som gratis
stiller deres arbejdskraft til rådighed, oftest selv udfører hele undersøgelsen og sluttelig afleverer både udbyttet og en nøjagtig beretning om udgravningen til
museet, mens en kopi tilstilles Nationalmuseet. Naturligvis er det kun en lille flok af medlemmerne, som er
kvalificeret til sådanne undersøgelser, og det er da do bbelt beundringsværdigt, at denne halve snes mand ofrer
det meste af deres fritid på arbejde, for hvilket de ikke
får andet end tak. Havde museet ikke disse utrættelige
hjælpere, måtte vi lade en stor del undersøgelser ligge,
og se ploven tage, hvad den nu først får, efter at muld
og undergrund er vendt med graveske.
Årets største og langvarigste gravning er undersøgelsen af en boplads på Sælbjerg på Øland, foretaget
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af fabrikant O. Marseen med litograf Bent Normann
som hjælper. Den er endnu ikke afsluttet og skal blive
nærmere omtalt, når publikationen foreligger, men den
vil huskes af medlemmerne af Kulturhistorisk Forening og Jysk Arkæologisk Selskab, som begge har
besøgt den på deres sommerture.
De flintminer på Skovbakken, som har optaget sindene en del i det sidste par år, er stadig under observation. Sidst er et felt vest for Skolebakken g:ravet ud,
og man er her kommet ned i dybde af nær 5 meter så har stenaldersmedene ikke turdet grave dybere, for
ikke at risikere sammenskridning. Risikoen synes ikke
at være stor, for skakter og stoller står den dag i dag,
som da de blev forladt for over 3000 år siden. Arbejdet
er udført af købmand J. Bower og konservator Grantzau med en række gode hjælpere til at hejse kridt op
med spande, mens Grantzau har foretaget opmåling
og tegning og museumsinspektøren har gennemfotograferet grubenettet. Nogen afslutning på udforsimingen af minedriften er endnu ikke i sigte.
På gårdejer Jens Jensens mark ved Nyrup i Sønderholm sogn blev en udpløjet gravhøj undersøgt. Det
måtte ske i den koldeste vintertid og så godt som alle
kredsens medlemmer var udkommanderet til at flytte
d e store jordmasser i den 22 meter brede højtomt. Oprindeligt har der nok ligget en grav fra dolktid i midten, men den var ødelagt. Det store udbytte af gravningen var en ring af brandgrave frr a tidlig jernalder
indenfor fodkransen af store sten. I en af disse grave
fandtes en æske af ler med låg af en aldrig før set form.
En gravplads fra romersk jernalder med små høje,
hvoraf de fleste ligger i skov, er undersøgt af skuespiller Jørgen Fønss og tegner Milton Selmer. Højene
var ikke tidligere erkendt som oldtidsminder, nu ble,·
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de restaureret og indtegnet på kort; de ligger i Ulveskoven nord for Birkelse station.
Mens disse forhistoriske undersøgelser er foretaget
i nært samarbejde mellem amatørerne og museet, har
inspektøren taget sig af de nyere fund.
I St. Restrup skov har skovejer Bernhard Jakobsen
af og til fundet lerkakler i en bakke nær Hasseris å.

Lerkar formet som æske med låg. Unikum. Fundet i en brandplet
indenfor fodkransen af gravhøj på Nyrup mark sammen med skår
af andre kar, som daterer æsken til tiden omkring Christi fødsel.

En undersøgelse viste, at St. Restrup mølle har ligget
på denne bakke og kaklerne stammede fra en ovn i
stuehuset. Dette hus - et svært bindingsværkshus med
tavl af munkesten - er revet bort af en oversvømmelse i slutningen af l 700-årene, men en del stod dog
tilbage, dækket af grus, som var revet med af strømmen. Bagerovnen lod sig opmåle, og en del flere kakler
blev opsamlet, men en hel grundplan lod sig ikke finde,
dertil havde naturkatastrofen gjort sine sager for godt.
Ved gården Bruunsted i Gistrup var for 100 år siden
en lille fabrik for kridtpiber, drevet af københavneren
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Bruun, som nedlagde virksombeden i 1852. En ovnbund blev fremdraget og nogle pibehoveder opsamlet.
men fabrikkens affaldsbunke er forlængst borte og dermed måske muligheden for at finde ret meget af produktionen.
På en mark ved Brohøjgård i Rebild Skovhuse er

Bund af stor hagerovn i St. Restrup mølle. I forgrunden ornen, hvorfro man fyrede i h>tde bilæggerovn af kakler og i bagerovn, foruden
at man kogte over ilden.

udgravet tomten af en fritliggende bagerovn, klinel
op af ler over et skelet af grene og teglbrændt indefra.
Sådanne ovne har været i brug lige til skorstenen blev
almindelig, de lå oftest lidt fra husene for brandfarens
skyld. Denne er snarest middelalderlig.
Reguleringen af vejen gennem Hørgdalen i Rebild
bakker afslørede, at den omkring 1650 nedlagte Kovads
mølle har ligget lige ved vejen, hvor en vinkelstiHeL
række stolpehuller viste et hjørne af meget svagt bindingsværkshus med lerklining. Denne fattige tomt var
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en stærk modsætning til det rigtbyggede møllerhus ved
St. Restrup, men er måske heller ikke af stuehuset.
Buderup bro over Lindenborg å ved Buderupholm
blev fornyet i vinter, og nedgravningen til bærepiller
viste rester af mindst to, snarere tre broer. Den ældste
synes at have været en ret spinkel træbro af rammeværk, ikke ulig den i Kongstedlunds eng fundne (se Fra
Himmerland og Kjær Herred 1948).
Den største undersøgelse fra nyere tid, året gav, var
dog Skørping kirke, hvor en grundig restaurering afslørede en række nye fund af gravkældre, et alterfundament og indvielseskors og en række kalkmalerier.
l en følgende årgang af denne årbog vil en redegørelse
følge, men først skal kalkmalerierne helt fremdrages .
Byfundene har i år været få og små. Noteres må
egentlig kun, at en gravning i gården bag Nørregade
nr. 27 viste, at Klokkestøberåen - eller Østergravens
å - har været sat med en beklædning af kvadersten
på samme måde som Peder Barkes å.
Museet har formået en del ældre arbejdere og håndværkere til at skrive deres erindringer til den omfattende arbejderundersøgelse, som Nationalmuseets 3. afdeling har i gang under ledelse af D. Yde-Andersen.
Delte står på endnu, og i næste årgang skal redegøres
for resultatet.
Museumsfolk og historikere fra andre steder har besøgt vort museum for at studere. Magister Hans Stiesdal fra Nationalmuseets 2. afdeling har set på middelalderlige fund, og amanuens, greve Arvid Posse fra
Rohsska Konstslojdmuseet i Goteborg har studeret Aalborg-sølv, mens magister, f·r u Stjernquist fra Lunds
universitet, har studeret romersk jernalder.
Interessen omkring museet er stadig voksende,
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hvad både besøgstal og gaver, anmodninger om undersøgelser og besøg af fremmede videnskabsfolk tilstrækkelig viser. Det er da beklageligt, at den uendelige inflation stadig æder af museets pengemidler, så ledelsen
gang på gang må betæne sig på selv de nødvendigste
foretagender og de ønskværdigste køb af genstande.
Hvis ikke Aalborg by kendte sin forpligtelse overfor
byens museum og påtog sig størstedelen af dets udgifter, ville fortsat drift være umulig, for statens bidrag
er ikke forhøjet siden 1941 og var allerede da for lavt,
og andre kommuner har ikke endnu vist vilje til at
støtte det museum, der dog for deres borgere er lige så
vigtigt som for borgerne i Aalborg by.

VESTHIMMERLANDS MUSEUM
I 1951-52.
esthimmerlands Museum har i det forløbne Aar
ved Siden af en Del mindre Undersøgelser haft tre
Gravninger, der alle i Henseende til Format og interessante Enkeltheder har ligget ud over det almindelige.
I Efteraaret 1950 fik Museet Meddelelse om, at der
paa Matr. Nr. 8 a i Foulum, Gislum Herred, var fundet
et Stenkamme.r. Kammeret opdagedes ved, at en af Hestene under Efteraarspløjningen stak det ene Ben ned
i Kammeret. Paa Grund af den fremrykkede Aarstid
udsattes Undersøgelsen til efter Høsten 1951. Det viste
sig da, at det ikke som først antaget drejede sig om en
Jættestue, men derimod om en Grav fra romersk Jernalder (1-300 e. Kr.), men ganske vist af en for denne
Periodes Grave ganske usædvanlig Størrelse og med
usædvanlige Detaljer i Opbygningen.
Graven, der som sædvanlig laa i Retning Øst-Vest,
var anlagt i en aflang, nu stærktudpløjet Jordhøj, der
kunde skønnes at have været ca. 22-24 m lang i ØstVest og ca. 10-12 m bred.
Selve Kammeret, der var aflangt firkantet, var bygget op af Sten i flere Skifter, hvoraf det nederste var
sat af store, svære Sten, medens de øverste var af mindre Sten. Kammeret maalte indvendigt 2 1 /2 m i ØstVest, 11/2 m i Syd-Nord og var 125 cm dybt. Som Loft
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var anbragt to store, flade Sten, og Aabningen mellem
dem var tættet med Stenpakning, ligesom der ogsaa
var Stenpakning langs Siderne mellem Dæksten og
Sidesten.
Efter at Dækstenene ved Falck's Hjælp var fjernede, viste det sig, at Kammeret, takket være den tætte
Stenpakning, kun var muldfyldt i en Trediedel af sin

Romersk Jernaldergrav i Foulum.

Højde. Som en Ejendommelighed, der ikke tidligere
er set i Vesthimmerland ved Grave af den Art, maa
nævnes, at Graven i en Afstand af ca. 1 m og i samme
Højde som Dækstenene var indhegnet med en Kreds
af enkeltliggende, ret store Sten.
Selve Gravens Indhold blev en Skuffelse. Efter dens
Størrelse, der vistnok kun overgaas af den indenfor
Arkæologkredse kendte Grav ved Løvel Vandmølle, i
Forbindelse med de øvrige Ejendommeligheder ved
Gravanlægget, kunde man have ventet et rigt Gravudstyr. Der fandtes imidlertid kun to Lerkar, en lille,
tarvelig Kop og et ornamenteret Hankekar af almindelig Art, men med den Ejendommelighed, at det under
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Vildngeg rav i Næsby.

Bunden var prydet med et grovt indridset Ornament.
Foruden disse to Lerkar fandtes Rester af stærkt opløst Træ, nærmest af Form som et 5- fi cm langt og
1- 11 /2 cm tykt Bræt, samt indenfor en Stenkreds af
haandstore Sten et Lag Trækul, hvorpaa der laa et
Sideskaar af en Lervase.
Det i Forhold til Gravens storstilede Opbygning
spartanske Udstyr leder Tanken i B.etning af en Udplyndring allerede i Oldtiden, saaledes sont man har
konstateret det ved adskillige andre Lejligheder. I det
foreliggende Tilfælde taler bl. a. for en Udplyndring
den Omstændighed, at Skaarene af det ornamenterede
Kar laa spredt paa to Steder, samt at Pakningen mellem de to Dæksten ved Nordsiden var fjernet i saa stor
Udstrækning, at der kunde faas Adgang til Kammeret
gennem den derved frembragte Aabning.
Ved en nærmere Undersøgelse af den Højning, hvori
Graven laa, viste det sig, at den har rummet endnu
en Grav fra samme Periode. Graven m.aa være ødelagt
ved en tidligere Lejlighed og kunde nu kun konstateres
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ved Granitaffald efter Stenslagning og ved spredte
Skaar af Gravens Lerkar.
Ved en Regulering af Vejen fra Ranum til Næsby,
der fandt Sted i Efteraaret og Vinteren 1951, stødte
Arbejderne i December Maaned paa en Samling dybtliggende Sten. Gaardejer E. Laursen, Vanggaard, fik
Arbejdet standset, inden der var sket nævneværdig
Skade, og derefter undersøgtes Stedet i Juleugen af
Kommunelærer V. Qvist, Aars, under meget vanske·
lige Forhold, dels paa Grund af Aarstidens Mørke og
fugtige Vejr og dels fordi Grundvandet satte op i Udgravningen. Ikke desto mindre lykkedes det at redde
et smukt og sjældent Fund, nemiig et Vikingendstyr
bestaaende af et 75 cm langt Jernsværd med korsdannet Hefte og et komplet Rideudstyr med Stigbøjler,
Rembeslag og Spænder samt en Mængde smaa Blyknapper, der maa tænkes at have siddet som Pynt paa
Lædertøj et.
Graven selv var af yderst primitiv Konstruktion,
en paa det nærmeste oval Nedgravning, ca. 170 cm i
Øst-Vest, ca. 150 cm i Syd-Nord og 180 cm dyb
under Overfladen. Saavel paa Bunden som spredt langs
Randen og i Gravfylden laa en Del ret store Sten uden
noget tilsyneladende System i Anbringelsen.
Paa Gravens vandret afgravede Bund laa Sværdet
i Retning Øst-Vest med Heftet mod Vest, medens
Ridetøjet laa i en Klump i Østenden under nogle formentlig nedskredne Sten.
Det tredie store Fund blev gjort i Testrup, Rinds
Herred. I en stærkt ødelagt Gravhøj, »Fladhøj«, som af
Nationalmuseet var forigivet til Sløjfning, stødte Ejeren,
Gaardejer Carl Petersen, i sydøstre Hjørne af Højen
paa et stort Stenkammer, der blev undersøgt af Museet
i Juli 1952. Kammeret, der var bygget af meget store
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og svære Sten, maalte indvendig 3m i Øst-Vest og var
godt l m bredt og l m højt. Det var dækket med to
store, flade Sten, og alle Mellemrum, saavel mellem

Bronzealdergrav i Testrup*).

Dækstenene som mellem Sidestenene, var saa omhyggeligt tættede med Ler, at der praktisk talt ikke var
sivet Jord ind i Kammeret. Gulvet var lagt af Fliser
dækket med et Lag Ler.
Det ualmindeligt svære og solide Kammer, der nærmest lignede en Jættestue, viste sig at indeholde en
•) Billedet er taget, før Graven betraadtes. I Forgrunden
i den hvide Plet ses Sværdets Træskede.
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Lerkar fra [{vindegraven
i Sønderlade.

Grav fra Begyndelsen af Bronzealderen (2. Periode).
I Vestenden laa et Bronzesværd med Heftet mod Vest
samt en Bronzedolk, hvis Hefte yar støbt i et med Klingen. Saavel Sværdet som Dolken var forsynede med
Træskede r, der dog . var stærkt medtagne af Tidens
Tand. Sammen med Vaabnene fandtes Rester af Tøj,
vævet af grove, tykke Uldtraade. I Gravens Østende
fandtes et Lerkar og en Ragekniv af Bronze, og endelig
fandtes Rester af en Bøjlenaal af Bronze.
Liget, hvoraf der kun fandtes ganske svage Hester,
synes at have hvilet i en Trækiste eller paa et Træunderlag, idet der under Sværdet og Dolken fandtes ret
betydelige Hester af stærkt forvitret Træ.
Kammeret vil efter Ejerens Ønske blive bevaret og
Terrænet derom reguleret, saa at Egnen derved bliver
et smukt og sjældent Oldtidsminde rigere.
Foruden de her beskrevne, betydningsfulde Fund
er der i Museets Samlinger indgaaet endnu et sjældent
Fund fra Vesthimmerland. Undersøgelsen er foretaget
af Lærer Henry Jensen, Ertbølle, og Fundet er af ham
beredvilligt overladt Museet i Forbindelse med udførlige Udgravningsberetninger, Opmaalingsplaner og Fotografier.
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Undersøgelsen drejede sig om en Gravplads med
tre Grave paa Matr. Nr. l v og q i Sønderlade, Ove-rlade Sogn.
Den først. undersøgte var en Kvindegrav fra germansk Jernalder (400-800 e. Kr.). Grave fra denne
Periode er yderst sjældne og derfor særligt velkomne,
naar de med lange Mellemrum dukker op.

Bronzefibulaer og Glasperler fra K vindegraven i Sønderlade.

Graven, der oprindelig synes at have været dækket
af en lav Høj, laa i Øst-Vest, var paa det nærmeste
firkantet og va r indrammet af ret store Sten undtagen
i Østenden, der var sat af Haandsten. Den maalte 230
cm i Øst- Vest og var 75 cm bred, i Østenden dog kun
-14 cm. Her laa Gravgodset, hvis Sammensætning viser,
at Graven har rummet et Kvindelig.
Af Gravgodset maa først og fremmest nævnes to
Bronzebøjlenaale af den Form, som kaldes >> Korsfibulaer «, og som er karakteristiske for germansk Jernalder. Endvidere fandtes 13 Glasperler, hvoraf de 11
kunde ses at have udgjort et samlet Smykke, samt
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nogle Spiraler af tynd Bronzetraad, hvis Anvendelse
er usikker. Af Lerkar fandtes en lille, omtrent hel Lerkrukke.
Et Par Centimeter under det her beskrevne Gravgods fandtes en mørk, kulholdig Plet, der indeholdt en
Del forbrændte Lerkarskaar, af hvilke i hvert Fald
nogle kan henføres til romersk Jernalder. Nogen plausibel Forklaring paa deres Tilstedeværelse paa dette
Sted er ikke let at give.
Under Undersøgelsen blev Udgraveren klar over,
at den her beskrevne Grav var anlagt oven i en anden,
nemlig i en Grav fra romersk Jernalder. Som sædvanlig
var denne Grav opbygget af store, svære Sten i to
Skifter, og det var det øverste Skifte, der udgjorde
Stenrammen omkring Kvindegraven.
I Graven fandtes et Jernspyd med Rester af Træskaft, 3 Jernspidser (muligvis Naale), en Glas perle,
et forstenet Søpindsvin og noget forvitret Træ. Af Lerkar fandtes kun nogle spredte Skaar.
Ca. l m Øst for de to Grave fandtes en simpel
Brændtbensgrav, knap 1/2 m i Diameter og 25 cm dyb.
Den indeholdt mange Skaar af Lerkar samt en Del
brændte Ben og lidt Trækul. Gravgodset bestod af et
60 cm langt Jernsværd, der var bøjet sammen, 2 Jernspyd (19 cm lange), en halvmaaneformet Ragekniv af
Jern og 2 Pilespidser af Jern. Gravens Lerkarskaar
synes nærmest at kunne henføres til Slutningen af keltisk Jernalder.
I et helt andet Plan end de her beskrevne Undersøgelser ligger en Gravning, som Museet har foretaget
i Gislum Sogn paa det Terræn ved Lerkenfeld Aa, hvor
det kan godtgøres, at den gamle Gaard »Kællingtand «
har ligget. Men da Undersøgelsen endnu ikke er afsluttet, skal det kun nævnes, at det drejer sig om et Kultur-
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lag, der indeholder en Mængde Brudstykker af glasserede Kakler, hvoraf mange er prydede med Relieffer
og Inskriptioner. I Laget fandtes ogsaa mange Brudstykker af røde Mursten samt en Mængde Glasskaar.
Formodentlig drejer det sig om en Oprydning efter en
Brand, der paa et eller andet Tidspunkt har lagt Gaarden øde, men derom er endnu ikke fundet autentiske
Oplysninger, og det er maaske tvivlsomt, om saadanne
i det hele taget kan findes.
Ogsaa Folkemindesamlingen har modtaget værdifulde Forøgelser. Blandt disse kan nævnes et smukt
prentet Brev fra Folketingsmand Anders Nielsen, Fyrkilde, der repræsenterede Brorstrup-Kredsen fra 1858
til 87 (se Fra Himmerland og Kær Herred 1925). Brevet er skrevet til hans Kone, medens han var Deltager
i Treaarskrigen, og er skænket af hans Sønnesøn, nu
afdøde Rentier H. C. Andersen, Aalestrup, der ligeledes
har skænket Museet Manusk1"iptet til sin fortrinlige
Skildring af samtlige Ejendomme i Torup, Simested
Sogn.
Fra Arvingerne efter Frk. Sørine Sørensen, Aars,
er bl. a. modtaget nogle · interessante Billeder fra den
forlængst nedlagte Højskole i Lundby ved Løgstør.
Museet er i Aarets Løb blevet inspiceret af Statens
Tilsynsførende, Museumsinspektør, Dr. phil. Broholm,
og ha·r haft Studiebesøg af 14 Folkemindestuderende
fra Stockholms Højskole under Ledelse af Professor
Sigurd Erikson samt af Arkæologistuderende, Frk.
Berta Stjernquist fra Lund.

S. Vestergaard Nielsen.
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LOKALHISTORISK LITTERATUR

S

om sædvanlig omtaler jeg ganske kort den litteratur, der
er udkommen, siden sidste årbog udsendtes, idet jeg dog
medtar et par enkelte publikationer, der blev glemt i sidste
litteraturfortegnelse.
»N y t o r v i A a l b o r g« hedder den lækkerbid, som
trekløveret museumsinspektør Peter Riismøller, maleren
Carlo Vognsen og Burmesters bogtrykkeri udsendte som
nytårsbog 1951 til venner. Som sædvanligt trykt i 400 nummererede exemplarer og fås ikke i boghandelen.
»A a l b o r g h u s, s l o t t e t i A a l b o r g« hedder ovennævnte forfatteres nytårsbog for 1952. Begge bøger gir som
tidligere udsendelser herlige skildringer i ord og tegninger
av byen i fortid og nutid. Udførelsen fin.
»H i m m e r l a n d s k e f t e r å r « er den femte i rækken
av Aalborg Amtstidendes fornemme publikationer, som udsendes til bladets forbindelser ved hvert årsskifte i 425 nummererede exemplarer og heller ikke kan købes. Teksten er
fine poetiske billeder av forfatteren Hans Povlsen, nu Nørresundby, smukt illustreret med tegninger udført av maleren
Mouritz Nørgaard, Aalborg.
"V o l s t r u p. E n h i m m e r l a n d s k g å r d o g d e n s
b e b o e r e« er skrevet av forfatteren Aage Brask, 92 sider,
trykt i Hobro 1950.
I »D a n s k h j e m s t a v n« nr. 13, 1951, udgivet av
Landsforeningen for hjemstavnskultur, findes en illustreret
artikel om Sulsted kirke av lærer Henrik Møller, Aalborg,
et foredrag holdt ved det danske hjemstavnsstævne i Vendsyssel 1950.
I "K u m l«, den fornemme årbog for det nystiftede Jysk
arkæologisk selskab, har museumsinspektør S. Vestergaard
Nielsen, Aars, skrevet en interessant artikel om blokfløjter
fra oldtid og middelalder og heri med billede omtalt den
i efteråret 1950 fundne blokfløjte ved Lilleåen lidt øst for
Vesterbølle i det sydvestlige Himmerland. (Se nærværende
bind pag. 155.)
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I samme årbog har professor P. V. Glob, Arhus, i en
artikel om Jyllands øde agre omtalt de gamle agre på Giver
hede i Vest-Himmerland.
»O r d o g p l o v i N o r d e n s o l d ti d « er et meget
fornemt rigt illustreret værk i kvartformat forfattet av professor P. V. Glob, Arhus, Jysk arkæologisk selskabs skrifter I. Av himmerlandske plovfund er her omtalt og illustreret plovfundene ved Vebbestrup, Nysum, Døstrup og Kongstedlund.
Ikke mindst er der grund til at nævne bogen • R e b i l d «
med undertitel »Motiver og mål for udvandring og hjemfærd«, skrevet av museumsinspektør Peter Riismøller. Det
rigt illustrerede værk i stort format på 124 sider, udkommen
på Hassings forlag, er udsendt i anledning av 40 året for den
første Rebild-fest; men samtidig markerer bogen 100 året
for den første samlede udvandring. Det lokalhistoriske er
særlig omtalen av Rebild med nationalparken og museet og
Rebild-festerne. Men i sin glimrende skildring av dansk udYandrer-historie, der her for første gang er behandlet litterært, har forfatteren omtalt Kimbrerne som de første udvandrere, der, som det hedder på Kimbrerstem;n i bakkerne,
drog ud fra disse egne 120 år før Christi fødsel. Bogen slutter med 16 udvalgte fine billed-gengivelser fra egne i Danmark. 2 av disse er Jens Bangs stenhus og den skønne renæssancestue i Aalborg museum.
"A a l b o r g i b i Il e d e r« er en samling av fotografier,
taget av K. Buus Jensen.
»B y k o r t l 9 5 2 « er udgivet av Aalborg Stiftstidende.
»Øen.henne om hjørnet« med tegninger af Ole
Mortensen er skrevet av Svend Løcke og omhandler øen
Egholm.
Jubilæumsskrifter er udsendt av Farsø og omegns sparekasse med en omtale av Vest-Himmerland i fortid og nutid
ved Tom Christensen, av brugsforeningen Dybdal ved E. Rosenvinge Jensen og av Vesthimmerlands handelsforening ved
G. Krohn-Jensen. Endvidere av Louiseforeningen i Aalborg
og Nørresundby.
Desuden bl. a. en del offentlige institutioners meddelelser og årsberetninger.
Henrik ilføller.
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VORE 2 SOMMERSTÆVNER
GENERALFORSAMLINGEN
Besøg i K[ær herred.

D

er er stadig stor tilslutning til vore to udflugter eller
medlemsstævner, hvor vi en forårsdag og en sensommerdag får lejlighed til at hilse på hverandre og sammen
udvide vort kendskab til landsdelens historie og natur.
I strålende sol besøgte vi lørdag den 24. maj den nærmeste del av Kjær herred, og som vanligt startede vi fra
banegårdspladsen i Aalborg i busser og private biler.

Langhalt Iwvedgdrd.
Første mål var hovedgården Langholt, hvor mange fra
Kjær herred var mødt op, så deltager-tallet var nær 200.
Her blev der budt velkommen av vort samfunds formand
skoleinspektør Kr. Væ rnfelt og av godsejer Jørgen Ahlmann
Lorentzen. Godsejeren var en ypperlig leder og forklarer av
alle gårdens driftsformer. Stor inte1·esse vakte den fine jyske
kvægbesætning på ca. 160 malkekøer, d er daglig leverer ca .
4000 liter børnemælk til Aalborg. Vi fik også forevist gårdens 14 tdr. land store aspargesmarker, der årligt giver
15-16000 kg asparges.
Neden for hovedbygningen i den skønne park, hvor vi
lejrede os på plænerne, holdt skoleinspektør Kr. Værnfelt
foredrag om gårdens historie. Den nævnes første gang 1396,
da den kom i kongens eje. 1578 overgik den på private hænder, og 1840 blev slægten Ahlmann Lorentzen ejer. I øvrigt
henvises til a rtiklen om Langbolt i nærværende årbog, skrevet av Kr. Værnfelt. Sidst fik godsejeren ordet og fortalte
kort om sin slægts virke op til vore dage, særlig om del
for danske landbrug så betydningsfulde hingste- og kvægopdræt. Godsejeren takkede til slut Historisk samfund for
den interesse, samfundet viste gården.
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I Sulsted kirke.
Fra Langbolt kørte vi til skyttepavillonen i Hammer
bakker, hvor eftet·middagskaffen blev dmkket.
Dagens andet mål var den skønne Sulsted kirke, som
fyldtes av deltagerne, der i tal var nær 200. Her fortalte
lærer Henrik Møller, Aalborg, i store træk kirkens historie.
Kirken har oprindelig været en bøgende-kirke, det vil sige
gårdkirke, til den forlængst nedlagte gård Langelund, der
har ligget i nærheden, hvor kun enkelte gamle træer viser
stedet. Senere hørte kirken til gårdene Vang og Elkjær. Særlig omtaltes kirkens rige og skønne udsmykning av kalkmalerier, bekostet udført 1548 av Just Høeg til Vang, altså
efter reformationen. Billederne er nytestamentlige, og de har
derfor aldrig været kalket over. 49 år senere blev de dog
»forbedrede « med iklædning av figurerne i datidens dragter,
en hel modejournal! For 75 åt· siden blev de under den store
restauredng 1882-85 ført tilbage til deres oprindelige udseende. Det meget skønne inventar skyldes Aalborg-mestre.
Alteret er udført nøjagtigt på samme måde som Aalborgs
Vor Frue kirkes store altertavle, der desværre brændte 1902.
Til slut omtalte lærer Møller St. Steensen Blichers yndlingsdatter Malvine og hendes mand Rasmus Schade Berg,
der boede i et lille hus i Sulsted bakker og levede i den yderste armod. De ligger begravet på Sulsted kirkegård, hvor
deltagerne senere dvælede ved mindesmærket. BesøgE>t
begyndte og sluttede med salmesang.
Dagen sluttedes ved mindesmærket på Skansebakken i
Nørresundby for frihedskæmperen Lars Dyrskjøt, der faldt
i kamp mod svenskerne 1644. Her var det igen skoleinspektør Værnfelt, der talte og gav en kort skildring om Lars
Dyrskjøts kamp for Danmarks frihed.

Besøg i Vest- Vendsyssel.
Begunstiget av det herligste sensommervejr foregik vor
2. udflugt søndag den 24. august til det vestlige Vendsyssel.
Vi startede ved 10 tiden fra banegårdspladsen i 5 busser og
nogle privat biler. Over Store Vildmose kørtes til Løkken,
hvor mange deltagere fra Kjær herred sluttede til, så vi talte
omkring 300. Den første times tid benyttedes til badning og
spadsereture langs den friske vesterhavsstrand, hvor havet
viste sig i sin storladne skønhed med mægtige, skumklædte
bølger efter gårdsdagens vestenstot·m.
I badehotellets store sal spistes medbragt frokost, og
derpå holdtes vor årlige
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Oeltagere i udflugten den 24. august .

generalforsamling.
Formanden skoleinspektør Kr. Værnfelt ledede forhandlingerne og oplyste i sin beretning, at vi har omtrent 1300
medlemmer, men at tallet gerne skulle højere op fm at stå
mål med f. ex. Hjøring amt. Han meddelte, at samfundet
sidste år hade hyldet redaktøren lærer Henrik Møller med
en gave for 25 års dygtigt virke som redaktør av årbogen,
en meddelelse, der modtoges med bifald fra deltagerne.
Kassereren lærer V. Qvist, Aars, oplæste det reviderede
rcsn. kab. der vist
n indtægt på 11696 kr. og n h hol.dui ng p. 2390 J r. Oog vi ·te re l l driftsunderskud p c a.
LOOO kr., hvorfor der l'ra m dlcmm rn
i l ror log s al
l'orh1-Jjc Jwnli.ng nt t til 5 kr., hvilket vedlog s m d OY rvæl dcndc lils lutnin •.
Til styrelsen genvalgtes gårdejer Thomas B. Thomsen,
Ulsted, og sognepræst M. Larsen, Als. Ligeledes genvalgtes
revisorerne købmand F jeldgaard, Aalborg, og lærer Holm,
Egholm.
Henrik Møller gav en oversigt over indholdet av kommende årbog og opfordrede historisk kyndige medlemmer til
at udarbejde bidrag til årbogen.
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I et påfølgende styrelsesmøde genvalgtes formand, næstformand, kasserer og redaktør, hvilke udgør forretnings-udvalget. Næstformanden overbibliotekar Johs. Evald Tang
Kristensen valgtes til at repræsentere samfundet ved Dansk
historisk fællesforenings årsmøde i Ribe.

Løkkens historie
IJleY nu fortalt av skoleinspektør Kr. Værnfelt. Stedet hed
oprindelig Fureby Løkke, og her foregik allerede i 1600erne
en livlig handel fra norske skibe. Den såkaldte skudehandel
fik efterhånden et sådant omfang, at borgerne i Hjøring
klagede over konkurrencen og krævede handelspladsen nedlagt og beboerne tvangsforflyttet til Hjøring! Det lykkedes
selvfølgelig ikke, og omkring 1750 var Løkken en stor handelsplads, der ejede adskillige skibe, ja, omkring 1800 forcgik hovedhandelen med Norge herfra. Under krigen med
England blev byen bombarderet, hvorfor der blev anlagt
et batteri. Omkring 1850 foregik en syvendedel av Danmarks
handel herfra. Fra 1860 var der toldsted, og man drømte
om at blive købstad; men det glippede, da den vendsysselske
længdebane førtes til Frederikshavn, som nu blev den vigtigste handels-havneby. 1884-86 oplevede Løkken et rødspætte-eventyr; men så blev priserne så lave, at en stor rødspætte kun kostede 2-3 øre. Den største, man i den tid
fangede, vejede 12 1 /2 pund og målte 71 cm. Fra samme tid
blev Løkken badeby; men det vakte stor opsigt og fOI·argelse, da den første badegæst, en købmand fra Ringkøbing,
gik i vandet! - Nu har byen ca. 1700 indbyggere, i badetiden ca. 4000.
·
Værnfelts livlige fremstilling lønnedes med varn1t bifald.

Børglum kloster.
Næste stoppested var vort stifts gamle bispesæde Børglum kloster, hvor vi samledes i klosterkirken. Efter indledende salmesang redegjorde skoleinspektør Værnfelt for klostrets historie, hvis oprindelse var en kongegård. Her opholdt Knud den Hellige sig 1086, da vendelboerne gjorde
oprør og brændte gården av. Ca. 50 år senere blev gården
bispeeje, og den nordjyske bisp i Vestervig i Thy flyttede
recidensen hertil og byggede en kirke. Hen mod år 1200
oprettedes og byggedes Børglum kloster for Præmonstratenser-brødrene, kaldt de hvide munke efter deres hvide vadmelsdragt. Klostret, der blev rigt på jordegods, overgik ved
reformationen til kronen og bestyredes av kongelige lens-
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mænd, indtil kansler Peder Reetz blev ejer. En senere ejer
var den kendte arkitekt og bygmester Laurids de Thura, der
1751 ombyggede klostret i barokstil. Siden 1835 har det
været i familien Rottbøls eje. Av kendte prælater omtaltes
selvfølgelig de sidste berømte og berygtede bisper Niels
Stygge Rosenkrans og Stygge Krumpen.
Inden vi forlod det gamle kloster, nedlagde formanden
på samfundets vegne en buket hvide og røde nelliker pi\
den unge Christian Michael Rottbøls grav øst for kirkens
kor. Som bekendt blev han i frihedskampen skudt 1942.

l Hjøring museum.
Dagens sidste mål var Hjøring museum, hvor vi blev
budt velkommen av museets leder tandlæge Holger Friis.
I henved 2 timer beså vi med den største interesse disse
storslåede og omfattende samlinger, der regnes for de bedst
ordnede i Jylland. Det imponerende museum med det skønne
gårdanlæg er skabt og ledet av familien Friis gennem 3
slægtled. - Formanden tolkede en varm tak for besøget.
I Hjørings smukke anlæg Svanelunden sluttedes den
indholdsrige dag, og her hyldedes fonnanden av lærer
N. Hald, Nørresundby. Henrik Møller talte til slut for vort
fædreland og reciterede Axel Juels skønne digt »Danmark «.
Og så gik det mod hjemlige egne i den he1~lige høstaften.

Henrik Møller.

RETTELSER:
S. 248, 6. linie fra neden: Morten, læs Mogens.
S. 292, linie 2 i 1. Yers: ægte, læs sagte.

MEDDELELSER
FRA

STYRELSE OG REDAKTION
o

A

r bog 1952 er sidste halvdel af bind 17.
Sidste årbog har fået udførlige anmeldelser i Aalborg
Amtstidende og Aalborg Stiftstidende. I sidstnævnte blad
sluttedes med en personlig fornærmelse mod årbogens redaktør af anmelderen, postmester C. Klitgaard, Hjøring.
Vore 2 udflugter, som refereres foran denne meddelelse,
havde stor tilslutning og blev meget indholdsrige og vellykkede.
Vi henviser til omslagets billige tilbud til medemmerne.
Ikke mindst gør vi opmærksom på vort ønske om køb af
udsolgte årbøger. Ejere af disse årbøger, og som kunne ønske
at afhænde dem, bedes sende dem direkte til kassereren
lærer V. Qvist, Aars, som afregner dem med 3 kr. for pæne
exemplarer.
Med glæde og tak har vi i årets løb modtaget gode bidrag
til vort arbejde fra stat, amt, byråd, kommuner, banker og
sparekasser.
Da nærværende årbog er blevet usædvanlig stor, bliver
vi nødt til at udsætte en lovet redegørelse om vor kort- og
billed-samling, der har til huse i Det nordjyske Landsbibliotek.
Historisk samfunds ledelse:
Skoleinspektør Kr. Værnfelt, Aalborg, formand.
Overbibliotekar Johs. Evald Tang Kristensen, Nørresundby,
næstformand og sekretær.
Lærer V. B. Qvist, Aars, kasserer.
Lærer Henrik Møller, Aalborg, redaktør.
Lærer cand. theol. S. Vestergaard Nielsen, Aars.
Gårdejer Ths. B. Thomsen, Ulsted.
Lærer N. Hald, Nørresundby.
Lærer Th. Johansen, Aarestrup.
Skorstensfejermester Ths. Møller, Sulsted.
Gårdejer Chr. Kollerup, Vilsted.
Sognepræst M. Larsen, Als.

426

Meddelelser fra styrelse og redaktion

Forretnings-udvalgets adresser:
Kr. Værnfelt, Hasserisgade 30, Aalborg, tlf. 9148.
Johs. Evald Tang Kristensen, A. C. Jacobsensvej 16, Nørresundby.
V. B. Qvist, Himmerlandsgade, Aars, tlf. 112.
Henrik Møller, Kastetvej 35, Aalborg, tlf. 6660.
Redaktions-udvalget:
Lærer Henrik Møller, Aalborg (formand).
Skoleinspektør Kr. Værnfelt, Aalborg.
Lærer cand. theol. S. Vestergaard Nielsen, Aars.
Artikler og andet vedrørende årbogen bedes sendt til redaktøren Henrik Møller under ovenstående adresse.
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NYE MEDLEMMER
Århus kommunes bibliotek,
Århus.
Gdr. O. Abildgaard, Sulsted.
Lærer B. Theilmann Andersen, Søttrup.
Revisor H. C. Andersen, Aalborg.
Blikkenslagermester M. Andersen, Skalborg.
Husbestyrerinde NI. Andersen,
Ulsted.
Lærer Kaj Bergstrøm, Helberskov.
Gdr. Jens Aarup Bro, Løgstør.
Fru A. Christensen, Aalborg.
Gdr. Graves Christensen,
Farsø.
Overlærer N. P . Engelbrektsen, Aalborg.
Uddeler Feddersen, Sønderup.
Brændehandler L. Fjordbak,
Aalborg.
Gentofte kommunebibliotek.
Direktør Hauge, Nørresundby.
Gdr. Chr. Henningsen, Egholm.
Gdr. Niels P . Hollensen, Aastrup.
Trafikkontrollør H. Jacobsen,
Aalborg.
Gdr. Oluf Jensen-Sønderup,
Sønderup.
Stud. jur. Sv. Gram Jensen,
København.
Gdr. Thorvald Jensen, Aastrup.
Snedkermester J. Jocumsen,
Vaarst.
Boghandler N. K. Jøi"gensen,
Aabybro.
Bankfuldmægtig J. Klug, Aars.

Karetmager P. Knøsgaard,
Aabybro.
Konsulent J. Kongstad, Aars.
Købm. F. F. Krogh, Aalborg.
Konsulent S. A. Ladefoged,
Aars.
Direktør A. Langsted, Aalborg.
Chr. Larsen, Aalborg.
Gdr. Jens Larsen, Aabybro.
Kartoffelhandler J. L evisen,
Aalborg.
Overlærer frk. K. Larsen,
Aalborg.
Repræsentant B. Th. Lorentzen, Aalborg.
Malermester Max Månsson,
Aalborg.
Lærerinde Sara Madsen, Aalborg.
Værkfører Mortensen, Fløedal.
Fhv. oversygeplejerske K. Mortensen, Løgstør.
Manufakturhdl. N. K. Munkholm, Suldrup.
Frk. Anna Nielsen, Aalborg.
Gartner Karl Nielsen, Gl. Vraa.
Gdr. Hans R. Nielsen, Skelund.
Lærer Thomsen Nielsen, Nørresundby.
Pens. landpost Th. Nielsen,
Sulsted.
Landinspektør J. Orbesen,
Aars.
Gdr. Kr. Poulsen, Sørup.
Randers centralbibliotek.
Lærer G. Rasmussen, Hadsund.
Husbestyre1·inde fru G. Rosenberg, Klarup.
Gdr. E. Sauer, Hvorvarp.
Fru Ingeborg Simonsen, Blære.
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Lærer Chr. Sloth, Tylstrup.
Bagermester A. Svendstrup,
Vindblæs.
Fiskehandler Svendsen, Aalborg.
Bogtrykker Anker Sørensen,
Aalborg.
Ægeksportør E. Sørensen,
Aalborg.
Sekretær Kaj Sørensen, Aalborg.
Mekaniker Ole P. Sørensen,
Sulsted.
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Frk. Helene Thomsen, Aalborg.
Husm. Jens Thomsen, Blære.
Forstander Alfr. Truelsen, Aabybro.
Grosserer Th. 'Vammen, Aalborg.
Gdr. Klit Vestergaard, Vilsted.
Lærer R. Vithner, Skørping.
Måleraflæser Carl 'Vulff,
Vejgaard.
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Nielsen, Anders, skipper, Thisted,
244.
Nielsen, Jacob, teaterdirektør, 339.
Nielsen, Søren, fhv. gdr., 309, 315.
Næsby, 412.

Odde, Als sogn, 385.
Offersten, 325.
Olesen, P., husmand, Ovenskov, 62,
64.
Ottebakken, Skivuro sogn, 315 f.
Pagh, Poul, købmand, 9.
Pedersen, Hans, gårdejer, N. Thise,
253 f.
Pedersen, J. Ankjær, lærer, Fredsted, Viuf, 50.
Pedersen, N. Chr., lærer i Hurup,
377.
Pedersen, Thora, overlærer, 376.
Petersen, Julius, teaterdirektør, 338,
339.
Petersen, Poul, teaterdirektør, 339.
Piesen, Soren (Søren Pedersen),
Colman, S. Dakota, U. S. A., 266.
Poulsen, J. H. V., læge, Kongeslev,
304 f.
Pram, præst i Skivum, 315.
Qvist, V., kommunelærer, Aars, 412.
Rakkerens gyde, 334.
Ramel, Henrik, rigsråd, 192-194,
221, 226.
Ranum, 412.
Rasmussen, Alexander, sognepræst,
provst, 296.
Rasmussen, H., degn i Als, 361.
Reerslev, Sv. Aa., præst og forfatter, 166.
Ringsted, L., skolelærer i Helberskov, 394.
Rodsteen, Jens Steensen, til Rodsteenseje, 199.
Rodsteen, Peder, 197, 198.
Rodsteen, Dorothea Jensdatter, 199.
Rosenstand-Goiske, herredsfoged,
Skive, 247.
Rytter, J. Chr. N., skolelærer i Helberskov.
Røedsel, Ane Margrethe, 334 f.
Schaarup, købmand, Nykøbing M.,
61 ff.
Schiellerup, Peter Høyberg, kattuntrykker, 336, 337.
Schiellerups gang, 334, 336.
Schiellerups gyde, 338.
Simonsdatter, Gyde, på Striben, 221.
Simonsen, Mogens, Sundgaarden,
248 f, 251.
Skavebro (Skoubro), 330.
Skavegade (Skovgade), 330.
Skaven, 331, 332.
Skaveport (Skouport), 330.
Skeel, Andreas, geheimeråd, amtmand, 187, 202.

Register til XVll bind
Skeel, Beate, 192, 196.
Skeel, C. F. E. 0., kammerherre,
stamhusbesidder, Birkelse, 46.
Ske el, Christen, Ottosen, 192, 197.
Skeel, Karen, 191, 192.
Skeel, Otto Christensen, 192, 221.
Smeddal, Giver sogn, 328.
Smed-Soren, Havbro, 272.
Sommerfeldt, Jens, Kjeldsen, guldsmed i Aalborg, 403.
Staunlng, Jens Jørgen, færgemand,
236.
Stengel, Christen, skarpretter, 334,
335.
Stidsholt, 222, 223.
Stiernholm, M. R., skoleholder
Hurup, 367.
Striben, 216, 221 ff.
Striben skov, 186, 222, 226.
Stærdahl, N. C., degn i Als, 357.
Svinemosen, Giver sogn, 313.
Sønderlade, Overlade sogn, 415.
Sørensen, Albrecht, forpagter, Lerkenfeld, 235.
Sørensen, Chr. Peter, færgemand,
250 ff.
Sørensen, L., degn i Als, 345.
Sørensen, Søren, Kræmer-Soren,
Farsø, 31.
Thagaard, Jens, kØbmand, 201.
Tholle, Johannes, havearkitekt,
København, 88.
Thomsen, Anders, lærer i Havbro,
273.
Thomsen, J., skolelærer i Tofte, 373.
Thomsen, Th., bankdirektør, Aars,
31, 267.
Thon, Hugo, hvidtglasmager, 400.
Thordsen, Laurids, prior, 332.
Thorup, prokurator og købmand,
Skive, 249.
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Thygesen, Thyge, godsejer, Dalsgård, 293.
Toderup, L., degn i Als, 342.
Tofte-Sandhusene, skole, Als sogn,
366.
Torup, Simested sogn, 417.
•Troldkirken«, 166 f.
Tuxen, Laura, 27, 28, 29.
Ulrichsen, A., lærer i Helberskov,
397.
Urbans å, 333.
Valdemar Atterdag, konge, 188.
Valeur, familien, 203 f.
Valeur, J. M., toldinspektør, 202.
Værnfelt, Kr., skoleinspektør, 168,
170, 420 ff.
Wandel, Eline, Randrup, 294.
Wested, J., kromand i Hurup, 371.
Wetche, proprietær, Hvanstrup og
Hornumbro vandmølle, 280.
Winding, Frederik, præst, 8.
Wogelius, G. T. K., gørtler, restau·
ratør, 338.
Wogelius, Mogens, skomager, restauratør, 338.
Wulff, P. H., degn i Als, 347.
Zecker, Ahasverus, færgemand, 235.
Zeuthen, Karen Johanne, 205.
Zeuthen, Peder, 213, 214.
Ørberg, Erik Nielsen, færgemand,
236 f.
Østergaard, G. fhv. gdr. i Nørhalne,
284.
Østergaard, Søren Jensen, på Striben, Staagaard, 229.
Øster Hurup, Als sogn, 363.
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