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Træk af Sundby sogns historie 
Af Kr. Værnfelt 

I. Lindholm før og nu. 

Tindholm var tidligere sundsholmernes hovedby og betydeligste be
L byggelse. Byen er en oldtidsbeboelse, og navnet stammer for
mentlig fra trænavnet >>Lind«; thi linden var jo en vigtig bestanddel 
af den egeblandingsskov, som i stenalderen dækkede egnen, og vi ved, 
at der i oldtid og middelalder, ja, ind i den nyere tid har været be
tydelige skove paa Sundsholmen. Men selv om Lindholm er æld
gammel, er det kun de sidste 4-500 aar, vi ved noget bestemt om byen 
og dens beboere. De gamle matrikler 1662, 1664 og 1688 fortæller, 
at der i Lindholm var 28 gaarde og boP) samt et dusin huse med 
jord og lige saa mange uden jord, men kun med en lille kaalgaard. 
De 28 gaarde var af meget ulige størrelse, idet de største, som Lind
holmgaard, havde et halvt hundrede tøp.der land under plov og to 
fæstere, medens de mindste egentlig ku~ var husmandsbrug; og antal
let af disse gaarde, halvgaarde, bol og halvbol varierede meget, idet 
nogle blev delt i to og andre lagt sammen eller helt nedlagte. 

Byen var delt imellem mange forskellige gejstlige og verdslige her
skaber. 6. juli 1393 vidnes, at dronning Margrethe har erhvervet 
Rugtved gods og skænket fæstegodset til Børglumkloster for sjæle
messer. 

1) Ved en >>gaard<< forstod man o. 1660 en ejendom paa 8-10 tønder hartkorn 
eller mere, medens en »halvgaard<< havde 4-6 tdr. Undertiden bruges udtrykket 
>>bol<< i stedet for halvgaard, og der tales ogsaa om >>halvbol<< og »kvartbol«. 
Disse sidste var i grunden kun >>gadehuse<<, d. v. s. huse med lidt jord; men for 
øvrigt var skellene mellem de forskellige benævnelser ret flydende. 

Ved en »dobbeltgaard<< forstaas en gaard med to fæstere, og en >>ensted
gaard<< er en ejendom, hvis fæster ikke havde markfællesskab med byens eller 
sognets øvrige fæstere. 
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Iblandt dette gods var: 1 gaard i Lindholm, Niels Pæthersen paa
bor, øde (d. v. s. ude af drift). Denne Niels Pedersen er den ældste 
lindholmer, vi kender ved navn. 12. maj 1472 siges, at Aksel Lage
sen Broch til Clausholm havde l gaard og 5 bol i Lindholm, og 1492 
nævnes den næste lindholmer, vi kender; det er hr. Aksels foged og vel 
fæster paa nævnte gaard, Godske Wogenszen. 1505 erhvervede kong 
Hans to gaarde, som tilhørte Børglumkloster; deres fæstere hed 
Seuern Michelsen og Las Nielsen, og sidstnævnte boede formentlig 
i »Erik Ladefogeds Gaard«. 

Vitskølklosters jordebog af 1552 siger, at klosteret havde 17 gaarde 
og bol i byen, hvilket stemmer pænt med præsteindberetningen af 
1568. 

Her berettes, at klosteret havde 10 gaarde, 4 bol og 5 huse, for
uden 2 gaarde og l bol, som kongen havde forlenet abbed Anders 
med, og kronen havde ovennævnte 2 gaarde samt Lindholmgaard, 
som hr. Anders ogsaa havde i forlening. Endvidere havde Jacob 
Høeg og fru Zidsel paa Vang 2 gaarde, l bol og 3 huse, medens resten 
af byen, 3 gaarde, 5 bol og 7 huse, var delt imellem 7 andre lods
ejere. 1639 fik kongen 3 gaarde, 3 bol og 3 gadehuse af Jens Høeg 
paa Vang for 5 gaarde i Hvorup, og 1675 afhændedes kronens 11 
jordløse huse til Johan Bannierman i København; men disse huse 
kom snart igen til kronen og solgtes 1722 til Peder Thøgersen Lassen 
paa Rødslet. 

Gennem lensregnskaber og matrikler kan vi følge de skiftende 
fæstere, og af Kjær herreds tingbøger fra 1631 og Sundby kirkebøger 
fra 1688 faar vi oplysning om deres færden og familieforhold. 
Matr. 1688 beretter, at >>Kongelig Mayestæt<< nu har 21 gaarde og 
13 huse, medens 5 gaarde hørte til Vang og 2 til Birkelse. I 1716 
afhændede kongen kronens ryttergods2) i Nordjylland, og det spred
tes mellem mange ejere. Saaledes ogsaa med godset i Lindholm. 
Borgmester Gjørup i Aalborg og købmand Jacob Hi.ibertz købte hver 
4 gaarde og etatsraad Bjelche paa Langholt og stiftamtmand baron 
Geersdorf hver 2; men efterhaanden samledes det meste af byen 

2) Ryttergods: I 1670 blev krongodserne udlagt til de kongelige rytterregimentel'S 
underhold. 
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under Rødslet, som ved udskiftningen i 1803 havde 16 gaarde, 
12 huse med og 8 uden jord, medens 4 gaarde og 4 huse hørte under 
Vang; desuden hørte til hvert af de to godser en del >> ødejorder« fra 
nedlagte gaarde. 1807 købte Severin Gleerup paa Vang Rødslet, og 
de to godser havde nu i nogle aar fælles ejer. Medens Rødslets fæste
bønder i Vadum og Hvorup gjorde hoveri, synes lindholroerne i 
stedet at have betalt >> hoveripenge«. Egholmerne gjorde heller ikke 
hoveri, men havde i stedet godsejerens stude til græsning paa øen. 

Det var Gleerup, som begyndte at sælge af sit fæstegods, men det 
var egentlig i 1820-30rne, at overgangen fra fæste til selveje tog 
fart, og endnu ved 1850 havde Morten Larsen paa Rødslet fæstere 
i Sundby sogn. 

1787 havde Lindholm 209 indbyggere, fordelt paa 49 husstande, 
og 1845 var tallene 346 og 62. De ny selvejere afhændede deres 
udmarksparceller, og der opstod efterhaanden en del smaahjem uden 
om byen; nogle af nybyggerne havde købt deres lodder, andre havde 
faaet dem som arv eller medgift fra deres eller konens hjem. 1860 
nævnes bl. a. et par saadanne ny husmandshjem paa Lindholm ·over
mark, - i »Rosenlund<< boede pottemager Steffen Nielsen og i 
»Strubjerghus << Bertel »paa Bakken << . Bertel Nielsen var husmand og 
slagter, og hans niaarige søn Jørgen Bertelsen er identisk med vogn
mand og mangeaarigt byraadsmedlem Jørgen Bertelsen i Aalborg, 
» kolonihavesagens fader << . Langs Thistedvejen og » Vestenaa<< op
stod der i sidste del af 1800rne saa mange ny bebyggelser, at man 
i 1904 opførte en skole her. Blandt de ny bebyggelser kan nævnes 
»Kristines Hvile<<, hvor cirkusdirektør og tidligere mesterbryder 
Bech Olsen residerede, samt de større gaarde »Mariesminde<< og 
»Piggen<<; sidstnævnte tillige med mange andre ejendomme lagdes 
øde, da tyskerne under anden verdenskrig udvidede Aalborg luft
havn. 

Medens der i 1787 var 21 gaarde, 1 møller, 22 husmænd (blandt 
hvilke 1 smed, 1 skrædder og l rebslager), l lærer og 4 fattige 
familier, som »sidder til leje << , var der i 1845 16 gaardmænd, men 
det dobbelte antal husmænd, hvoraf nogle dog tillige var haand
værkere (l smed, 3 slagtere, 4 tømrere og snedkere m. fl.), 1 lærer, 
4-5 daglejere og et lignende antal fattige, som »nyder almisse<<. 
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En af husmændene var Ole Magnus Rasch, der var en kendt por
trætmaler (se Historisk Samfunds aarbog 1962); hans søn, Christian 
Mathæi Rasch, nævnes som fabrikant. 

Omkring 1840 oprettede Chr. M. Rasch en lille metalvarefabrik, 
som 1851 omdannedes til en stiftfabrik, der stadig eksisterer. Den 
var i mange aar Lindholms eneste større industrielle virksomhed, og 
byen vedblev endnu i 60-70 aar at være det gamle bondesamfund, 
den altid havde været, indtil den efter aarhundredskiftet forvand
ledes til den industriby, den er i dag. 

Handel var der heller ikke meget af, og skulde der handles, maatte 
man til Sundby eller Aalborg; folks købmandsregninger var smaa 
i de dage; thi man slagtede, bagte, bryggede og vævede selv og 
levede i det hele taget af de produkter, landbruget ydede. Folks 
levemaade var jævn og sparsom, og kun for de allerfattigste kneb 
det af og til med at faa udkommet. 

Ogsaa med hensyn til folks tænke- og udtryksmaade holdt det 
gamle syn paa tilværelsen sig længe. Skulde man f. eks. finde sig en 
kone, var det ikke, som det ofte er i vore dage: Brændende elskov, 
hu hej, giftermaal - skilsmisse. »For<<, som en djærv kone, jeg 
engang kendte, sagde til sine børn, >>de skaaer no intj, bette bøen, 
a I taaer fostajen mæ paa ro, nær I ska te aa fej jej!« Nej, man 
skulde bruge sin forstand. 

Der fortælles, at Karl Andersen, Erik Ladefogeds medhjælper gen
nem en menneskealder, engang friede til Per Knudsens pige Ane: 
>>Goddaw Ane! No er A æ bette kon hen æ wej (blevet lidt ældre), 
aa de æ do wal osse. Aa no haar A sammelt mæ æ bette kon, aa de 
haar do wal osse. No tøkkes A, de ska wær wos tov, - hwa tøkkes 
do? A beundrer dæ søen, Ane!« 

>>A beundrer skam aasse dæ, Karl, nær do hytter tørre ei paa Pje 
Knudsens lowt, men jywtes mæ dæ wel A no allywel intj!« 

Karl var »sønden over fra«, og hans kusine Karen Kirstine var 
gift med Lars Uldal, der var krigsinvalid fra 64; de var et par 
almindelig agtede og afholdte mennesker. Engang fortalte Karen 
sin nabokone, hvordan hun og Lars havde giftet sig uden egentlig at 
have været kærster før trolovelsen, hvorfor naboen forbløffet sagde: 
>>Ja, men hvad med kærligheden, var I da ikke forelskede?« Hvortil 
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Karen lidt forarget svarede: >>Kærlighed! Lars var en ordentlig mand, 
som der ikke var noget at sige paa, og sin arm havde han mistet for 
sit land. Der har aldrig været et ondt ord imellem os! « 

N a a, kan hænde, at gensidig agtelse og tillid ikke er de daarligste 
støtter at have med i et ægteskab. 

Tidligere laa hele Lindholm imellem Lindholmsvej og Voerbjerg
vej, og først efterhaanden, som f. eks. efter den store brand, der 
o. 1880 lagde 3-4 gaarde og nogle huse øde, blev nogle ejendomme 
genopført paa østsiden af Lindholmsvejen. Der fortælles, at da en 
gaardmand havde udset sig en plads til det ny stuehus, blev han ad
varet af folk. >> Du ved da, at det spøger slemt paa det sted, for det 
var jo der, at præsten engang manede den mand ned, som gaar igen! « 
Men manden svarede: >>Naar A bygger mit ny hjem i Jesu navn, 
sker der vel ikke noget! << Han byggede, og der hørtes aldrig senere 
om spøgeri paa stedet. 

En af forfatterens meddelere':·) fortæller følgende interessante og 
fornøjelige erindringer fra Lindholm ved aarhundredskiftet: 

>> Mine barndomserindringer stedfæster sig om Gl. Lindholm fra 
årene 1905-06. Mit barndomshjem, der nu er nedrevet, havde nabo
skel mod den gamle sognefoged Erik Jensen Ladefogeds3) gård, hvis 
udlænger af bygninger står mig meget klart. Om selve det gamle stue
hus mindes jeg intet; det er dog fortalt mig, at jeg flittigt byggede 
huse af murstensgulvet ved at bryde stuens stengulv op så hurtigt, jeg 
var inden døre. Det nye stuehus er givetvis opført 1903-04 og findes 
stadig. Gårdens udlænger var ikke forbundet med stuehuset, men 
stald og lade var sammenbygget i en vinkel, hvor stalden lå i den 
sydlige og laden i den vestlige vinkel. 

Vippebrønden befandt sig på selve gårds'pladsen, men betænkelig 
nær møddingen. Udhusene var faktisk meget simple, længerne var 
opført af bindingsværk, murværket af ler og halm, tagbelægningen 
var rigtig rørtag, antagelig har sivene i slutningen af århundredet 

") Forhenværende folketin gsmand Laurids Lynnerup Nielsen . 

3) Erik Ladefoged, se side 3 7 f. 
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Erik Ladefogeds gaard. 

beklædt Limfjordens bredder og tjente vel derfor ofte som et godt 
tækkemiddel, ligesom leret tjente som klinemiddel for murlængerne 
og loen i laderne. Gårdens tagbelægning udmærkede sig også på anden 
måde; jeg husker særligt, at vi drenge yndede at trække tagrør ud af 
tagskæret, der absolut ikke var højere, end vi med lethed kunne nå 
det; tagrøret brugte vi til pile til vore flitsbuer. Ejendommen blev 
drevet gammeldags, besætningen var ringe, hestene (to jydske) var 
magre, og alderen var 25-30 år; dyrene opholdt sig faktisk i stalden 
hele vinteren igennem, og dagslys i de eksisterende udbygninger fand
tes ikke; de stakkels dyr kunne derfor række hals og se meget højt, 
når de de første forårsdage blev spændt for, og markarbejdet tog sin 
begyndelse. 

Erik J ens en Ladefoged var ugift, husførelsen forestod hans lige
ledes ugifte søster, Marie Jensen Ladefoged; af tyende var der kun 
en karl, som var aldrende, og mere end 40 år havde han tjent der. 
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Disse tre menneskers livsvaner kom jeg til at kende særlig godt, 
idet min moder malkede de få køer hver dag og hjalp til på travle 
tider, selv om det må indrømmes, at travlheden aldrig mærkbart satte 
sig dybe spor i hverdagens tilværelse. 

Marie var et fint og ædelt menneske, hun var godheden selv, kunne 
undvære alt, og i mit hjem blev hun altid kaldt tante Marie. 

Tjenestekarlen hed Karl, i daglig tale Ladefoged-Karl, »Låfokarl«, 
han kunne i ugevis gå uden at mæle et ord. Der var derfor ikke noget 
særligt hjerteligt forhold mellem tyende og husbond, og siges må det, 
at tante Marie var svært ked af de lange tavse perioder, men karlen 
hørte nu engang til på gården, og selv om han overlevede både Erik 
og Marie, blev han på gården til sin død. 

Under opførelsen af det nye og stadig eksisterende stuehus 1903-04 
boede både Erik, Marie og karlen hos mine forældre, hvilket vel 
også kan have bidraget til det særlig gode forhold som naboer og 
venner livet igennem. 

J eg mindes aftenerne, når mor og tante Marie malkede, og Erik 
(Jerik), som han i daglig tale kaldtes, sad ved bordenden og med 
sin ringe tandbestand sled sig igennem mellemmaderne, optaget af 
Vilhelm Lassens blad »Aalborg Amtstidende«, og jeg blev sysselsat 
med at lave 2 ører med en kobbermønt og en blyant. 

Der fandtes altid brændevin i huset, og en dram kunne såvist være 
en hjælp for de få tænder til at klare mellemmaderne, ofte havde jeg 
set både karlen og Jerik med velbehag nedsvælge et par drammer; 
en sådan aften var karlen gået i stalden for at fodre hestene af, og 
da gamle Jerik stadig var dybt grebet af sin Amtstidende, nappede 
jeg karlens glas og tog mig nogle hiverter, og Jeriks opmærksomhed 
blev ført vakt, da jeg trillede ned på gulvet under det lange bord. 
Min mor og tante Marie blev hentet, jeg fik nogle svære opkastnin
ger. Den første diagnose var, at den lille drengs mave måtte være i 
uorden, tante Marie bar mig hjem, men da opkastet, der flød ned ad 
tante Marie, lugtede mere af brændevin end af noget andet, var syg
domsbilledet åbenbart for alle. Det var i alle måder en vellykket 
kæfert for en 4 årig dreng. Det blev klart for mig, at det var langt 
bedre at holde sig til tante Maries dåse med kandissukker, der var et 
stående sødemiddel i hjemmet - og her var ingen efterveer. 
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Møblerne var gamle almuemøbler med dragkister, chatol, nips; 
skilderier var der kun få af; men et enkelt husker jeg meget godt, 
her var Jerik fotograferet i kraft af sit høje embede sammen med 
hele Nørresundby politikorps med guldtresset sognefogedkasket til 
det grå vadmelstøj og klapbukser. Endvidere hang der ved hoved
gærdet af sengene håndprentede inskriptioner med forfædrenes lig
vers. Ellers var væggene hvidkalkede og bare. I chatollet stod brænde
vinen, altid 2 flasker, 1 med ren og en med malurt. Når Per Post 
kom med avisen og Jeriks embedsbetingede breve, var hans første 
handling at finde de 2 flasker og tage sig en hjertestyrkning, hvor
efter han stoppede sin pibe med Obels melange fra en gigantisk pose. 
Vi må naturligvis heller ikke glemme 2 pæne spyttebakker af træ, 
pyntet med tante Maries pæne klippede papir med tunger og fyldt 
med sand. 

De levede spartansk, mest af egne produkter, Jerik var ikke med
lem af noget mejeri eller slagteri; de slagtede selv, kærnede selv 
smørret, de kontante udgifter måtte derfor være minimale; meget 
klart husker jeg en af efterårets retter, fårefinker, der blev serveret 
på et stort fad, omkranset af brune kartofler. 

Deres »Øhn« (middagsmaden) bestod altid af 2 retter, forretten 
næsten altid grød eller vælling, efterretten oftest stegt flæsk. 

Morgenmaden var altid kogt mælk og brød samt en enkelt kop 
kaffe, aftensmaden mellemmader og hjemmelavet øl, hvor ølkovsen 
altid stod på bordet. Efter middagssøvnen var der kaffe med brunt 
kandissukker. 

En begivenhed husker jeg særlig godt, det var fastelavns mandag. 
Alle kvarterets børn, også jeg, var klædt ud, vi var tillige udstyrede 
med raslebøsser og optrådte i alle varianter af gammelt tøj og ma
kabre hatte. 

Landsbyens kørende bager holdt på sin rute altid i Erik Ladc
fogeds gård mellem vippebrønden og møddingen og således også den 
mindeværdige dag. Vor mærkværdige påklædning har antagelig gjort 
hesten bange, medens. bageren var inde med brød hos tante Marie; 
den slog bagud, og vognen væltede præcis ned i møddingen. 

Den lukkede vogns indhold tog ingen skade, men hvedebrøds
kurvene på vognens tag spredte deres indhold over et betydeligt areal 
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af den fritliggende mødding. Brødet var naturligvis usælgeligt, så vi 
børn havde frit slag til at forsyne os med de ædle kager, som vi den
gang såvist ikke var forvænt med. 

Det må dog til beroligelse nævnes, at overfladen af møddingen 
var tørret af frosten. Dagmartærterne og de andre lækre kager smagte 
os i hvert fald vidunderligt. 

Samme herlige fastelavns mandag (1906 eller 1907) havde min 
onkel hentet min afdøde bedstemor i hendes kiste på det nye Amts
sygehus i Aalborg. Han var kørende i en stiv vogn forspændt en stud; 
min onkel havde en lille ejendom på Hvorup mose, og på vejen der
til ville han gøre et lille ophold og nyde en kop kaffe hos min mor. 

Jeg fik trods min påklædning - mors underskørt, kakkelovnssod 
i ansigtet - betroet tømmen og pisken, medens onkel drak sin kaffe. 
Det viste sig dog at være en lidt vanskelig opgave for mig. Jeg havde 
jo fået det betroede hverv at skulle passe køretøjet og havde derfor 
indtaget en strategisk position skrævs over kisten med tømme og 
pisk i hånd. Efterhånden blev æresvagten af mine mærkeligt ud
seende kammerater nærgående, også de ville entre kisten. Jeg måtte 
således ikke alene passe studen, men ogå fra mit ophøjede sæde, hvor 
jeg havde det fornødne overblik, med pisken værge mig mod de mest 
nærgående. De havde nemlig ikke den fornødne forståelse af, at det 
dog var mig, der måtte have en første ret - al den stund det dog var 
min bedstemor, der lå i kisten, og ikke deres. 

Denne fastelavns mandag glemmes ikke, bagervognen, der væltede, 
og mit ansvar som værner af bedstemors sorte kiste. Dette betroede 
job kunne godt give en 6-7 års dreng følelse af en stolthed, der ikke 
helt kunne kimses ad. Bedstemor var en meget fattig kone, og megen 
ære blev der såvist ikke vist hende, mens hun levede; men på hendes 
sidste rejse fylkedes Gl. Lindholms ungdom som æresvagt cm hendes 
kiste. 

Datidens sorte kister var for øvrigt de fattiges, de mere velbjergede 
stedtes til hvile i brune kister. 

Også denne begivenhed fandt sted på den græsbevoksede gårds
plads hos Erik Ladefoged. 

Der var mange fattige beboere i Gl. Lindholm, jeg nævner nogle 
i flæng, jeg kender end ikke alles rigtige døbenavne, men kun kalde-
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navne. Per Gullerod, en ældre mand (1906), meget drikfældig, øjnene 
løb i vand og var meget røde, var gartner og beskar frugttræer, ofte 
havde han ikke logi og blev en tid indlogeret på loftet hos mine for
ældre. Han var flink og god ved os børn - men var værst for sig 
selv; om sommeren var der som oftest noget for den gamle gartner 
at lave, men om vinteren kneb det meget. 

Ladefoged Jørgen husker jeg også som en ældre mand i mørkt vad
melstøj med sin toradede vest, der sluttede helt op mod halsen, lige
som jakken var meget lang med de brede kantede reverser, han 
arbejdede på løst arbejde på gårdene, nu og da tog han sig en arbejds
hvil nogle måneder og tog ophold hos en broder Niels Ladefoged. 

Jørgen var ædruelig, men trods en spinkel vækst meget madglad og 
kunne spise fantastisk meget; en dag kom han på besøg i mit hjem, 
mor bød ham mad og smurte ham et helt fad mellemmader, som han 
satte til livs med god appetit; da mor spurgte, om han kunne spise 
mere, antydede Jørgen med tak, at det kunne han, men mellem
maderne burde være tynde og anstændige med pålæg, da han var 
meget småttærende! 

Broderen og dennes hustru, Niels Ladefoged og Anna, var begge 
bosiddende i Gl. Lindholm, de havde en stor flok børn, hvoraf stadig 
flere lever. Hjemmet var umådeligt fattigt. Jeg mindes endnu den 
mængde røg, som vinteren igennem var i stuen; brændselet bestod 
oftest af tjørneris og kviste, og da det ,var halvgrønt, kunne det slå 
en umådelig røg fra sig. En grænseløs fattigdom, der måtte give sig 
udslag i den dårligst tænkelige hygiejne, og hvor kun den billige 
snaps kunne trøste. Indtægterne hidrørte faktisk kun fra sognets 
fattigvæsen og det meget lidet givende job, der bestod i at trække 
kreaturer til de mange markeder, der holdtes dengang. 

En af sognets markante skikkelser hed Johan, i daglig tale den 
enarmede Johan, han og hans samleverske var kreaturtrækkere, han 
var en høj og kraftigt bygget mand, men en hakkelsemaskine på 
herregården »Bjørum<< havde gjort det af med armen, da han endnu 
var ung - erstatning eller livrente for et sådant handicap kendtes 
ikke dengang. Hans naturlige erhverv var på forhånd næsten givet 
- også han måtte vandre ad vejene med kreaturer fra marked til 
mark~d. 
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Trods sit svære handicap kunne han grave med sin ene arm, og 
påtog sig havegravning. Ofte har jeg beundret det smukke stykke 
arbejde, denne stærke mand kunne præstere med sin ene arm, og 
myreflittig var han, men med ussel betaling fristede han en kummer
lig tilværelse indtil sin død i en lille indsidderstue i et hus, der til
hørte en gårdejer Søren Kvist i Gl. Lindholm. 

Jeg mindes særlig godt en gammel kone, der gik under navnet 
>>Minutten«, også hun boede i huset, der tilhørte forannævnte Søren 
Kvist. Huset var gammelt og. naturligvis stråtækt, det lå på en bakke, 
hvorfra vi børn havde en vidunderlig slædebane, når der var føre 
dertil - men bedst var det for os, når hun havde taget sig en tår 
over tørsten, thi ellers generede hun os med at strø kakkelovnsaske 
på slædebanen og kunne derved stække vort muntre liv. At jeg den
gang opfattede >>Minutten<< som sabotør og stor skadevolder får stå 
hen - hun kunne såvist have sine gode grunde til at ordne datidens 
grusning i det glatføre, vi drenge skaffede hende uden for døren. 

Lars Sørensen (altid kaldet Lars Matros) og hans kone Amalie var 
et ægtepar med talrige børn, også denne familie boede i Søren Kvists 
gamle hus; i dette hjem fandtes endnu i mine barndomsår alkover, 
der var murstensgulv og faste bænke med langt bord. I dette hjem 
var hygiejnen ikke stor, men hvorledes kunne det være anderledes, 
gammelt og forfaldent som huset var både indvendig og udvendig. 

Tuberkulosen ramte også hjemmet, en dreng nogle år ældre end jeg 
døde i 15 års alderen, mere mærkelig var det egentlig, at ikke flere af 
børnene gik til, men et par af dem lever endnu som ældre mænd. 
Her i dette hjem nød jeg mangt et måltid mad, det var altid selskabe
ligt med en så stor børneflok, og det spillede velsagtens en mindre 
rolle med en mund fra eller til, når børneflokken alligevel var så 
talrig. 

Middagsmaden bestod altid af kartofler, oftest braset i panden, 
og et stykke stegt flæsk eller fisk; der hang om sommeren tørrede 
flyndere på snoren, og Lars Matros var en flittig fisker på Lim
fjorden i sin fritid - selv om fritiden måtte være begrænset med 
en normal arbejdsdag som murerarbejdsmand på 10 timer og altid til 
fods til og fra sit arbejde - idet han aldrig havde lært den kunst 
at cykle. ' 
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Var det frostvejr, og Nørredybet var lagt til med is, var han sikker 
som ålestanger hele den lange søndag og i ledighedsperioder søgne
dagene med, og vi drenge beundrede hans særlige evner til at sikre 
sig en rig fangst, - og siges må det, at et tilskud af Limfjordens 
rigdomme var mere end hårdt tiltrængt. 

Hustruen Amalie var svensk født, var en slider, der arbejdede på 
gårdene sommeren igennem. 

De traf hinanden på herregården »Rødslet« og slog sig som nævnt 
ned i Gl. Lindholm, hvor de gennem et kummerligt og slidsomt liv 
opdrog en stor børneflok. De tilhørte den navnløse skare af slidere, 
for hvem der end ikke er en mindeplade. 

Jeg husker også et ældre svensk født ægtepar Johannes og Beate, 
de boede i det såkaldte »Stamhus<<, der havde naboskel til mit barn
domshjem. Stamhuset er først nedrevet sommeren 1964, hvor det har 
gjort plads for et nyt butikshus med børnehave. Beate var noget drik
fældig, men uhyre proper og var altid selv skinnende ren med ny
strøget forklæde. Ofte besøgte hun mor, og jeg mindes en dag, hun 
skulle smage mors rombudding. Denne fik Beates absolutte anerken
delse, idet hun udtrykte: >>Jag tyckar, din rombudding smaker battre 
end min, Karen Marie!<< >>Det ka' A godt sæj dig, hvorfor, Beate,« 
lo mor, >>det skyldes nok, at du drikker rommen og derfor kommer 
for lidt i buddingen.<< Men Beate sukkede: »J ag tog endast en ganska 
liten sup.« Men mor svarede: »Du har nok alligevel taget for mange 
>>litne supar<<, og derfor blev resultatet ikke helt godt.<< 

Jeg mindes tillige den begivenhed, at Johannes døde. Mor var med 
til at lægge ham i kisten, der var anbragt på gulvet midt i stuen. 

Dette, at gamle Johannes nu var død, og at jeg ikke mere kunne 
tale med ham om kaninerne og deres fodring med fandens mælke
bøtter, som vi ofte måtte foretage lange vandringer efter, rørte mig 
egentlig ikke så meget. 

Værre var det, at der skulle lægges en svensk 2 øre på hvert af hans 
øjne, dette fandt jeg både mærkeligt og ødselt. 

Disse 4 øre repræsenterede nemlig som værdimåler 2 stk. jødekager, 
således at der kunne blive en jødekage til både min søster og mig, når 
præstebageren kom, - jeg fandt denne pengeanbringelse betydelig 
mere forsvarlig og nyttig. 

2 
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Beate overlevede Johannes nogle år, men da hun ikke helt kunne 
klare sig alene, kom hun til at bo hos en familie i nærheden, hvor 
hun fik god pleje til sin død. 

Beates kræfter tog af, og hun måtte holde sengen i lange perioder, 
og en dag måtte lægen hentes; det var dr. Vestergaard, Nørresundby. 

Beate spurgte ham, om doktoren mente, hun kunne leve til den 
24. august, og han ville da gerne vide, hvorfor hun specielt ville leve 
til denne dag. Beate forklarede da, at den dag fyldte hun 85 år, og 
så havde hendes værtsfolk lovet hende en hel flaske brændevin. 

Dr. Vestergaard mente, hun kunne udmærket leve denne dag over, 
-men alligevel fandt han, at hun hellere måtte få en flaske med det 
samme, og jeg blev sendt til købmanden omgående med de 27 øre, 
der kunne fremskaffe Beates vidunderdrik Denne flaske blev hendes 
sidste - måske den gamle doktor var klar over, Beates dage var 
talte. 

Min kone spørger ofte, om Gl. Lindholm i min barndom praktisk 
taget udelukkende var befolket af originaler. Dette var vel knap nok 
tilfældet, men forskellen mellem dengang og det nuværende driftige 
bysamfund er enorm, selv om jeg dog endnu kun er 63 år. 

L. Lynnerup Nielsen.<< 

En anden meddeler fortæller, at Jerrik og Marie holdt saa meget 
af deres husdyr, at de næsten ikke kunde nænne at skilles ved dem. 
Den yngste af gaardens heste kaldtes »Plaggen«, skønt den var 
næsten 30 aar gammel, og en kælen gris blev saa stor og gammel, 
at den vejede 600 pund, da de endelig maatte slagte den; den kom 
ud af sin sti, idet den væltede ydervæggen. 

Gaardens bygninger var til sidst meget skrøbelige, og engang under 
en stærk storm sank et hjørne af staldtaget ned over kreaturerne, 
saa en stor stud til folks forbløffelse den næste morgen stod med hor
nene stikkende ovenud af taget. 

Af interesse er ogsaa følgende oplysninger: 

»Lindholms og Nørre Uttrups forvandling fra bondesamfund 
til industrisamfund. 

Indtil hen i første halvdel af 1800-tallet har beboerne i hele den 
nuværende Sundby-Hvorup kommune vel som andre steder i land-
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kommunerne væsentlig ernæret sig ved landbrug, jagt og fiskeri, men 
før midten af sidste århundrede begyndte en ændring, idet der for
uden møllerne, som vel må siges at høre landbruget til, begyndte at 
komme andre virksomheder til, først og fremmest pottemagerierne i 
Hvorup og Nørre Uttrup, senere teglværkerne i Ny Lindholm og i 
Nørre Uttrup samt i Hvorupgaard, og i 1840rne påbegyndtes det, 
der i dag hedder Fr. Raschs stiftfabrik, på Ole Magnus Raschs gård, 
der ligger mellem Fr. Raschsvej, Lindholmsvej og Anders Mørchsvej. 
Af pottemagerierne er der nu kun Kirstein Røgild og sønners lervare
fabrik i Nørre Uttrup og af teglværkerne Hvorupgaard og Nørre 
Uttrup tilbage. 

Omkring og efter det sidste århundredskifte kom der endnu flere 
og større virksomheder til kommunen; der kan nævnes skibsværftet 
og tarmrenseriet på Kummerowsvej, træskofabrik, samt senere Nord
jysk møbelfabrik og maskinfabrikken Lindholm som naboer ved Thi
stedvej, men det store industrielle fremstød kom dog med Ø. K.s 
Cementfabrik i Nørre Uttrup i 1906 og Dansk Andels Cementfabrik 
i Lindholm i 1912. 

Dette medførte en stor tilflytning til Lindholm og Nørre Uttrup, 
hvilket også folketallet viser: 1901: 2352, 1911: 2729, 1921: 4450, 
1925: 6872 og 1935: 7780, men de sidste tal viser stagnation, idet 
tallet steg med 2422 fra 1921 til 1925, men kun 900 i tiåret 1925 til 
1935, - det var reelt en tilbagegang. 

Denne tilbagegang skyldtes dels den almindelige krise sidst i 
tyverne og først i trediverne, og dels, men ikke mindst, at Ø. K.s 
cementfabrik stoppede og sendte flere hundrede arbejdere på gaden; 
hovedparten af disse boede i Sundby-Hvorup, og resultatet blev, at 
bunden blev slået ud af økonomien i kommunen, således at den måtte 
under amtsrådets administration. - Det var hårde år for kommunen 
under sognerådsformand F. K. Siekers ledelse; kommunen havde 
landsrekord i høje skatteprocenter og -promiller samt i lave ind
komster. 

Efterhånden som landbrugskrisen mildnedes, og arbejdsløsheden 
begyndte af aftage, bedredes kommunens økonomi noget; det var 
hen sidst i trediverne, men der var ingen udvikling, ingen fremgang, 
man havde nok at gøre med at klare dagen og vejen. Dansk Andels 

2* 
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Cementfabrik var livsnerven i disse år, ligeledes teglværksindustrien; 
men da byggeriet jo var stagneret, var det ikke hvert år, at alle tegl
værkerne var i gang. Men så kom verdenskrigen og besættelsen, og 
mange ejendomme i Ny Lindholm blev saneret og ødelagt, men land
brugsprodukterne steg, og arbejdsløsheden var på grund af tyskernes 
molboagtige aktivitet næsten borte. Mange tjente store penge, og de 
almindelige skatter blev betalt, men kommunalt set var der stadig 
stilstand; dog fik sognerådet i 1940 indrettet alderdomshjem på 
» Uttrupgaard« - den tidligere direktørbolig for Ø. K. s cement
fabrik - ligesom skolevæsenet blev ordnet købstadmæssigt og eksa
mensskole påbegyndt i 1942. 

Fra 1946, da det nye sogneråd kom til, blev kursen lagt om, nu 
skulle Sundby-Hvorup kommune gå fremad og bygges op, og det 
kunne faktisk kun gå en vej, nemlig fremad og opad, under ledelse 
af den nye sognerådsformand, pedel Chr. Dahl. 

Der var mange arbejdsledige i kommunen, og den gældende lov
givning blev udnyttet, således at faktisk alle veje i kommunen blev 
udbygget og overtaget som offentlige, ligesom mange nye veje blev 
anlagt; den største er vel Forbindelsesvejen mellem Nørre Uttrup og 
Lindholm, og den vej har på mere end en måde skabt kontakt mellem 
de to bymæssige områder i kommunen. 

Boligbyggeriet blev der også taget kraftigt fat på; der var mange 
boligløse i kommunen. Sundby-Hvorup boligselskab startede i 1943, og 
Socialfilantropisk boligselskab blev startet i 1950. Private håndvær
kerkonsortier og enkeltpersoner byggede, ja, i de forløbne snart 20 år 
er der opført knap 1.000 etagelejligheder og godt 1000 parcelhuse. 

På skolevæsenets område er udviklingen fulgt op med udbygning 
af Gammel Lindholm og Nørre Uttrup skoler, således at folkeskolen 
i kommunen nu rummer alt fra børnehaveklasser over folkeskolens 
almindelige klaser i 8. og 9. klasser samt realklasserne. Hertil kom
mer Sundby-Hvorup gymnasium, der begyndte på Nørre Uttrup 
skole i 1962 og i 1964 flyttede ud i delvis færdig egen bygning; 
i 1965 efter sommerferien tages et helt færdigt, moderne fagklasse
gymnasium i brug. 

På det sundhedsmæssige område har man også fulgt med, idet den 
første spædbørnssundhedsplejerske blev antaget i 1949; nu er der tre, 
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som også er skolesundhedsplejersker. Senere fulgte egen skoletand
læge, som nu er blevet en hel institution med klinikker på Gammel 
Lindholm skole og Nørre Uttrup skole, begge steder med et fuldt 
udbygget apparatur. Hjemmesygeplejen blev i sin tid startet på privat 
foreningsbasis, men er for år tilbage overtaget af kommunen, og der 
beskæftiges tre sygeplejersker faktisk året rundt. 

På det sociale område blev alderdomshjem oprettet i 1940, som 
foran omtalt, med 25 pladser, og dette har for få år siden fået en 
tilbygning, således at hjemmet nu er fuldt moderne med 45 pladser, 
hvoraf 20 på sygeafdelingen. Af børnehaver er der 3, Nørre Uttrup 
børnehave med 36 pladser, Lindholm børnehave med 45 pladser og 
Viaduktvejens børnehave i Lindholm med foreløbig 20 pladser, me
dens en ny børnehavebygning er under opførelse og vil give plads 
til 60 børn. Fritidshjem påregnes inden udgangen af 1965 etableret 
i >>Lindholmshus« på Lindholmsvej og ligeledes en offentlig lege
plads ved Erik Ladefogedsvej. Næste år påregnes lignende institu
tioner påbegyndt i Nørre Uttrup. 

At socialvæsenet virker med husmoderafløsere, hjemmehjælpere, 
familierådgivning m. v. er det vel faktisk ikke nødvendigt at gøre 
opmærksom på. 

Tilflytning og etablering af moderne virksomheder har fulgt godt 
med, og det vil være umuligt at nævne alle, men lad os tagne nogle 
af de største: Petersværk cementvareindustri og Nordisk standard 
sækkeselskab, begge på Ø. K.s tidligere fabriksområde, Kødfoder
fabrikken »Nordjyden<< og fiskehermetikfabrikken »Marina<< i indu
striområdet ved Sundsholmen, Chr. Kjærgaard A/S ved Fælledvejs 
industriområde, alle i Nørre Uttrup. I Lindholm findes Thomsen 
og Warburgs fiskehermetikfabrik, Astrups skotøjsfabrik, trikotage
fabrikken »Lindana<< og på industriområdet ved Voerbjergvej: 
Durisolfabrikken og Tectum A. m. b. a. 

At Sundby-Hvorup er blevet garnisonskommune har selvfølgelig 
også haft stor betydning; på Hvorup kaserne ligger Jydske træn
regiment, på Nørre Uttrup kaserne ligger Dronningens livregiment 
og Jægerkorpset, og lige uden for kommunegrænsen ligger Flyve
station Aalborg i Vadum kommune, medens flyvevåbnets central
værksted for Jylland-Fyn ligger ved Lufthavnsvej i Lindholm. 
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Dette har naturligvis alt sammen indvirket på kommunens ind
byggertal;· vi husker, at det i 1935 var på 7.780, i 1945 steget til 
8.256, i 1950:8.433, i 1955: 10.017, i 1960: 12.045 og i 1965: 13.274; 
men det har også indvirket på økonomien; allerede i 1950 kunne 
amtsrådets administration ophøre, og i dag er Sundby-Hvorup stillet 
omtrent som de fleste andre forstadskommuner i Jylland og på Fyn<<. 

Ovenstaaende beretning om Sundby-Hvorups udvikling gennem 
de senere aar skyldes oplysninger fra gaardejer Peder M. Pedersen, 
Voerbjerg, og kæmner E. Trudslev, Lindholm. 

Lindholm by har nu godt 6.000 indbyggere, boende i ca. 60 gader. 
Mange af disse minder om gamle stednavne som Uldalsvej og Ugle
bakken, medens andre bevarer fortjente borgeres navne for efter
tiden: Anders Mørksvej, Fr. Raschsvej, Kummerovsvej, Frank Ry
gaardsvej, Erik Ladefogedsvej og andre. 

II. Lindholmgaard. 

Den betydeligste ejendom i den gamle bondeby Lindholm var 
Lindholmgaard, en stor firlænget gaard, som laa paa vestsiden af 
Lindholmsvej, imellem Viaduktvej og Erik Ladefogedsvej. Præste
indberetningen af 1568 siger, at den er »rette præstegaard til Sundby 
sogn<<. Da herredsfoged Søren Høeg i 1742 købte gaarden og lagde 
dens jorder under Voerbjerggaard, blev dens hjemmetoft og bygnin
ger indrettet til fire fæstehusmænd; men da han ikke kunde faa det 
fjerde hus besat, blev der kun tre; det er matrikel17b, 68, 69 samt 12, 
hvor gaardens have havde været, se kortskitsen. 

De 11 ejendomme: Lindholmsvej 96-104, Viaduktvej 2-6 og Erik 
Ladefogedsvej 1-5 ligger alle paa Lindholmgaards gamle toft. Ogsaa 
jorderne sønden for Bakkevej hørte til gaarden; og 1734 opførtes 
Lindholm mølle og møllegaard »paa den gaards grund << , som der 
staar i Gleerups skøde af 1741. 

Gaarden tilhørte 1505 Børglumkloster og blev ved reformationen 
1536 fæstegods under kronen, som 20. november 1579 afhændede den 
med meget andet gods paa egnen til Henrik Gyldenstjerne paa 
Aagaard, t 1592, og den fulgte nu i en aarrække Aagaards ejere: 
1592-1627 Henriks søn Knud Gyldenstjerne, 1627-30 Knuds enke 
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fru Sofie Lindenov, 1630-35 fru Sofies moder fru Margrethe Rosen
krantz paa Hundslundkloster, 1635-74 fru Sofies anden mand Hen
rik Rantzau, 1674-76 Henriks brodersøn Frantz Rantzau til Estvad
gaard, hvis arvinger o. 1680 solgte gaarden til Morten Skinkel; der
efter 1682 Thøger Lassen paa Rødslet, hvis søn Peder Thøgersen 
Lassen kort før 1700 solgte gaarden til den rige købmand og vin
handler i Aalborg, Anders J ens en Høeg. G a arden synes ved denne 
tid at gaa noget i opløsning, idet Høeg lejede raalingen4) ud for sig 
og jordarealerne for sig, og 1705 skrives: >>Lindholmgaard siges at 
tilhøre Anders Jensen Høeg i Aalborg,« hvorefter nævnes tre bønder 
som forpagtere af jorderne; den ene har halvparten, de to andre hver 
en fjerdepart. Anders Høeg døde 1716 og hans enke Ida Claus
datter i 1722, hvorefter arvingerne solgte Lindholmgaard til sr. Adam 
Peter Schneckel, som var den første ejer, der bosatte sig her. 1726 
tilhørte gaarden forpagter paa Langbolt Peder Hauch, der straks 
»byttede gaard« med Engelbrecht Jensen paa Attrup, som allerede 
i 1730 maatte overlade Lindholmgaard til staten for resterende skat
ter, men foreløbig blev boende som lejer. 

Næste ejer var pastor Knud Scott i Sundby, som 1732 købte gaar
den paa auktion, men allerede aaret efter solgte den til cancelliraad 
Ulrich Christian Hauch paa Klarupgaard, som dog kort efter afhæn
dede den til amtsforvalter, kammerraad Lars B. Hauch til Nr. Elkjær, 
t 1739, g. m. Marie Hauch, t 1740. 8. maj 1740 købte Jens Jacob
sen Gleerup, ejer af Bjørnkjær og 1756 tillige af Rødslet, paa auktion 
i fru Hauchs dødsbo 38 tønder hartkorn bøndergods i Sundby sogn. 
Der var: Lindholmgaard, af hartkorn 9-3-3-1, en (lige opført) vejr
mølle paa den gaards grund, af hk. 1-4-0-0, fire gaarde (det var 
Søndergaard, matr. 5, Nørgaard, matr. 11, samt matr. 39 og 42) 
og nogle jordløse huse i Lindholm og gaardene matr. 2 og 7 i Voer
bjerg. 

Gleerup afhændede straks Lindholmgaard til sr. Palle Christensen 
eller rettere sagt til sønnen Christen Pallesen, som flyttede ind i den 
atter ret forfaldne gaard, som han ikke vilde eller maaske ikke 
evnede at reparere. Det kneb vist lidt for ham med det økonomiske, 

4) stuehuset. 
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thi 2. juni 17 41 tinglæstes en obligation, som han havde udstedt til 
Jens Gleerup, der havde laant ham 42 rigsdaler »til at købe æde- og 
sædekorn for<<. Gleerup fik pant i Christens 8 bæster og 7 køer samt 
i en brændevinskedel med hat. 

Faa uger efter solgte han gaarden til heredsfoged Søren Høeg, der, 
se foran, straks begyndte at splitte den. Næste ejer var sønnen her
redsfoged Peder Høeg, hvis enke Ane Christensdatter Dorff i 1785 
solgte Lindholmgaard til et par ansete Sundby mænd, Niels Peder
sen (Egholm), Østergade 4, og Christen Jensen Gildsig, Brogade 1. 

1. november 1768 oplyser Peder Høeg: »Lindholmgaard, som staar 
for hartkorn 9-3-3-1, beliggende i Lindholm by, er efter kongelig 
bevilling af dato 20. august 17 4 2, hvoraf følger vidimideret5) kopi, 
nedbrudt paa den maade, at der i dens. sted fire eller i det mindste 
tre huse skal opbygges. Den agerjord, som ligger belejligst, og al 
engen indavles til Voerbjerggaard; den længst bortligende jord bort
lejes til Sundby beboere og andre i Sundby og Hvorup sogne, der 
samme højligen behøver. Paa ermeldte gaards huusgrund har været 
opbygt fire gadehuse, men er nu indrettet til trende, formedelst jeg 
som nuværende ejer ikke har kunnet med al mulig flid faaed flere 
end tre fæstere«. 

Den 14. april 1803 paabegyndtes. udskiftningen af Lindholm by, 
hvilket voldte en del uenighed, idet f. eks. de to ny ejere af Lind
holmgaards jorder følte sig meget forurettede, og 30. maj og igen 
12. august klagede Niels Pedersen til Rentekammeret6), og han skrev 
bl. a.: >>Christen Gildsig er ligesaa misfornøjet, men da hans gaard 
i Sundby er fæste til Rødslet, tør han ikke klage.« De har en god 
eng i Lindholm til tolv karles slet og en eng i Uttrup enge til en karls 
slet; disse enge vil man fratage dem og i stedet give dem mere ager
jord, vistnok af den allerringeste (Arkilsdal) og allerlængst borte fra 
deres gaarde i Sundby. >>Jeg er kun en bonde, som lidet formaar. 
Mine modstandere (godsejerne paa Rødslet og Vang) er store folk, 
og landmaaleren staar i deres sold, saa jeg har ingen nytte af at klage 
for ham; men det er syndigt og skammeligt, at saadan uretfærdighed 

5) Vidimideret: Bekræftet. 

6) Ministeriet, hvorunder landvæsen, udstykning m. m. hørte. 
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skal finde sted.« Og Niels beder om, at han maa beholde sm eng 
og faa sin agermark udvist ved Sundby skel. 

Hans første klage blev sendt til erklæring paa Rødslet. »Men,« 
skriver han senere, >>forvalter Nielsen har ikke vist mig anden hjælp
somhed end at gøre min klage til løgn.« Noget fik han dog ud af sine 
klager; thi medens de andre gaardmænd i Lindholm fik deres ager
jord udvist paa tre steder, nøjedes han og Christen Gildsig med to 
steder, en lod i Arkilsdal og hovedlodden langs Sundby skel (matr. 
20 og 21), og de beholdt da ogsaa en del af engene. Før udskift
ningen havde gaarden agerjord 30 forskellige steder i bymarken. 
I 1844 er Lindholmgaards jorder delt mellem mange forskellige lods
ejere. Gæstgiver og gaardmand i Sundby, Bertel Larsen Holt, har 
det meste af matr. nr. 20, og herredsfoged Lange og Jens Christensen 
Søndergaard i Sundby ejer størstedelen af matr. 21. 

Fæstebønder og andre beboere i Lindholmgaard. 

1505 nævnes Seuern Michelsen som Børglum klosters fæstebonde; 
hans aarlige landgildeydelse var: 4 tdr. byg, 1 skovsvin, gæsteri til 
4 heste samt smaaredsel (gæs, høns, æg o. l.), hvilket svarer til 
o. 7 tønder hartkorn, og til gaarden hører en eng i Ulvskoven. 

1545 nævnes en hr. Søren som fæster under kronen; »Hr.et« tyder 
paa, at han er eller har været en gejstlig mand. 

1563-72 boede hr. Anders Andersen i gaarden; han er dens mest 
prominente beboer. Hr. Anders var Vitskøl klosters sidste katolske 
abbed og gik efter reformationen i 1536 over til Luthers lære, hvor
efter kong Christian III antog ham som kongelig lensmand over hele 
det udstrakte klostergods, der omfattede 165 gaarde og huse, 4 vand
møller, 6 kirker (Strandby, Aal, Malle, Farstrup, Kornum og Løg
sted) og en del fiskestader, samt nord for Limfjorden 116 gaarde, 
93 huse, 3 kirker (Hals, Sundby og Hvorup), flere møller og fiske
stader. Han var tillige sognepræst i Vitskøl (Overlade) med annek
serne Malle og Strandby. 

Kongen besøgte ham flere gange og var særdeles tilfreds med hans 
dygtige styrelse af lenet, idet han værgede godt for skove og fiske
vande og anlagde møller og ny landbrugsejendomme. Saaledes op
førte han o. 1540 Klitgaard, Hyllen og Rimgaarden ved Ulsted og 
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genopførte vandmøllen ved Skiveren i Hals. 12. februar 1545 gav 
kongen ham, »naar han ikke længere lyster at være abbed,« livsbrev 
paa »Voerbjerg (4 gaarde), Aldrupgaard i Vilsted, 2 gaarde i Lind
holm*) samt nødtørftig skovhug til skellig bygning og ildebrand af 
hassel, el og birk af Gettrup skove.« Og under et besøg i Hals 
16. august 1558 beviste kongen ham endnu en gunst, idet han gav 
hans hustru Karine Christensdatter lov til at >>Nyde, bruge og be
holde« en af de gaarde i Lindholm, som han havde faaet livsbrev 
paa,« fri for al afgift og tynge, saa længe hun levede, saavelsom en 
af Ulvskovs enge, der brugtes til samme gaard (Lindholmgaard)«. 
Abbed Anders havde nemlig, da han skiftede religion, giftet sig med 
fru Karine. Der blev imidlertid ikke brug for den sidste kongelige 
naade; thi hun døde allerede den 11. juni 1560 og blev begravet i 
Vitskøl, hvor de boede. Den 3. august 1563 pantsatte Frederik II 
Vitskøl kloster med gods til Henrik Gyldenstjerne for de store laan, 
som han under syvarskrigen havde ydet ham, og ti aar senere for
lenede han ham med det nordenfjordske gods, som han i 1579 solgte 
til ham, medens klosteret med det meste søndenfjordske gods blev 
solgt til rigsraad Bjørn Andersen Bjørn, som gav klosteret dets ny 
navn »Bjørnsholm«. 

Men da havde hr. Anders forlængst lukket sine øjne, thi i august 
1563 flyttede han til Lindholmgaard, hvor han levede i 9 aar, æret 
og agtet af alle. Han blev begravet i Nørresundby kirke, hvor der 
endnu o. 1820 var en ligsten med træramme over ham. Paa ram
men stod: »Her builer Hederlig og Vellærd herAbid Anders Ander
sen, som døde d. 19. Aug. 1572. Gud give hannem en glædelig op
standelse med alle Guds børn.« 

Da Gyldenstjerne i 1579 købte gaarden, nævnes Peder Jørgensen 
som fæster og senere Anders Thomsen, som var fraflyttet gaarden før 
14. juni 1631, da en af hans kreditorer stævnede ham for gæld; der
efter Peder Christensen, som var fæster sammen med Christen Jensen 
Smed, thi den store gaard havde ofte to fæstere. 1631-37 havde 
købmand Johan Pedersen Brandt fæstet gaarden af herskabet paa 

,,_) Den ene var Lindholmgaard, og den anden, hvis landgilde var 3 tdr. byg, var 
vist gl. matr. 22 (»Justs Bierring«). 
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Aagaard; men han blev boende i sit hus i Aalborg og fæstede gaarden 
ud til sidstnævnte to bønder. Den ene af dem, Christen Jensen, er 
meget velkendt, var søn af Jens Smed paa Kællingbro i Ørum og 
gift med Maren Bertelsdatter Kjærulf, datter af den ansete Bertel 
Kjærulf paa Øster Aslund. Han havde før været fæster af halv
delen af Langholt, som da var en fæstegaard under Hammelmose. 
1643 var han nævning paa Kjær herreds ting, og 1653 oldermand i 
Lindholm; hans børn var Jens, Bertel, Laurids, Ane, Maren og Tove. 
Den Søren Pedersen i Lindholmgaard, der 1639 nævnes som tinghører 
(nævning), var vel da Christens medfæster og maaske fader til næste 
fæster. Christen Smed døde før 17. august 1657, og Maren ægtede 
Rasmus Sørensen, som var fæster til o. 1680; herefter var Niels 
Christensen fra Sundby fæster til o. 1687. 30. september 1673 ind
stævnede Jens Bertelsen Kjærulf i Nørhalne, Marens broder, som var 
værge for børnene, Rasmus for dom, »sagendes hannem 203 rdl. 
l mk. 4 skill., som han var salig Christen Jensen, som boede og døde 
i Lindholmgaard, hans børn: Jens og Bertel Christenssønner, Maren 
og Ane Christensdøtre, skyldig paa deres fædrene arv med mere efter 
skiftebrevets formelding, dateret den 17. august 1657, og befindes i 
samme skiftebrev, at de 4 børn: Jens, Bertel, Maren og Ane er til
falden 203 rdl. 1 mk. 4 skill. for deres part i sengene; smideredskab 
er 8 rdl. 3 mk., og hver af forskrevne 4 børn for deres fadergave 
8 rdl. Og da lovede og tilforpligtede Rasmus Sørensen efterskrevne 
4 børns arv til sig at anamme og den at forestaa (Kjær hds. tingbog).<< 

27. april1675 gav Tove Christensdatter Jens Bertelsen i Nørhalne 
afkald for arv efter hendes fader; hun er vel da blevet gift. I Niels 
Christensens fæstertid o. 1680-88 udførtes forarbejderne til Chri
stian Vs matrikel af 1688. De gamle mark- og modelbøger (1683-86) 
beretter, at hver ager og eng blev opmaalt og takseret til hartkorn. 
Lindholmgaards opdyrkede arealer var fordelt saaledes paa 16 af 
bymarkens fald: 

I Nymark (59 agre) ....... . 
Geibjerg (44 agre) ....... . 
Vogns agre (37 agre) .... . 

- Skandelsbakke (20 agre) .. 

Den 27., 28., 56. og 57. ager 
Den 3., 4., 19. og 20. ager 
Den 14. og vester ende af 29. ager 
Den 4., 8., 9., 13. og 16. ager 
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I Uldalsbakke (86 agre) 
Rysling (54 agre) ...... . . 

- Offuer Rysling (51 agre) .. 
Fløder agre ( 40 agre) .. . . 
W rengel agre ( 44 agre) ... . 

- Kors agre (5 agre) ....... . 
- Nør Lang agre (23 agre) .. 
- Arkilsdal (23 agre) ..... . 
- Byr agre (5 agre) ....... . 
- Korsager F al d ( 41 agre) . . 
- Fladagers Fald ( 67 agre) .. 
- Tofterne ved gaarden .... 

: Den 8., 9., 12. og 66. ager 
Den 52. og 53. ager 
Den 2., 3. og 21. ager 
Den 22. og 31. ager 
Den 3., 4., 26. og 27. ager 
Den 1., 2., 3., 4. og 5. ager 
Den l 0., 11., 14. og 15. ager 
Den 9. og 10. ager 
Den 1., 2., 3., 4. og 5. ager 
Den 8., 9. og 34. ager 
Den 20., 26. og 27. ager 
To smaa agre 

Det var i alt 54 agre fordelt paa 30 steder i marken, i alt o. 50 tøn
der land under plov, hvortil kom enge, hede og kær. Hartkornet 
ansattes til 9-3-3-1, og Thøger Lassen paa Rødslet nævnes som ejer 
og Niels Christensen i Sundby som bruger af jorderne. 

I den følgende tid beboedes gaardens raaling7) af flere ansete folk, 
som havde lejet sig ind her. 1688 og 89 boede herredsfoged Mathias 
Pedersen Sø/toft, født 1640, død 9. august 1689, og hans kone Helvig 
Jensdatter her, og derefter regimentsskriver Hans Beldring og hans 
adelige frue, Sophia Catharina von Høffninge. Beldring døde 1693, 
og aaret efter skænkede fru Sophia, der da var flyttet til Aalborg, 
til Sundby kirke dens smukke lille sølvoblatæske. Paa den tid fandt 
der en tragikomisk begivenhed sted med et par af stedets beboere. 
Else Nielsdatter var stuepige og Søren Laursen tjenestekarl i gaarden. 
De havde formentlig været gode venner, men venskabet var gaaet 
fløjten, og en dag i september 1693 fandt man i en stol i Sundby 
kirke >>en skandskrift og pasquil«, som blev bragt til sognepræsten, 
den myndige hr. Kjeld Nielsen. Skriftet var temmelig skrapt, og der 
stod bl. a.: >>Else Stuepige, som er paa Lindhollumsgaard, er en op
runden cannallie, felthore, en tyv og bagtaler, øretuder og øjen
skalk Slipper hun med kagen8), da faar hun en god løn; thi hun 

7) Raaling: Stuehus. 

B) Kagen = Skampælen. 
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er ikke værd at tjene noget ærlig folk, men skal sættes i hore huset 
og udraabes for en gammel fuul hore, saa længe hun erklærer sig 
herpaa - og skal derfor kendes og gøres kundbart for alle kirke
døre. « 

Søren Laursen, Elses medtjener, blev mistænkt for at være skand
skriftet ophavsmand, og da præsten den 1. oktober indfandt sig paa 
gaarden med to vidner, naboerne Niels. og Joen Lauridsen, sagde 
Søren, at han havde skrevet brevet, og at han vilde staa inde for sine 
beskyldninger. Else stævnede ham saa for Kjær herreds ting; men da 
præsten og vidnerne den 15. oktober 1693 atter var i gaarden for at 
forlige parterne, trak Søren sine beskyldninger til sig, hvorefter Else 
lod sagen falde. 

11. juni 1694 lod fru Beldring tage syn over gaarden, som hun vel 
ved den tid er fraflyttet. Fæsteren hed da Jens Jensen; det er for
modentlig den Jens Jensen i Sundby, som da var oldermand ved 
færgelavet, og Thomas Jensen, hvis kone, Ane Christensdatter, 
døde 1691, er vel hans medfæster. I raalingen boede nu regiments
skriver Marcus Ulsøe, f. 1660, hvis første kone, Ane Catrine Balch, 
blev begravet herfra den 10. juli 1699, 27 aar gammel. Senere 
ægtede han Christence Torbensdatter og flyttede til Vester Hassing. 
1705 boede han paa St. Havrekrog, 1711 og -16 i Hvolgaard og 
1717 i gaarden Kolding; men 1725 boede familien i Dronningborg 
ved Randers. Hans søn Nicolai Ulsøe og dattersøn Marcus Ulsøe 
Hortulan var kendte skuespillere. Fra o. 1699 ejedes Lindholmgaard 
af den ansete købmand Anders Jensen Høeg i Aalborg (Haand
værkerforeningen), som dog ikke selv boede her. Folkeskatten 1705 
siger: »Lindholmgaard siges at tilhøre Anders Jensen Høeg i Aal
borg, og holder derpaa Jens Jensen, Hans Joensen9) og Inger Chi
stensdatter, som driver aulingen, « og 1710 og 14 nævnes Morten 
Mikkelsen og Niels Christensen som Høegs fæstere. 

Anders Høeg havde flere ejendomme paa landet, f. eks. i Hals 
Vesterheden og Fogedgaarden, og kort før sin død købte han gl. 
matr. 22, Anders Justesens gaard, i Lindholm, formentlig den samme, 

") Om J ens Jensen se ovenfor. Hans Joensen var søn af rytterbonden Joen Lau
ridsen i Erik Ladefogeds gaard. 
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som abbed Anders i 1545 fik sammen med Lindholmgaard. Høeg 
døde 23. september 1716, og 5. december 1717 bekendtgjorde madame 
Høeg (Ide Clausdatter), at »hvis nogen vilde have fæ paa foder i 
Lindholmgaard, kunde de henvende sig paa hendes bopæl i Aalborg 
og accordere med hende. Hun kunde huse 16 stude (Aalb. tgbg.).<< 
Madame Høeg døde 1722, og hendes børn solgte straks de to gaarde 
til sr. Adam Pedersen Schneckel, t 1755, der sagtens var skriver eller 
forvalter. Han var den første ejer, der tog fast bopæl paa gaarden. 
Han var gift med Ane Margrethe Hansdatter, cg i de følgende aar 
fik han tre børn døbt i Sundby kirke: 24. juli 1723 Hans Peter, 
27. februar 1724 Nicolai Henrik og 7. april 1726 Eleonora. 

9. august 1726 boede familien i Aalborg, og kort efter blev Schne
ckd toldkontrollør i Helsingør. 23. august 1726 fik sr. Peder Hauch, 
forvalter paa Langholt, skøde paa Lindholmgaard »med tilhørende 
gods og tiende« samt en del besætning og løsøre; men han byttede 
straks gaard med Engelbrecht Jensen, der ejede Attrup i Hammer 
sogn, som Hauch nu overtog. 

Engelbrecht, f. 1687, t 1756, var søn af Jens Andersen paa Klit
gaard i Ulsted og Margrethe Jensdatter. 1710 var han haandskriver 
og ridefoged hos fru Kirstine Beck paa Vraa og senere foged hos Otto 
Arenfeldt paa Knivholt. 4. juni 1715 ægtede han Maren Peders
datter Holst, f. 1691, beg. 5. maj 1748, datter af pastor Holst i Vraa 
og enke efter Rasmus Christensen Muhle paa Attrup. Han overtog 
nu Attrup, der var paa 16 tdr. hk., med en halv snes gaarde og huse, 
som var fæstegods, og han ejede tillige en mindre gaard, Roeslund, 
i Hellevad. Engelbrecht og Maren førte et stort hus, ogsaa efter at 
de var kommet til Lindholm, saa de endte i smaa kaar. Allerede i 
1730 maatte de sælge Roeslund og overlade Lindholmgaard til staten 
for resterende skatter. De blev dog boende her, indtil de o. 1736 
købte et hus, der laa tæt ved gaarden og flyttede der hen. Engel
brecht drev prokuratorvirksomhed og fungerede af og til som her
redsfoged, alt imens han forgæves søgte det ene embede efter det 
andet som birkedommer eller herredsfoged. Fra 1739 var han en tid 
skoleholder i Nr. Uttrup, og efter hustruens død rejste han fra egnen. 

Han er muligvis identisk med den Engelbrecht Jensen, der i 1752 
tog dansk juridisk eksamen og døde 1756 som birkedommer i Kron-
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borg birk. Han havde følgende børn foruden nogle, der døde som 
smaa: 

l. Margrethe, f. 1717. 2. Peder Holst, f. 1718. 3. Susanne, f. 1720. 
4. Maren, f. 1724. S. Rasmus, f. 1725, t 1746. 6. Ane, f. 1727. 7. Else, 
f. 1728, t 1746. 

I de sidste aar, han boede tilleje i Lindholmgaard, havde gaarden 
endnu en lejer, nemlig herredsskriver Hans Mikkelsen Krag, f. 1686, 
l 1745, g. m. Birgitte Larsdatter Møller. 1737 købte Krag »Huset 
ved Tinget<<, m a tr. 1 O i Voerbjergdal, af herredsfoged Emmichsens 
enke og flyttede der op. Staten ejede 1730-32 gaarden, som ved 
overtagelsen synes at have været ret forfalden, og den forgældede 
Engelbrecht havde ogsaa solgt løs af redskaber og besætning. Ved et 
syn af 27. oktober 1730, da amtsforvalter Lars Hauch havde haft 
haandværkere til at reparere den, siges der, at der var vogn, plov, 
en harve med jerntænder samt 7 heste10): »Der er 7 stykker, det 
8. besætningsbæst var forhen bortsolgt.« Køer, faar og svin nævnes 
ikke; dem havde Engelbrecht vel solgt for at lave penge. Ved synene 
af 15. september 1729 og 18. november 1732 oplyses, at gaarden 
havde 4 længer: 18 fag stuehus i syd, 18 fag fæhus vester i gaarden, 
22 fag ladehus i nord samt 14 fag stald og kohus øster i gaarden med 
4 fag vognskur. I stalden er 11 spilbomme til heste og 12 baase til 
stude. Tagene er af langhalm, ogsaa paa raalingen (stuehuset), som 
paa nordre side, nederst i tækningen, har 1 O rad teglsten. Raalingens 
sydside er af mursten i bindingsværk, nordsiden af ler og staver i 
bindingsværk; den har fjællegulv i to stuer og 9 karm vinduer med 
2 vinduer i hver karm. Bindingsværket er godt ege- og fyrtømmer. 

Medens amtsforvalteren paa statens vegne bestyrede gaarden, lod 
han den drive ved en avlskarl, en anden karl og en pige. Den skulde 
sælges eller forpagtes ud paa 6 aar; men ingen liebhaver viste sig, og 
de synsmænd, som 18. november havde synet gaarden, mente, at den 
efter deres tykke var ganske højt skyldsat, »og dertil er fast ingen 
græsning eller ildebrand og meget lidt og ringe høbjergning.« De 
4 synsmænd, alle gaardmænd af Lindholm, vidnede, at nu efter 

10) Der skulde 8 heste til at trække en hjulplov. 
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reparationen var gaarden i god stand med bygninger, >> som man 
næppe skal finde paa nogen bondegaard i Vendsyssel. « 

Paa auktionen i Aalborg 1732 købte pastor Knud Scott i Sundby 
Lindholmgaard og Just Andersens gaard; men allerede aaret efter, 
skøde læst 10. december 1733, solgte han de to gaarde til cancelliraad 
C hr. Ulrich Hauch paa Klarupgaard for 250 r dl. I 17 40 købtes 
gaardene af Jens Jacobsen Gleerup paa Bjørnkjær, som 13. april 
17 41 gav S r. Palle Christensen skøde paa Lindholmgaard. Palle, 
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f. 1670, t 17 46, havde været forpagter paa Skaarupgaard, senere 
paa Lerbæk; han døde hos sin søn Jørgen Pallesen paa Nr. Elkjær. 

Hans kone, Ane Jensdatter Kjærulf, var søster til amtsfuldmægtig 
Jens Kjærulf i Aalborg og halvkusine til overkøbmand Niels Kjærulf. 
Palle overdrog gaarden til sin søn Christen Pallesen (senere forpagter 
paa Stensbæk); men Christen vilde ikke bo i de forfaldne huse og 
solgte 17 41 Lindholmgaard til herredsfoged Søren Høeg, der 20. au
gust 1742 fik kongelig bevilling til at lægge dens jorder under sm 
gaard Voerbjerggaard. 

Lindholm var oprindelig »Hovedstaden« paa Sundsholmen og 
havde i 1688 28 større og mindre gaarde samt et par dusin huse, og 
ved udskiftningen var her en snes gaarde og lige saa mange huse med 
og uden jord. Kun 5-6 af gaardene havde særlige navne, men mange 
af beboerne havde slægts- eller kendingsnavne og havde gennem 
generationer været bosat her. 

III. Nogle steder og navne i Lindholm. 

Matr. 11, Nørgaard, laa lidt nord for Kjærsgaard. Under udskift
ningen 1803 var Lars Pedersen fra Knudsgaarden i Voerbjerg fæster, 
og da han i 1811 døde, ægtede enken Ane Nielsdatter Niels Eriksen 
fra Vadum, som nu fik gaarden. Senere Søren Laustsen og derefter 
Niels Sørensen Nørgaard. Gaarden er nu nedbrudt og dens jorder 
splittet. 

!vfatr. 5, Søndergaard, laa oprindelig norden for Uldalsgaarden. 
Før udskiftningen laa alle de gamle Lindholm gaarde og huse mellem 
Voerbjergvej og Lindholmsvej, og først senere blev flere af ejendo'm
mene flyttet over paa østsiden af sidstnævnte gade. Her residerede 
i 1600rne slægten Steen. 

1688 Jens Jensen Steen, derefter svigersønnen Christen Olufsen 
Steen, f. 1649, begravet 14. april 1724, 75 aar og 9 mdr. gl., og 
21. april begravedes hans kone Ane Jensdatter, 71 aar gl. Handels
mand, senere skoleholder i Lindholm, Peder J ens en Steen, som 1721 
blev gift med degnens søster i Sundby, Øllegaard Green, og gadehus
mand Søren Steen, der nævnes o. 1750, er vel deres frænder. Senere 



34 Kr. Værnfelt 

beboedes Søndergaard af Smed slægten11). 1744 blev Jens Jensen 
Smed gift med Mette Larsdatter fra Voerbjerg, derefter Christen 
Jensen Smed og Christen Christensen Smed; sidstnævntes farbroder 
Peder J ens en Smed var ligeledes gaardfæster i Lindholm. 1911 købte 
Erik Ørum Jensen Søndergaard, derefter cementfabrikken. 

I gl. matr. 19, nu matr. 44, boede 1618 og -31 Anders Christensen 
Roed, hvis enke Inger Jørgensdatter ægtede Peder Laursen (Roed), 
1688 nævnes Simon Pedersen (Roed), og 1700 nævnes Hans Simon
sen Roed. 1715 døde Niels Jensen Roed, 1725 Maren Andersdatter, 
Jens Roeds hustru, og 1727 Jens Nielsen Roed. 

27. oktober 1632 holdtes skifte mellem Anders Bertelsen i Voer
bjerg paa hans broderbørns, Jørgen Andersens og Karen Anders
datters vegne, og Peder Lauridsen paa hans hustru Inger Jørgens
datters vegne. Børnene fik 32 sletdaler efter deres salig fader An
ders Christensen Roed. Han var vel halvbroder til Anders Bertelsen 
paa Voerbjerggaard. 

I gaard matr. 17 boede Gjed slægten: Omkring 1640 Lars Mikkel
sen Gjed, 1664 Lars Mikkelsens enke og 1688 Mikkel Laustsen Gjed. 
Lars Gjed var en temmelig stridbar mand, noget som prægede flere 
af de gamle lindholmere. 

Byfoged Mogens Jespersen fra Aalborg kom en dag, den 21. marts 
1639, ind i hans gaard med to vidner for at pante ham for gæld; 
men dette tog Lars Gjed meget fortrydeligt op. Først udskældte han 
byfogeden for tyv og skalk; saa kaldte han ham for en gammel 
skjelm og raabte, at bødelen nok skulde rette af hannem, og samtidig 
smed han skammeligen sand og aske i ansigtet paa ham; men da Lars 
samlede sten op og bevæbnede sig med en økse for at slaa byfogeden 
ihjel, flygtede baade foged og vidner (Kjær herreds tingbog 27. ok
tober 1639). 

I gl. matr. 1, ny matr. 54, boede Brødland slægten. Den stammede 
fra den store Brødlandsgaard i Hammer bakker, som Thomas Laur-

11 ) Stammer formentlig fra Christen Jensen Smed i Lindholmgaard, t 1657, og 
Maren Bertelsdatter Kjærulf, t 1697. 
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sen, f. 1631, t 1694, en søn af Lars Andersen i Ellern, o. 1665 fik i 
fæste. Han var gift med Maren Thomasdatter fra Øster Lyngdrup. 
Deres søn Lars Thomsen, f. 1680, t 1760, var gift med Margrethe 
Christensdatter, f. 1682, t 1753. Han boede først i Brødland, men 
flyttede o. 1715 til Lindholm, hvor han delte marker med Erik Joen
sen (Erik Ladefogeds Gaard). Lars havde flere børn: Thomas Laur
sen Brødland, f. 1708, blev 1748 gift med Mette Eriksdatter; de 
boede i Sundby og havde S sønner. To af døtrene, Maren, f. 1710, 
t 1791, og Tove, f. 1713, t 1795, blev 1747 og 1738 gift med brød
rene Joen og Jacob Laursen i Voerbjerg. To yngre døtre, Anna og 
Gyda, var tvillinger, født 1722. 

Uldal slægten stammer fra gaarden Uldal, matr. 4, oprindelig 
krongods, derpaa en fæstegaard under Aalborg Stiftshospital, senere 
under Rødslet. 1633 og senere boede Christen Pedersen Uldal og 
Maren Knudsdatter her, og derefter Peder Christensen Uldal, f. 1638, 
t 1707, og hans kone Mette, f. 1642, t 1694. Ved 1694 overtog 
svigersønnen Jacob Nielsen Snedker (Ul dal), g. m. Mette Peders
datter, gaarden. Herefter Niels Jacobsen Uldal, f. 1710, t 1790, 
der 1744 ægtede Anna Larsdatter fra Kiersgaard, og derefter Jacob 
Nielsen, hvis datter, Ane Kirstine Jacobsdatter, fik hjemmet. Hun 
var først gift med Christen Christensen Smed, derefter med Lars 
Nielsen fra Vadum; saa var dennes stedsøn Peder Chr. Christensen 
Uldal ejer af gaarden. 

Kirsgard eller Kjærsgaard. Lindholm har haft to gaarde af det 
navn, nemlig gl. matr. 13 (i 1688), der laa ved Georg Sørensens 
gaard og blev nedlagt ved udskiftningen 1803, og gl. matr. 21, ny 
matr. 10, Anders Mørks gaard, der blev splittet for faa aar siden. 

Formodentlig er førstnævnte gaard det oprindelige Kjærsgaard; 
thi o. 1600 var den en helgaard med to fæsterfamilier. 1600 og 1629 
nævnes Jens Jensen og Jens Ibsen, og efter dem Christen Jensen og 
Søren Jensen. Ifølge Kjær herreds tingbog af 16. januar 1666 fik 
Christen Jensen, »boende i Kiersgaard i Lindholm«, arveafkald af 
sin kones Maren Christendatters arvinger. 1664 nævnes. han som 
fæster af en halvgaard, der i 1688 ansattes til hk. 3-4-0-0; fæsteren 

3* 
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var da Per Laursen. En Mikkel Christensen Kiersgaard i Lindholm, 
f. 1656, t 1722, er nok Christens søn, og Lars Christensen i matr. 10 
(se nedenfor) er vel ogsaa en søn. 

Efter Per Laursen nævnes 1716 og 17 41 Christen Kirsgaard, 
t 1745, og derefter Anders Nielsen Kirsgaard, der døde 1795. Efter 
ham fulgte Lars Sørensen Kiersgaard, søn af Søren Laursen i matr. 10. 
Han var svagelig, og ved udskiftningen opgav han »for armods 
skyld<< sit fæste, og da herren til Rødslet vel ikke gad reparere gaar
dens forfaldne huse, blev dens arealer fordelt mellem Rødslets andre 
ejendomme i byen. 

Matr. 10, Kjærsgaard. 1688 sattes hartkornet til 3-4-2-2, og fæste
ren Lars Christensen, f. 1660, t 1704, er muligvis søn af Christen 
Jensen i Kiersgaard, se ovenfor, og har bragt navnet Kjærsgaard med 
til gaarden. Han døde 1704, og enken Ane Clemensdatter, t 1716, 
blev gift med Lars Sørensen, som 1717 ægtede Johanne Jensdatter 
fra Voerbjerg. Gaarden var ryttergods, men 1716 købte Lars gaar
den til selveje for 161 rdl.; men han opgav snart selvejet og afhæn
dede gaarden til købmand Hiiberts i Aalborg, der 1735 solgte »min 
gaard i Lindholm, Kiersgaard kaldet,« til herren paa Rødslet. 1763 
var Søren Larsen, f. 1718, t 1794, fæster, og derefter Jens Sørensen12) 

og Jacob Jensen. I 1910 overtog Anders Chr. Andersen Mørk gaar
den efter flere skiftende ejere; nuværende ejer svigersønnen Magnus 
Pedersen. Anders Mørks fader Thomas Mørk ejede gaarden matr. 9, 
der laa lidt sydøst for Kjærsgaard; begge gaardene er nu splittede. 

Et par andre gamle Lindholm slægter var »Forpagter<< og »Lade
foged<<, I gaard matr. nr. 7 boede 1732 jens Jensen Forpagter og 
Maren Sørensdatter, og nævnte aar blev deres søn Jens Pedersen født. 
Han ægtede 1774 Mette Pedersdatter, som døde 1811: >>død 12. ok
tober 1811 Mette Forpagter i Lindholm<<; deres søn var den ansete 
Peder Jensen, f. 1782, t 1816, gaardmand i Sundby, færgelejer og 
oldermand i færgelavet. Han var gift med Else Jensdatter Sønder
gaard, og deres eneste barn, Gjertrud Marie, blev gift med Andreas 
Miiller, købmand, cand. jur. og gaardejer, færgelavets sidste older
mand og Nørresundby kommunes. første formand. 

12) Jens Sørensen ægtede 1779 Else Nielsdatter fra Lindholm mølle. 
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Erik Ladefoged til høj1'e i billedet; manden til venstre er nok hans karl >Laaefo-Kark 

Ladefoged var en gren af den store ansete Ladefogedslægt i 
Sundby. 1789 nævnes Lars Jensen Ladefoged som gaardfæster i Lind
holm; han var sagtens søn af Jens Pedersen, som havde gaarden før 
han. 1828 ægtede Jens Christian Jensen Ladefoged, f. 1798, søn 
af Jens Nielsen Ladefoged i Sundby, og Maren Pedersdatter, Johanne 
Marie Eriksdatter, f. 1802, datter af Erik Andersen i »Erik Lade
fogeds Gaard«. Han havde først gaarden i fæste, men overtog den 
i 1841. Deres børn var: Jens, f. 1829, Erik, f. 1834, Niels Peter, 
f. 1838, Marie Kirstine, f. 1842, og Else, f. 1847. 

Erik Jensen Ladefoged13) havde den gamle gaard, hvor hans mo
ders. slægt havde boet gennem mange generationer, fra 1880 til sin 
død i 1919, og søsteren Marie, t 1927, styrede hus for ham. De to 

13) Se foran side 10. 
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søskende, der forblev ugifte, nød almindelig agtelse og tillid, og Erik 
var i mange aar sognefoged. 

»]oen Rytterbondes slægt«. 

Der var mange andre rytterbønder paa Sundsholmen end Joen 
Laursen; thi hele Voerbjerg og det meste af Lindholm var rytter
gods; men Joen er den mest kendte, og fra ham og hans kone, der 
formentlig hed Else Eriksdatter, men som i kirkebogen altid kun 
nævnes som »Joens kone«, deres 6 sønner, 3 døtre og godt 50 børne
børn, nedstammer en vældig stor slægt, til hvilken mange mennesker 
i og uden for Sundby sogn hører. Disse er stolte af at stamme fra 
Joen eller fra hans oldebørn, >>de syv kønne møllerdøtre fra Lind
holm mølle«, og da der i slægten findes mange af egnens betydelige 
kvinder og mænd, vil vi omtale den lidt nøjere. 

Slægtsgaarden, >>Erik Ladefogeds Gaard14 <<, matr. nr. 12 af Lind
holm by, blev nedrevet o. 1925; men allerede en snes aar før var den 
gamle raaling erstattet med det endnu staaende hus. Gaarden er 
vistnok identisk med den ene af de to gaarde, som Mads Jensen paa 
Torstedlund omkring 1500 solgte til Børglum kloster, der 1505 over
drog dem til kronen i bytte for to af kronens gaarde i Melsted 
(V angstarp). 

1505 var Lars Nielsen fæster og 1568 Christen Laursen. Gaarden 
var en dobbeltgaard med to fæstere, og fra o. 1600 nævnes de begge 
i de gamle jordebøger og skattemandtaller; saaledes 1630 Lars Chri
stensen og Vester Lars Nielsen og 1688 sønnerne Joen Laursen og 
Niels Laursen. 

1716 købte borgmester Gjørup i Aalborg bl. a. >>Erik Joensens 
gaard«, af hk. 4-4-2-0, for 164 rdl. 1 mk. 8 skill., og 27. august 1762 
købte Jens Gleerup paa Rødslet en del gods, deriblandt >>Anders 
Eriksens gaard«, af Mogens Rosenkrantz paa Spøttrup. Ved ud
skiftningen ansattes gaardens hartkorn til 4 tønder, og kort efter 
(1809) erhvervede Erik Andersen en god eng af >>Rødslets øde jor
der«. Hans enke, Kirsten Jensdatter, ægtede 1815 Peder Jensen fra 

14) 1695 bestod gaarden af: Raaling 9 fag, lade 16 fag og 2 fæhuse 8 fag. 
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Vester Kornum, og Peder købte den 7. juli samme aar gaarden til 
selveje af Severin Gleerup paa Vang for 2.000 rigsdaler kontant. 
I 1841 solgte Peder Jensen gaarden til sin steddatters mand Jens Chr. 
Jensen Ladefoged, se ovenfor. 

Joens og Elses ni børn var: 

L Mette ]oensdatter, f. o. 1664, t 1744, gift 1694 med Peder 
Laursen i Knudsgaard i Voerbjerg, f. 1661, t 1755, søn af 
Lars Løversen i Voerbjerg. 

1. Maren Pedersdatter, f. 1695, t 1779, g. 1726 m. Peder 
Madsen Murmester, gaardmand og gæstgiver i Sundby. 

2. Lars Pedersen, f. 1698, t som lille. 
3. Else Pedersdatter, f. 1701, t 1737, g. 1721 m. Peder Jensen, 

f. 1691, t 17 .. , gaardmand i Voerbjerg. 
4. Else Pedersdatter, f. 1703, t 1772, g. 17 40 m. Christen 

Jørgensen i Sundby. 
5. Lars Pedersen, f. 1706, t 1786, gaardmand i Sundby, g. m. 

Johanne Mikkelsdatter. 
6. Anders Pedersen, f. 1708, t 1788, fæster af den halve Søn

dergaard og tillige selvejer, g. 1748 m. Johanne Peders
datter, f. 1716, t 1790. 

7. Christen Pedersen, f. 1711, t 17 ... 

II. Erik Joensen, f. o. 1671, t 1743, gift 1708 m. Dorthe Chri
stensdatter, f. 1686, t 1751, han overtog efter moderens 
død hjemmet. 

1. Else Eriksdatter, f. 1709. 
2. Johanne Eriksdatter, f. 1712, t ugift 1741. 
3. Anna Eriksdatter, f. 1714, t 1761, g. 1742 m. Niels Chri

stensen i Lindholm mølle, f. 1714 i Saltum, t 1799. Hun 
er moder til de 6 ældste af de 7 kønne mølledøtre, se senere. 

4. Anders Eriksen, f. 1717, t 1771, overtog hjemmet, gift 
3 gange. Gift 1. gang 1752 med Ane Jensdatter fra Hvorup, 
f. 1724, t 1753. Gift 2. gang 1754 med Kirsten Mikkels
datter af Lindholm, f. 1732, t 1755. Gift 3. gang 1756 
med Ane Marie Jørgensdatter, f. 1738, t 1801. 
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Sønnen Erik Andersen, f. 1758, t 1815, fik hjemmet, der 
senere beboedes af hans datter Johanne Marie Eriksdatter, 
g. m. Jens Chr. Jensen Ladefoged, hvis søn Erik Lade
foged, f. 1834, t 1919, var sidste mand i gaarden af den 
gamle slægt. 

5. Joen Eriksen Holm, f. 1720, t 17 .. , var købmand i Aal
borg. 

III. Lars Joensen, f. 1673, t 1744, var gaardfæster i Voerbjerg 
(gaard matr. 7). Gift 1. gang 1695 med Jens Sørensens enke 
Mette Jensdatter, f. 1623, t 1710. Gift 2. gang 1711 med 
Maren Christensdatter Steen af Lindholm, f. 1690, t 1768, 
datter af Christen Olesen og Ane Jensdatter Steen i Sønder
gaard. 

1. Jacob Larsen, gaardmand i Voerbjerg, f. 1712, t 1785, 
g. 1739 m. Tove Larsdatter, f. 1713, t 1795, datter af 
gdmd. Lars Thomsen Brødland i Lindholm og Margrethe 
Christensdatter. 

2. Mette Larsdatter, f. 1715, t 1795, g. 1744 m. gdmd. Jens 
Jensen Smed i Lindholm Søndergaard, f. 1669, t 1749. 

3. Joen Larsen, f. 1717, t 1792, overtog 1744 hjemmet, g. 1747 
m. Maren Larsdatter, f. 1710, t 1791, datter af Lars Thom
sen Brødland i Lindholm og Margrethe Christensdatter. 
Deres to børn var Lars Joensen i Lindholm Mølle og Tho
mas Joensen, der overtog hjemmet. 

4. Else Larsdatter, f. 1719, t 1759, g. 1745 m. gaardfæster 
Peder Knudsen i Voerbjerg (Knudsgaarden), f. 1711, 
1791. 

5. Ane Marie Larsdatter, f. 1721, t 1808, g. m. gaardmand 
og færgefæster Jørgen Pedersen i Sundby, f. 1729, t 1812. 

6. Maren Larsdatter, f. 1724, t 1773, g. 1767 m. Jens Jensen 
Forpagter, fæster af gaard matr. 41 i Lindholm. 

7. Johanne Larsdatter, f. 1726, t e. 1786, g. m. Jens Skole
mester i Hjallerup, g. 2. g. m. Simon Jørgensen i Kjølske
gaard. 
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8. Hans Larsen, f. 1732, t 1796, gaardfæster i Lindholm 
matr. 42), gift 1. g. 1754 m. Ane Jensdatter. Gift 2. g. 1780 
m. Johanne Marie Nielsdatter, f. 1742 (hun g. 2. g. m. 
Hans Jensen). 

IV. Jacob Joensen, f. 1676, t 1741, gaardmand i Sundby (Øster
gade nr. 7), gift 1700 med Johanne Madsdatter, f. 1680, 
t 1748. 

1. Maren Jacobsdatter, f. 1701, død som lille. 
2. Joen Jacobsen, f. 1703. 
3. Else Jacobsdatter, f. 1705, t 1744, g. 1742 m. Peder Jør

gensen Gandrup, gaardmand i Sundby, f. 1713, i" 1778. 
4. Johanne Jacobsdatter, f. 1707, t efter 1786, gift m. N. N., 

boende 1786 i Hvalpsund. 
5. Maren Jacobsdatter, 1709, t 17 .. , g. 1730 m. gdmd. Lars 

Povlsen Mørk (Rase) i Sundby, f. 1694, t 1769, søn af 
gdmd. Povl Simonsen og Else Laursdatter. 

6. Christen Jacobsen, f. 1711, t 1754. Ugift. 
7. Ane Marie Jacobsdatter, f. 1714, t før 1786, g. l. gang 

1743 m. Peder Jensen, f . 1714, t 1747, gæstgiver i Sundby, 
g. 2. gang 1748 m. Niels Christensen Hellesen i Lindholm, 
f. 1726, t 1762. 

8. Sofie Jacobsdatter, f. 1716. 
9. Mads Jacobsen, f. 1717. 

10. Christen Jacobsen, f. 1722. 
11. Jacob Jacobsen, 1724, rejste til Kina. 

V. Johanne Joensdatter, f. 1680, t 1758, gift to gange: Gift 
1. gang 1700 med gaardfæster Christen Knudsen i Sundby, 
f. 1657, t 1711. Gift 2. gang 1717 med fændrik Andreas 
Thomsen Mutterspach. 

1. Joen Christensen, f. 1703, t 1748, gaardmand »paa Bak
ken« i Sundby, g. 1729 med Ane Nielsdatter. 

2. Else Marie Christensdatter, f. 1710, t 17 .. , g. 1733 m. 
Niels Pedersen Bruun, borger i Aalborg. 
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3. Christen Mutterspach, f. 1718, t før 1789. 
4. Birgitte Sofie Mutterspach, f. 1783 i Sundby. Ugift. 

VI. Christen Joensen, gaardmand i Østergade 13, Sundby, f. 1682, 
t 1733, gift 1705 med Ingeborg Steffensdatter, datter af Stef
fen Jørgensen i Sundby og Birgitte Jensdatter. 

l. Joen Christensen, f. 1706, t 1748, »Bedienter« ved kon
sumtionsvæsnet, g. 1731, m. Maren Lauridsdatter af Sund
by, f. 1685, t 1763. 

2. Steffen Christensen, f. 1708, t 1740, boende i Sundby, 
g. 1735 m. Maren Nielsdatter Hofgaard. 

3. Henrik Christensen, f. 1711, t 1781, husmand i Sundby, 
g. 1764 med Maren Christensdatter, enke efter skipper og 
gæstgiver Cort Hansen. 

4. Birgitte Christensdatter, f. 1714, døde ung og ugift. 

VII. Hans Joensen, gaardmand i Sundby, f. 1684, t 1731, gift 1706 
med Karen Christensdatter. 

l. Ane Hansdatter, f. 1707, t 1760, g. 1734 m. Lauritz Peder
sen Færgekarl i Sundby. 

2. Anders Hansen, f. 1709, t 1788, bolsmand i Sundby, 
g. 1745 med Maren Jensdatter Forpagter af Lindholm, 
f. 1702, t 1778. 

3. Christen Hansen, f. 1712, t 1740. Ugift. 
4. Peder Hansen, f. 1715, død før 1786. 
5. Else Hansdatter, f. 1717, g. m. sadelmager N. N. i Hjør

nng. 

VIII. Ane Joensdatter, f. 1687, t 1767, gift 1709 med Jens Sørensen 
Vestbjerg, landbruger i Sundby. 

l. Niels Jensen, f. 1710, t 1791, Vaagekarl ved færgevæsenet, 
g. 1744 m. Karen Christensdatter, f. 1708, t 1788. 

2. Joen Jensen, f. 1711, t 1777, boede i Sundby, gift 2 gange: 
Gift l. gang 1757 med Ane Pedersdatter, f. 1726, t 1760. 
Gift 2. gang 1761 med Karen Mikkelsdatter, f.1740, t 1810. 
10 børn. 



Træk af Sundby sogns historie 43 

IX. Bernt Joensen, f. 1690, t 1739, gaardbruger i Sundby, gift 
2 gange: Gift 1. gang 1710 med Ane Madsdatter, f. 1794, 
t 1725. Gift 2. gang 1737 med Margrethe Valentinsdatter 
(hun gift 2. gang 1740 med Christen Larsen Slagter) . 
1. Mads Berntsen i Sundby, f. 1711, t 1744, g. 1735 m. Dorthe 

Nielsdatter. 
2. Else Berntsen, f. 1717, t 17 .. , g. m. Anders Erslev i Aal

borg. 
3. Joen Berntsen, f . 1721, t 17 . .. 
4. Jacob Berntsen, f. 1724, t 17 ... 

Tre familier i Lindholm Mølle, som alle hører til Joen Rytter
bondes slægt. 

Sundsholroerne fik malet deres korn i Vadum vandmølle, men 
denne mølle var 1733 ude af drift, og den 7. august ansøgte to bønder 
i Sundby, Jens Jensen og Bernt Joensen, amtmanden om, at der paa 
et for beboerne i Sundby, Lindholm og Voerbjerg passende sted 
Inaatte opføres en vejrmølle. 

Denne mølle opførtes aaret efter af Lindholmgaards ejer, amts
forvalter Hauch, paa Lindholmgaards grund, som der staar i Giee
rups skøde, og til ham, senere til Rødslets ejer, maatte mølleren betale 
mølleskyld (landgilde). Møllens hartkorn sattes til 1-4-0-0, og til 
den hørte et hus med have og en lille toft, men intet videre jord
tilliggende; dog synes Niels Møller at have forpagtet en del af de 
nedlagte gaardes jorder. Men det var vist Lars Joensen, der efter 
udskiftningen erhvervede et par tønder hartkorn af »Rødslets øde 
jorder«, ligesom det nok ogsaa var ham, som opførte den store mølle
gaard lidt nord for den gamle. 

En Johan Møller havde møllen det første par aar, men fra 1737 
til 1793 var Niels Christensen fra Saltum fæster. >> Underskrevne 
Lars Hauch til Nørre Elkjær fæster til velagte unge Karl Niels Søren
sen, jeg skriver Niels Christensen, barnefød udi Saltum Sogn og By, 
den min V eiermølle og et nyt derved opsat Hus. Derimod betaler 
han aarlig i Landgilde af Mølle og Hus til hver martini 15 Rdlr. og 
til hver l. Maj 15 Rdlr. Aalborg, d. 14. November 1736. Lars 
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Lindholm mol/e. 

Hauch.<< Han var gift 1. gang 1742 med Anna Eriksdatter, f. 1714, 
t 1761, datter af Erik Joensen, se foran, gift 2. gang 1765 med 
Birthe Poulsdatter, f. 1733, t 1812, nok datter af Poul Nielsen i 
Sundby og Ane Andersdatter. 

Niels Møllers børn var en søn, Jacob Nielsen, f. 1743, t 1/2 aar gl., 
samt »de syv kønne mølledøtre<<, der alle blev gift med ans.ete mænd, 
og fra hvem mange paa egnen stammer. De syv mølledøtre var: 

1. .fohanne Marie Nielsdatter, f. 1744, t 1830, var gift 2 gange: 
Gift 1. gang 1765 med Peder Olesen, gaardbruger, Østergade 4, 
f . 1733, t 1779, søn af gaardbruger Ole Pedersen. Ingen børn. 
Den 21. juli 1780 blev dydige enke af salig Peder Olesen, Johanne 
Marie Nielsdatter Møller og agtbare ungkarl Niels Pedersen 
Egholm viet. Niels Pedersen, f. 1736, t 1821, var søn af avls
bruger i Sundby Peder Jensen Egholm og Kirsten Nielsdatter. 
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Om ham se foran under Lindholmgaard. Hans søn var sogne
foged Peder Nielsen, f. 1781, t 1830, hvis enke Christiane Sin
dalsdatter ægtede Bertel Larsen Holt. 

2. Else Nielsdatter, f. 1746, t 1836, g. 1779 m. fæster, siden selvejer 
Jens Sørensen i Kjærsgaard, f. 1749, t 1835, søn af Søren Laursen 
Kjærsgaard og Maren Jensdatter. Deres søn Jacob Jensen fik 
Kjærsgaard. 

3. Ide Nielsdatter, f. 1749, t 1826, g. 1781 med husmand og potte
mager Hans Larsen Salling, f. 1756, t 1824, søn af pottemager 
Lars Hansen og Mette Larsdatter i Hvorup. En datter Mette 
Cecilie, f. 1792. 

4. Dorthe Nielsdatter, f. 1752, t 1809, g. 1780 m. selvejergaardmand 
og brændevinsbrænder Jens Nielsen Smith, f. 1751 i Hallund, 
t 1806, søn af landsoldat Niels Jensen og Birthe Nielsdatter. Søn
nen Niels Jensen Smith var som faderen gaardmand og brænde
vinsbrænder. En af hans to søstre, Kirstine Smith, ægtede 1825 
vinkyper Peter Weile fra Aalborg. 

S. Kirstine Nielsdatter, f. 1754, t 1833, gift 1. g. 1792 m. gaardmand 
Bendt Pedersen, f. 1752, t 1807, 'søn af gdmd. Peder Bendtsen, 
Sundby, og Ane Sørensdatter, gift 2. g. 1808 m. Peder Jørgensen, 
f. 1758, t 1837, senere opsynsmand ved færgevæsenet. Hendes 
søn af 1. ægteskab er Niels Peter Bendtsen, gaardmand i Sundby, 
1838 møller i Lindholm. 

6. Bodil Marie Nielsdatter, f. 1758, t 1806, g. 1786 m. gaardmand 
i Nr. Uttrup Jens Mortensen, f. 1757, t 1811, søn af gaardfæster 
Morten Jensen og Else Johanne Jensdatter. De havde flere børn, 
bl. a. pottemager Joen Jensen og Else Johanne, der blev gift med 
Christen Larsen i Sønder Uttrup. Hendes datter, Bodil Marie 
Christensdatter, blev gift med sin moders fætter Niels P. Bendtsen 
i Lindholm mølle, se ovenfor. 
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7. Ane Nielsdatter, f. 1766, t 1830, g. 1793 m. selvejergaardmand 
i Voerbjerg (Søndergaard) Peder Andersen, f. 1748, t 1812. Da 
Niels Møller i 179 3 frasagde sig fæster af møllen, flyttede han og 
Birthe til Voerbjerg, hvor Niels døde den 6. januar 1799, 85 aar 
gammel. 

Den næste møller hørte ogsaa til >>Møllerklanen« eller var nær for
bundet med den, idet hans fader var fætter til Niels Møllers første 
kone. Det var Lars Joensen, f. 1749, t 1818, søn af Joen Laursen i 
Voerbjerg og Maren Larsdatter Brødland. Han boede paa Rødslet 
som ladefoged, da han i 1787 ægtede Ane Christensdatter, f. 1757, 
t 1828, datter af Christen Frantsen og Maren Jacobsdatter i Øster
haine Fogedgaard. 

De havde 3 børn: 

1. Maren Larsdatter Møller, f. 1788, t 18 .. , gift 1810 med degnen 
i Vester Hassing, Jens Christensen Gildsig, f. 1786, t 1836, søn 
af gaardmand og oldermand i færgelavet Christen J ens en Gildsig 
og Zidsel Gregersdatter Graulev. Traditionen beretter, at Gildsig 
oprindelig læste til præst i København og her blev gode venner 
med en lille pige. Men da han kom hjem og fortalte det, blev 
der stor opstandelse; thi hans forældre og møllerens havde for
længst aftalt et giftermaal mellem ham og Maren, og han maatte 
pænt holde her og bryde med pigen i København. For resten blev 
hans ægteskab meget lykkeligt. 

2. Niels Christian Larsen Møller, f. 1797, t 1864, gaardmand, gæst
giver og sognefoged i Sundby (Tinghus gade 3 ), g. o. 1825 m. Ane 
Johanne Andersdatter, f. 1794, t før 1860. Deres søn, købmand 
John Møller, var fader til pastor Chr. Møller i Hals, senere 
Saltum, og morfader til rektor Kjeld Galster, Aalborg. 

3. Joen Larsen Møller, f. 1799, t 1859, prokurator i Aalborg, var 
gift 1. gang 1824 med Jacobine Marie Wesenberg, f. 1795, t 1825, 
datter af amtsforvalter E. B. Wesenberg og Albertine Sadolin, gift 
2. gang 1827 m. Hedevig I. C. Haugaard, f. 1799, t 1875, datter 
af pastor T. L. Haugaard i Als og Birgitte Dorthea Braem. 
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Efter Lars Møllers død drev Ane i nogle aar gaard og mølle, og 
Joen synes at have boet hjemme, indtil han i 1824 giftede sig og flyt
tede til Aalborg. I 1832 solgte børnene ejendommen til Jens Jensen. 
Folketællingen 1834 siger: Jens Jensen, 26 aar, gaardmand og møl
ler15). 

Mette Marie Jensdatter, 24 aar, hans kone. 
Mette Catrine Jensdatter, 6 aar, deres datter, og desuden nævnes 

tre »bediente ved møllen « samt en karl og to piger. 
Men i 1838 kom den gamle slægt tilbage, idet Niels Peter Bendtsen 

(Bendtzen) købte sin moders barndomshjem, hvor han boede en 
snes aar. 

Hans fædreneslægt var fra Egholm og en gren af den gamle her
redsfogedslægt i Vadum fogedgaard, Kjærulferne. Anders Pedersen 
Kjærulf, Torpsminde paa Egholm, f. 1643, t 1733, var gift med 
Karen Bendtsdatter fra Sundby, f. 1641, t 1725; deres søn, Bent 
Andersen, f. 1688, t 1716, fik hjemmet og var gift med Maren 
Christensdatter fra Egholm Vestergaard, f. 1690, t 17 44. Deres 
søn, Peder Bendtsen, f. 1713, t 1763, var fæster af en gaard i Sundby 
(Det røde hus) og havde med sin første hustru, Ane Sørensdatter, 
f. 1719, t 1752, en søn, Bendt Pedersen, f. 1752, t 1807, der ejede 
en gaard i Sundby (Den gamle fattiggaard). Bendt ægtede den 
8. august 1792, Kirstine, den femte af de syv mølledøtre. Deres 
søn var Niels Peter Bendtzen, døbt 14. april 1799, t 3. december 
1861, der i 1829 ægtede Bodil Marie Christensdatter, f. 1809, t 1879, 
datter af Christen Laursen og Else Johanne Jensdatter i Sønder 
Uttrup, se senere. 

Niels P. Bendtzen og Bodil Marie havde syv børn: 

l. Anna Birgitte Bendtzen, f. 1829, g. m. repræsentant Cæsar Holm, 
København. 

2. Kristine Bendtzen, f. 1834, g. m. købmand Niels Holm, Hobro. 

3. Marie Bendtzen, f. 1836, g. m. købmand H. Chr. Engelbrecht 
Theisen, Sundby. 

15) Jens Jensen var fra Skovlund ved Vodskov og Mette Marie fra Nør Rottrup. 
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4. Bendt Peder Bendtzen, f. 1839, købmand i Aalborg, g. l. g. m. 
Maren Poulsen, g. 2. g. m. Betty Jensen, datter af købmand Odin 
Jensen, Faaborg, og første hustru Anna Høm. 

5. Elsine Johanne Bendtzen, f. 1842, g. m. købmand Niels Holm, 
se ovenfor. 

6. Ane Cecilie Bendtzen, f. 1845, g. m. enkemand, købmand Odin 
Jensen, se ovenfor. Konsul Gorm Bremmer er deres søn. 

7. Peter Georg Bendtzen, f. 1848, t 1932, købmand i Aalborg, gift 
l. gang med Marie Cecilie Glerup fra Agdrup. Gift 2. gang med 
Othilie Hansen fra Holehasminde ved Løgstør. Gift 3. gang med 
Ellen Dorthea Bang fra Gammel Vraa. Direktør Ole Bendtzen, 
Aalborg, er af sidste ægteskab. 

Efter N. P. Bendtzens tid havde Lindholm mølle mange forskel
lige forpagtere og ejere. 1860 hed forpagteren Christen Springborg; 
han ejede i mange aar Jensminde Mølle (den blaa Mølle), der blev 
opført paa en parcel af Lindholmgaard tæt ved Sundby skel. 

Lindholm Mølles sidste ejer var murermester C. Vigel Pedersen; 
han lod den nedbryde o. 1950. 

Der findes eller fandtes tidligere ikke saa faa minder om Sunds
holmens oldtidsbeboere. Lidt nord for Uttrupgaard paa bakke
skrænten laa der en stor runddysse, >>Stenovnen<< kaldte de gamle 
den, og de troede, at den var et hedensk alter; men for ca. 130 aar 
siden lod ejeren den sløjfe. Foruden denne forsvundne »Stenovn<< 
er der endnu en halv snes oldtidshøje, bl. a. de to Kammerdalshøje 
øst for Voerbjerggaard. Men det berømmeligste, nu verdenskendte, 
oltidsminde er »Lindholm Høje<<, et naturligt bakkeparti i skellet 
mellem Lindholm og Voerbjerg. Her blev i aarene 1952-58 af
dækket og undersøgt en gravplads fra yngre jernalder og vikingetid 
samt rester af en landsby eller by, hvis yngste del er fra 1000 tallet. 
Gravpladsen var dækket af et op til fire meter tykt flyvesandslag. 
Mindre undersøgelser var tidligere foretaget 1889 af Kr. Bahnson, 
Nationalmuseet, og 1896 af frk. Augusta Zangenberg. Det 7 ha 
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Del af gravfeltet paa Lindholm Høje. 

store areal blev 1902 købt og beplantet af plantageejer A. F. Lassen 
og skænket til Nørresundby med den klausul, at det skulde være 
grønt omraade, og saaledes indgaar det nu efter udgravningerne som 
en turistattraktion i byens parkanlæg. I alt blev undersøgt ca. 700 
grave, for størstedelen brandgrave indrammet af stensætninger i for
skellige former. De skibsformede (skibssætningerne) er de yngste og 
fra den egentlige vikingetid; de ligger som en hel flaade ved foden 
af bankens sydskraaning. De ældre former, der er runde, firkantede 
eller tresidede og ofte med en bauta i midten, ligger fortrinsvis paa 
bankens. top og er som helhed fra 6-700 tallet, mens de ovale sten
sætninger, der udfylder midterpartiet af banken, i tid ligger mellem 
de tresidede og skibssætningerne. Brandgravenes indhold af fuldt 
bevarede oldsager var sparsomt, hvilket skyldes, at gravgodset kom 
med paa ligbaalet. Meget er derfor smeltet eller helt destrueret. 

4 
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I brandpletterne, d. v. s. de sammenfejede rester af ligbaalet, fandtes 
mere eller mindre smeltede glasperler og bronzesmykker, jernsøm og 
beslag til smaaskrin. I mange tilfælde stod der oven paa brandplet
ten et lerkar, der ikke havde været med paa baalet. Der fandtes 
ogsaa et mindre antal jordfæstegrave. De ældste er fra 500 tallet, 
og de yngste fra 900 tallet. Tilsandingen af gravpladsen er sket 
gradvis, hvilket fremgaar af, at stensætningerne i flere tilfælde ligger 
over hverandre. De seneste grave er fra sidste halvdel af 900 tallet. 
Baade i oldtid og i nyere tid er der fjernet mange sten. Hvor de har 
staaet, er nu anbragt en moderne brosten. De bevarede sten staar, 
som de blev frilagt, og udgør det største synlige oldtidsminde i 
landet. 

Den by, der er samtidig med gravpladsen, har ligget umiddelbart 
nord herfor, hvor der nu er militær skydebane. Dele af byen er 
undersøgt. Der fandtes rester af store, ovale og rektangulære stolpe
byggede huse og imellem dem smaa forsænkede hytter, der har haft 
saddeltag og været anvendt som væve- og spindehytter. Desuden 
fandtes værkstedspladser med rester af smelteovne og digler, rester 
af en træbrolagt vej eller gade, plankeværker, fem brønde, koge- og 
affaldsgruber m. m., der tilsammen danner et billede af et kombineret 
haandværker- og bondesamfund. 

Efter gravpladsens fuldstændige tilsanding er byen vokset eller 
flyttet hen over den. I sandlaget over gravene fandtes rester af 
13 bygninger og en firlænget gaard. Husene var ovale og rekt
angulære, og nogle var bygget i stavkonstruktion. Beboelseshusene 
havde en langild i midten. Paa toppen af banken angiver cement
udfyldte stolpehuller konturerne af et 14 m langt stavbygget hus 
med elipseformet grundplan. 

Den firlængede gaard ved bankens østfod er markeret paa samme 
maade, tilligemed dens omgivende plankeværker. De øvrige hus
tomter er fjernet af hensyn til undersøgelsen af den underliggende 
gravplads. Umiddelbart syd for gravpladsen og den firlængede 
gaard, under et tykt flyvesandslag, fandtes et markanlæg, hvor mul
den er pløjet sammen i tætliggende, smalle, højryggede bede, der 
fremtræder som et kæmpemæssigt vaskebræt. Saa vidt det kan be
dømmes, er marken samtidig med den firlængede gaard. Tilsandin-
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gen af marken er sket mellem 1040 og 1076, idet der i en hustomt, 
der laa i sandet oven paa marken, fandtes en mønt, siaaet mellem 
1036 og 1039 i Køln under kejser Conrad II. I sandlaget over hus
tomten fandtes desuden en af Svend Estridsens runemønter. Bebyg
gelsen oven paa gravpladsen er tidsbestemt tillOOO tallet, bl. a. ved 
hjælp af de fundne mønter, af hvilke den ældste er slaaet af Knud 
den Store, og den yngste af Vilhelm Erobreren 1087. En er slaaet i 
Aalborg af Bardeknud (1035-42). 

Undersøgelsen paa Lindholm Høje foretoges af Aalborg Museum 
under tilsyn af Nationalmuseet og betaltes af arbejdsministeriet og 
Nørresundby kommune. Fundene, der er udstillet paa Aalborg 
Museum, viser bl. a. byens udstrakte, internationale handelsforbin
delser.- Efter museumsinspektør Oscar Marseen i »Trap Danmark« 
1961. 

Man kan vel regne med, at det var omkring 1100, at sandfyg
ningsstormene tvang beboerne til at forlade Lindholm Høje. Lind
holm og Sundby havde da allerede eksisteret i adskillige hundrede 
aar; er det mon ikke tænkeligt, at Sundsholmens to torpbyer, Hvorup 
og Uttrup, kan have faaet deres første beboere fra højene? 

IV. V oerbjerggaard. 

Navnet Voerbjerg kommer, siger Eric Pontoppidan i »Danske 
Atlas« 1769, af en vare eller varde, hvorfra man fordum havde 
udkik over søen og kunde vare paa skibe og sørøvere. Denne varde 
har rimeligvis været anbragt øverst paa de højtliggende Lindholm 
Høje, hvis ældste navn vel har været Vardebjerg (Voerbjerg). Og den 
mulighed er tænkelig, at ovennævnte firlængede gaard paa højene 
har været et høvdingesæde, hvis beboere af sandflugten blev tvunget 
til at flytte gaarden de 11-1200 meter til nordvest ned paa det lavere 
liggende terræn, og at gaarden i saa fald maa være identisk med 
Voerbjerggaard? 

Voerbjerg var oprindelig en stor gaard, og hvem der ejede den i 
ældste middelalder, ved vi ikke. Men vi ved, at den i midten af det 
12. aarhundrede tilhørte Valdemar-slægten, og at Valdemar den Store 
eller muligvis sønnen Knud den Sjette skænkede gaarden med meget 

4* 
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mere gods paa egnen til Vitskøl kloster, som Valdemar i 1158 havde 
oprettet som en tak til Gud, der aaret før havde frelst ham fra blod
gildet i Roskilde. 

Denne gave stad~æstede Valdemar Sejr efter sin tronbestigelse i 
1203, og den omfattede Voerbjerg, Sundby, det meste af Lindholm, 
hele Hals sogn fra Gjeraa til Gaaser samt dele af Melholt, Ul
sted m. m. 

Om Voerbjerg da var delt mellem flere fæstere, vides ikke; men 
det er ikke utænkeligt. 1525 nævnes en fæster Peder Andersen, 
og i Abbed Anders' jordebog af 1552 nævnes Peder Pedersen og 
Anders Pedersen; men der har vist da været 4 fæstere, thi i de gamle 
lensregnskaber nævntes ofte kun den ældste eller betydeligste af en 
gaards to fæstere. 

Landgilden var 1552: 24 tdr. byg, 1 td. smør samt andre bede, 
d. v. s. gæs, ænder m. m., hvilket svarer til godt 36 tdr. hartkorn. 
Ved matriklen 1688 ansattes hver af de 4 gaarde til hk. 7-6-0-2 og et 
bolsted til 0-5-2-1. Ved 1600 nævnes de 4 fæstere: jens Andersen, 
Lars Marquardsen, Niels Madsen og Gjert Therkildsen; men de 
4 gaarde var da eller blev snart delt i 7 halvgaarde a 3-7-0-1. 

Den senere Voerbjerggaard er nr. 2 i de ældste lensregnskabers 
jordebøger; det er Lars Marquardsens gaard, men den blev ikke 
todelt. 

»1592 gav Bertel Andersen 20 dlr. i stedsmaal (indfæstning) af en 
gaard i Voerbjerg, Lars Marquardsen hannem oplod«, og 1607 
fæstede Bertel desuden den nærliggende Ottingsgaard16) matr. 7 (se 
kortet) og havde nu 3/s af hele Voerbjerg. Herom siger Aalborghus 
jordebog: >>Bertel Andersen er bevilget den halve gaard Jens Ander
sen fradøde, fri for landgilde til Mikkelsdag.« Ligesom saa mange 
af Kjær herreds >>knaber« 17) var Bertel en haard og voldsom mand, 
og sammen med sin søn Christen og Christen Pallesen i Lindholm 
lagde han sig en vinteraften i 1608 i baghold efter en anden af kro
nens bønder, Morten Hansen i Lindholm, og dræbte ham, da han 
gik hjem fra Sundby. De to medskyldige flygtede straks >> ud af 

10) Ottingsgaard: Her 1/s af den oprindelige Voerbjerggaard. 

17) Knaber: Smaaadelsmænd, storbønder. 
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landet« (Vendsyssel); men Bertel blev grebet, og efter en kort retssag 
halshugget paa Galgebakken mellem Sundby og Lindholm og hans 
krop sat paa hjul og stejle. Men kort efter blev stejlerne væltet om, 
og Bertels søn Anders og Klemen Sørensen i Lindholm blev idømt 
store bøder derfor, Anders 10 og Klemen 30 daler. Kort efter mødte 
lensmandens taksationsmænd paa Voerbjerggaard for at vurdere Ber
tels besætning og indbo; thi efter loven var hans halve boslod for
brudt til kronen. Denne taksation siger: 

3 køer, værdi 9 daler, 2 stude, 6 d., 1 stud, 21/2 d., 4 ungnød, 
5 d., 2 øg, 8 d., 2 plage, 4 d., 1 rød fole, 4 d., 8 faar, 2 d., 4 ung
svin 11/2 d., desuden 1 stud og en liden kvie, 2 d., ialt 44 daler. 

Bohavet synes meget fattigt i saa stor en gaard; men taksations-
mændene er rimeligvis optraadt meget hensynsfuldt over for enken: 

1 bord, 1 kandebænk (med rum under), 1 skrin, 1 bænkekiste, 
l kiste, 1 liden kedel, 1 liden gryde, 1 ølkar samt nogle gamle 
tønder og noget værktøj. 

Den bortflygtede søn Christen har vel betalt øvrigheden en drabs
bøde; thi nogle aar efter finder vi ham som fæster af en gaardspart i 
Voerbjerg. Hans moder, Ane Andersdatter, sad nu for gaarden i 
mange aar, men 1630 gav Anders Bertelsen 35 daler i stedsmaal af 
en gaard i Voerbjerg, hans moder oplod ham. Han var gift med 
Ane Pedersdatter, og 1688 finder vi deres søn Therkild Andersen 
som fæster; gaardens hartkorn opgives da til 7-6-0-2, og dens byg
ninger var (1695): Raaling 10, Lade 12 og fæhus 10 fag, medens 
besætningen bestod af: 6 heste, 3 køer, 2 ungnød og 7 faar. Therkild 
døde i 1711, og gaarden blev herefter drevet af hans to svigersønner; 
det var Jens Nielsen (Dragon), f. 1679, t 1763, gift 6. oktober 1709 
med Maren Therkildsdatter, f. 1684, t 1750, og Christen Pedersen, 
f. 1665, t 1742, g. 19. november 1709 m. Ane Therkildsdatter, 
f. 1682, t 1763. De drev gaarden sammen til o. 1720, da Jens flyt
tede ind til Sundby, og da Christen i 1742 døde, flyttede ogsaa hans 
familie derned. Af ejerne i den tid boede Emmiksen i Voerbjerg og 
dr. Lodberg i Aalborg, kun fru Stampe synes i nogen tid at have 
boet paa gaarden. 
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Voerbjerg blev 1670 tillige med det øvrige krongods paa egnen 
udlagt til ryttergods, d. v. s. til underhold for 3. jydske rytterregi
ment; men 29. juni 1716 solgte Frederik IV ryttergodset til private. 

Den ny herredsfoged Emmiksen købte Voerbjerggaard for 240 rdl. 
S mk. 6 skill. og grunden til herredsfogedboligen i Voerbjergdal for 
6 rdl. Da Kjær-Hvetbo herreders ting i 1704 var flyttet fra Biersted 
til Voerbjerg, havde man opført et tinghus her (matr. 8). Herreds
foged Anders Madsen Storm var flyttet til Aalborg, men lod i 1708 
opføre et pænt, herskabeligt indrettet hus tæt ved tinget og flyttede 
der til. 

Erik Emmiksen, f. 1686, t 21. marts 1737, var søn af by- og her
redsfoged Emmik Eriksen og Maren Mortensdatter i Thisted. Han 
var ungkarl, da han 9. november 1714 blev udnævnt til herredsfoged, 
og han kom straks i karambolage med Storm, der meget imod sin 
vilje var bleven entlediget; Emmiksen skulde nemlig afstaa en del af 
sine indkomster til pension for ham. Efter Storms død 3. marts 1715 
flyttede Emmiksen ind i >>huset ved tinget«, som han aaret efter 
købte af Storms enke for 24 rdl. 7. oktober 1717 ægtede han jomfru 
Johanne Fredericia Niendahl fra Hjørring, f. 1695, t 1745. Af deres 
mange børn opnaaede kun fire at blive voksne: 

1. Emmik Emmiksen, f. 1718, t 1778, fæster af Toftegaard i Jets
mark, g. m. Maren Nielsdatter Kjeldgaard af Aalegaard i Bej
strup. 

2. Johan Frederik Emmiksen, f. 1720, t 17 ... 

3. Jacob Christian Emmiksen, f. 1723, t 1767. Tjente paa Vang, 
hvor han druknede i Lindholm aa uden for gaarden. 

4. Anders Emmiksen, f. 1724, t o. 1765. 

Som ovenfor sagt boede Emmiksen i fogedboligen i Voerbjergdal, 
som hans enke solgte til herredsskriver Hans Krag for 30 rigsdaler; 
den beboedes derefter af herredsskriver Gutzon Kolding, som døde 
her 1756. 
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Af senere beboere kan nævnes snedkermester Martin Holm, Aal
borg, fru Birgitte Kirstine Marsvin, født Damstrøm, enke efter 
oberstløjtnant Marsvin paa Vadumgaard, - og danselærer Jacob 
Christian Haack, død under et dansekursus, han i 1823 holdt i 
Frederikshavn, alle folk uden for bondestanden. Allerede 1733 
havde Emmiksen solgt Voerbjerggaard til fru provstinde Stampe. 

Christiane Amalie Thestrup, f. 4. februar 1693, begr. 27. maj 1735, 
var datter af biskop i Aalborg Frantz Thestrup og Else Mule, gift 
med Jens Henriksen Stampe, f. 1682, t 1733, sognepræst i Hammer
Horsens-Sulsted-Ajstrup, 1722 provst for Kjær herred, søn af pastor 
Henrik Stampe i Hammer-Horsens og Elisabeth Mumme. Hun og 
provst Stampe havde 11 børn, af hvilke professer, statsminister 
1784-89, Henrik Stampe18), f. 1713, t 1789, er mest kendt; han 
oprettede stamhuset Stampenborg (Nysø) ved Præstø, hvor slægten 
stadig bor; den blev adlet i 1801. Efter provstens død flyttede hun 
til Aalborg; men hun synes før sin død at have boet i Voerbjerg. 

Hendes arvinger solgtegaarden til doktor jens Lodberg. Han var 
født i Roskilde 16. oktober 1680, begr. 9. april 1741, søn af biskop 
i Ribe Christen Lodberg og Johanne Jacobsdatter Eilertz. 

Lodberg studerede først teologi, derefter medicin baade her hjemme, 
i England og Holland og tog 1707 doktorgraden; og kort efter flyt
tede han til Aalborg, hvor han var praktiserende læge til sin død. 
Han blev en velhavende mand og ejede flere ejendomme i Aalborg, 
deriblandt Algade nr. 26 og 49, og foruden Voerbjerggaard havde 
han Bjerringgaard sønden for Aalborg, der hvor Aron Jacobsensvej 
nu er, og 4 gaarde i Øster Uttrup. Han blev gift 1. gang 1710 med 
Ane Margrethe Brunov, f. 1686, t 1713, datter af borgmester Søren 
Brunov i Aalborg og Ane Henriksdatter de Hemmer, gift 2. gang 
1714 med Ida Sørensdatter, f. 1684, t 1760, datter af Søren Ther
kildsen og Ane Bering paa Attrup ved Vodskov. 

18) 1947 rejste >>Historisk Samfund fo,r Aalborg Amt<< en mindesten for ham ved 
hans fødested, Hammergaard, den gamle præstegaard. 
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Næste ejer, fra 1741 til 1764, var herreds.foged Søren Madsen 
Høeg, f. o. 1695. begr. 26. februar 1770. Han havde tjent forskel
lige høje herskaber og sidst været lakaj eller skriver hos prinsesse 
Sophie Hedevig paa Dronninglund, som 11. august 1725 udnævnte 
ham til birkedommer for Dronninglund og Hals birker med bopæl 
i Teglgaarden ved Gjeraa. Da der ikke var nogen embedsbolig til 
ham i Voerbjerg, blev han foreløbig boende i Teglgaarden og be
holdt ogsaa sit embede som birkedommer. Han købte 1741 Voer
bjerggaard af dr. Lodbergs enke og flyttede hertil aaret efter. 1742. 
købte han Lindholmgaard, som han lagde under Voerbjerggaard, se 
foran. Søren Høeg var en særdeles dygtig og energisk embedsmand, 
men blev svagelig, hvorfor han 30. november 1761 fik sin søn Peder 
beskikket som medhjælper og efterfølger. Han gik af 11. maj 1764 
og gav samtidig sønnen skøde paa gaarden for 870 rdl. plus aftægt 
til forældrene. Han blev o. 1825 gift med Christiane Pedersdatter 
Hintzholm, f. 31. december 1695, begr. 5. oktober 1776. 

Deres børn var: 

1. Peder Høeg, f. 1727, se nedenfor. 

2. Helene Høeg, f. 1729, t 1764, gift 1757 med kirurgius Johan 
Melchior Nicolaysen, Hjørring. 

3. Jens Høeg, f. 1733, t 1762 paa Voerbjerggaard. Ugift. 

Herredsfoged og birkedommer Peder Sørensen Høeg, døbt 11. fe
bruar 1727, begr. 28. september 1779, blev student 1745 og tog 
1757 dansk juririsk embedseksamen; han er den første eksaminerede 
herredsfoged, Kjær-Hvetbo herreder har haft. Han lod næsten hele 
gaarden rive ned og genopføre solidt og rummeligt, og særlig raalin
gen blev opført fornemt med pæne, store stuer, og han anlagde en 
stor og smuk pryd- og nyttehave (se kortet). Han havde 30. novem
ber 1761 ægtet Ane Christensdatter Dorff, f. 1724, begr. 12. septem
ber 1806, som efter hans død blev boende paa gaarden i tre ar, indtil 
hun i 1782 flyttede ned til Sundby, hvor hun havde købt et hus. 
27. februar 1782 solgte hun Voerbjerggaard til Jens Karmark og 1785 
Lindholmgaard til de to ansete Sundby borgere Niels Pedersen 
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Egholm og Christen Jensen Gildsig. Saa flyttede hun til sin niece, 
fru von Degen paa Kællingbjerg ved Sønder Kongerslev, og her døde 
hun; hun og Peder Høeg havde ingen børn. 

1782-84: Jens Karmark, f. 1757, t 1825, der var forvalter paa 
Langholt og 1784-88 medforpagter af Tiendegaarden ved Gudum; 
derefter forvalter hos Th. Adeler paa Sohngaardsholm, og fra o. 
1804 gaardejer og skolelærer i Nørretranders. 1780 ægtede han Jo
hanne Margrethe Pedersdatter, f. 1760, t 1809, datter af Peder Ibsen 
i Vesterladen og Karen Sørensdatter. Den 30. november 1783 blev 
deres lille søn Peder Christian døbt i Sundby kirke. 

Jydske Efterretinger (Aalb. Stiftstidende) af 20. februar 1784 be
kendtgør: »Woerbjerggaard, beliggende i Sundby sogn udi Kier 
herred i V endsyssel 1 f jerdingvej f r a Sundbye, agter ejeren ved 
offentlig auktion næstkommende 8. marts at lade bortsælge. Gaar
dens hartkorn er 7 tdr. 6 skpr. 2 alb., tilsammen kan saaes det ene 
aar med det andet: rug 16 a 18 tdr., byg 10 a 12 tdr. og havre 
20 a 24 tdr. Bygningerne er for faa aar iden af forrige ejer, salig 
herredsfoged Peder Høeg, af ny opførte og noksom bekendt i saadan 
stand, at enhver honnet familie dermed til beboelse kan være tjent. 
Ved gaarden er en meget smuk lyst- og frugthave, forsynet med 
mange gode og nye træer og ellers omlagt efter nyeste facon. Til 
gaarden haves overflødig og god græsning, saavel udi det strax ved 
gaarden beliggende Kier, som og udi marken paa baarerne, hvor ej 
alene gaardens køer sommeren igennem bliver tyret, men endog bæ
sterne ligeledes, og desforuden endda saa mange baarer tilovers fra 
tyring til at hegne, at herpaa kan avles 8-10 læs hø, foruden at der 
til gaarden haves fornøden engs biergning, er ligeledes og behøvende 
tørveskjær strax uden for gaarden i forberørte kier, - og gaarden 
kan tiltrædes første maj; thi maatte det behage de lysthavende at 
henvende sig o. s. v.« 

Det blev ritmester Lassen ved det nordjydske rytterregiment, som 
fra 5. juni 1784 til 1791 blev ejer af Voerbjerggaard. 

Carsten Werchmester Lassen, f. 1762 paa Egensekloster, t 1822, 
var søn af Peder Thøgersen Lassen til Høstemark og Egensekloster 
og Margrethe Grotum Werchmester. Den 20. juli 1784 ægtede han 
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Ida Helvike Mollerup, f . 1760, t 1846, datter af Niels Mollerup paa 
Ellinggaard og Ane Margrethe Lassen. 

Lassens havde flere børn; men kun to opnaaede voksen alder: 

l. Peder Thøgersen Lassen, f. 1791, t 1855, ejer af Øster Mariendal 
ved Vejgaarden. Ugift. 

2. Ida Petrine Bjørn Lass.en, f. 1802, t 1876. Gift l. gang 1827 med 
Johannes Møller til Dronninglund, f. 1786, t1834. Gift 2. gang 
med Jacob Ottosen, f. 1792, t 1877, ejer af Øster Mølle ved Dron
ninglund. 

1791 købte ritmester Lassen Nibstrup ved Brønderslev, og den 
29. april averterede han Voerbjerggaard til salg i » Jydske Efter
retninger<<: >> Woerbjerggaard, beliggende i Kjær herred, 1 fjerding
vej fra Nørre Sundby, er underhaanden at faa til købs, naar lieb
havere melder sig paa gaarden hos ejeren ritmester Lassen. Gaarden 
staar for hk. 7-6-0-2, paa hvis jord aarlig kan s a as 16-18 tdr. rug, 
14-16 tdr. byg og 30-36 tdr. havre og avles 16 a 20 læs baare- og 
enghø. Fødes og græsses 10 a 12 bæster, 12 a 16 køer og 6 a 8 ung
høveder samt 30 a 35 faar. << 

Den tredje maj 1791 solgte Lassen gaarden til sr. Jacob Glassau 
paa Lynnerup. Glassau, der vel var forvalter eller forpagter paa 
Lynnerupgaard, havde ægtet Sophie Pedersdatter, datter af Peder 
Sørensen Thorup paa Nibstrup og Ane Jørgensdatter; de havde to 
døtre, Elisabeth og Helene. Glassau boede her kun nogle maaneder, 
og straks han var kommen, lod han gaardens bygninger syne og tak
sere til forsikring i >> Købstædernes Brandforsikring << . Dette syn giver 
et godt begreb om gaardens udseende paa den tid; se ogsaa kortet 
fra udskiftningen 1792: 

l. V aaningshuset bestaar af 21 fag egebindingsvær k, af egetømmer; 
væggene til sønder side opmuret med brændte sten, og til norder 
side nogle vægge af lier opmuring, og andre af staver og lier opsat. 
Taget af langhalm og nederst 2 rader tagsten i sønder side, ind
rettet alt til stuer med anseelige vinduer, samt kamre, køkken og 

brøgers, taxeret til 20 rigsdaler pr. fag er 420 rigsdaler. 
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Voerbjerggaard c. 1890. 

2. En tilbygning eller sidehus for nordre side ved østre ende, er 4 fag 
med furtømmer og tjærede vægge og halmtag, bruges til det øvrige 
af brøgerset, taxeret for 40 rdl. 

3. En lige længe paa nordre side af vaaningshuset hen med den vestre 
ende af bygningen, som det sidste, og saa meget mere, som der er 
kammer udi og jordkælder under, taxeret for 50 rdlr. 

4. Et sidehus, 9 fag, af furtømmer og klinede vægge og halmtag, ind
rettet til vognhus, porthus, fa ar og quæg, taxeret for 160 r dl r. 

5. Et udhus, 8 fag, stald for bæster, og dertil hørende kamre, lier
vægge og halmtag, taxeret for 80 rdlr. 

6. Kornladen, 11 gulve eller 22 fag, gammelt hus19), fur binding, 
klinede vægge og halmtag, taxeret for 170 rdlr. 
Ialt 990 rigsdaler. (Kjær herreds tingbog 21. maj 1791.) 

10) Kornladen er nok den eneste længe, Peder Høeg ikke har fornyet. 
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Den 14. juni 1792 gav Glassau skøde paa Voerbjerggaard til 
sr. Anders Thomsen Hovalt, borger i Aalborg og gørtlermester, købe
sum 1.100 rdl. 

Hovalt, født i Hjørring 4. september 1763, og død i Serridslev 
26. marts 1816, var søn af skoleholder i Stenum Thomas. Andersen 
Hovalt og første hustru Johanne Ovesdatter. Han havde lært gørt
lerfaget, var 1791 postrytter i Aalborg og tog 5. december borgerskab 
i byen, hvor han samtidig købte Algade nr. 13. Han var en meget 
energisk mand og stor ejendomsspekulant, der købte og »slagtede« 
flere større gaarde; thi paa den tid blev mange landsbyer paa egnen 
udskiftet og meget fæstegods solgt. Han ejede og afhændede f. eks. 
Hornumgaard, Nibstrup i Sulsted, Brødland i Hammer, Algade 
nr. 13 og 18 i Aalborg, Ulsted mølle og Horsens mølle m. m. Han, 
eller maaske allerede ritmester Lassen, lod opføre flere fæstehuse paa 
Voerbjerggaards udmarker, og i 1799 var der 5 husmænd, som sva
rede >>Huspenge« i landgilde eller gjorde ugedagshoveri. 

25. marts 1791 ægtede han ved kongelig bevilling20) sin kusine 
Karen Baggesdatter, f. 1766, t 1803, datter af gdmd. Bagge Jacobsen 
i Stenum og Hylleborg Andersdatter (Hovalt), og 25. maj 1795 blev 
hans eneste barn, Ane Marie Hovalt,21 ) døbt i Sundby kirke. 

Fra 1800 til 1804 boede Hovalt i Horsens mølle. Her døde Karen 
i 1803, og aaret efter ægtede han Kirsten Thomasdatter, enke efter 
Niels Tychskov i Kalum Nørgaard i Serridslev, hvor han i 1816 
døde. Fra 1814 til1816 var han ejer af herregaarden Aas i Taars; 
det er eventyret om den dygtige dreng fra det fattige hjem, der endte 
som herremand. 

1799 (skøde af 24. december) solgte Hovalt Voerbjerggaard til 
sr. Peder Illum fra Sønder Skovsgaard, hartk. 7-6-0-2 med 5 beboede 
fæstehuse, for 2.220 rigsdaler22). 

20) TievilJing paa grund af for nært slægtskab. 

21 ) Meddelt af hendes decendent, pastor Asschenfeldt Hansen, Rørby ved Kalund
borg. 

22) Hovalt forbeholdt sig ret til at blive boende til l. maj 1800 og bruge storstuen, 
2 gæstekamre og det vestre materialhus samt adgang til brønd og bryggers. 
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Peder H anse n Illum, f. 1770, t 1808, var søn af forpagter Hans 
Illum, Ullerup paa Mors, og sønnesøn af Peder Illum paa Vang i Sul
sted. 

Han søgte straks rentekammeret om tilladelse til at udstykke Voer
bjerggaard, hvorpaa gaarden i marts 1801 deltes i en hovedparcel af 
hk. 2-6-3-2112 og 21 mindre parceller paa fra 1 til 4 skp. hk. I 1799 
var der 5 og i 1801 7 fæstehusmænd, hvoraf de 5 boede >>paa Heden« 
og de 2 >>ved Vasen« (Langbrovase). Den ene af de sidstnævnte var: 
Anders Christensen Hovalt, 36 aar, husmand og fisker, med sin kone, 
Ane Andersdatter, 31 aar, og deres to smaapiger. Denne Anders var 
oprindelig guldsmedesvend og søn af skoleholder i V rens t ed Christen 
Andersen Hovalt; han forveksles i Vendsyssels degnehistorie og i 
Vrensteds og Serridslev sognehistorier med sin fætter paa Voerbjerg
gaard. 2. oktober 1799 ægtede guldsmeden Ane Andersdatter >>af 
Voerbjerggard«, hvor hun vel har tjent. Denne Hovalt slægt, som 
er vel kendt i Vendsyssel, nedstammer fra de to Anclerses oldefader, 
holsteneren sergeant David Havold (Hovalt) i Ørum, og præste
datteren Hilleborg Andersdatter Hals fra Hellevad. Det var nok 
lige, før han flyttede, at gørtleren havde overdraget (fæstet) den 
store englod af hk. 0-3-3-P/2 til fætteren; thi Illum klagede straks 
til rentekammeret over, at »en betydelig eng er i forrige ejer Anders 
Hovalts tid frataget gaarden, og dette engstykke er paasat 4 skp. 
Hartkorn.<< Illum kunde nu begynde at sælge løs af de mange lod
der, hvilket han vist ogsaa trængte haardt til. Han var forpagter 
paa Sønder Skovsgaard i Ø. Svendstrup, da han 27. februar 1796 
holdt stuebryllup med Sofie Caroline Hedevig Juul, f. 1771 i Brylle, 
t 1836(?), datter af forpagter paa Langeslund Jørgen Christian Juul 
og Anna Cathrine Wedele. Folketællingen af 1801 siger: 

V oerbjerggaard: 

Peter Illum, 28 aar, avlsbruger og gaardboer. 
Sophie Caroline Hedevig Illum, 28 aar, hans kone. 
Christian Illum, 8 aar, deres søn. 
Hans Illum, 6 aar, deres søn. 
Ane Kirstine Rollernann Illum, 3 aar, deres datter. 
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Ane Cathrine Wedele, 60 aar, konens moder. 
Ane Marie Juul, 70 aar, konens faster. 
Sophie Juul, 13 aar, konens søster. 
Christen Juul, 27 aar, konens broder. 

Desuden en karl og en pige, begge 31 aar. 

18. november 1801 fik Illum en datter Ingeborg Marie Cathrine 
døbt i Sundby, og 21. juli 1805 endnu en datter, Sigbrit Christine, 
døbt i Alstrup. 

Den 5. maj 1801 bekendtgør han i >> Jydske Efterretninger«, at han 
villade gaarden gaa til auktion; >>men sælgeren forbeholder sig fore
løbig for sig og sin familie det synderste gæsteværelse i den vestre 
ende af raalingen samt adgang til brønd og bryggers.« Han er øjen
synlig mere beskeden, end Hovalt var. 

Da han, vel i foraaret 1802, forlod Voerbjerggaard, flyttede han 
til Alstrup, hvor han faa aar efter døde i smaa omstændigheder. 

Den 12. maj 1801 købte Niels Andersen fra Nørhalne gaarden paa 
auktion for 625 rdl., men lod straks købet gaa over paa Peder Jen
sen, som var død før 9. juli 1802, hvorpaa Søren Hansen, skøde læst 
14. november, blev ejer; men Niels Andersen forblev paa gaarden, 
vel som bestyrer, indtil han 1806 købte Poulstrup ved Øster Hassing, 
hvor hans slægt stadig er. 

Allerede 1804, sk. l. 14. juni, solgte Søren Hansen gaarden, nu 
af hk. 2-6-3-21/2, for 1.300 rdl. tillandinspektør Ole Munch i Nibe. 

Ole Munch, f. 1748, t 12. juli 1823, var kaptajn i reserven og blev 
under englænderkrigene udnævnt til interrimskommandant over Hov 
batteri og Hals og Egense skanser; det var derfor praktisk, at han 
boede i nærheden af sine fæstningsværker. 21. januar 1806 viedes 
i Sundby kirke velædle jomfru Christiane Munch fra Voerbjerggaard 
og velædle hr. Jens Stenild til Voergaard, og 24. august samme aar 
døbtes Johanne Cathrine, datter af kaptajn Munch og hustru Ca
thrine Harboe23). Munch købte en del jorder til, og 1809, sk. l. 

23) Født 1765, død 19. juni 1809 paa Hals skanse. Hun blev 8. marts 1786 i Hor
sens by gift med Ole Munch, der var født i Norge. 
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21. september 1810, afhændede han gaarden til den ny herredsfoged 
Wilhelm Spies, f. 1770, t 1840, som boede her paa gaarden til1812, 
da han købte gaard i Sundby. Om Spies se: Chr. Petresch Christen
sens >>Nørresundby« I, s. 73. 3. september og 8. november 1812 
averterede han Voerbjerggaard til salg i >> Jydske Efterretninger«. 
Hartkornet er nu 4-7-1-1 og arealet c a. 80 tønder land, og besætnin
gen 4 bæster, 12 køer og 8-10 faar. 

Næste ejer fra 1813 blev købmand Niels Chr. Brix af Aalborg, 
f. 20. februar 1757, t 22. februar 1824, søn af Mogens Christensen 
Brix og Karen Pedersdatter, Nørbjerggaard i Gjøttrup, gift 16. ok
tober 1783 med Karen Pedersdatter Kjærulf, f. 8. november 1758, 
t 8. februar 1799, datter af købmand og gaardejer i Sundby Peder 
Jørgensen Kjærulf, kaldet Kjællingbro, og Johanne Pedersdatter. 
Brix gift 2. gang 1799 med Cecilie Kirstine Lassen. Den 18. juni 
1814 solgte Brix gaarden til >>ædle hr. proprietær Peder Rold, forhen 
boende i Aalborg«, for 3.300 rdl. 

1814-21. Peder Mikkelsen Rold, f. 1752, t 22. oktober 1826, var 
søn af fæstebonden Mikkel Rold i Storarden. Han havde været for
valter og forpagter paa Randrup og blev 1781 fuldmægtig hos by
og herredsfoged Gunde Meldahl i Sæby, hvis datter, Dorthe Marie 
Meldahl, f. 1761, t 1835, han et par aar efter ægtede. Hun havde 
før sit ægteskab en datter, Barbara, f. o. 1780, t 1816, som Rold 
adopterede, og i deres ægteskab havde de en søn og 4 døtre. Rold 
havde 1783 købt Nør Ravnstrup i Ørum med tilhørende bøndergods, 
som han i 1803 solgte til sin svigersøn, landmaaler Jens Magensen 
Lundbye, f. 1769, t 1849, gift med Barbara Rold. Deres søn, can
celliraad P. Rold Mogensen, f. 1813, t 1864, ejede Nør Ravnstrup 
og var gift med Ide Kristine Illum fra Attrup, datter af Peder 
Marquard Illum, fætter til ovennævnte P. Illum. Cancelliraaden 
døde 1864, og 1867 ægtede Ide Hans Holm Bredstrup paa Vads
holt, som havde været gift med hendes svigerinde Helene Dorthea 
Lundbye. 

Det synes, som om Rold i de for landbruget saa vanskelige aar 
døjede en del med økonomien, og i 1820 maatte han gøre opbud, 
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erklære sig ude af stand til at fyldestgøre sine kreditorer (Borchs 
Avis 2. august 1820); men kort efter siger »Jydske Efterretninger«: 
>> Da hr. proprietær Rold til Voerbjerggaard er bleven forenet (enig) 
med sine kreditorer, er hans boe ham igen blevet extraderet og over
givet til fri desposition. 

Nørresundby, den 24. december 1820. 
Spies. Møller«. 

23. juni 1821 solgte Rold Voerbjerggaard til forvalter Lund paa 
Rødslet; men han blev boende paa gaarden, vel som bestyrer; og her 
døde han 1826 og hustruen 9 aar senere. Deres børn, foruden oven
nævnte Barbara, var: l) Kirstine Marie, f. 1786, g. m. købm. Juul, 
Aalborg. 2) Gunda Christiana, f. 1788. 3) Mette Michaelline, 
f. 1790. 4) Michael Christian, f. 1795, 1825 lærer og kirkesanger i 
Nørretranders, g. m. Dorthea Kirstine Sahl. 5) Petrine Birgitte, 
f. 1798, boede 1845 i et hus i Lindholm. Ugift. 

1821-56: Michael Laursen Lund, døbt 16. juli 1794, t 11. februar 
1866, var søn af Laurs Mikkelsen og Maren Jørgensdatter i Lund
huset i Bjørnsholm sogn. 

Lund var fra o. 1818 forvalter paa Rødslet og derefter i mange 
aar inspektør ved Vang og Rødslet godser. Da han overtog Voer
bjerggaard, var den med sin store park og anselige hovedbygning 
nærmest en lystgaard, kun lidt større end de andre voerbjerggaarde; 
men Lund gjorde den atter til en storgaard. Ved ansøgning af 
18. august 1836 fik han af rentekammeret lov til at lægge gaard 
matr. 7 under Voerbjerggaard; dog skulde han i stedet oprette et hus 
med jord. Og i 1838 fik han paa samme betingelse lov til at ind
lemme matr. 2 (se kortskitsen). Lund købte og udstykkede flere af 
de gamle gaarde i Lindholm, bl. a. matr. 8, 41 og 42. 

Af sidstnævnte 2 gaarde udlejede og siden solgte han bygningerne 
og hjemmelodderne til Ole Magnus Rasch, der boede i nr. 41, medens 
han havde lejefolk i matr. 42 (se Johs. E. Tang Kristensens artikel 
i >>Hist. Samfunds« aarbog 1960.) 41's raaling findes stadig. Nr. 8 
solgte han til Kjeld Nielsen. 
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I Dresings skøde af 1856 staar: 

Voerbjerggaard: Matr. l, hk. 5-1-1-01/ 2 

2, - 3-7-1-21/ 2 

7, - 2-3-2-2 

Hartkorn i alt: 11-4-1-2 
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Gaardens areal var o. 240 tønder land, noget mindre i hartkorn 
og areal end i Høegernes. tid; men efter indlemmelsen af de to gaarde 
havde Lund næsten halvdelen af byens hjemmemarker foruden de 
store udmarker, og i hans og Dresings ejertid blev yderligere en del 
af udmarken bragt under kultur. 

1842 fik Sundby-Hvorup sit første sogneforstanderskab, hvor 
Lund blev formand, og hvis øvrige medlemmer var: 

Møller N. P. Bendtzen, Lindholm mølle, gaardejer Søren Knud
sen, Lindholm, gaardejerne Jacob Hansen, Uttrup Nørgaard, Mads 
Larsen og Anders Pedersen i Hvorup, Niels. Jensen Ladefoged i 
Sundby samt pastor S. T. Flindt og købmand, cand jur. Miiller, 
Sundby. 

De første sogneforstanderskabsmøder afholdtes selvfølgelig paa 
Voerbjerggaard, senere hos andre af medlemmerne. I 1858 blev 
Nørresundby ladeplads og udskilt som en selvstændig kommune, 
og da byens første kommunalbestyrelse i 1858 valgtes, blev Miiller 
formand der, medens F. N. Dresing blev formand i Sundby-Hvorup. 

M. L. Lund blev gift med Marie Hansen, f. 1788 i Aalborg, 
t 21. maj 1860, datter af Lars Hansen Malle og hustru Ane Mar
grethe. 

D e havde 2 børn: 

1. Lauritz Michael Lund, f. 8. august 1822, t 26. april 1873, ejer af 
>> Mariesminde«, gift med Anna Danielline Hoppe Petersen fra 
Aalborg, f. 1829, som blev gift med lærer Saltofte paa Egholm, 
senere Kraghede. Lunds eneste barn, Emilie, blev gift med lærer 
H. L. Larsen, Egholm, senere Ho ved Oxbøl. 
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2. Margrethe Marie Lund, f. 1. april 1824, t 2. august 1921 i Mari
ager, gift 28. november 1851 med forpagter Dresing i Nyborg 
Teglgaard, senere ejer af Voerbjerggaard. 

1856-94: Frederik Nicolai Dresing, f. i København 29. august 
1823, t 16. juli 1894, var søn af kammerassessor Stephan Nicolai 
Dresing, litteralforvalter ved det kongelige tallotteri, og Sofie Frede
rikke August. 184 7 cand. jur., 1849 ko ns t. byskriver i Randers, 
1850 forpagter af Rødslet teglværk og godsforvalter, 1856 ejer af 
Voe:rbjerggaard, 1859-85 sogneraadsformand for Sundby-Hvorup, 
1861-66 folketingsmand i Nørresundbykredsen, 1866 landstings
mand og senere medlem af rigsretten og statsrevisor. I sit ægteskab 
med Marie Lund havde han foruden to døtre, der døde som smaa, 
5 sønner: 

1. Peder Christian Dresing, f. i Vadum 21. oktober 1852, t 19. fe
bruar 1899. Overingeniør i Store Nordiske Telegrafselskab, gift 
o. 1885 i Lovestoft i England med Eliza Charlotte Legget, f. 7. no
vember 1860, t 1942. Deres datter Hilda Grace blev gift med 
overlæge, dr. med. Carl Schwensen, Aalborg, og sønnen er major 
H. G. Dresing, Charlottenlund. 

2. Viggo Dresing, f. 27. april1856, t Mariager 20. maj 1929. Ud
dannet som maskinist; fra o. 1878 købmand i Havndal, senere ejer 
af »Tornholt« ved Mariager, gift 1878 med Johanne Marie Sor
wad, f. 1860, t 1925, datter af købmand, konsul Chr. Wassard 
Sorwad og Kirstine Andrea Glenstrup, Mariager. En datter, Rig
mor, var gift med brygger C. I. Schwensen, »Bryggergaarden« i 
Mariager, broder til overlæge Schwensen. 

3. Alfred Dresing, f. 12. september 1860, t 16. november 1915. Han
delsuddannet, 1894-1901 bestyrer af Voerbjerggaard, derefter 
grosserer i København, gift 1890 med Ingeborg Rønne, f. 1864, 
t 1930, gift 2. gang 1896 med Isabella Rode, f. 20. februar 1861, 
t 19. . . En søn af sidste ægteskab er haveriekspert kaptajn Erik 
Rode Dresing, Frederiksberg. 



Træk af Sundby sogns historie 67 

Proprietær Dresing og hustru. 

4. Ingomar Dresing, f. 8. december 1862, t 15. april 1884. Ugift. 

S. Frederik Nicolai Michael Dresing, f. 16. januar 1867, t 15. no
vember 1912 i Peking. Ingeniør i Store Nordiske Telegrafsel
skab, gik senere i kinesisk tjeneste og blev direktør ( chief super
intendent) for det kejserlige kinesiske telegrafselskab. Højt deko
reret med flere danske og kinesiske ordener. Ugift. 

Efter statsrevisorens død drev fru Dresing i 7 aar gaarden med søn
nen Alfred som bestyrer. Herefter fulgte en lange række skiftende 
ejere, af hvilke den sidste, Einar Witt, havde gaarden længst: 

1901 (skøde læst 8. august). Erik Christian Jensen Ørum. J. C. B. 
la Cours »Danske Gaarde 1907« siger: Ejer Erik Ørum, f. 1859 i 
Ørum ved Hjallerup, g. m. Kirstine Jørgensen, f. 1879 i Ajstrup. 
Hartkorn 11-1-0-F/4. Areal: 227 tdr. land, heraf: ager 213, mose 2, 
have, gaardsplads og plantage 12 tdr. Agermarken drives i en 
7 marks drift: 1. grøntjordshavre, 2. rug. 3. roer, 4. byg, S. havre og 
6. og 7. kløver og græs. Dels i en anden 7 marks drift: 1 brak, 
2 rug, 1/2 byg og 1/2 roer, blandsæd, kløver og græs. 1. drift er god 
sandmuld, 2. drift er dels lermuld, dels sandmuld. Besætning: 55 
køer af jydsk race, 45 stkr. ungkreaturer og kalve, 2 tyre, 10 heste, 

5* 
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1 plag og 8 faar. Sidste aar solgtes ca. 100 fedesvin. Folk: l for
karl, 1 malkerøgter, 4 karle, 2 piger og en daglejer. Hovedbygningen 
er ældre, men restaurereret af nuværende ejer, der ligeledes har op
bygget størstedelen af udbygningerne. 

Ørum havde gaarden i 10 aar og boede senere i Lindholm Sønder
gaard. 

1911: Ingvard Marius Nielsen. 
1918: Rasmus Vester. I hans tid brændte gaardens udbygninger. 
1918: Esben Kjær og M. P. Holm. 
1919: P. Peen. »Den rige Per Peen« opførte ny bygninger. 
1921: Chr. Kjærgaard. 
1923: Fru Annine Kjærgaard, født Poulsen. 
1923: Kjeld Kjeldsen. 
1924: Jens Christian Jacobsen. 
1927: P. Chr. Jørgensen. 

I J. Hansen: Danske Gaarde 1935 berettes: Voerbjerggaard. Ejer 
P. Jørgensen. 70 ha, heraf 65,7 ager, 3,3 skov, l ha have og gaards
plads. Hk. 6-4-0-23/4. God sandmuld paa ler, kridt og sandunderlag. 
30 malkekøer, 1 tyr, 30 ungkreaturer af jydsk race, 5 heste, ca. 150 
slagterisvin om aaret, 50 høns. Avlsbygningerne er opført 1920. 
Af tidligere ejere kan nævnes: Michael Larsen Lund, 1856: F. N. Dre
sing, død 1894. 1901: Erik Ørum, der frasolgte 55 ha, hvoraf Voer
bjerg Nørgaard dannedes af de 27 ha. Saa gæstgiver Kyllisbæk, 
Hjallerup. 1911: Proprietær Nielsen (75 ha), saa Peen, derefter 
1920: S. Jacobsen, der gav 295.000 kroner for gaarden, saa Kjeldsen. 
1924: J. C. Jacobsen. 1927: P. Jørgensen.« 

Disse oplysninger, der nok skyldes Jørgensen, er lidt unøjagtige. 

1935: Frk Agathe Jensen (Legart?). 
5. november 1938 læst skøde til Ejnar Witt, f. l. marts 1912 i 

København, søn af kaptajn L. Witt og Agnes Witt, f. Jensen, gift 
1940 med Valborg Høy, datter af sognefoged Høy, Voerbjerg (se 
s. 73). Witt gav 115.500 kroner for gaarden, nu 128 tdr. land, der 
i hans tid havde en besætning paa 9 heste, 36 malkekøer og et lig
nende antal ungkreaturer. 
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Udbygningerne brændte 1952 og >>Statens jordlovsudvalg« købte 
gaarden 1853 og delte den i 4 statshuse + tillægsjord til et femte. 
Hovedbygningen med 7-8 tdr. land blev 1954 solgt til >>Københavns 
Kommunelærerinders Feriekolonier«. 

V. Gaarde og slægter i Voerbjerg. 

Sem foran sagt var Voerbjerg oprindelig kun en stor gaard, der 
blev delt i to og senere i fire gaarde. Ved 1600 nævnes fæsterne i de 
fire fjerdingsgaarde24), og hver af dem gav i aarlig landgilde til 
kronen: 6 tdr. byg, 1 fjerding smør, 2 svin og 10 mark, 10 skilling 
gæsteripenge. I Aalborghus lens jordebog af 1562 opføres de fire 
f jerdingsgaarde saaledes: 

Nr. 1. senere delt i Øster og Vester Søgaard, nu matr. 3 og 5. 
Nr. 2, der forblev udelt, er det senere Voerbjerggaard, nu matr. l. 
Nr. 3, senere delt i Knudsgaard og Søndergaard, nu matr. 4 og 6. 
Nr. 4, senere delt i nuv. matr. 2 og 7, lagdes 1838 og 36 under 

Voer b jerggaard. 

Efter 1600 var der to fæstere i hver fjerdingsgaard, cg der var nu 
7 gaarde i Voerbjerg foruden et lille hus eller kvartbol, nuværende 
matr. 9. 

Gennem kronens stedsmaalslister kan vi følge gaardenes forskellige 
skiftende fæstere, og naar Niels Bendtsen i 1642 gav 15 og svogeren 
Lars Pedersen i 1656 gav 10 daler i stedsmaal (indfæstning), ved vi, 
at der er tale om en ottingsgaard, men naar Hans Nielsen i 1610 
gav 40 dlr. (Søgaardene) og Anders Pedersen 1630 gav 35 dlr. for 
Voerbjerggaard, er der tale om de gamle fjerdingsgaarde. 

Ved matriklen 1662 ansattes hele Voerbjerg by til 31 tdr. hart
korn, som matriklen 168 8 ændrede til 31-6-1-0, og byen havde da 
205 tdr. land under plov foruden et 2-3 gange saa stort areal i eng, 
kær, skov og hede. 

De almindelige gaardes hk. var 3-7-0-1, hvilket ved udskiftningen 
1792 ændredes til 4-1-2-0. Byens dyrkede jord var 1688 delt i 
9 fald: 

24) Fjerdingsgaard: Her en fjerdedel af den oprindelige Voerbjerggaard . 
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l. Neder Indland ............ . ..... .... 34 agre 
2. Over Indland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
3. Lus Vang (Luds Vang) ............ . ... 76 
4. Folder Agre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
5. Vester og Øster Knokholt (11 + 26) . . . . 37 
6. Springbak Agre .................. . . . . 59 
7. Ny Mark ................ .. ....... . 47 
8. Flør Agre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
9. Øster Kammerdals Agre ...... . ....... 51 

I alt. . . . 371 agre 

Markbøgerne og andre kilder nævner flere andre gamle stednavne, 
bl. a. Dam Bak, Brøndens, Agre, Anders Hovalts eng ved Kjælling
stenen (1792), Svins- eller Svendsvads Enge, Voerbjerggaards Bleeg
have, Kringel Eng og Pindeengen25 • De gamle stednavne er næsten 
glemte. Nord for Voerbjerggaard ligger Tidselbakken og lidt syd 
for gaarden Moeghullet. Vest for Lindholm Høje er Kringelbakken, 
og vest derfor ligger Nymarken, et af de faa gamle navne, som er 
bevaret. Som fortalt under Voerbjerggaard konfiskeredes kloster
godset ved reformationen, .og hele Voerbjerg, Sundby og det meste 
af Lindholm var krongods til 1716, og i 1670 blev alt kronens gods 
paa egnen udlagt til underhold for det stlirchste eller tredje jydske 
rytterregiment. Fra 1695 haves en interessant oversigt over rytter
godset og dets fæstegaarde med besætninger og bygninger. 

Selvfølgelig havde Therkild paa Voerbjerggaard størst besætning 
og de rummeligste huse. Om de andre mænd i byen siges der: 

Lars Mortensen i V. Søgaard havde: 3 bæster, 3 køer og 1 ungnød; 
hans bygninger var: Raaling 11 fag, lade 12 fag, fæhus fælles med 

Søren Jensen i Ø. Søgaard, der havde: 3 b. og 3 k.; raal. 11, lade 
12 og fæhus 6 fag. De to mænd avlede tilsammen 6 læs hø. 

25) Pindeengen laa langs Lindholm ejerlavs nordre skel. I skellet opførtes 1725 
Lindholm ældste skole. Den afløstes kort før 1800, da en ny skole opførtes 
midt i byen, se kortet. Nuværende skole er fra 1924. 
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Laurs Løversen i Knudsgaarden: 4 b., 1 stud, 2 k. og 4 faar; raal. 6, 
lade 9 og fæhus 10 fag. Nabogaarden, Søndergaard, var da blevet 
delt imellem to fæstere, hver af hartkorn 1-7-2-01/2; det var: 

Svend Pedersen: 2 b. og 2 faar; raal. 6 og lade 4 fag. 

]ens ]ustsen: 2 b., 1 k. og 2 f.; 8 fag raaling og lade i et. De tre 
mænd synes fælles om Laurs Løversens fæhus; avlede tilsammen 4-5 
læs hø. 

jens Jensen i gaard matr. 2: 4 b., 3 k. og 2 ungn.; raal. 10, lade 8 
og fæhus 15 fag. 

Jens Sørensen i gaard matr. 7: 3 b., 1 stud, 3 k. og 2 ungn.; raal 8, 
lade 10 og til fæhus et jordhus. De har tilsammen 5 læs hø. 

Da kongen i 1716 solgte ryttergodset, fik byen flere herskaber: 

Herredsfoged Emmiksen købte Voerbjerggaard, som han dog 
næppe nogen sinde beboede, samt grunden til matr. 10, »Huset ved 
Tinget«. Etatsraad Bjelche paa Langbolt købte matr. 3, 4, 5 og 6 
for 475 rdl. 2 skill.; de fire gaarde hørte under Langholt, indtil An
ders Skeel 25. maj 1770 solgte dem til Jens Gleerup paa Rødslet. 
Stiftamtmand Geersdorf gav 373 rdl. for matr. 2 og 7, og efter flere 
skiftende ejere blev de to gaarde i 17 40 købt af J ae o b Gleerup paa 
Bjørnkjær, og da han i 1756 erhvervede Rødslet, blev de lagt under 
denne gaard. Og endelig købte gaardmand i Sundby, købmand i 
Aalborg, Niels Kjærulf bolet matr. 9 for 109 rdl. 

I 1792 blev Voerbjerg udskiftet af fællesskabet, men først nogle 
aar senere købte bønderne deres gaarde til selveje. 1808 købte Tho
mas Joensen sin gaard af Severin Gleerup, og 18. marts 1811 gav 
Gleerup Knud Pedersen skøde paa Knudsgaarden; samtidig købte 
Jens Laursen og Jens Eriksen Ø. og V. Søgaard, de gav alle tre hver 
250 rdl. 

Vi vil fortælle lidt om de gamle steder og slægter i Voerbjerg. 

Matr. 2 (se kortet) var oprindelig en gaard med matr. 7. 1600 
havde Jens Andersen hele fjerdingsgaarden, og fra 1608 til1655 Jens 
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Rasmussen, derefter Jens Jensen, som 1655 gav 20 dir. i stedsmaal 
af >>den halve gaard, hans moder oplod ham.« 1739 Jacob Laursen 
fra nabogaarden, 1786 sønnen Christen Jacobsen, der købte gaarden 
til selveje, solgte den og 1834 var >>plovdrivende husmand« i Lind
holm paa 6 skp. hartkorn. 1838 lagdes gaarden under Voerbjerg
gaard. 

Matr. 7. Foruden Voerbjerggaard havde voldsmanden Bertel An
dersen denne halvgaard, som han havde fæstet aaret før, hans hoved 
faldt for bøddeløksen. Senere boede Jens Sørensen her i mange aar, 
og 1695 ægtede hans 72 aarige enke, Mette Jensdatter, den 22 aarige 
Lars Joensen, søn af Joen i Lindholm. Mette døde 1710, og Lars 
ægtede Maren Steen fra Lindholm, med hvem han havde mange børn 
og fik et stort, anset afkom. Herefter sønnen Joen Larsen, hvis 
ældste søn, Lars, blev møller i Lindholm; den yngste, Thomas, fik 
hjemmet, der 1836 blev lagt under Voerbjerggaard. 

Søgaardene staar i de gamle lensregnskaber som nr. l; det er derfor 
tænkeligt, at de er det oprindelige Voerbjerg. De ligger ogsaa ved 
et vejkryds, og efter Petresch Christensens opgivelse skal der tæt ved 
være fundet rester af store munkesten i jorden. 1629 flyttede Peder 
Laursen, f. 1577, t 1657, fra Nør Ravnstrup til Voerbjerg, hvor han 
afløste Hans Nielsen som fæster af Søgaardene. Hans fader, Lars 
Pedersen, og farfader, Peder Laursen, havde ogsaa boet paa Ravn
strup. »Per Ravnstrup «s første kone, Dorthe Laursdatter Kjærulf, 
f. 1588, t 1627, var søster til den kendte Bertel Kjærulf paa Øster 
Aslund. Da hun var død og »nedsat« i Ørum kirke, ægtede Per 
Maren Nielsdatter, død 1654, datter af pastor Niels Jensen Mørk i 
Flade-Gærum og søster til provst Erik Nielsen i Hammer. I sit første 
ægteskab havde Per mange børn, flest piger, og den ældste af dem, 
Maren Pedersdatter, f. 1609, blev 1629 gift med den 70 aarige dele
foged i Aagaard i Ørum, frihedskæmperen Lars Dyrskjøt, der faldt 
ved Sundby 1644, og er moder til den berømte lærde bonde Peder 
Larsen Dyrskjøt i Jerslev. 

Øster Søgaard, matr. 3. 1642 gav Niels Bendtsen, t o. 1650, 
15 dir. i stedsmaal af den halve gaard, som Per Laursen oplod ham; 
Niels' kone, Ane Pedersdatter, f. 1611, t 1698, var vel datter af Per. 
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Efter Niels' død ægtede Ane Jens Christensen, t o. 1680; deres søn, 
Søren Jensen, fik hjemmet, hvor slægten boede, indtil Johan Chr. 
Olsen 18. april 1918 solgte gaarden til Anders Sørensen Høy, hvis 
søn Aage R. Høy i 1929 overtog den. 

Ved 1830 giftede Niels Christensen, f. o. 1800, søn af Christen 
Nielsen i Sundby, sig ind i Hvorup Østergaard (matr. 12), idet han 
ægtede Kirsten, datter af Per Sørensen i Østergaard. Blandt deres 
sønner var Søren Peter Nielsen, f. 1837, der 1861 blev gift med 
Elisabeth Mariane Pedersdatter, f. 1837, datter af Peder Larsen og 
Maren Kirstine Jensdatter, hvis sted i Østerhalne de overtog. Deres 
søn, Anders Sørensen, f . 1871, t 1952, ægtede i 1896 Louise Oline 
Christensen, f. 1875, t 1965, datter af Jens Christensen >>Høj« og 
Petrea, f. Larsdatter. Anders Sørensen bestyrede i nogen tid ejen
dommen (Bakkelygaarden) for svigermoderen og fik derved Høj
navnet. Han købte 1897 Knudsgaarden og i 1918 Øster Søgaard og 
var i en aarrække sognefoged. 

Vester Søgaard, matr. 5. Per Ravnstrups søn Lars Pedersen, 
f. o. 1615, t o. 1685, gav 1656 1 O dl r. i stedsmaal af den halve 
gaard, hans fader oplod ham. Af hans børn kender vi Per Laursen 
Voerbjerg, gaardfæstere i Sundby, Bertel Laursen i Sundby, ham som 
Peder Dyrskjøt i sine breve til biskop Bircherod kalder >>min fattige 
frænde«, og Dorthe Laursdatter, f. 1665, t 1739, g. m. Lars Morten
sen, der 1691 fik hendes hjem, hvor Per Ravnstrups slægt boede, 
indtil Anders J ens en (Eriksen) i 1894 solgte gaarden til Marthinus 
Pedersen fra Hvorup, hvis søn Peder M. Pedersen26) 1934 overtog 
den. Gaardens nuværende slægt stammer fra Hvorup, hvor tipolde
faderen, Erik Pedersen, havde en gaard. Hans kone hed Johanne 
Cathrine Mikkelsdatter, og blandt deres børn var Mikkel Eriksen, 
f. 1782, t 1862, lærer i Uttrup, senere Hvorup, og kirkesanger, 
g. 1811 med Maren Pedersdatter Tode af Hvorup, f. 1781, datter af 
Peder Christensen Tode og Maren Jensdatter. Deres søn var Peder 
Mikkelsen, f. 1814, t 1887, der købte Byrisgaard i Hvorup, som han 
1848 flyttede ud paa Byris Agre, deraf navnet; han var gift med 

20) Peder Pedersen har siden 1933 været medlem af Sundby-Hvorup sogneraad. 
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Maren Nielsdatter (Grønlund), f. 1817, t 1894. Deres søn, Mar
thinus Pedersen, f. 1861, t 1922, g. m. Ane Margrethe Nielsdatter, 
fik hjemmet, som han solgte til svogeren, N. Laurids Nielsen, hvor
efter han købte V. Søgaard; Peder M. Pedersen og Niels Pedersen i 
Bakkelygaard er hans sønner. Peder Mikkelsens datter Maren 
Pedersdatter, f. 1859, t 1933, var gift med N . Laurids Nielsen, 
f. 1859, t 1924, der i mange aar var sogneraadsformand i Sundby
Hvorup kommune. 

Knudsgaarden, matr. 4. I sidste halvdel af 1600rne var Laurs 
Løversen (Lars Larsen) fæster, og derefter sønnen Per Laursen, 
f. 1661, t 1755, der 1694 ægtede Mette Joensdatter, f. 1665, t 1744, 
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datter af Joen Laursen i Lindholm. Fra 1745 Peder Knudsen, g. m. 
Else, datter af Lars Joensen i Voerbjerg, herefter Knud Pedersen, 
Christen Knudsen og Jens Christens.en, hvis enke, Inger Marie Peders
datter, i 1897 afhændede gaarden til sognefoged Anders Høy, fra 
1952 sønnen Einer Høy. I foraaret 1965 afhændede Høy gaarden 
til Andels-cementfabrikken og A/S Raschs Stiftfabrik 

Søndergaard, matr. 6. Her boede 1630-54 Troels Pedersen og Ane, 
datter af Hans Nielsen i Søgard. Fra Troels' tid var gaarden delt 
imellem to fæstere, og den ene part, hk. 1-7-2-01/2, blev o. 1788 fæ
stet af naboen Knud Pedersen I den anden part boede først Per Jen
sen, gift med Else Pedersdatter fra Knudsgaarden, senere svogeren 
Anders Pedersen, f. 1708, t 1788, som desuden var selvejer af stedet 
matr. 9. Efter ham Peder Andersen, f. 1748, t 1812, som var gift 
med Ane, den yngste af de 7 mølledøtre. Hos dem døde Niels Møller 
og Birthe. Sidste mand af den gamle slægt var Anton Andersen, der 
18 80 solgte gaarden til Niels Chr. Nielsen og en tid ejede Grøn slet. 
Fra 1913 Holger Nielsen, hvis enke fru Dagmar Nielsen omkring 
1960 solgte gaarden til Sundby-Hvorup kommune. 

Tinget, matr. 8. Kjær herreds ældste ting holdtes oprindelig paa 
Østbjerg tingmark under aaben himmel og derefter ved Kikkenborg 
høj i Hammer bakker, hvor Jens Høeg til Vang i 1640 lod opføre 
et beskedent tinghus af træ27). 

1688 lagdes Kjær og Hvetbo herreder sammen, og tinget flyttedes 
til huset matr. 30 i Biersted by; men 1704 flyttedes tinget til Voer
bjergdal, hvor der opførtes et lille til dels muret tinghus med straatag 
og to rum, en tingstue og en lille forgang. Her mødtes nu i næsten 
100 aar de Kjær og Hvetbo herreds mænd for at faa deres mellem
værender ordnet, dog ikke Sundbynitterne, der fra gammel tid havde 
tingsted i Aalborg. 

O. 1801-02 blev tingstedet flyttet til Sundby, og huset blev solgt 
til private. Til huset hørte lidt jord, der 1844 sattes til hk. 0-1-3-2. 

27) Mindesmærke ved Kikkenborg høj rejst af Historisk Samfund 1958. 
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1895 solgte Jørgen Chr. Larsen huset til N. Chr. Nielsen i Sønder
gaard. 

Bolet matr. 9 kaldes 1608 »et hus i Voerbjerg«, som Christen Lar
sen fæstede for 4 r dl.; senere var indfæstningen 6 r dl., og fæsteren 
gav i aarlig landgilde til kronen 2 rdl. 4 mk. 1650 blev Søren Jensen 
fra Ulsted fæster, og 1662 satte bolets hk. til 1 td., og 1688 til 
0-5-2-1. 

1716 købte Niels Kjærulf (i Jørgen Olufsens Gaard i Aalborg) 
ejendommen, og 1735 solgte hans svigersøn, provst Kjærulf i Aaby, 
den til Anders Pedersen, en søn fra Søndergaard, se ovenfor. 

Matr. 10, »Huset ved Tinget«, som det kaldes i de gamle skøder; 
undertiden kaldes det ogsaa VoerbjergdaL 1716 siges: >> Anders Mad
sen, herredsfoged, grundskyld 12 skilling, er tilkommen 1708 og paa 
egen bekostning opført. « Grunden var nemlig kronens, og 1716 gav 
herredsfoged Emmiksen 6 rdl. for den; han havde aaret før givet 
Anders Madsens enke 24 rdl. for huset. Huset var pænt indrettet 
>> for en honnet familie«, som fru oberstløjtnantinde Marsvin i 1783 
averterede i >> Jydske Efterretninger<<, og det var i mange aar beboet 
af folk uden for bondestanden, se foran under Voerbjerggaard. Ved 
matriklen 1844 sattes det til hk. 0-3-0-Ph 

1872 købte Anton Andersen i Søndergaard stedet af Anders Chr. 
Andersen. Folketællingen af 1787 siger, at Voerbjerg da havde 56 
indbygen fordelt paa 9 familier; men netop paa den tid byggedes 
en del fæstehuse til Voerbjerggaard, og da byens fæstere blev selv
ejere, solgte eller bortfæstede ogsaa de udmarkslodder til ny hjem. 
1834 havde Voerbjerg 118 indbyggere i 20 familier. 

Udklip af tingbøgerne, sagn: Søgaard, som Lars Ravnstrup i 1629 
fæstede, var ganske vist en helgaard; men det kneb vist somme tider 
for ham at klare økonomien; thi Aalborg tingbog for 23. oktober 
163 7 beretter: >>Mads Pedersen og J ens Andersen af Sundby bestod, 
at de stefnet Peder Laursen i Vorberg, som fløt af Raunstrup, paa 
Sundby kirkegaard hid i dag for dom, angaaende 45 dlr. og 6 mark 
til Sundby kirke.« 

Undertiden kævledes de Voerbjerg mænd med naboerne i Lind
holm og Hvorup om markskel og andre ting, saaledes i 1632, 1640 
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og mange andre gange. 25. august 1640 mødte ridefoged Christen 
Christensen fra Vang med synsmænd for at bistaa sin husbonds bøn
der i Hvorup, idet voerbjergerne havde pløjet over skellet ved 
Folderagers Dam og desuden siaaet og hjemkørt noget hø, som hvo
rupperne mente var deres. Ogsaa ved Springbakken var der pløjet 
forkert; det var vist Troels i Søndergaard, som havde været for nær
gaaende. Samme Troels var en af Christian IVs gamle soldater; thi 
da han i 1641 søgte om skattelettelse, motiverede han det med, at 
>>han i mange aar havde tjent kongelig Majestæt, nu sidst ved rytte
riet<<; han fik da ogsaa nedsættelsen. Han døde forarmet i 1654, 
og fru Margrethe Holch paa Vang stævnede enken, Ane Hansdatter, 
og hendes 7 børn for et laan, hovedstol 30 dlr., og renter 35 dlr. 
3 skill., som hendes afdøde mand, Jens Høeg til Vang, for mange 
aar siden havde ydet Troels, - og Thomas Christensen i Sundby 
stævnede dem for 18 dlr.; det var korntiende, som Troels efter 
herredstingsdom af 8. november 1653 skyldte Sundby kirke. 

Troels' svigersøn, Svend Pedersen, overtog fæstet efter ham, men 
har næppe kunnet klare de store gældsposter; thi de fjendtlige be
sættelser 1627-29 og 1644-45 havde helt ruineret egnens bønder, og 
en ny krig var jo under opsejling. 

Af andre træk kan nævnes, at 19. september 1710 stod Johanne, 
datter af Søren J ens en i Ø. Søgaard, paa tinget med sin lille søn J ens 
paa armen og beskyldte Jens Dragon for at være barnets fader. Det 
var temmelig pinligt for den gode Jens, som den 6. oktober aaret før 
havde ægtet Maren Therkildsdatter og faaet halve Voerbjerggaard 
i fæste. Han tilstod,· at »han ikke kunde benægte, at han i forrige 
tider havde haft løsagtigt fælleskab med hende, mens ikke paa for
skrevne tid, og siden første rettergang,<< og han forlangte at blive 
taget i ed. Han aflagde saa benægtelsesed og blev frikendt, medens 
Johanne maatte betale 6 rdl. i lejermaalsbøde og 1 rdl. i sagsomkost
ninger. Naa, Johanne var nu heller ikke nogen sart mimose; thi 
1713 fik hun en datter med den 19 aarige Søren Laustsen fra V. Sø
gaard, og 1714 endnu en datter med en ny kæreste. 

Der gik i gamle dage noget skidteri ved Voerbjerggaard, og ved 
midnatstide susede en rytter paa en hvid hest gennem gaarden og ned 
ad bakkerne mod det gamle voldsted Stigsborg ved fjorden. 
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Gaarden Gildsig er centrum for en hel sagnkreds. Nord for Nørre 
Sundby har vi Gildsig, hvor kærenes hyrder holdt deres aarlige mid
sommergilde. De lavede sig et gildehus; det blev siden til en gaard, 
som bærer navnet Gildsig (Th. Gravlund). 

Østerst i Voerbjerg mark lidt nordvest for Gildsig stod Kælling
stenen28), som var sat ned over en nedmanet heks, for at hun ikke 
skulde gaa igen. Hvis man ved midnat kommer til stenen og gaar 
rundt om den, er det, som om man bliver prikket i fodballerne med 
gafler og knive (Th. Gravlund). 

V ed Gildsig Dam plejede omegnens hekse at samles Set. Hans nat 
for at mødes med djævelen og pleje raad. Paa en gaard i nærheden 
tjente en karl, kaldet Graver Mikkel, som fik lyst til at vide, om hans 
madmoder var en heks. Han gik op paa kirkegaarden og skar en 
græstørv af kirkegaardsdiget; den lagde han paa sit hoved, saa han 
blev usynlig, hvorpaa han begav sig til Gildsig Dam og satte sig. 
Heksene kom, men da han saa sin madmoder og hendes datter imel
lem dem, blev han saa betuttet, at han tabte græstørven. De to 
kvinder tiggede og bad ham nu om, at han ikke maatte røbe dem, 
hvilket han ogsaa bestemt lovede. De andre karle pressede ham, for 
at han skulde fortælle, hvad han havde oplevet, hvad han ogsaa 
gjorde; men fra den tid blev han helt smaatosset (E. T. Kr.). 

I den østre ende af stuehuset i Gildsig laa der noget halm. Det 
skulde rystes hver aften, for glemte man det, var der en slem mand, 
der spøgede med hunden hele natten. Gaarden blev senere bygget 
om, men det samme lille rum i østre ende af raalingen blev bygget 
med, og halmen blev rystet hver aften (E. T. Kr.). 

Der skulde altsaa gaa noget skidteri i gaarden, og en af dens tid
ligere ejere siger: Ja, jeg ved godt, at man snakkede om det, og nogle 
troede paa det. Det kunde om aftenen ske, at køerne stindede sig og 
rev i bindslerne for at rive sig løs, og det hændte, at folkene kom 
ind og ikke turde opholde sig i stalden. Jeg maatte saa selv der ud; 
men Jeg saa aldrig noget og tror for øvrigt ikke paa den salgs 
(A. Bøgh). 

28) Kjællingstenen er flyttet til H voruptorp. 
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VI. Gildsiggaard 

var en enstedgaard eller rettere sagt kun et bol, som laa længst mod 
øst i Sundby sogn, og hvis jorder skød sig som en kile ind mellem 
Uttrup og Hvorup ejerlav. Gaarden, der i middelalderen hed Kjærs
ager29), ejedes da af Vitskøl kloster og fra 1536 af kronen, der 
30. november 1579 solgte den med mere gods til Henrik Gylden
stjerne paa Aagaard (se foran). 1629 var Dorthe Budde, 1662 hen
des svigersøn Knud Seefeld og 1688 dr. jur. Niels Benzon, alle til 
Bjørnkjær, ejer. I 1756 fik Bjørnkjær og Rødslet fælles ejer, og Gild
sig kom under Rødslet; men da herren til Vang, Severin Gleerup, 
i 1807 købte Rødslet, kom gaarden under Vang, indtil Jens Hansen 
i 1835 købte den til selveje. Den aarlige landgilde var 1552: 1 pund 
byg (2 tdr.) og 1 pund smør (6112 kg), hertil kom 1759 1/2 skovsvin 
(d. v. s. 1 svin hvert andet aar). Gaardens hk. sattes 1662 til 2-3-1-1, 
1688 til 2-6-1-2 og 1844 til 3-4-0-0, og dens areal var 1688 77 tdr. 
land, hvoraf 39 tdr. under plov. Af gaardens 7 marker dyrkedes de 
4 bedste i 2 aar og hvilede i 6 aar, en mark brugtes i 3, hvilede i 
8 aar, og den daarligste brugtes i 2 og hvilede i 10 aar. 

Fæstere og selvejere: 

Vitskøl klosters jordebog af 1552 siger: Jep Perssen i Kiersager, 
skylder 1 pund biug och 1 pund smør. Samme Jep var en anset 
mand og skrivekyndig; thi 1560-68 var han skriver paa Kjær herreds 
ting, hvorpaa han gik af; men 1578 og -84 nævnes han atter som 
tingskriver. 1610 og -13 nævnes Christen L~dvigsen som fæster. 
Han var gift med Mette Jensdatter, og de havde en datter, Else, som 
boede i Lindholm. 1617 og -34 nævnes Simon Jensen, t o. 1640, der 
1631 og -38 var værge for Sundby kirke. Han var gift 1. gang med 
Mette Jensdatter, t o. 1633, og 2. gang med Mette Svendsdatter, der 
ægtede eftermanden. I 1637 fik Simon af Jens Pedersen i Lind
holm, paa hans hustrus Else Christensdatters vegne, afkald paa arv 
efter hendes salig moder Mette Jensdatter, som boede og døde i Gild
sig (Kjær herreds tingbog 19. september 1637). 

20
) En af gaardens marker kaldes 1688 for Kiersager, ligesom en tilgrænsende 

mark i Lindholm ejerlav. 
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O. 1640-99: Jens Christensen (Roed), f. 1611, t 1699, begravet 
20. september, var vel af Roed slægten i Lindholm; thi 15. oktober 
1641 optraadte »Jens Roed i Gildsig« paa tinge paa sin søster Ane 
Pedersdatters vegne. 

Hun var vel datter af Per Lauridsen Roed i Lindholm. Kort efter, 
at Jens havde fæstet Gildsig, kom den første svenskekrig, og den 
18. januar 1644 stod slaget ved Sundby. Antagelig havde Jens og 
hans karl, Jens Jensen, kæmpet i Lars Dyrskjøts bondehær mod de 
svenske ryttere; thi aaret efter fortælles, at Jens Christensen i Gild
sig og Christen Nielsen i Lindholm var blevet ganske forarmede, for
medelst de, den dag slaget stod ved Sundby, blev af fjenderne ud
plyndrede og slet forødte, og Jens' hus var tildels afbrændt. Det 
oplystes tillige, at en karl ved navn Jens Jensen, >>Som havde tilhold 
i Gildsig<<, var faldet i slaget (Kjær hds. tgbg.). 

1647 havde Jens en retssag med en Peder Hansen, der stævnede 
ham for 6 rigsdaler, som han havde til gode hos Simon Jensen, >>hvis 
hustru han havde<<. I 1665-66 var Jens Roed kirkeværge og var 
kommen til at skylde kirken 12 rigsdaler. En dag kort efter nytaar 
1666, da Jens ikke var hjemme, kom rytterne til Gildsig og vilde 
pante for gælden. De 6 rigsdaler havde Mette Svendsdatter, og de 
andre 6 laante hun »med grædendes taarer << af Laurids Sponmatter i 
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Sundby. Sponmatteren fulgte saa med Mette og hendes søn Simon 
ind til den ny kirkeværge, Hans Kohl, og saa paa, at gældende blev 
betalt (Kjær herreds tingbog 15. oktober 1666). 

I 1689 saa J ens for anden gang sin gaard brænde; herom beretter 
Kjær herreds tingbog af 10. januar 1690: »Paa hr. etatsraad Bendt
sens vegne fremkom Peder Knudsen30), forpagter paa Bjørnkjær, som 
fremstillede en del vidnespersoner om den ulykkelige ildebrand, som 
skete paa hr. etatsraad Bendtsens gaard Gildsig i Sundby sogn afvigte 
november imellem den 9. og 10., nemlig Olle Ibsen i Hvorup, Peder 
Michelsen ibid.31), Søren Pedersen ibid., Morten Andersen ibid., Lars 
Christensen i Lindholm, Ove Laursen i Hvorup og Bertel Jensen 
Vang ibid., hver sædelig vandt32), at det var dem i Guds sandhed 
fuld vist, at bemeldte tid om natten skete den ulykkelige ildebrand 
udi Gildsig. Jens Christensens rollingshus og det andet hus, som til
sammen var 18 gulv hus, ganske i en iel og hast blev afbrændt, og 
blev husene saa hastig af ilden omspændt, at folkene knap med livet 
deraf udkom, og fast ganske intet fik redet af hvis midler de havde. 
Mens buskab, korn og andet, som i husene var, blev ganske op
brændt<<. 

Folkeskatten for 1790 siger: »Gildsig, Jens Christensen, er øde, 
og ilden har fortæret, hvis fattigdom han havde; han er ganske 
ruineret af ildebrand<<. 1684 var hans besætning: 1 hest, 1 ko, 1 fole 
og 1 faar. 

Jens var gift 2 gange; 1. gang o. 1640 med Mette Svendsdatter, 
t o. 1684, 2. gang o. 1686 med Ane Laursdatter fra Hvorup, 
f. o. 1661, begravet 7. oktober 1704, som blev gift med de to følgende 
fæstere af gaarden. Af første ægteskab kender vi ovennævnte 
»Simon Gildsig«, f. 1646, t 1700, avlsbruger i Sundby, og Therkild 
Jensen, der var hjemme 1673. Men der har nok ogsaa været en søn 
Lars, fader til Peder Larsen Gildsig, fæster af Nørgaard i Lindholm, 
f. 1702, t 1764, som 1735 ægtede Karen Jacobsdatter i Uldal. 

30) Senere ejer af Store Havrekrog i Vester Hassing. 

~ 1 ) Ibidem: Sammesteds. 

3 ~) Vandt: Vidnede. 

6 
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Af andet ægteskab var der 5 børn: Christen, f. 1687, Svend, 
f. 1689, Ove, f. 1693, Johanne, f. 1694, og Maren, f. 1697. 

1700-01: Peder Madsen, f. 1665, begr. 8. september 1701, søn af 
Mads Pedersen i Toftegaard i Vester Hassing. 28. november 1700 
ægtede han Ane Larsdatter, men ægteskabet varede kun godt 9 maa
neder. I ægteskabet var en søn, Peder Pedersen, født 8 dage efter 
faderens død; han kom efter moderens død til bedsteforældrene i 
V ester Hassing. 

1704-33: Christen Andersen, f. 1671, t 1733, søn af Anders Peder
sen i Hvorup Østergaard, blev den næste fæster af Gildsig, gift 
l. gang 1704 med Ane Laursdatter, formandens enke, gift 1705 med 
Bodil Hansdatter, f. 1682, t 17 40, datter af husmand i Østerladen 
Hans Nielsen og Maren Pedersdatter. Da Ane var død og Christen 
igen vilde gifte sig, maatte han skifte med hendes fem børn af første 
ægteskab og lille Peder Pedersen af andet. 

Boets midler var 402 rdl. 3 mk. 4 skill., hvorfra gik lidt gæld. 
Som værge for de 5 større børn mødte deres morbrødre Ove og Niels 
Laursen fra Hvorup, og for Peder mødte farfaderen, gamle Mads 
Pedersen i Vester Hassing. Peders arv beregnedes til 82 rdl. 3 mk. 
4 skill., hvorfor udlagdes: »1 skimlet 3 aars hesteplag, vurderet til 
14 rdl., 2 køer a 4 rdl., 2 kvier a 2 rdl., 7 studenød og stude, vurderet 
fra 1 til 5 rdl., en ny jern kakkelovn, 10 rdl., en bryggerkedel i 
gruen, vurderet til 11 rdl. 2 mk., hvortil kom forskellige effekter. 
Bemeldte ting forbliver i boet, indtil videre anordning fra herskabet«. 
18 aar senere krævede Mads Pedersen Christen for arven til sønne
sønnen (Kjær herreds tingbog 17. februar 1722). Christens og Marens· 
børn var: 

1. Anna, f. 1706, gift 1730 med Thomas Pedersen i Hvorup 
Østergaard. 2. Maren, f. 1709, se nedenfor. 3. Hans, f. 1712. 
4. Anders, f. 1715. 

1734-76: Jens Jensen, f. 1705, t 1776, søn af gaardfæster Jens 
Jensen i Nør Uttrup og Maren Jensdatter, gift 1734 med Maren 
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Christensdatter, f. 1709, t 1784, datter af Christen Andersen og 
Bodil Hansdatter. De havde følgende børn: 

1. Christen, f. 1735, t spæd. 

2. Christen Jensen Gildsig, f. 1737, t 1812, færgeejer, en tid older
mand i færgelavet, gaardmand, gift m. Zidsel Gregersdatter 
Gravlev. Foruden sin gaard, der laa paa sydvesthjørnet af 
torvet i Sundby, ejede han halve Lindholmgaard. Stamfader 
til Gildsig slægten i Sundby. 

3. Bodil, f. 17 41, død som lille. 

4. Jens Jensen, f. 1743, fæster i Hvorup Østergaard. 

5. Johanne Marie, f. 1746, gift 1768 med gaardmand Lars Mik
kelsen i Sundby. 

6. Hans Jensen, f. 1748, se nedenfor. 

7. Maren Jensdatter, f. 1751, gift 1775 med enkemand Peder 
Nielsen i Sønder Uttrup. 

Efter mandens død sad Maren i 5 aar for fæstet, inden hun afgav 
det til sønnen. 

1781-1823: Hans Jensen, f. 1748, t 1823, blev 30. juni 1782 gift 
med Malene Andersdatter, f. 1756, t 1846, datter af Anders Ibsen 
og Helle Pedersdatter, Øster Mølbolt ved Hals. Børn: 

1. Anders (Andreas) Hansen, f. 1784, t 1817, kordegn i Hobro, 
g. m. Sophia Constantia Heinrich. Fra ham stammer en Gild
sig slægt i København. 

2. Helle Marie Hansdatter, f. 1789, t 18 .. , g. m. major og brand
direktør N. Knap Nielsen fra Assens(?). Fra dem stammer 
Gildsig slægten i Viborg. 

3. Jens Hansen, f. 1791, t 1863, se nedenfor. 

1823-1863: Jens Hansen, f. 1791, t 1863, g. 1819 med Ane Niels
datter fra Biersted, f. 1791, t 1870, datter af Niels Andersen. 5 børn: 

6* 
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1. Andreas Peter Jensen, f. 1820, hjemme 1863. 

2. Niels Christian Jensen, f. 1824, boede 1863 i Uttrup. 

3. Hans Peter Jensen, f. 1826. Blev pottemager i Uttrup. 

4. Dorthea Jensdatter, f. 1828, g. m. snedker P. Frederiksen 
Sundby. 

5. Ane Marie Jensdatter, f. 1830, g. m. smed Hans Christian Lar
sen i V ester Hassing. 

Som ovenfor sagt brændte Gildsig i 1644 og 1689, men Petresch 
Christensen beretter, at der var en tredje ildebrand i sidste halvdel 
af 1800rne, og da genopførtes gaarden paa vestsiden af vejen nogle 
faa favne længere mod nord. I de 100 aar siden Jens Hansens død 
har gaarden haft 15 ejere: 

1866: Jens Peter Andersen, søn af Anders Justesen Nørholm i 
Uttrup. 

1881: Sundby-Hvorup kommune, der indrettede gaarden til fat
tiggaard; her holdtes nu fattigudvalgs- og sogneraadsmøder. 
En sten eller tavle med indskrift »Sundby-Hvorup Kom
mune 1882<< var indmuret paa gaarden, men findes nu 
»Sundby-Hvorup kommunes historiske Samling«. 

1903: J ens Peter Thomsen. 
1906: V. Thomsen. 
1908: Anton J ens en. 
1913: Johannes Larsen. 
1918: Chr. Peen. 
1918: Jens Nielsen (»Bitte Jens<<), var hestehandler. Han for

kortede det lange kedelige stuehus og satte i stedet kviste 
paa det. 

1919: C. P. Bøgh og Chr. Larsen. 
1921: Jens Christensen. 
1922: Bertha Christensen, født Madsen. 
1922: Christian Nielsen, fra Horsens, før ejer af Skovlund, t 1965. 
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1934: Carl Vilhelm Nielsen, nu bosat i Staa. Tilkøbte Ji/2 tdr. 
land mose. 

1947: Andreas Bøgh, f. 1906 i Ravnkilde. 1950 medlem af 
Sundby-Hvorup sogneraad. Bor nu i Mellemgaarden, 
Lundby. 

1953: Forsvarsministeriet blev ved ekspropriation ejer af Gildsig, 
der nu er >>militært omraade«. 

VII. Sønder Uttrup. 

Vi har endnu ikke omtalt et meget interessant lille hjørne af 
Sundby sogn, nemlig Sønder Uttrup. Det er den sydligste spids 
af det i Hvorup sogn beliggende Nørre Uttrup og bestod af to 
gaarde, et bol og fire huse. De to gaarde var matr. 3 og 4, bolet 
var m. 1 og 2m. m., se kortet, og de 4 huse var m. 5 d, 15, 17 og 18. 
Bolet hed Søndergaard og ansattes 1688 til h. 2-7-0-1; men kort 
efter 1700 blev gaard matr. 4 delt, og dens halve hartkorn og areal 
lagt til Søndergaard, der nu blev Sdr. Uttrups største ejendom, me
dens matr. 4 kun fik hk. 2-7-2-21/2 og efter udskiftningen 2-6-0-0. 
Matr. 2 og 4 tilhørte i middelalderen Hundslund kloster og fra 1536 
kronen, der 1662 solgte begge gaardene med 3 huse og mere gods 
paa egnen til hofkammererer Johs. Boyessen. 1688 ejedes de 2 gaarde 
og 3 huse samt en del andet gods i Hvorup sogn af den rige præst 
hr. Kjeld Nielsen, t 1723, derefter af hans enke, fru Ane Mule, 
t 1735, og deres søn, Henrik Kjeldsen til Ormholt, t 1755. 

1797 blev Severin Gleerup paa Vang medejer af Ormholt, og god
set i Sdr. Uttrup kom under Vang med undtagelse af Søndergaard, 
som blev købt af madame Else Gay33) i Nør Uttrup; hun var enke 
efter skipper Lars Gay og staar 1801 som ejer, men afhændede straks 
efter gaarden til forvalter Nielsen paa Rødslet, der ved udskiftnin
gen 1803 ejede den, medens matr. 4 og husene hørte til Vang. Gaard 
matr. 3 tilhørte i middelalderen Blidterne i Vester Hassing Hovgaard 
og ejedes 1568 af Thomas Blidt paa Gandrupgaard og 1630 af Frede
rik Rantzau til Asdal, hvis enke, Ide Skeel, o. 1690 solgte den til 

33) 1808 oprettede Else Gay et legat paa 500 rigsdaler til bedste for de fattige i 
Sundby-Hvorup sogne. 
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forvalter paa Voergaard, senere ejer af Bøgsted, Peder Jensen; og 
ved udskiftningen tilhørte den stadig Bøgsted gods. 

Kort efter udskiftningen splittede forvalter Nielsen Søndergaard 
i flere parceller, hvoraf den største, matr. 6, blev købt af Thomas 
Thuesen i Uttrup Mølle, og paa denne parcel blev det ny Sønder
gaard (matr. 6 a m. m.) opført o. 1850. Her boede fra 1861 til -97 
den tidligere ejer af V. Mariendal i Hasseris Ib Chr. Krogh, g. m. 
Karen Marie Kalstrup, og derefter sønnen Jens Michael Krogh, 
g. m. Dagny Poulsen fra Uttrup Mølle. 

1907 afhændede Anders Mortensen Østergaard gaarden til Cement
fabrikken, som senere solgte den til hestehandler P. Larsen Andersen, 
t 1965. 

Paa det ældste Søndergaards plads var ved aarhundredskiftet et 
mindre sted, som ejedes af Jens Mølgaard; det gamle stuehus findes 
stadig (Pottemagervej nr. 2). 

I Vangs gaard boede o. 1770-1820 Peder Nielsen Søndergaard og 
derefter sønnen Jens Nicolai Pedersen, som 1860 boede hos sin 
svigersøn Christen Nielsen i Lindholm. Gaarden ejedes da af Peder 
Jensen Smed og derefter af Chr. P. Pedersen og fra 1891 af Søren 
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Severinsen. Den brændte o. 191 O og flyttedes lidt længere mod øst, 
og i 1907 solgte Jens A. Jordensen den til Cementfabrikken. Den til 
Bøgsted gods hørende gaard, matr. 3, fik ved udskiftningen hk. 
5-0-0-0, der 1844 sattes til 4-7-2-2. O. 1850 opførtes pareelgaarden 
>>Ellebæk« nord for byen, og senere blev gaarden yderligere udstyk
ket; 1894-1907 ejedes den af P. Chr. Christensen, som solgte den til 
»Cementen«. 

I 1787 og 1801 var der kun 4, næsten jordløse, husmænd, der 
tjente føden ved at fiske og gaa paa dagleje; men folketællingen 1834 
nævner 7, og de kaldes næsten alle »husmænd med jord«; ingen af 
dem nævnes som fiskere, men 3 af dem er pottemagere. Af særlige 
navne findes »Grøn« og »Holck«, der er gamle Uttrup navne, samt 
>>Røgild<<; Niels Jensen Røgild er stamfader til Røgild slægten i Nørre 
Uttrup. 

Sønder Uttrupperne havde megen forbindelse med det nærliggende 
Nørresundby. O. 1630 blev Jens Christoffersen, broder til older
mand og kirkeværge Morten Christoffersen, fæster af Søndergaard. 
Af hans børn kender vi Henrik Jensen Uttrup paa Nørregade i 
Aalborg, stamfader til en stor Uttrup slægt, gaardmand Christoffer 
Jensen i Sundby og Sofie, g. m. Søren Laursen i Søndergaard. Ved 
1700 var Jens Jensen fæster i Søndergaard; hans søn og efterfølger 
Niels Jensen Søndergaard, f. 1703, t 1786, var gift 3 gange og havde 
13 børn. En af de yngste sønner, Henrik Nielsen Søndergaard, 
f. 1761, bestyrede efter faderens død gaarden for sin moder; han 
vilde gerne have haft den i fæste, men forsømte at faa sit fæstebrev 
i orden, og 1801 finder vi ham som husmand og fisker, medens Else 
Gay har en anden som bestyrer. En anden søn, Jens Nielsen Søn
dergaard, f. 1739, t 1779, blev gaardmand og færgeejer i Sundby 
og stamfader til den ansete Søndergaard slægt, og en tredje søn var 
Peder Nielsen Søndergaard, f. 1737, t 1820, g. m. Maren Jensdatter 
fra Gildsig; han og sønnen Jens Nicolai er nævnt ovenfor. Den 
anden kendte Sønder Uttrup slægt er fra matr. 3, Bøgsteds gaard. 
Ved 1735 ægtede Christen Jensen Maren Larsdatter og overtog fæstet 
efter hendes første mand Thomas Hansen; efter ham Lars Christen
sen, f. 1735, t efter 1801, saa Christen Larsen og Jens Christensen, 
sidstnævnte er 1844 gaardens ejer. 



88 Kr. Værnfelt 

Uttmp Søndergaard. 

Christen Larsen, f. 1768, t o. 1850, blev 1807 gift m. Else Johanne, 
datter af gaardfæster Jens Mortensen i Nørre Uttrup og Mølledatteren 
Bodil Marie Nielsdatter fra Lindholm; de havde mange børn og har 
stor efterslægt. Bl. a. havde de foruden ovennævnte søn J ens en søn 
Nicolai Christensen, der fik en parcel af gaarden og ved tilkøb sam
lede gaarden >>Ellebæk<<, hvor han og senere sønnen Christen Chri
stensen (Kræn Nicolai) boede, en tredje søn var gæstgiver Niels 
Christensen, >>Skandinavien« paa Brogade, en fjerde var den kendte 
skræddermester Thomas Larsen i Sundby, senere Aalborg, en femte 
var Lars Christensen, gaardejer i Lindholm, og en datter, Bodil 
Marie Christensdatter, var, se foran, gift med sin moders fætter Niels 
Peter Bendtzen i Lindholm Mølle. 

Matrikel nr. 2 er det rigtige gamle Søndergaard; men det synes, 
som om man omkring 1900 har benyttet betegnelsen Søndergaard 
eller Søndergaarde om alle de smaa gaarde i Sønder Uttrup. 
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De vigtigste kilder: 

Eric Pontoppidan »Danske Atlas« 1769. Matrikler og markbøger. Eline Gjøes 
jordebog. Aalborghus lens og Aalborg amts regnskaber. Kjær herreds og Aalborg 
bys tingbøger. Sammes skøde- og pantebøger. Sundby, Hvorup og mange andre 
sognes kirkebøger. C. Molbech og N. M. Petersen: »Udvalg af Diplomer og 
Breve<<. >>]ydske Efterretninger<<. »Borchs Avis<<. Th. Gravlund: »Herredsbogen<<. 
E. Tang Kristensen: »Danske Sagn<<. »Traps Danmark<< 1961. C. Petresch Chri
stensen: »Nørresundbys Historie«. Sammes efterladte notitser i »Historisk Sam
funds Samling<< paa Aalborg Landsbibliotek samt mundtlige og skriftlige med
delelser fra mange sundsholmere og andre historisk interesserede: Kontorbestyrer 
L. Lynnerup Nielsen, sogneraadsmedlem Peder M. Pedersen, Voerbjerg, kæmner 
E. Trudslev, frk. I. Larsen og hotelejer E. Witt, Aalborg, gaardejer Peder Nielsen, 
Hvorup, kaptajn E. R. Dresing, Frederiksberg, major H. G. Dresing, Charlotten
lund, pastor Asschenfeldt Hansen, Rørby, overarkivar C. Rise Hansen, Rigs
arkivet, og mange andre. 

Min varmeste tak til alle meddelerne for velvillig ydet hjælp. 

K r. V ærnfclt. 



Ved Limfjordens munding 
Af J Gregersen 

Lørdag den 30. august 1952 indviedes en ny havn i Hals. Derved 
sattes et foreløbigt punktum for en trehundredårig udvikling, 

idet det første havneanlæg her blev påbegyndt 1. maj 1655. Den ny 
havn er bygget af Aalborg bys havnevæsen og ejes af dette. Et mærke
ligt forhold skulle man synes. Centrum for den lille bys næringsliv 
kontrolleres helt af den store nabo. 

Dette forhold har imidlertid sin rod i fortiden, hvilket vil fremgå 
af det følgende, hvor vi ved hjælp af de i vore arkiver henliggende 
dokumenter om havnesager vil følge den maritime udvikling ved ind
sejlingen til Limfjorden. 

Så lang tid, man har kunnet sejle, har der givetvis været trafik 
ud og ind ad fjorden. Her var man skærmet mod det åbne havs 
bølger, og her kunne fremmede kontakte egnens befolkning, hvad 
enten man kom for at tuske eller plyndre. Hvilket der skulle ske, 
afgjordes vel af de forhåndenværende forhold. 

Mange stenalderfund, deriblandt grubekeramiske værksteder, samt 
et sammenhængende bælte af jernalderbopladser fra Kolkjær i øst til 
Mølholts hede i vest viser, at egnen tidligt har været forholdsvis tæt 
beboet. De fremmedes tilstedeværelse afslører sig ligeledes ved fund. 
Således fandt man i 1904 på Nordmandshage to klæberstenskar af 
norsk oprindelse. De findes på Nationalmuseet, der ligeledes gemmer 
et stykke egetømmer fundet 1962, formodentlig rester af et strandet 
vikingeskib. I 1964 fandt man samme steds en hvæssestensplanke, en 
hvæssesten og en spydspids, også af norsk cprindelse. Disse ting fin
des på Aalborg museum. Selve navnet Nordmandshage på den sand
revle, der fra Vendsyssels hjørne strækker sig ud mod fjordmundin-
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gen, leder tanken mod nordmændene, og så dukker sagnene om de 
hidsige kampe, som netop for tusinde år siden skulle have stået her 
mellem Harald Gråfeld og Guldharald, og mellem Guldharald og 
Håkon Jarl, frem. For øvrigt findes der efterladenskaber af norske 
vikinger ved fjordstranden langt inde i Himmerland. Fjorden var 
indfaldsvej for godt som for ondt. 

I begyndelsen af tolvhundredtallet kom egnen >>fra Gerå til Gåse
vad<< under Vitskøl kloster, hvorunder den blev til reformationen, 
da kronen overtog den. 

Efter klosterets jordebog var der 1552 34 gårde og omtrent lige 
så mange gadehuse i Hals. Skatterne erlagdes i ål og sild og ikke 
som for gårdene inde i landet i korn, smør og andre dyriske pro
dukter. Hals kunne vel af og til give et skovsvin, >>men det har ikke 
været mange i min tid,<< skriver Abbed Anders, egnens administrator. 
Dette viser befolkningens nære forbindelse med søen. Man har lettere 
kunnet hente til livets ophold her end ved at dyrke egnens stride, 
sandede marker. 

I 1568 nævnes i Hals 22 helgårde, 6 halvgårde og 6 boel samt 
42 gadehuse. I 1599 var der opgivet 26 helgårde, 3 halvgårde og 
4 boel i Hals by. >>Men skønt de er mange til tal, giver de dog kun 
lidt tiende, fordi avlen er liden,<< sukker præsten, der har lavet ind
beretningen. (C. Rise Hansen: Præsteindberetninger om fæstegods 
m. v. i Vendelbo stift.) 

V el har man i disse tider hentet føden på søen, men om nogen 
bådebro eller havn har der ikke været tale. Man har fisket fra åben 
strand, har trukket bådene i land under hårdt vejr og sat dem i søen 
igen i magsvejr. Selve fjordmundingen dannede et nogenlunde sikkert 
leje for bådene, når østenvindene satte ind. Den var i sig selv en havn. 

Men dansk søfart udvikledes stærkt netop i disse år, og man be
gyndte at interessere sig for sejlforholdene her. Fra l S. februar l 552 
finder vi en forordning (landsarkivet i Viborg), der giver tolderen 
i Aalbo·rg ret til at udlægge en søtønde på Bagedybet ud for Hals og 
opkræve en dansk >>Hvid<< fnr hver, som besejlede dette dyb. 

Søtønden blev inddraget om vinteren. Dette gav anledning til 
klager. Derfor udstedtes der 21. april 1577 kongebrev, der befalede 
at opstille tvende varder indenfor, hvor tønden lå. 
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Disse varder »båker<< blev opførte. De trodsede tidens tand til 
1616. Da blæste de om i en storm. Der udgik da 24. december 1616 
kongelig befaling til lensmanden Manderup Farsberg om at gen
opføre de båker, som ved Hals >>standende var<<, da de var »ganske 
ruinerede<<. År 1639 var båkerne igen ødelagte. Der blev nu givet 
befaling til at opføre dem af sten. 

Dette skete, men i Torstensonskrigen 1644 blev de ødelagte og igen 
genopbygget 1647. 

Det er handelen på Limfjorden, man herigennem yder hjælp. 
Kystens fiskere har ringe eller ingen hjælp af disse foranstaltninger. 
I det hele betragtes stedet her som en andenrangsplads. Tog man sild 
her, og kom fremmede fiskere og købte, måtte de betale sædvanlig 
told til tolderen i Aalborg. Ellers var det dem forbudt at handle på 
de »ulovlige steder Hals, Egens og Mou.« Dette var et forbud ud
stedt af kong Christian den Tredje 1542. 

Den første dokumenterede antydning af en bådebro ved Hals har 
vi på et kort fra 1657. Dette findes i et værk af den tyske historie
skriver Samuel Pufendorf. Et værk, der handler om Karl den Tiende 
Gustavs krigsbedrifter. Kortet er tegnet af Erik Dahlberg. 

Her ses et rids af et fæstningsanlæg, hvo·r hav og fjord mødes. 
Det svenske efterretningsvæsen har selvfølgelig interesseret sig for de 
danske planer om en befæstning af fjordudløbet. Ved en fejltagelse 
har det fået fæstningen anbragt her, medens den egentlige skanse 
dengang stod færdig længere inde i fjorden. Det, der interesserer os 
her, er imidlertid antydning af en bådebro, som vi ser på omtalte 
kort ved mærket x. 

Der lå Hals gamle skanse. Broen har tjent som losse- og ladeplads 
for denne og har ikke været halsboerne til gode. 

Om Hals gamle skanse skal lige anføres følgende: Fra gammel tid 
har man i beretninger om Hals-egnen- Trap: Danmark, forskellige 
leksika - kunnet læse, at der havde været en ældre skanse ved Hals, 
sandsynligvis bygget under Frederik den Anden. Denne formodning 
støttes af en artikel i >>Samlinger til jysk Historie og Topografi<<, 
bind 8, side 257, skrevet af adjunkt Wulff, Aalborg, hvori der citeres 
fra Hals Birketingbog, at fogden i Hals oplæste en fortegnelse over 
de mænd, der skulle istandsætte skansen og senere holde den vedlige. 
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Dette citat er dateret 1623. Ved nærmere undersøgelse viser det sig, 
at omtalte synsforretning ikke har været afholdt 1623, men 1633, 
og derved kommer der orden i begreberne om Hals gamle skanse. 

Thi efter Kr. Erslevs værk: Aktstykker og oplysninger til rigs
rådets og stændernes historie på Christian den Fjerdes tid drøftede 
man 1625 og 1626 anlægget af en fæstning ved fjordmundingen uden 
at nævne noget om en sådan ældre. Endvidere eksisterer der ingen 
dokumenter, regnskaber eller lignende om et sådant tidligere skanse
byggeri udover, at den tyske besættelsesmagt i trediveårskrigen byg
gede skanser mange steder i V endsyssel bl. a. ved Hals. 
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Det er altså denne tyskopførte skanse, som halsboerne sættes til 
at vedligeholde 1633. Da var den forfalden, og den forsvandt hur
tigt, og med den bådebroen. Dette var Hals gamle skanse. 

Mikkels dag 1654 var Hals nuværende skanse færdig. Den krævede 
en anlægsbro. Men der var andre planer på trapperne. 

4. september 1655 udgik således brev fra kong Frederik den Tredje 
til lensmanden Erik Juel: »> fremtiden skal al told for skibe, der 
besejler Limfjorden, både indenlandske og udenlandske, erlægges ved 
Hals. Derfor skal der på dette sted bygges en skibsbro med ringeste 
bekostning. Endvidere skal der bygges de nødvendige pakhuse og 
vejer huse.<< 

Byggeriet af skibsbroen var da allerede begyndt. Dette skete 
Set. Philips dag. Byggeriet varede efter de foreliggende regnskaber 
et år. Pengene til opførelsen blev taget fra tolden samme steds. 

Samtidig blev det bekendtgjort, at hvis nogen ville bygge pakhuse 
og kornhuse der på stedet for egen regning, skulle det være ham 
tilladt. Landsstyrelsen har altså ikke kun en bådebro til nytte for 
skansen og toldvæsenet, men en handelshavn til gavn for hele lands
delen Vendsyssel i tankerne. En handelshavn på dette tilsyneladende 
mest fordelagtige sted i Nordjylland. 

Broen blev bygget på pæle og gik ud til dybt vand. Medens hånd
værkerne arbejdede på den, hentedes bønder fra de omliggende herre
der Kjær, Hvetbo, Han, Jerslev, Børglum, Vennebjerg, Fleskum, 
Hellum og Hindsted. De skulle planere grunde til tolderhuse og 
pakhuse ved den ny Vendsyssels havn. 

25. august udgik kongebrev med købstadrettigheder til den ny by 
og fæstning. Samme dag skrev kongen til Mikkel Langemach. 

>>Vi har nu ladet opbygge skibsbro ved Hals. For fremtiden skal 
al told for Limfjorden opkræves der. Derfor skal du meddele tolde
ren i Hals, at han nu skal fortolde alle skuder og skibe. 

Dette har vi anset for godt.<< 
Tolderen skulle foruden tolden opkræve en rigsort af alle skibe 

for hver ti læsters1) drægtighed. Disse penge skulle anvendes til den 

1) l læst korn 22 tønder. l læst sild, smør m. m. 13 tønder = ca. 2.000 kg. Et skib, 
der målte 100 fod i længde, 28 fod i bredde og 13 fod i dybde rummede 
100 læster (1632). 
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ny havns vedligeholdelse, og hvad den ellers må have fornødent. 
Dette skulle han blive ved med, indtil andet blev bestemt. Pengene 
skulle han nedlægge i et skrin, medens han samtidig skulle føre rig
tigt regnskab over, hvor meget deri var nedlagt. 

Samme dag fik lensmanden ordre til at anskaffe et skrin til for
målet. Det skulle være med to låse. Den ene fik lensmanden nøglen 
til. Den anden nøgle betroedes til tolderen i Hals. 

Pengene var dermed godt sikrede. Hvert år måtte tolderen så af
levere regnskab over, hvad der var indkommet. Dette skulle afleveres 
til Aalborg borgmester og råd. >>De skal så anvende pengene efter 
formålet.« 

Aalborg byråd fik altså ved broens opførelse en vis opsynsret med 
dens vedligeholdelse. 

Den ny skibsbro bestod yderst af et brohoved, som var 15 alen 
bredt og 12 alen langt. På dette var anbragt et lidet batteri på 
6 tolvpundige kanoner. Indenfor kom et stykke, der var forsynet 
med trapper på begge sider. Dette var 9 alen bredt og 11 alen langt. 
Dernæst kom selve broen, der var 6 alen bred og 45 alen lang. Til 
broen førte en tilkørselsvold. Den var 43/ 4 alen bred og 320 alen lang. 

Broen var bygget af solidt egetømmer. Dog var trapperne og bol
værket lavet af godt fyrretræ. Det hele var forsvarligt sammen
bundet med jernbolte. Der medgik adskillige pund jern til nagler og 
sptgere. 

Tilkørselsvolden var en dæmning over de våde arealer på den 
lave fjordstrand mellem byen og broen. Den var bygget af dynd, 
tang, jord og sand. Den var fra 11/2 til 21/4 alen høj. På vestre side 
var den i hele sin længde beskyttet mod søgang og vandskyL På 
østre side var 162 alen beskyttet med egepæle. Det inderste stykke 
var beskyttet af store kampesten. 

Fra broen til vandstanden ved lavvande var der 21/ 2 alen. Ved 
yderste ende af broen var der 3 alen vand ved dagligt vande. Der 
var altså ikke anløbsmulighed for større skibe. 

Der blev anskaffet en båd til tolderen. Den fik sin plads ved trap
perne. Herfra kunne han hurtigt stikke til søs, når der var told at 
opkræve. V ar en skipper uvillig og ville unddrage sig udgifterne, 
skulle kanonerne på brohovedet nok vide at standse ham, ligesom 
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de også i krigstilfælde sammen med den nyopbyggede skanse kunne 
hindre fjender i at trænge ind i fjorden. 

Militæret har en vis andel i broen. Skansens forsyninger kommer 
ind over den. Derimod hører man intet om, at civile gør brug af den 
tillanding af fisk eller losning af gods. Fiskeriet er rimeligvis fortsat 
på den gamle maner fra åben strand. Derimod blev den hurtigt et 
mål for familiernes søndagsmotionsture. Man »vendte broen«, nød 
den friske luft og drøftede tidens problemer og venner og bekendte 
med venner og bekendte. 

Den oprindelige Hals bro var altså et statsforetagende kædet sam
men med skansebyggeriet og regeringens planer om her på dette vel
beligge11de sted at udvikle Vendsyssels købstad. De svenske tropper 
blev imidlertid de første, der rigtig benyttede broen, idet byen hur
tigt blev besat under Karl Gustav krigene 1657-60, og den var ved 
fredslutningen i stærk ødelagt tilstand. 

Nu var der ikke råd til at bygge byer, og de store planer og stolte 
drømme om en strålende udvikling for egnen ved fjordmundingen 
døde hurtigt hen. 

Broen kom i privateje, idet den 1664 blev overtaget af proviant
skriver Hans Hansen van Osten. Han påtog sig pligten at holde 
den vedlige mod at modtage dens indtægter. Det viser sig rimeligvis 
at være en dårlig forretning, thi broen går snart atter over til konge
lig majestæt og holdes vedlige af hans bønder med træ og ris fra 
hans skove. Det hedder endvidere 1717, at den er holdt vedlige uden 
udgift for søfarende, som i forvejen er højt belastede med udgifter i 
dette farvand. Man kan vel så gå ud fra, at kronen er frafalden den 
oprindelig på skibsfarten pålagte afgift. 

I 1676 ved vi (rigsarkivets fæstningsregnskaber), at tropper ud
skibedes ved Hals bro for at føres til Skånes slagmarker. Da lavede 
man en forlængelse af broen, så soldaterne kunne gå ud til skibet. 
Dette skete ved at lave en flydebro af lange træstammer og så koble 
den til brohovedet. Den blev slæbt ind, når udskibningen var forbi. 

Men tiderne forandrede sig. Interessen for Hals-egnen svandt. Den 
øverstbefalende over Vendsyssels militærvæsen flyttedes fra Hals 
skanse til Fladstrand fæstning. Skibsbroen forfaldt. I førnævnte be
retning fra 1717 hedder det således, at broen er slemt forfalden. 
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Regeringen har rimeligvis spurgt Aalborg magistrat til råds med 
hensyn til broens videre skæbne, thi der foreligger (1717) følgende 
erklæring derfra. 

»En bro er højst nødvendig at lægge til ved for skippere, som skal 
i land med deres toldseddel til den kommanderende officer på Hals 
skanse. Den er også nødvendig for skansen såvel som for lodserne. 
Der har altid været en god kørebro, men en gangbro ville være til 
samme nytte. For 12-15 år siden var der anbragt 6 stykker groft 
skyts på yderenden af broen. Efter gamle menneskers udsagn skulle 
disse have ydet bedre forsvar end selve skansen.« 

Med hensyn til fremtiden foreslog magistraten, at kongen nu over
drager sin søster prinsesse Sofie Hedvig, til hvem han har solgt Hals 
by, at overtage broen, sætte den i stand og i fremtiden holde den 
vedlige. Dette kan ske af egnens bønder med ringe bekostning og 
med træ fra hendes kongelige højheds skove. 

For resten, meddeler man videre, vil tidligere ejer af Hammel
mose, som nu bebor et af hendes kongelige højheds huse i Hals, være 
villig til at fæste broen og holde den vedlige i sin og arvingers leve
tid, når den først er repareret. Han ønsker som betaling en skilling 
for hver læsts drægtighed af ind- og udgåede skibe. 

Fra 24. juli 1717 har vi endvidere en ansøgning fra søløjtnant 
Lars Munch om tilladelse til at opbygge og vedligeholde Hals skibs
bro for sin og kones levetid mod at modtage en skilling læsten for 
ind- og udgående skibe. 

Det ser altså ud til, at forpagtningen af Hals bro var et søgt job 
for pensionister. 

Men 13. december samme år overdrog kongen ved brev og bevil
ling Sofie Hedvig at lade broen opbygge imod en afgift af en skilling 
læsten af forbipasserende skibe og fire skilling for både, som losser 
og lader ved broen. Man ønsker et lidet vagthus på yderenden af 
broen og et lidet batteri som i fordums dage. Samtidig erklærer man, 
at en gangbro vil være tilstrækkelig. 

Nu er der tavshed om broen et stykke tid. Vi må regne med, at 
prinsessen har fået den sat i stand, og at hendes efterfølgere som 
ejere af byen og broen har bekostet de løbende udgifter med repara
tioner og hævet indtægterne ved broen. 
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Hali skibsbro 1725. 
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I 1735 fik Hals en ny ejer. Det var sæbykøbmanden Jacob Seve
rin, der da købte Dronninglund gods. Han var storkøbmand. Havde 
skibe på havene. Drev særlig handel i de nordlige farvande og havde 
i femten år al handel på kongens land Grønland. Det var på Chri
stian den Sjettes tid. Hans og Poul Egede arbejdede i den tid som 
missionærer deroppe. De fik god støtte af Jacob Severin. 

Hals skibsbro brugtes selvfølgelig i disse år efter sit formål, men 
den kunne ikke være til nogen nytte for de større skibe fra handelen. 
Derfor anlagde ejeren et nyt havneanlæg en kilometer længere oppe 
ad fjorden ved et åudløb, der kaldtes »Bløden<<. 

Her blev nedrammet mægtige pæle i fjordbunden. Ved dem kunne 
skibene fortøjes. Dette var særlig tænkt som vinterhavn for han-
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delens skibe. Indenfor byggede Jacob Severin gården Grønlands
lykke. Jorden til den fik han ved at rane fra andre af egnens gårde. 
Ved gården blev tillige anlagt et trankogeri og et skibsværft. Godt 
træ til skibe var der nok af i egnens skove. 

Jacob Severin døde 1753. Efter ham overgik Hals til den høj
grevelige familie Moltke sammen med Dronninglund gods. To grever 
A. G. Moltke og C. H. G. Moltke kom på den måde i besiddelse af 
Hals skibsbro og for en god tid også af Hals skanse. Det var rige 
mænd. A. G. Moltke sagdes at eje 2 millioner rigsdaler, så broen med 
sin årlige indtægt af ca. 200 rdl. vejede ikke tungt på budgettet. Den 
fik lov til at forfalde, så den igen 1778 måtte sættes >>godt i stand« 
for kongens regning. 

1760-61 var der igen udskibet tropper fra Hals. Da var broen 
atter forlænget med en flydebro, medens der i 1788, da der skulle 
udskibes større troppekontingenter til en krig med Sverige i Bohuslen, 
blev bygget en fast forlængelse til broen. Brohovedet blev forlænget 
17 alen ud mod dybere vand, så større skibe kunne lægge til. Denne 
tilbygning bestod af svært egetømmer. 

På den tid (1773) fik Hals en ny ejer kammerråd Nikolaj Duus. 
Forbindelsen med Dronninglund var dermed ophørt. 

Efter at regeringen havde ladet broen sætte i stand, har Duus rime
ligvis overtaget forpligtelsen til at holde den vedlige mod at hæve 
dens indtægter. Det hedder i alt fald i en beretning senere, at Duus 
nok ville hæve indtægterne, men han snød sig fra det ærlige arbejde 
at holde den i orden. Han fjernede således uden videre og uden til
ladelse tilbygningen fra 1788. De gode egestammer kunne bruges til 
andet formål - rimeligvis bygning af skibe på hans skibsværft ved 
Grønlandslykke, hvor han boede. 

Vi glider nu ind i urolige tider i Europa. Den franske revolution 
har væltet den mest enevældige af alle monarker, og Napoleons hære 
foruroligede yderligere den europæiske ligevægt. Virkningerne af 
disse begivenheder sporedes selv på et så afsides sted som Hals. 

Vi kan følge Hals bros historie gennem denne bevægede tid i de 
breve og aktstykker, som henligger i Rigsarkivet. 

Kammerråd Duus solgte broen med dens herligheder og rettigheder 
og pligter til overlods Andreas Peter Brønnum. Han har rimeligvis 

7* 
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gjort sig godt betalt, thi det varede ikke længe, inden Brønnum be
gyndte at klage. 

Fra 1794, 9. oktober, har vi en ansøgning om lov til at opkræve 
nærmere bestemte afgifter af heste og vogne, der bringes ud og ind ad 
Hals skibsbro. 

Dette indbragte ham et hvast svar fra amtmand Pentz: Vi kan 
ikke gøre for, at broen er købt for dyrt. De 230 rigsdaler, s.om den 
indbringer, skulle være nok til at holde den vedlige, så jeg indser 
ikke, at der på denne ansøgning er noget at reflektere, men at an
søgeren straks pålægges at istandsætte broen og holde den vedlige, 
hvis han vil nyde godt af bevillingens indtægt. Vil han derimod 
renoncere på dette privilegium, måtte indtægten falde til kongen, og 
broen på allerhøjstsammes regning vedligeholdes eller overdrages 
anden mand. 

Den anden mand er der straks. Thi 27. april 1795 henstillede skip
per Niels Pedersen Smidt, at kongen køber Hals bro, lader indrette 
en sikker havn for armerede skibe og ansætter ham til at passe denne 
havn. 

Amtmandens allerunderdanigste erklæring: Hoslagte over denne 
ansøgning indhentede nøjere oplysninger fra const. Birkedommer 
Boerup viste, hvad jeg har troet tilforn, at denne forestillings hen
sigter er ene og alene til supplicantens fordel, og på denne grund op
sætter han sig som projektmager. Den nuværende ejer er inden for 
en vis frist pålagt at få broen i stand. Overholdes den ikke, bliver 
broen antagelig til salg, og da kan supplicanten, om han dertil har 
lyst, købe broen, men for kongelig regning vil ingen fordel dermed 
blive. 

Aalborg, 27. april 1795. Pentz. 

1795 lod Brønnum broen istandsætte. Sådant blev ved synsforret
ning bevist. Bønderne i Hals havde hjulpet ham med jordarbejde. 

Den 23. oktober 1797 ansøgte Brønnum igen om bevilling til at få 
bønderne til at hjælpe med opfyldning af vasen (tilkørslen til broen) 
eller forhøjede bropenge. Samtidig ansøgte han om tilladelse til i 
Hals by at føre handel med fine og grove varer samt at brænde 
brændevin. 
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Til den første ansøgning lyder amtmandens svar: Denne hans ny 
ansøgning er en forvoven dumdristighed; og den fortjener i alle 
måder afvising og privilegiers fortabelse, hvis han ikke holder broen 
vedlige. Det bliver mandens egen sag, at han har købt broen af 
Kammerråd Duus, og at ovennævnte indtægter ikke kan svare renter 
af den udiagte summa. Derfor skal den almindelige mand og byens 
indvånere ikke lide. 

Aalborg, den 20. november 1797. 

Allerunderdanigst Pentz. 

Om den anden ansøgning siger amtmanden: En sådan tanke er 
ganske uoverlagt og kan kun finde sted i mandens egen indbildning. 
Han mangler både forslag og indsigt. Bevilges det, så ville de andre 
købmænd også have det, og da måtte byen have købstadsrettigheder 
og købmandsbyrder, hvilket på nuværende tid ikke vil være tilråde
lig, uden at hele Aalborg by derved går til grunde! 

Aalborg, 20. november 1797. 

Allerunderdanigst P en t z. 

Også kammerråd Duus ansøgte på denne tid om at få de gamle 
købstadrettigheder fra 1656 sat i kraft, så Hals kunne blive uaf
hængig. Hans ansøgning blev så vidt vides syltet på højere sted. Jo, 
høje magter skærmede Aalborg og dens købmænds interesser. 

1798 var kommandørkaptajn Løvenørn på inspektionsrejse til 
Hals. Brønnum angav broens indtægter til 200 rigsdaler, hvilket 
droges i tvivl af kommandørkaptajnen. »Efter mine undersøgelser 
beløber de i fjorden ind- og udgåede skibe sig til 20.000 læster. Dette 
alene giver 200 rigsdalers indtægt til broen. Dertil kommer så indtægt 
ved både, som losser og lader ved broen, og ved folk, som går i land, 
og vogne, der kører ud og ind. Dette må give mindst 230 rigsdaler.« 

Det hedder videre: »Broen er i meget dårlig s.tand. Jeg finder det 
nødvendigt, at den enten gøres længere, eller at der mudres op til 
større dybde ved dens yderste ende.« 
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Længere hen på foråret forlangte amtmanden nærmere oplysninger 
om broen. Desuden en erklæring fra ejeren om, at han vil sælge broen, 
og den ringeste godtgørelse, han måtte forlange for dens afståelse. 

Disse oplysninger gik til rentekammeret, hvorfra der 19. november 
indløb følgende svar til amtmanden: 

En hovedreparation af Hals bro må ans.es for nødvendig. Den vil 
næppe kunne udføres for mindre end 1.000 rigsdaler, selv om be
boerne hjælper med. Ejeren forlanger 3.900 rigsdaler i afståelse. Det 
bliver rundt regnet 5.000 rigsdaler. Af dem kan i fremtiden fås renter 
og ej mere. Broens gennemsnitsindtægt de sidste 6 år har været 204 
rigsdaler foruden 10-12 r dl. for både, som losser og lader ved broen. 

Endvidere finder man det nødvendigt at forlænge broen som i 
178 8. Den må da enten købes og sættes i stand for kongelig regning, 
eller også må der gives ejeren en understøttelse på 1.000-1.500 rigs
daler. For dette beløb må broen kunne sættes i stand og udvides. 

Såvidt så det ud til, at kommandørkaptajnens forslag kunne reali
seres, men midt under de videre forhandlinger døde Brønnum, og 
amtmanden kunne meddele, at nu havde Brønnums. enke solgt såvel 
gård som bro til en hr. Quistgård formedelst 6.500 rdl. Omtalte gård 
lå lige vest fo·r broens tilkørselsvej. 

Centraladministrationen arbejdede videre med sagen. Dette gik 
ikke hurtigt. Først 24. februar 1800 blev der holdt syn på broen. 

Tvende mænd, tømmermænd af profession boende i Hals, blev ud
taget af Dronninglund og Hals birketing til at foretage dette. 

De fastslog, at broen var i bedre stand, end den havde været i 
mange år. Der tiltrængtes dog en reparation af pælene ved begge 
sider. Udgiften anslog de til 90 rigsdaler og 1 mark. 

Men endvidere ville det være ønskeligt at foretage en tilbygning 
til brohovedet 17 alen lang og 15 alen bred. Så kan ammunition og 
svært skyts sættes. i land. En sådan tilbygning vil kræve 120 svære 
egestammer 14 alen lange og ca. 12 tommer tykke. Desuden noget 
mindre egetømmer og godt fyrretømmer samt 50 pund jern til bolte 
og sp1gre. 

Det hele vil beløbe sig til 1.252 rigsdaler og 4 mark efter vort 
bedste skøn. 

At denne synsforretning er holdt efter vor bedste overbevisning 
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bekræftes ved vore hænders underskrift og om forlanges eller på 
fordring med edelig bekræftelse. 

Hals, 24. februar 1800. 

Laurs Lærke. Peder Jensen. 

Som overværende på birkedommer Boerups vegne: 

P. Mortensen. 

Man er altså fra alle sider enige om, at en forlængelse af broen er 
nyttig og nødvendig. Men rentekammeret kvier sig ved den store ud
gift. 1.200 rigsdaler er penge på den tid. 

Inden man der tager stilling til spørgsmålet, henvendte man sig til 
sognepræsten hr. Obel for at høre hans mening. Den lyder kort og 
godt: Så længe Hals ikke har købstadrettigheder, er broen ikke til 
nytte for nogen ud over de søfarende. Noget andet var, hvis byen 
blev tilladt at være losse- og ladeplads. 

1 O. maj 1800 kan rentekammeret så give amtmanden følgende 
svar: »Man skal tjenstlig meddele, at det helt påhviler ejeren af Hals 
bro at holde den vedlige under den ham meddelte bevillings for
tabelse efter dens nuværende indretning og i forsvarlig stand. 

Broens udvidelse eller forlængelse har hidtil kun været til nytte 
i ganske enkelte tilfælde, når tropper eller svær ammunition skulle 
sættes i land eller derfra borttransporteres. Derfor kan vi fra vor side 
- henvisende til sognepræstens udtalelse - ikke finde anledning til 
køb af bemeldte bro for kongelig regning og dens vedligeholdelse af 
amtet.« 

Dette var den civile myndigheds svar på den militære »sagkund
skab «. Kommandørkaptajnens henvendelse var fejet til side. Men der 
var andre veje at gå i disse tider. Militæret havde indflydelse ved 
hoffet. Og i 1802 gav hans kongelige højhed kronprinsen ordre til, 
at Hals bro skulle forlænges, og at der skulle foretages opmudrings
arbejder uden for brohovedet. Bekostningen af disse arbejder var 
ansat henholdsvis 2.030 og 535 rigsdaler. 

Herfor måtte rentekammeret bøje sig. 8. januar 1803 tilskrev man 
generalløjtnanten - antagelig A. L. Moltke -, at man nu havde ved-
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Hals skibsbro 

ca. 1800. 
På vestsiden af 
tilkørselsvejen ses 
Quistgaards gård 
matr. 49. 
På østsiden ses 
toldkontoret og Hals 
skoves brændeplads. 

taget at træffe aftale med ejeren hr . Quistgård om broens istand
sættelse og vedligeholdelse efter formålet. Samtidig forelå en er
klæring om, at broens ejer var villig til at afstå sine rettigheder for 
3.500 rdl. eller påtage sig broens tilbygning og opmudring efter 
overslag, samt fremtidig vedligeholdelse mod forhøjede takster. 

Generaltoldkammeret blandede sig nu i sagen som interesseret part
ner, men da man indså, at broen var til mest nytte for militære for
mål, overlod man rentekammeret at lade stiftet overlade ejeren at 
istandsætte og opmudre på nævnte vilkår. Nu vil hr. Quistgård ikke! 

Der kom altså ingen forbedring af broen den gang. Til trods for 
den kronprinselige befaling. 

Vi kom i krig med England 1807. Skansen blev udvidet. Der blev 
bygget skanse på himmerlandsiden af fjorden. Antagelig for at få 
forsvaret ved fjordmundingen bedre samordnet foreslog komman-
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dør Løvenørn2) at lave en fast færgerute mellem Hals og Egense. Da 
broen muligvis kunne danne base for en sådan forbindelse, lod man 
den undersøge, men fandt den i en sådan forfatning, at det nærmest 
var farligt at befærde den. 

Man fandt på højeste sted, at anlægget af et færgested ved Hals 
ville blive kostbart, særlig da man ikke kunne bruge broen. Man 
forhørte dog hos toldvæsenet, om dette var interesseret. Svaret var 
negativt. Sagen blev henlagt. 

Efter et syn 28 . september 1810 og et andet igen 26. juni 1811 
erklærede stiftamtmanden, at Hals bros ejer hr. Quistgård interes
serede sig levende for indtægterne, men aldrig havde bekymret sig 
om broens forfatning. 

Efter Quistgård overgik broen til artilleriløjtnant Smidt. Han fik 
de gamle brotakster fornyet. Samtidig anmodede rentekammeret stift
amtmanden om at erkyndige sig om broens tilstand og dens even
tuelle istandsættelse. Man var i den tid interesseret i kornudskibning 
til Norge, og der udførtes ligeledes en del træ og tørv fra Hals til det 
øvrige land. 

Derfor foreslog man at udvide tilkørselsvolden, så to vogne kunne 
passere hinanden. Derimod skulle den egentlige bro forblive som 
den var. 

20. september 1813 fik løjtnant Smidt bevilling til at opkræve for
højede bropenge. Samtidig indprentes ham, at den vedtagne for
bedring må være fuldført inden det syn, som i oktober skulle erklære 
broen i forsvarlig stand. 

Brotaksterne blev 1813 ansat således: 

1. Af alle i Limfjorden ind- og udgående skibe pr. læst 
2. Af skibe, som fortøjer ved broen, pr. læst ......... . 
3. Af både, som losser eller lader ved broen .... . .... . 
4. Af større skuder (ulæseligt) ........... ... .. . . . . . . 
5. Af en vogn med tungt læs, såsom brænde ......... . 
6. Af en vogn med let læs, såsom tørv .... . ... .... . . 
7. Af en passager, som går i land .. . ....... . .. .. .. . 

2) Løvenørn h avde fra 1807 hel e det danske færgevæsen under sig. 

1 sk. 
2 -
4 -

12 -
2 -
1 -
2 -
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Alt, som ligger på broen mere end 24 timer, skal betale pladsleje. 
Dog må det påses, at broen ikke sådan overfyldes, at færdselen på 
den måtte lide afbræk. 

Disse takster gav i året 1813 en indtægt på 374 rigsdaler. 
Aret 1815 viste en indtægt på 477 rigsdaler og en udgift på 400 rdl. 

Altså ikke noget strålende overskud. Men løjtnant Smidt har sikkert 
været en sparsommelig og samvittighedsfuld mand. Han får i alt 
fald den ros, at broen aldrig i mands minde har været holdt så godt 
i stand. 

Efter Smidts død overtog hans enke broen. Hun skulle derved 
skaffe sig underhold til sig og sin uforsørgede datter. 

Men det er inflationstid. Indtægterne er fastlagte, men udgifterne 
til vedligeholdelse stiger over alle grænser. Ar 1817 viste en indtægt 
på ca. 500 rdl., medens udgifterne runder 2.000 rdl. 

Dette var uholdbart for en fattig enke, og 21. februar 1817 ser 
hun sig nødsaget til at ansøge om forhøjseiser af taksterne. 

Denne ansøgning blev for så vidt godt modtaget på højeste sted. 
Det hed igen: Broen har aldrig været holdt så godt i stand. Men 
skibsfarten er aftagende. Den kan ikke bære mere. Det vil gå alt for 
meget ud over de få Aalborg købmænd, som er ene om at bære en 
sådan udgift. Derimod gaves der enkefru Smidt ret til at opkræve 
8 sk. for hvert vognlæs, der kørte ind eller ud ad broen. Endvidere 
foreslog general Moltke, at skansen skulle yde noget til broens. ved
ligeholdelse. Den forhøjede takst skulle kun gælde for et år, da så
danne værdier i et sådant tidsrum betydeligt kan forandres. Madam 
Smidts pension skulle så være sikret. 

Opmudringen ved yderenden af Hals bro blev ordnet helt uaf
hængig af de skiftende ejere, idet daværende lodsoldermand, post
mester, chef for Hals-militsen m. m. Jens Duus påtog sig dette for 
en engangssum på 500 rdl. og derefter en årlig vedligeholdelsessum 
på 80, senere 70 rdl. Disse penge var bevilget af rentekammeret. Der 
måtte så skaffes dækning for dem. Dette skete ved at pålægge skibs
farten 1/2 sk. pr. læst af ud- og indsejlende skibe. Altså en ny byrde. 

Dette var dog ikke den eneste. Indsejlingen til Limfjorden havde 
altid været vanskelig. Foruden det egentlige fjorddyb benyttede man 
det såkaldte Vejdyb fra syd langs himmerlandssiden. I årene omkring 
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1812 foranledigede lodsoldermand Duus for egen regning opsat sø
mærker - såkaldte prikker - her. Efter opsætningen ansøgte han 
om at få sin ulejlighed med dette arbejde betalt. Vi har fra 26. juni 
1813 en plakat angående dette forhold. 

Ved allerhøjeste resolution af 16. juni har det behaget Hans Maje
stæt Kongen på admiralitets- og commissariatscollegiets derom gjorte 
allerunderdanigste forespørgsel allernådigst at approbere, at lods
oldermand i Hals leutnant og dannebrogsmand Jens Duus for de af 
ham på egen bekostning i det såkaldte Vejdyb ved indløbet til Hals 
satte prikkers opførelse og vedligeholdelse at oppebære to skilling 
rigsbankpenge pr. læst af ethvert i bemeldte Vejdyb ud- og ind
passerende skib. Denne afgift må efter hans død tilfalde lodseriet, 
som da haver at vedligeholde disse mærker. 

Afgiften for de i det egentlige fjorddyb og udløb ved Hals hol
dende prikker må herefter erlægges med 2 skilling rigsbankpenge pr. 
læst for hvert for læstedrægtighed mærket skib, som passerer fjorden. 

Denne resolution kundgøres herved til alle vedkommendes aller
underdanigste efterretning. 

Admiralitets- og commissariatscollegiet, 26. juni 1813. 

Fleugel. Steen Bille. Greve. l N. Perbøl. 

Kollegiet finder det rimeligt og billigt, at ansøgeren holdes skades
løs for anskaffelsen og vedligeholdelsen af sømærkerne såvel som for 
hans umage med dem. 

Der er forskel på tonefaldet, når ansøgningen kommer fra en ær
værdig lodsoldermand, og når den kommer fra en fattig brofor
pagter. 

Inflationen er sat ind. Allerede 1814 fik Duus lov til at forhøje 
sine takster til 3 skilling pr. læst, og 1823 ansøgte han om at måtte 
forhøje til det dobbelte, fordi skibsfarten er i aftagende, og hans eget 
arbejde med prikkerne er det samme. 

1816 gik således 21.569 læster ud og ind i fjorden, medens det i 
1823 var falden til 15.336. Handelen på Norge var hørt op. 

Denne gang blev det dog et afslag. 
Formanden for Aalborg købmandslaug Jacob Kjellerup bemærker 
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skarpt: Lodsoldermanden har dog en indtægt af disse varder på ca. 
600 rdl., hvad ikke er en ubetydelig tilføjelse til hans embedsindtægt 
som overlods. Den desværre sørgelige tilbagegang i skibsfarten ram
mer dog allermest de få Aalborg-købmænd, som ikke kan bære større 
byrder. 

Købmandslauget forlanger, at Duus skal ophænge en tavle i sin 
stue over for toldstationen og en i Hals kro, så enhver der kan se, 
hvad han skal betale i lods-, varde-, prik- og bropenge, når de sejler 
ud og ind i fjorden. 

Dette kunne være formålstjenligt, efterhånden som udgifterne blev 
flere og flere. 

5. marts 1829 fik Jens Duus' enke bevilget tilladelse til stadig at 
opkræve 3 skilling i prikpenge. Men 2. juli 1830 bortfaldt betalingen 
for opmudring ved Hals bro ved kongelig resolution. 

Omkring århundredskiftet havde Aalborg havnevæsen for 16 rigs
daler købt pladsrettighederne ved anløbshavnen >>Bløden« af over
lods Andreas Brønnum. Denne plads var forsømt. Havde rimeligvis 
været det siden Jacob Severins tid. Så Aalborg havde i de første år en 
række udgifter til arbejde og materiale. 1809 var istandsættelsen til
endebragt. Aalborg havde sikret sig havneplads ved fjordudløbet. 
Reparation og tjæring foregik ved vintertid. Så kunne man stå på 
isen og udføre arbejdet. 

Efter at enkefru Smidt i 1817 havde fået brotaksterne forhøjede, 
ser det ud til, at fruen ved påpasselig sparsommelighed har klaret 
dagen og vejen for sig og sin datter fra sit lille enkesæde på den da 
nedlagte Hals skanse. Hun får i alt fald stadig den ros af myndig
hederne, at broen er holdt i god orden. Men der skal ikke meget til 
at slå hende ud. 11. marts 1822 indtraf en katastrofe, som helt væl
tede fruens spinkle økonomi. En storm rasede og ødelagde broen. 
Dette medførte ny istandsættelsesomkostninger, som fruen slet ikke 
magtede. Hun tyede da til at sende sin konge, Hans Majestæt Kong 
Frederik den Sjette, følgende bønskrift: 

Jeg fristede den tunge skæbne under den hårde storm og orkan 
11. marts dette år at få Hals skibsbro aldeles ødelagt. 

Denne bro er i de senere år istandsat for 3.000 rdl., hvilket er langt 
mere, end den kan indbringe. 
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Den blev mig tilstået efter min salig mands død som bidrag til mit 
nødtørftige udkomme. 

Men da den nu er aldeles ubrugelig, er en hovedreparation nødven
dig, dels fordi jeg ellers taber indtægterne ved broen og dels for ej 
helt at miste ejendommen ved en eventuelt ny indtrædende storm. 

Men da jeg fattige enke ej er i stand til at bestride disse store ud
gifter, som efter vedlagte synsforretning udfordres til at istandsætte 
den, så vover jeg allerunderdanigst at anråbe og bønfalde min aller
nådigste konge om hjælp i denne min store elendighed og kun i det 
sikre håb om bønhørelse, så jeg kan forsørge mig og min uforsørgede 
datter. 

Derfor vover jeg allerunderdanigst at anråbe min allernådigste 
konge om bønhørelse. 

Allerunderdanigst 
Henriette ]acoby Salig Smidts. 

Ovenstående var varmt anbefalet af stiftamtmand Moltke, der 
anslår istandsættelsen til at ville koste 450 rdl. 

Det første svar fra collegiet er ikke meget forekommende. 
>>Man undlader i følge omstående ikke at ytre, at det ej er bevist, 

at broen har været i forsvarlig stand, som betingelse for oppebærin
gen af bevilgede indtægter, og da collegiet ej kender noget fond at 
tage de ansøgte 450 rdl. fra, skal man bede amtmanden meddele 
ansøgerinden, at hun under alle omstændigheder må få broen sat i 
stand, så den kan bruges, for ej at tabe retten til de allernådigst be
vilgede rettigheder.« 

Den fattige enkes bøn til den enevældige landsfaderlige monark 
blev dog rimeligvis hørt. Man mærker den kongelige indflydelse, da 
callegiet 12. september bekvemmer sig til at spørge toldvæsenet om 
Hals bros betydning og tilstand. 

Svaret lyder, at broen er af stor vigtighed for toldvæsenet til at 
fortøje både ved, da de ellers skulle gå langt ud i vandet. Broen 
kan lige så lidt undværes af lodserne som af tolderne. 

Ved forrige års udgang var broens stand forsvarlig såvel for 
gående som kørende. 

Efter dette svar ser det ud til, at collegiet fandt de 450 rdl. 
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Fru Smidt fik sin bro gjort i stand, og der er stilhed om bropengene 
i næsten 20 år. 

Men en træbro i åbent vand kan ikke stå til evig tid. Omkring 
1840 skal der igen en større reparation til. Fiskeriet fra Hals er ud
videt. Fiskerne begyndte at interessere sig for broforholdene. Der 
ønskes en bådehavn ved broen. Fru Smidt er død, og der syntes ikke 
at være nogen, der har lyst og mod på at blive broforpagter eller 
b roe jer. 

Da sammenkaldte stiftamtmanden Aalborg bys havneudvalg til 
møde på Aalborg slot 25. marts 1841. Her drøftede man, under hvilke 
betingelser det ville være rådeligt for Aalborg havn at overtage ejen
domsretten over Hals skibsbro, hvis den skulle gå ud af privateje. 

Havneudvalget gik ind for en sådan overtagelse. Samtidig lovede 
man at istandsætte broen og snarest udvide den med den ønskede 
bådehavn. 

Nu var Aalborg ejer af Hals havn. 
Broens indtægter var på den tid steget betydeligt. År 184 3 viste 

en indtægt på 880 rdl. 33 sk. En udgift på 96 rdl. 37 sk. De'l'i endda 
medregnet befordring til Hals med logi og fortæring samt diæter for 
havneudvalget. Dertil drikkepenge til færgefolkene. 

Man skulle ned at tage den nyerhvervede ejendom i øjesyn. 
I årene indtil 1847 blev så Hals første havn bygget. Regnskaberne 

for Hals bro viste i disse år - 1841-1847 - en samlet indtægt på 
6.131 rdl. 25 sk. En udgift på 14.126 rdl. 60 sk. Altså et betydeligt 
underskud. Men i 1847 var havnen da også en kendsgerning. 

Den østre side støttede sig på den gamle bro, der var bibeholdt og 
forsvarligt repareret. Mod vest var der bygget en dobbelt barriere af 
store kampesten. Derimellem var anlagt en tværmole. 

Der var altså nu virkelig læplads for både. Men denne havn var 
for lille allerede fra starten. Den kunne rumme lodsernes og toldernes 
både, men aldeles ikke den voksende fiskerflåde. Hertil kom, at frem
mede fiskere godt kunne tænke sig at fiske fra Hals. 

Allerede 184 7 forelå der et andragendes fra skibsførere og redere 
fra Bløden, Thisted og Nykøbing Mors om at få havnen udvidet, 
så den kunne tage mindst tredive almindelige fiskefartøjer. 

»Da Aalborg ejer havnen, må den også bekoste et sådant anlæg.« 
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Kort tid efter kom der en klage fra godsejer Færch, Hals Lade
gård, over de uanstændige forhold ved havnen. Den var da aldeles 
mudret til. Han har vel villet udnytte havnen til udførsel af sin 
ejendoms produkter, antagelig brænde og tørv. 

Omkring den tid oprettedes der også paketfart mellem Hals og 
Aalborg. 

Den første båd hed >>Varigt Venskab«. Den var på 9 tons. Førtes 
af Chr. Claussen af Hals. Den sænkedes 1864 ved Bløden, for at 
tyskerne ikke skulle tage den. Efter krigen blev en ny båd sat ind. 
Den hed >>Forsøget« og var på 14 tons. 

Begge både ejedes som reder af Vigel Hansen, der i de tider sejlede 
sand fra Mulbjergene til Aalborg glasværk. Hans skude hed >>Lydia << , 
en slags bedstemor til den tredje >> Lydia«, som hans søn Peter Woerså 
Hansen sejlede med i vor tid. 

Alle disse klager førte til, at havnen i 1862 blev istandsat og noget 
udvidet. 

Der foreligger fra den tid en meddelelse om, at Aalborg har et be
tydeligt overskud af Hals havn. 

Regnskaber for tiden fra 1868 til 1898 bekræfter dette. 
Vi tager regnskaberne med 5 årige mellemrum. 

1868 ...... Indtægt 394 rdl. 47 s k. Overskud 4 rdl. 24 sk. 
1873 ...... 956 - 20 - 526 20 -

1878 ...... 2057 kr. 523 kr. 
1883 ...... 2362 - 1152 -

1888 ...... 5798 - 1624 -

1893 ...... 1977 - 630 -
1898 .. . . . . 3139 - 1585 -

(Uddrag af Aalborg havneudvalgs regnskaber for Hals havn.) 

Altså ikke nogen guldgrube, men en pæn forrentning af investerin
gerne fra fyrrerne. Og så, hvad der er det væsentlige: Aalborg diri
gerer erhvervslivet i Hals. Man er forskånet for kedelige overraskel
ser som dem, der truede i midten af sekstenhundredtallet. 

En høkerbevilling i Hals var afhængig af, at alle fremmede varer 
blev taget fra de Aalborg handlende. Men i 1856 fik vi en ny nærings-
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lov for handelen - den såkaldte >> høkerlov « - en slags forløber for 
den store næringslov af 1857. Den indskrænkede læbæltet omkring 
købstæderne til 1 mil. Nu blev Hals-købmændene friere. Der opstod 
købmandsgårde. En enkelt havde til tider 11 svende til at »springe 
for kunderne«. 

Nu hentedes der varer hjem fra søen. Deraf rimeligvis havnens 
overskud i disse år. Der handledes >>oppe i landet«. Men de fleste for
retninger blev ved at være små, og de fleste varer hentedes hjem over 
Aalborg. 

De gamle afgifter blev ved at bestå. Således hedder det i cirkulære 
af 24. december 1847: Ethvert skib, der passerer ud og ind ad Lim
fjordens østlige munding, må betale 1112 sk. pr. ton til Aalborg køb
stads havnekasse. 

Men ellers indførtes der afgifter ved benyttelsen af selve broen og 
for ilandbringelse af varer på denne. 

Fra 26. marts 1870 har vi følgende liste over havne- og bropenge 
samt vareafgifter. 

1. Indenbys fartøjer samt sådanne, der er hjemmehørende i samme 
tolddistrikt - 2 sk. pr. ton. 

2. Udenbys, indenlandske og fremmede handelsprivilegerede na-
tioners skibe - 4 sk. pr. ton. 

3. Upriviligerede nationers skibe- 6 sk. pr. ton. 
4. Både på 4 tons og derunder betaler afgift som for 2 tons. 
S. Fartøjer til hjælp for strandede og ellers nødstedte skibe er af

giftsfri. 
6. Bugserfartøjer og >>letter<<fartøjer3) betaler havnepenge efter 

deres fulde drægtighed. 
7. Der betales i kjølhalingspenge 1 sk. pr. ton pr. dag. Hvis det 

varer over 14 dage, betales for overskydende dage dog kun 1/ 2 sk. 
pr. dag. 

8. Skibe, der indtager eller udskiber ballast, betaler 112 sk. pr. dag 
pr. ton. 

9. Fiskekvaser betaler halv afgift. 

:l) B~de, der »letter<< tungt lastede skibe for så meget af lasten, som skal ind til 
Hals. 
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Hals havn 1882. 

10. Statens skibe, der fører splitflag og vimpel, er fritagne. 
11. Statens skibe, der kun fører splitflag, er fri for havneafgifter, 

men må betale for evt. kjølhaling og ballastindtagelse. 

Disse afgifter erlægges, når fartøjet ligger i havnen, ved broen 
eller i det fordybede løb, som ved kunst er tilveJebragt. 

For tilkørsel til havnen betales 3 sk. for et- og tohjulede køretøjer, 
medens et firehjulet køretøj betaler 6 sk. 

Da mønten i halvfjerdserne forandres, bliver det henholdsvis 7 og 
14 øre. 

Fisketrillebøre er gratis, når de er forsynet med fiskerens navn, og 
de fjernes straks efter brugen. Bliver de stående, skal der betales 3 sk., 
hvad enten de er belæssede eller ubelæssede. 

I samme forordning, godkendt af indenrigsministeriet 1870 og gæl
dende for en femårig periode, bekendtgøres endvidere en liste over 
afgifter for broens benyttelse for indførsel og udførsel af varer. 
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Det bemærkes her, at fisk er fritaget for afgift. Senere blev af
giften for fiskelandinger broens vigtigste indtægtskilde. Ligeledes er 
leveringer til skibsproviantering afgiftsfri. 

Vi nævner nogle eksempler på sådanne vareafgifter: 

Cikorie, brændt, 3 sk. pr. 100 pund. Kaffe er ikke nævnt. 
Flæsk og kød, 3 sk. pr. 100 pund. 
Fjederkreaturer og fugle af alle slags, 25 sk. pr. 100 stk. 
Heste, 16 sk. pr. stk. 
Hornkvæg, 10 sk. pr. stk. 
Får, kalve og andet småkvæg, 4 sk. pr. stk. 
Korn, 2 sk. pr. tønde. 
Manufakturvarer, 3 sk. pr. 100 pund. 
Oranger, 8 s k. pr. kasse a 44 3 stk., 114 pund. 
Salt, 4 sk. pr. 1000 pund. 
Spillekort, 14 sk. pr. gros, 144 sæt (luksusskat?). 
Smør, 12 sk. pr. tønde, 260 pund. 
Støbegods, groft, 3 sk., fint, 8 sk. pr. 100 pund. 
Tømmer og træ, 8 sk. pr. 100 kubikfod. 
Tørv, 2 sk. pr. læs a 1/2 ton. 
Vin, 10 sk. pr. anker a 531 pund. 
Østers, 8 sk. pr. tønde. 

Ved fritagelsen for landingsafgifter af fisk, nedsættelsen af bro
afgiften for deres både og fritagelse for trillebørsafgiften, skulle man 
synes, at fiskerne var bleven favoriserede. Men alligevel var de util
fredse. Der kom flere både. De blev større og mere pladskrævende. 
Udenbys fiskere søgte til stedet i gode fisketider. Pladsen blev for 
trang. Så begyndte man at organisere sig. Man begyndte at kræve. 

I 1888 havde Aalborg havnevæsen projekteret en hovedreparation 
af broen, men det blev kun til en mindre istandsættelse. Derimod blev 
der 1889 nedrammet 180 egepæle langs ydersiden af brohovedet. 
Disse skal være hentet i Bisnap krat, som da blev helt raseret for godt 
egetræ. Stykket blev beplantet med gran, hvorigennem egene er skudt 
op 1gen. 
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Indsejlingen til Hals havn 1900. Til venstre ses »lodsudkiggen«. Til højre fyret 
»Karoline «. 

Men også andre end fiskerne var utilfredse. Man ville allerhelst 
have formynderskabet fra Aalborg ophævet. Man ville have en stats
havn. 

Forhandlinger om en sådan løb imidlertid ud i sandet. Men i 1897 
gik Aalborg havneudvalg ind på at bygge en ny havn ved Hals. 

1899 står den færdig. Den kostede rundt regnet 70.000 kr. Den 
gamle bådebro blev nu erstattet af en østmole med bred kørevej. 
Vestsiden dannedes af en smallere mole. Begge moler beskyttedes af 
kampesten. Ud mod dybt vand dannedes en kaj med oplagsplads og 
plads til fyrvæsenets og lodsvæsenets bygninger. Senere en auktions
hal for fiskerne. Selve havnen var et lukket bassin med indsejling ved 
vestre mole. 

Omkring århundredskiftet skete der andre ting ved fjordudløbet. 
Indsejling over Hals Barre besværliggjordes ved for ringe vand
dybde, kun ca. 3 meter. Derved blev Aalborg handikappet i konkur
rencen med de andre østjyske fjordbyer. Da staten fandt, at en op
mudring her var den uvedkommende, tog byen selv fat med energi og 

s• 
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forudseenhed. En muddermaskine blev anskaffet 1882. Dens navn 
blev »Hals«. Den arbejdede somrene igennem på barren og uddybede 
og udvidede sejlløbet, så de søgående handelsskibe kunne passere. 

Derved blev der brug for et mere udbygget fyrvæsen, så skibe også 
kunne passere det vanskelige farvand ved nattetider. 1898 anskaffe
des et fyrskib, som skulle ligge ved barren. Til dette betalte Aalborg 
og staten hver sin del4). I 1912 erstattedes dette af det nuværende 
Hals Barre fyr, en stenkolos anbragt i havet ved indsejlingen til 
fjorden. Endvidere opsattes ledefyr på Hals havn og op gennem 
fjorden. 

I tre hundrede år havde Hals været Limfjordens toldsted. Ved 
århundredskiftet var der bygget ny bygninger til toldvæsenet, både 
toldbod og beboelse til toldbetjentene. Men efterhånden som trafik
ken af større skibe voksede, blev det mere og mere besværligt at 
klarere her, og toldvæsenet for Limfjorden flyttedes til Aalborg. Hals 
beholdt kun en enkelt strandvagtmester. 

1905 ophævedes Aalborg havns forpligtelse til at holde Blødens 
pæle vedlige. Disse fik lov til at forfalde, og en hård vinter med 
isgang fjernede helt de oversøiske rester. 

Omtrent samtidig blev der anlagt en sommerbro sammesteds, hvor 
Aalborgs havnedamper »Frem«, der gik i fast ugentlig forbindelse 
med Hals, kunne lægge til og landsætte skovgæster til en drikke- og 
danseplads, som Hals-hotellet »Dania<< havde lejet ret til at etablere 
i Hals Sønderskov til det alt andet end fredelige formål. 

Den ny havn var altså færdig 1899. Det viste sig imidlertid snart, 
at den ikke var fyldestgørende. Fiskerbådene blev større. Man be
gyndte at anskaffe motorbåde. Fremmede fiskere søgte til havnen. 
Den blev derfor snart for lille. Bassinet blev fyldt med mudder og 
forurenet med olie. Tusindvis af fisk døde i hyttefadene i det uhum
ske vand. Redningsbåden havde sin plads inderst i havnen. Når 
havnen i stormfuldt vejr var pakket med skibe, kunne det tage timer 
at få den frem på tider, hvor hvert minut var kostbart. Bådene led 
havari i havnen ved i stormvejr at hugge mod hverandre. 

Molerne var bygget af jord og træ. Det rådnede snart eller blev 

4) Se >>Himmerland og Kjær Herred« 1961, sid'e 83-90 . 
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ødelagt af pæleorm. Der blev hyppige og dyre reparationer, så det 
var ikke just en fin forretning at drive havn i Hals. 

Efter et beskedent overskud de første år viser Aalborg havns regn
skaber stigende underskud år for år for Hals havn. 

Under disse omstændigheder kan det ikke undre, at Aalborg havn 
var tilbageholdende med at investere mere end højst nødvendigt i 
filialen i Hals. De gamle udgifter for skibsfarten ved fjordmundin
gen blev afløst. Disse afløsninger gav Aalborg kontante statstilskud. 
Således gav båkeafgiftens afløsning i 191 O et tilskud på 50.000 kr. 
Men disse slugtes også af Hals havn. 

Eftersom forholdene i havnebassinet forværredes, steg misfornøjel
sen blandt fiskerne. Man kritiserede og fordrede forbedringer. Det er 
vel næsten en selvfølgelighed, at havnemyndighederne blev tvære 
under den stadigt voksende kritik, så fiskerne til tider med loven i 
hånd måtte holde på deres ret. 

Så i 1928 dannede man et havneudvalg i Hals. Det skulle skaffe 
en ny, selvstændig havn. Fisker Laurits Pedersen blev dets formand. 
Han afløstes hurtigt af distriktsfyrmester Aksel Jensen, som gjorde 
det til sin livssag at skaffe Hals en ny havn. 

Der var tre muligheder. En statshavn, en kommunal havn bygget 
med de sædvanlige tilskud fra stat og amt og endelig en privat havn 
bygget med de samme tilskud. 

Man sled de bevilgende myndigheders trapper. De nordjyske rigs
dagsmænd var velvillige, amtsrådet var skeptisk, de vekslende mini
stre så med vekslende velvilje på sagen. Det blev dog hurtigt klart, 
at en statshavn var udelukket. En kommunal havn havde modstan
dere. Dels ville man ikke forpligte kommunen til i al fremtid at 
betale et årligt havneunderskud. Dels kom forholdet til Hou til at 
spille ind her. Beboerne her kom med det såre berettigede krav, at 
skulle kommunen bygge havn, måtte de også have krav på en sådan, 
eftersom fiskeriet også var deres hovederhverv, og de var henvist til 
at drive dette fra åben strand med alle dets farer og ulemper, som 
deres forfædre i århundreder havde gjort det. 

Der fulgte en lang og bitter strid. Under denne indsamledes der 
privat betydelige summer til havnebyggeri i begge byer. Nogle gav 
tilskud til begge havne, og efter en kommuneafstemning, der vel gav 
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Hals et knebent flertal - men ikke overbevisende - gik sognerådet 
med til at bevilge tilskud til begge havne. 

Dette ville de andre myndigheder ikke gå med til. 
Der dannedes så i Hals et privat selskab, der skulle garantere kom

munen mod eventuel underskud. Det så herefter ud til, at anstrengel
serne kunne lykkes. Hou fik tilsagn om kommunalt tilskud til en 
læmole, og der skulle bygges havn i Hals. 

Men så meldte Aalborg sig med et krav på 148.000 kr. for afståelse 
af den gamle havn. Det var deres gæld i den. Dertil kom en efter
betaling på næsten lige så meget for de tilskud, som Aalborg havn 
gennem årene havde givet til Hals havns vedligeholdelse. Dette slog 
helt grunden væk under halsboernes i forvejen anspændte budget. 

Man var lige nær. 
Da kom Aalborg havneudvalg med et overraskende tilbud: Vi byg

ger Hals en ny havn, hvis vi kan få arbejdet godkendt som bered
skabsarbejde med 85 pct. statstilskud, og vi bruger arbejdskraft fra 
Hals i den udstrækning, det er muligt. 

Ingen i Hals var glade for tilbudet. Man havde villet befri sig for 
formynderen. Men fiskerne holdt på: Det er livsvigtigt for os at få 
havnen, så lige meget hvem der bygger den. 

Det ny havneanlæg var projekteret til 920.000 kr. Det rundede 
2 millioner, inden det var færdigt. 

30. august 1952 indviedes havnen med diverse skåle- og takketaler. 
De inderste tanker udtryktes måske bedst af den gamle fisker, der 
havde været forrest i kampen for havnen. 

Da han efter festen blev lykønsket af nogle kolleger med resul
tatet, svarede han: »Ja, så sidder Hals igen tilbage med sorteper!« 

Den ny havn blev bygget øst for den gamle, så bådebroen fra 1656 
blev den vestlige mole. Den gamle havn blev opfyldt og har nu af
givet plads til en fiskekonservesfabrik 

Limfjorden har altid dannet en vanskelig hindring for samkvem
met mellem Vendsyssel og Himmerland. Kr. Værnfelt har i sidste 
årbog gjort rede for færgeforbindelsen mellem Aalborg og Nørre
sundby. 

En sådan forbindelse har også gennem årene været et problem ved 
fjordens udløb. 
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Vi blader tilbage i gamle papirer og finder fra 14. april 1788 
ansøgning fra Morten Sørensen, bådsmand i Hals, om bevilling til 
færgefart mellem Hals og Egense. 

Stiftamtmanden fraråder dette, da det let kan få skadelige følger 
for Aalborg by - samt, at der desuden er et Færgested ved det sund
sted, der kaldes Laden. Skulle sagen endelig overvejes nærmere, hen
stiller amtmanden, at Morten Sørensen bør henvende sig til Aalborg 
bys fattigvæsen for der at opnå en eventuel ordning mod en passende 
afgift til Aalborg bys fattigkasse. 

Et forsøg, som militæret gjorde under englænderkrigen på at få 
etableret en fast forbindelse, mislykkedes også, som før omtalt. 

Senere fik en mand fra Hals og en mand fra Egense en slags be
villing, så de kunne sætte folk over, men overfartsstedet fik aldrig 
nogen stor betydning. Prisen var 25 øre. Men disse penge kunne 
enhver fiskerdreng, der kunne komme i besiddelse af en båd, lige så 
godt tjene, så man behøvede ikke at ulejlige færgemanden eller ulej
lige sig med at finde ham. 

Ilandsætningen ved Egense var også vanskelig. Dels skulle man 
vade langt for at komme i land, og dels var der en lang strækning 
ind til Egense, hvor der ingen vej var, og derfra helt til Hurup var 
der kun en sandvej med dybe hjulspor. 

I den tid, folk gik på deres ben, var dette jo underordnet, men da 
cyklerne kom, foretrak man et nyt oversættelsessted, der etableredes 
ved Mov. 

Men lige efter havnens indvielse begyndte et samarbejde mellem 
Hals og Mov kommuner om arbejdet med at få lavet en fast færge
forbindelse ved fjordudløbet samtidig med at få et tilførende vejnet 
opbygget. Dette samarbejde gav resultat 1961. Nu går Hals-Egense 
færgen i uafbrudt pendulfart og overfører hundredvis af biler daglig. 

Østkysten af Vendsyssel fra Sæby til Hals og østkysten af Him
merland fra Egense til Als med dens ejendommelige natur er nu gjort 
tilgængelig for offentligheden. 

Byerne vækkes af den tidligere tornerosesøvn. Sommerhuse vokser 
frem i tusindvis. Bilerne larmer og oser langs vejene. Før kunne den 
ensomt vandrende naturelsker her finde et paradis. Nu må han dele 
det med andre. Og så er paradiset forsvundet. 
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Hornskovgaard og dens ejere 
Af J. Jeppesen Jensen 

I den nordvestlige del af Farstrup sogn ved landevejen mellem Bar
mer og Staun ligger den fornemme gamle >>Hornskovgaard« med 

udsigt over Limfjorden. 
I modsætning til nabogården Hornsgaard, hvis historie kan følges 

langt tilbage i middelalderens århundreder, finder man ikke Horn
skovgaard nævnt før i matriklen af 1664, hvor·den benævnes >>Horn
schouff Huus«1). 

Om navnet Hornskovs oprindelse kan der ikke herske tvivl, idet 
>>horn<< ganske enkelt betyder fremspring, som også stemmer godt 
med stedets beliggenhed i forhold til fjorden. Endelsen >>skov<< har 
sin oprindelse fra denne egns tidligere skovrigdom, som holdt sig til 
slutningen af 1600 tallet. 

Abbed Anders Andersen på Vitskøl Kloster (Bjørnsholm) beretter 
i 1552 om egnens betydelige skove, og han nævner i den forbindelse 
bl. a. >>Huornskof, som liggendes er ved Huornsgaard, er små ege og 
bøg og underskov, og havde hun ikke siden båret så vel olden udi 
min tid, mens jeg har været her udi klostret, som hun gjorde, der 
man skrev 1551. Da havde jeg til klostrets behov 100 svin derpå, og 
bonden udi gården (Hornsgaard) 22<< 2). Det var en noget mere for
sigtig vurdering af skovens værdi som oldenkilde end den, der blev 
foretaget ca. hundrede år senere, da Jørgen Seefeld til Visborggaard 
1647 gjorde indførsel hos svogeren Christian Friis på Waar Hoved
gaard og gods, heri medregnet >>Hornskov med olden til 800 svin«3). 

I skøder og jordebøger over Waar hovedgaard nævnes som regel 
de seks skovhuse: Horn Skovhus, Mellem Skovhus, Nordre Skovhus, 
Skovfogedhuset, Skyttehuset og Vestre Skovhus - navne, der tyde
ligt vidner om skovenes betydning og tidligere udbredelse i denne egn. 

Disse skovhuse var ikke helt små, idet deres jordtilliggende lå om-
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kring en snes tønder land, hvoraf godt halvdelen var lejet af Waar 
hovedgårdstakst. Hartkornet var omkring 2-3 skpr. Størst var Horn
skovhus med godt og vel en halv tønde hartkorn. 

Omkring 1730 var Hornskovhus bortfæstet til Christen Pedersen 
Skovfoged, som døde i en ung alder omkring 17394). Hans enke, 
Karen Hansdatter, giftede sig 1740 med Niels Larsen Ørsnes, der 
var født 1717 i Barroer og søn af Lars Nielsen Ørsnes. Denne har 
formentlig været skriver eller ridefoged på Sebberkloster, eftersom 
man ofte finder ham til stede ved skifteforretninger efter godsets 
bønder som skriver eller fuldmægtig på herskabets vegne. Han var 
af den bekendte Ørsnes-slægt, der i tidens løb har spillet en frem
trædende rolle bl. a. i Aalborg bys handelsliv. Han var således broder 
til købmand Christen Nielsen Ørsnes i Aalborg, ligesom hans søn 
Christen Larsen Ørsnes også blev en bekendt købmand her. 

I sommeren 1750, da Lars Nielsen Ørsnes var godt 60 år gammel, 
flyttede han og hustru, Anne Christensdatter, til sønnen Niels i Horn
skovhus. 1756 døde Niels Larsen Ørsnes kun 39 år gammel. 1760 
døde hans moder og 1. maj 1763 hans fader i Hornskovhus5). 

På Farstrup kirkegård findes en smuk gravsten over Lars Nielsen 
Ørsnes og Anne Christensdatter. Stenen bekostedes 1772 af deres før 
nævnte søn, købmand Christen Larsen Ørsnes i Aalborg. 

Den næste og i øvrigt sidste fæster af Hornskovhus blev Niels 
Sørensen, der 12. juni 1757 var blevet gift med Maren Christens
datter, som var datter af ovennævnte Christen Pedersen Skovfoged 
og Karen Hansdatter6). Niels Sørensen overtog nu fæstet efter hustru
ens stedfaders død. 

Til trods for, at ejendommen efterhånden var tillagt et betydeligt 
areal, så dens hartkorn beløb sig til ca. 2 tdr., gik det ikke særlig godt 
for Niels Sørensen. Hans gæld til herskabet på Waar voksede år for 
år, børneflokken var stor, og i august 1790 døde hans hustru. Året 
efter giftede han sig med Anne Jensdatter, som sørgeligt nok døde 
i januar 1792. Ved skiftet efter hans hustru i september 1790 oplyses, 
at beboelsen bestod af 2 stuer, 1 kammer og frammerset. Indboet var 
såre sparsomt og blev vurderet til 44 rdl. Var indboet sparsomt, var 
gårdens avlsredskaber det ikke mindre. Besætningen bestod af 7 heste, 
4 køer, 2 stude, 2 kvier, 2 spædkalve, 9 får, 3 grise og 10 gæs. 
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Stuehuset til Ho rnskovgaard. 

Det oplyses i samme skifte, at der på begge årsgøder med rug var 
avlet 24 traver a 10 skpr. i traven, 24 traver byg a 12 skpr. og 
15 traver a 2 tdr. Det skulle i alt give ca. 96 tdr. korn, og da fold
udbyttet på den tid regnedes at ligge omkring 4, må der i 1790 have 
været tilsået 20-25 tdr. land med korn på gården. 

Ved skiftets slutning viste det sig, at boet til herskabet på Waar 
var skyldig 343 rdl., der fo-rdelte sig med 42 rdl. for brøstfæld på 
bygningerne, 204 rdl. for brøstfæld på besætning og inventar, skyl
dige kgl. skatter og landgilde 18 rdl. samt gæld for sæd m. v. 79 rdF). 

I 1793 var den bekendte ej endomsspekulant og herregårdsslagter 
Ulrich Christian von Schmidten blevet eneejer af Waar hovedgaard 
og gods8). Han - der var blevet adlet 1783 og oppudset med Gene
ralkrigskommissær-titlen - var netop på den tid i svimlende fart 
på vej til tops mellem datidens storspekulanter, og der gik ikke 
mange dage efter overtagelsen af Waar, før han begyndte at sælge 
løs af godset. Først solgtes Hornsgaard og en betydelig del af bønder-
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godset, bl. a. også de tidligere nævnte Skovhuse, der efterhånden var 
blevet næsten jordløse med undtagelse af Hornskovhus, der som 
nævnt var tillagt et betydeligt areal. 

Denne gård solgte v. Schmidten ved købekontrakt af 26. marts 
1793 og skøde af 26. juni 1794 for 2.000 rdl. tillandinspektør Carl 
Vincent Westerholt9). 

I købekontrakten anføres, at >>Hornskouhuus Gaard« har fået sine 
skel afsat i sommeren 1792 og er ansat for hovedgårdstakst ager og 
engs hartkorn 1-7-0-112 samt skovskyld hartkorn 0-2-2-0. Af besæt
ning medfulgte en sorthjelmet ko samt de på gården værende bæster, 
vogne og arbejdsredskaber. 

Endvidere indeholdt købekontrakt og skøde en interessant bestem
melse, der gik ud på, at W esterhalt i sommeren 1794 skulle opføre 
13 fag nyt stuehus på ejendommen, og hertil forpligtede v. Schmidten 
sig til at levere ham fra Waar Teglværk uden betaling 1/3 af de mur
sten, der måtte være nødvendige til opførelse af nævnte stuehus10). 

Resultatet heraf blev hovedfløjen af det stadigt eksisterende stue
hus, der med sin ualmindelig svære grundmur og smukt udskårne, 
tofløjede hoveddør fra slutningen af 1700 tallet må betegnes som en 
seværdighed, som den nuværende ejer af gården med prisværdig pietet 
værner om. 

Dette hus var oprindelig forsynet med to bindingsværks sidefløje, 
der begge vendte mod haven. Den sydlige sidefløj er forsvundet, 
hvorimod den nordlige stadig er velbevaret. Denne fløj, der for
mentlig oprindelig har været en smule længere, synes at være en del 
ældre, måske fra 1740rne, og det er utvivlsomt den, der 1790 om
tales i skiftet efter Niels Sørensens afdøde hustru. Der nævnes da 
2 stuer, 1 kammer og frammerset, hvilket synes at stemme ganske 
godt med størrelsen af nævnte fløj, og der kan næppe være tvivl om, 
at det har været alt for beskedne beboelsesforhold at byde Wester
holt, hvorfor den nye tilbygning snarest måtte opføres. 

Navnet Hornskovhus har øjensynlig også forekommet Westerholt 
for beskedent, eftersom han i det pantebrev, som han 27. juni 1794 
udsteder til v. Schmidten på købesummen 2.000 rdl., underskriver: 
>>Hornskougaard, den 27. juni 1794. C. V. Westerholt.<< Dermed er 
samtidig gårdens nuværende navn tidsfæstet11). 
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Westerholt, der var født 1762, var kommet til Himmerland som 
ung landinspektør omkring 1787, idet han dette år opmålte Randrup 
hovedgårds jorder og i de følgende år flere af Vesthimmerlands 
herregårde og sogne, ligesom han efter i 1800 at være flyttet til 
Vendsyssel foretog flere større opmålinger der. 

Hvorfra han stammer, har det ikke været muligt at opspore. Han 
synes at have været af anset herkomst. To af hans samtidige med 
navnet Westerholt var landinspektører, og en søster til ham - Inge
borg Christiane Westerholt- var gift med kammerråd Johan Dajon 
i Birkerød. Deres forældre var Frederik Westerholt og Johanne Thø
gersen, efter hvilke to af Carl Vincent Westerholts syv børn blev 
opkaldt12). 

Da Westerholt 4. maj 1793 blev gift i Astrup kirke med Johanne 
Marie Nautrup, datter af mølleren Thøger Nautrup i Villestrup 
Mølle, boede han i Toruphedegaard (nu Myhlenberg Ladegaard) i 
Rold sogn13). Umiddelbart efter brylluppet overtog han som nævnt 
Hornskovgaard og passede ved siden af landbruget her sin virksom
hed som landinspektør. 

Det fremgår af fadderlisterne ved barnedåbene på Hornskovgaard, 
at familien Westerholt har søgt sin omgangskreds blandt de bedre
stillede på egnen. Ved deres andet barns dåb i Farstrup kirke den 
9. december 1796 var således blandt andre prominente personer pro
fessor Oluf Christian Olufsen fra København fadder14). Olufsen, der 
bl. a. er bekendt som formodet forfatter til komedien >>Gulddaasen«, 
var jævnaldrende med Westerholt, og de var tidligere kolleger, idet 
Olufsen, der var født i Viborg og opvokset i Gedsted, som land
inspektør havde foretaget en del opmålinger i Rinds herred og i 
Viborgegnen. 

Efterhånden som landsbyerne i Slet herred var opmålt og udskiftet, 
og flere landinspektører var kommet til, har Westerholt antagelig 
fundet det formålstjenligt at finde hen, hvor udskiftningen var knapt 
så fremskredet og fortjenstmulighederne derfor større. Det var for
mentlig en af årsagerne til, at han 24. marts 1800 solgte Hornskov
gaard og flyttede til Stagsted i Sejlstrup sogn i Vendsyssel. Stagsted 
var en gård på ca. 5 tønder hartkorn, der nu blev solgt fra Sejlstrup 
som selvejergods. Her boede Westerholt til foråret 1820, da han ikke 
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kunne holde det gående længere, men måtte lade gården gå til tvangs
auktion15). Hans svoger - før nævnte kammerråd Johan Dajon -
hjalp ham derefter til en mindre gård, Flamsholt i Hørby, Torslev 
sogn, hvor han døde i fattige kår 27. maj 1822, 60 år gammel16). 

Køberen af Hornskovgaard var Christian Frederik Hass, forpagter 
på hovedgården Albæk i Suldrup sogn17). Han var født (døbt) 
17. november 1751 i Sønderholm præstegård og søn af pastor Jens 
Lauritsen Hass og Christence Ursin18). 

C. F. Hass blev omkring 1784 gift med Else Marie Lassen, der var 
født 1756 på Høstemark og datter af ritmester Peder Thøgersen 
Lassen til Høstemark, Egensekloster m. v. og Margrethe Grotum 
Werchmester19). Hass var en overgang forvalter på Store Restrup, 
blev 1784 forvalter på Albæk og senere forpagter af denne gård. 
Hans hustru døde 23. juli 1794, kun 38 år gammel20), og selv nåede 
han kun at bo på Hornskovgaard i knap 3 uger, idet han døde her 
natten mellem 18. og 19. maj 1800, kun 49 år gammel21), efter
ladende sig to mindreårige børn, hvoraf en datter, Nikoline Ursin 
Hass, senere blev gift med premierløjtnant Knud Linde. De ejede og 
beboede fra 1816 til 1826 Egensekloster i Mou sogn. 

Hornskovgaard, der nu af skifteretten blev stillet til offentlig auk
tion, beskrives i konditionerne således: »Hovedbygningen er ny og 
indrettet til en honnet beboelse. Og er de fornødne bygninger til avl 
og kreaturer m. v. - alt assureret i brandkassen for 1.370 rdl. Fri 
hovedgårdstakst 1-7-0-1/2 og skovskyld 0-2-2-0. Og følger med denne 
vidtløftige og skønne ejendom få eller ingen skatter, og er slet ikke 
med tiendeafgift besværet. På ejendommen er alt fornødent af mose
og hedetørv, og avlen er besået med 21 tdr. vinterrugsæd, 12 tdr. 
byg og 21 tdr. havre samt 2 tdr. boghvede. Og kan til stedet fodres 
og græsses 10 bæster, 20 malkekøer foruden ungkvæg og 30-40 får 
samt yderligere om sommeren græsses 120-130 får.« 22) 

Ved den sidste auktion, der afholdtes 15. september 1800, blev 
gården for 3.310 rdl. tilslået Casper Peter Svint23). 

Han var født 11. november 1762 i Skive og søn af købmand Peder 
Christensen Svint og Cathrine Nielsdatter Heug24). Hvad Casper 
Svint havde beskæftiget sig med i sin ungdom, vides ikke, men 1793 
var han huslærer på Sebberkloster for to døtre af enkefru Marie 
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Lund, født Gleerup. Hun var 4. marts 1791 blevet enke efter proku
rator og godsejer Peder Lund til Kyø, Sebberkloster og Skivehus. 
1793 den 18. november giftede hun sig med Casper Peter Svint, som 
på det tidspunkt intet ejede, og det viste sig desværre snart, at den 
betydelige rigdom og anseelse steg den unge mand til hovedet. Han 
blev efterhånden så utålelig at leve sammen med, at Marie Gleerup 
for enhver pris ville skilles fra ham. Det skete også 15. september 
1797. Prisen, hun måtte betale for skilsmissen, var meget høj, idet 
hun, som det siges, >>gav ham 27.000 rdl.«25). 

I nogle år opholdt Svint sig nu forskellige steder hos venner og 
bekendte på egnen. Ofte havde han længere tids ophold hos Chr. 
Friis på Halkær og besynderligt nok i flere perioder hos sin fraskilte 
hustru på Sebberkloster. 

Økonomisk gik det stærkt tilbage for Marie Gleerup. Hun, der før 
kun havde kendt til velstand, måtte efterhånden optage store lån. 
I juni 1799 lånte hun 16.000 rdl. af sin fraskilte mand, der da op
holdt sig på Halkær. Han fik som sikkerhed en 2. prioritet i Sebber
kloster næst efter en l. prioritet på 17.000 rdl.26). 

Det var en kapitalstærk mand, der nu rykkede ind på Hornskov
gaard. 1801 forøgede han dens. tilliggende betydeligt, idet han fra 
Waar hovedgård købte den såkaldte Waar Holm, der var ansat for 
godt 4 tdr. hartkorn, så det samlede hartkorn til Hornskovgaard nu 
var godt 6 tdr. 

Det kan ikke have været noget intensivt landbrug, Svint her drev, 
eftersom folkeholdet på gården ifølge folketællingen i 1801 kun be
stod af en karl og en pige samt en husbestyrerinde, og Svint selv op
gaves at leve af sine midler på Hornskovgaard. 

Den 27. juli 1803 solgte Svin t gården fo-r 11.999 r dl. til kancelli
råd Mads Speitzer, som nylig havde solgt Aggersborggaard til over
købmand Jacob Kjellerup i Aalborg27). 

Svint opholdt s.ig nu i lang tid hos sin fraskilte hustru på Sebber
kloster. Hun døde 1805, og samme år fik Svint kgl. bevilling til at 
lade indrette et værtshus i Sebbersund28). Han var nu kromand her, 
indtil han 1807 af agent Christopher Quist købte Vesløsgaard i 
Vester Han herred, som han ejede til sin død i 1835. 

Mads Speitzers skøde blev læst 30. juni 1804, og som en ny klausul 
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på Hornskovgaard blev i skødet indført en bestemmelse om, at der 
af Waar Holm skulle stilles en rytterhest samt, at gårdens ejer ikke 
måtte udøve nogen som helst slags fiskeri i Store eller Lille Lykke
dyb. I handelen medfulgte ingen besætning eller redskaber, men der
imod 4 stk. 2 etages vindovne og 2 bilæggere. To af vindovnene var 
forsynet med noget så fornemt som kobberrør, - fint var det blevet 
i den velhavende Svints korte ejertid. 

Mads Speitzer var gift med Margrethe Gleerup, der var datter af 
Anders Jørgensen Gleerup på Lundergaard. Der gik ikke ret mange 
år, før ægteskabet blev opløst. De blev skilt ved højesteretsdom for
medelst, som det hed: »Mandens hårde og ufordragelige omgang.« 
De flyttede dog senere sammen igen. 

Det var imidlertid ikke alene over for sine egne, Mads Speitzer var 
genstridig, men han karakteriseres af sin samtid som en grov og be
rygtet bondeplager og må i den henseende have været arveligt be
lastet, idet hans fader, kancelliråd Christian Speitzer skal have været 
usædvanlig hård mod sine hovbønder på Aggersborggaard. 

Mads Speitzer døde på Hornskovgaard 27. maj 1807 61 år gam
mel og blev begravet i Aalborg29), men det forhindrer ikke, at han 
stadig »går igen« på Hornskovgaard, hvilket jo almindeligvis skal 
være prisen, som bondeplagerne må betale for deres ufordragelige ad
færd i levende live. 

Ved offentlig auktion 24. maj 1808 blev Hornskovgaard uden be
sætning og inventar for 9.050 rdl. tilslået Mads Speitzers sviger
søn, købmand Frantz Thomasen Holm i Aalborg3°). Han var født 
22. april 1768 på Hirsholmene og var søn af Thomas Olesen og 
Anne Marie Christensdatter Kræ m er (datter af degnen Christen 
Kræroer på Hirsholmene)31). 

Frantz, der var eneste barn, mistede kun 10 år gammel sin fader, 
der druknede 1778. Moder og søn synes derefter at være flyttet til 
Hjørring, hvor Frantz 1787 var i lære hos købmand Hans Jacobsen 
Høyer og vist senere hos købmand Christen Mikkelsen Aagaard 
Hjørring. 

Den 31. oktober 1797 blev Frantz Holm gift i Budolfi kirke i 
Aalborg med den 5 år yngre Anne Margrethe Speitzer, datter af før 
nævnte Mads Speitzer32), og han kom derved i besiddelse af midler 
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til at begynde selvstændig handel i Aalborg, og snart etablerede han 
sig som købmand, først på hjørnet af Østeraa og Bispensgade, hvor 
nu Landmandsbankens bygning ligger, derefter i den senere »Bendt
zens Gaard« ved Stranden. 

Foruden købmandshandel i den helt store stil drev Frantz Holm en 
omfattende virksomhed som kaperreder, og en overgang var hans 
kaperflåde ubetinget Aalborg bys største. Denne kapervirksomhed 
gav sine udøvere en betydelig fortjeneste, men det viste sig hurtigt, 
at hvad der kom let, gik også let, idet mange ved kaperiets udbytte 
forledtes til ødselhed, så de, da kilden til velstanden ikke flød mere, 
var værre stedt end før33). 

Efter at have fået del i den nævnte fortjeneste forsøgte Frantz 
Holm sig nu også som godsspekulant. Foruden Hornskovgaard, som 
han havde ejet i en del år, købte han i maj 1815 hovedgården Aastrup 
ved Hjørring i kompagni med sin svoger, sognepræst Otto Rafn i 
Harritslev34). De kunne imidlertid ikke i længden enes om fore
tagendet, og i 1816 skødede Holm sin part af Aastrup til Rafn. Det 
varede ikke længe, før Holm fortrød denne handel og løb derfor 
fra sin underskrift ved at hævde, at han aldrig havde underskrevet 
som sælger. Resultatet heraf blev en meget langvarig proces mellem 
de to svogre. 

Frantz Holms foretagsomhed gav sig udtryk på mange måder, 
og som eksempel herpå kan nævnes, at han 23. juli 1813 fik bevilling 
til i 20 år at måtte hæve broafgift af dem, der rejste over færge
stedet til og fra Sundby. 

Efter krigen og de vanskelige pengeforhold gik i årene 1818-20 en 
stor part af Aalborg bys købmænd fallit. Denne skæbne ramte også 
Frantz Holm, der i juni 1818 måtte gøre opbud og, som det hed, 
>> bære sine nøgler på rådhuset«. Registreringen af det meget omfat
tende fallitbo foretoges af prokurator Jens Brix og købmand Jens 
Herskind og varede hele 4 dage35). 

Hornskovgaard skulle naturligvis også registreres, og det viste sig 
nu, at Holm var godt i gang med at ødelægge gården. Han havde 
ved Rentekammerets resolution af 16. marts 1815 fået tilladelse til 
at udstykke Waar Holm, og denne udstykning afsluttede han i løbet 
af 181636). Holmen var derefter delt i 32 parceller hver på ca. l skp. 

9 



130 J. Jeppesen Jensen 

hartkorn, og salget af disse parceller havde indbragt Frantz Holm en 
fortjeneste på 12.430 rdl. eller 3.380 rdl. mere, end han 8 år i for
vejen havde givet for hele gården, og selv med pengenes faldende 
værdi taget i betragtning, var det en indbringende forretning. 

Ved købekontrakt af 22. august 1817 solgte han for 11.000 rdl. 
den nu noget reducerede Hornskovgaard til Peder Jensen Sand, der 
var selvejerhusmand fra Staun37). At drive et større landbrug har 
åbenbart ikke været Peder Sands stærke side, thi på mindre end et år 
havde han nået at forringe gården betydeligt. Det viste sig nemlig, 
da Brix og Herskind i juli 1818 kom for at registrere denne del af 
Frantz Holms opbudsbo, at Sand havde solgt det meste af gårdens 
besætning samt to kakkelovne, som han sagde >>af nød og trang og 
for at klare folkeløn og andre nødvendige udgifter.« Han gik nu 
ind på snarest at fraflytte gården, som senere skulle til offentlig 
a uktion38). 

To af retten i Løgstør udnævnte synsmænd, sognefogederne Peder 
Hemdrup i Kølby og Niels Sondrup i Mellem Skovhus, mødte 
13. januar 1819 på Hornskovgaard for at foretage vurdering af går
den. Af den omfattende synsforretning skal her blot anføres føl
gende: »V aaningshuset, bestående af en fløj med 2 tilbygninger i 
enderne, er 23 fag. Laden består af 7 gulve - 14 fag med mur- og 
bindingsværk. Stalden i gården med tilbygning er 18 fag. Fæhuset 
sønden i gården med vognremise, røgter- og foderkammer er 23 fag. 
Alle bygninger er i brugbar stand. Gårdens frie jorder er 200 tdr. 
land geometrisk mål a 14.000 kvadrat alen. Gården ligger i en smuk 
egn, bekvem i sine marker, og engene strax ved den. Den har bekvem 
afsætning for sine produkter til Nibe, Sebbersund og Valsted. Har 
overflødig og ypperlig tørveskær, hvoraf årlig kan afsættes betyde
ligt. «39) 

Ved sidste auktion 30. marts 1819 blev gården tilslået Frantz 
Holm som højstbydende for 2.176 rdl. 40). Han havde været så snedig 
at bruge sin svoger, købmand Abraham Preetzmann i Aalborg, som 
stråmand ved at lade ham byde for sig. Denne transaktion kunne 
kreditorerne selvsagt ikke tolerere,. og da Frantz Holms opbudsbo i 
efteråret 1819 var færdigbehandlet, mødte to af hans kreditorer, 
købmændene Jens Schibbye Herskind og Peder Herskind Bærentz 
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med deres ufyldestgjorte krav og fik skøde på gården 4. november 
181941). De to købmænd afsluttede samtidig en hårdhændet kontrakt 
med Frantz Holm, hvorefter han fik lov til at bo på Hornskovgaard 
som en art bestyrer. Denne noget ydmygende tilværelse for den 
faldne storhed varede til midt i februar 1833. Hans hustru døde 
7. februar 1833, og få dage efter flyttede han til Viborg, hvor han 
fik ophold hos sin ældste datter Margrethe Frederikke, der var gift 
med skolebestyrer Hans Nielsen. Her døde Frantz Holm i fattige 
kår 7. april1850, næsten 82 år gammel42). 

Købmand Jens Schibbye Herskind og hans medkompagnon U. B. F. 
Fischer solgte 13. marts 1833 Hornskovgaard for 5.000 rbdl. sedler 
til Iver Jacob Kierulf43). Han var født 16. september 1803 på 
Gunderupgaard i Strandby sogn som søn af Ivar Kierulf og dennes 
l. hustru Cecilie Gleerup. 

Efter i nogle år at have været skriver hos by- og herredsfogeden i 
Hobro, blev I v er Jacob Kierulf godsforvalter på Gunderupgaard. 
Her var han en række år og vandt godsets fæsteres hengivenhed og 
fulde påskønnelse af sin humane og velvillige opførsel imod dem. 
Det var ham derfor en stor skuffelse, at han ikke, således som be
stemmelsen havde været, blev sin faders efterfølger på Gunderup
gaard, og fæsterne lagde tydeligt deres sorg herover for dagen. 

Når han ikke fik Gunderupgaard, var det et udtryk for hans fine 
karakter, idet han afstod sin førstekøbsret til sin yngste søster, der 
var gift med Fr. Vilh. Weinschenck, som i flere år havde haft 
Gunderupgaard i forpagtning og ville være sat ud af sin levevej, hvis 
Kierulf havde holdt fast ved sin forkøbsret44). 

Iver Kierulf blev 8. oktober 1833 gift med Mette Kjeldsen, som 
var datter af Peder Kjeldsen på Mølgaard. De fik en god start på 
Hornskovgaard, som de betalte kontant, og så var der endda midler 
ved siden af. Gården blev drevet fortrinligt, og der går stadig på 
egnen frasagn om de to menneskers dygtighed og ualmindeligt fine 
karakteregenskaber. Som en erkendtlighed til Mette Kierulf for hen
des store dygtighed både ude og inde ærede Landhusholdningssel
skabet hende med et sølvbæger for husflid45). 

I ægteskabet var der to børn. Datteren Cecilie Margrethe, født 
2. januar 1835, blev gift med pastor K. N. Smith, der fra 1857 til 
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1868 var sognepræst i Strandby-Farsø og provst i Gislum-Aars her
reder46). 

Sønnen Kristen Bjerrum Kierulf, født 20. januar 1837, var 1861-62 
forvalter hos sin dygtige onkel, Jens Christian Hjorth på Thustrup. 
Den unge Kierulf fik her en brat død 14. august 1862. Han havde 
lagt sig til at sove til middag i sit værelse for åbent vindue, og skæb
nen ville da, at en bi kom ind ad vinduet og stak ham i hovedet, 
hvoraf han fik blodforgiftning og døde47). 

Ved købekontrakt af 2. september 1856 og skøde læst 15. septem
ber 1858 solgte Iver Kierulf for 18.000 rdl. Hornskovgaard til Niels 
Kier fra Sønderskov på Venø48). 

Kierulf og hustru flyttede nu til Aalborg, hvor de i en årrække sad 
tilleje i Vesteraagade49). De havde mange penge med sig fra Horn
skovgaard, men ved usolide debitorer mistede de efterhånden en stor 
del af deres formue. Mette Kierulf døde 12. november 1867 og Iver 
Kierulf 1. marts 1878 i Aalborg. Han blev begravet i Korup på Fyn, 
hvor datteren og svigersønnen dengang boede. 

Den nye ejer af Hornskovgaard, Niels Kiær, var født 2. maj 1829 
på Helligkildegaard i Hvidbjerg sogn, Refs herred, og gift med Ane 
Dorthe Sørensen, der var født 6. marts 1831 i Nykøbing på Mors50). 

Hun var af den ansete Stigaard-slægt, der havde ejet flere herregårde 
i Thy. 

På Hornskovgaard førte familien Kiær efter sigende et stort hus, 
så længe midlerne slog til, og deres omgangskreds søgte de helst 
blandt egnens aristokrati. Der blev holdt huslærer til børnene, og 
den sydlige ende af stuehuset var indrettet som skolestue. 

I ægteskabet var der 5 børn, 4 døtre og en søn Anders Stigaard 
Kiær. Han blev senere jurist og nedsatte sig som sagfører i Brøn
derslev, hvor han 1896 var medstifter af Brønderslev Bank og blev 
dens første administrerende direktør51). Han måtte efter sigende i 
årenes løb yde betydelig økonomisk støtte til faderens landbrug på 
Hornskovgaard, der blev drevet alt andet end rationelt. 

I sommeren 1907 brændte kostalden, der lå sydligst i gården. Niels 
Kiær lod i løbet af det følgende år på samme sted opføre den nu
værende kostald. 

Efter at have siddet som ejer af Hornskovgaard i det lange tidsrum 
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af 54 år solgte Niels Kiær den (skøde af 24. september 1910) for 
ca. 50.000 kr. til Lars Pedersen Winther fra Bakgaarden i Svenstrup 
sogn 52). 

Niels Kiær og hustru flyttede til Aalborg og boede i en årrække i 
ejendommen Aagade nr. 25, hvor han døde 7. juni 1922, 93 år 
gammel 53). 

Lars Pedersen Winther var født 11. oktober 1870 i Nøtten, Ferslev 
sogn, og var søn af Cilius Winther og Ane Larsen. Han blev gift 
1902 i Sebber kirke med Elsine Katrine Andersen, født 18. juni 1880 
i Valsted. 

Lars Winther var kommet i gang med landbruget i en tid, hvor det 
gik jævnt og støt frCLnad for dette erhverv og da krigen kom, tag 
han hele konjunktursrigningen med. Først solgte han ca. 10 tdr. land 
ikke særlig god eng j Barmer Kær for 10.000 kr., og derefter solgte 
han i fo r~ret 1919 Horns! ovgaard for 114.000 kr.v4). Han opn1ede 
med andre ord i løbet af godt og vel 8 år at indkassere en reel for
tjeneste på ca. 74.000 kr., og det var vel at mærke uden at ofre noget 
på gården, der stadig var stærkt forsømt fra Niels Kiærs tid. 

Køberne af gården var købmand Peder Nielsen i Løgstør og pro
prietær P. E. Hvolbøll fra Ørndrup i V. Hornum sogn. Det var vist
nok deres agt at >>klæde gården af«, som det dengang hed, og der
efter videresælge den til udstykning - en skæbne, som jo i disse år 
blev adskillige større gårdes. 

Det viste sig hurtigt, at kompagniskabet ikke kunne holde, idet 
købmand Nielsen ikke syntes at være særlig stemt for en afklædning 
af gården, og 5. maj 1920 fik han skøde som eneejer55). Han foretog 
i sin korte ejertid flere forbedringer af gården og byggede således i 
1919-20 laden og det nordre hus. 

Den 9. marts 1921 solgte P. Nielsen Hornskovgaard uden besæt
ning og inventar for 98.000 kr. til den nuværende ejer Laurits M. 
Larsen56), der er født 24. oktober 1882 i Hemdrup, Salling sogn. Han 
blev 21. december 1923 gift i Løgstør med Thomine Nielsen, født 
14. marts 1889 i Holmager, Bislev sogn. 

Efter en solid praktisk uddannelse ved landbruget overtog Laurits 
Larsen i 1912 forpagtningen af Farstrup præstegård, som han drev 
med stor dygtighed i 9 år. Forpagtningsvilkårene var dengang gode, 
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og den højkonjunktur, der fulgte i verdenskrigens kølvand, gav de 
dygtige gode muligheder for at tjene penge. En af dem var Laurits 
Larsen, der, da forpagtningen af præstegården ophørte l. april 1921, 
var i stand til at købe Hornskovgaard. 

Her var nok for en driftig mand at tage fat på. Det eneste, der 
fandtes på gården udover jord og bygninger, var en hestegang. Jor
den var stærkt forsømt og stedvis >>sprunget i lyng«, som den er til
bøjelig til, når den helt eller blot delvis overlades til sig selv. 

Med stor dygtighed har den nuværende ejer drevet gården, så den 
gennem mange år har været blandt egnens bedste landbrug. Den har 
i dag et tilliggende af 120 tdr. land ager, 30 tdr. eng og 11 tdr. land 
skov .Besætningen består af 30 malkekøer, 50 stk. opdræt og 6 heste 
samt et stort svinehold. Der findes på gården 2 traktorer og i øvrigt 
alle nutidens mest anvendte maskiner. 

K il der: 

1) Matrikel1664 (Rigsarkivet). 2) Fra Himmerland og Kjær herred 1922, s. 201. 
3) Viborg Landstings skøde- og panteprotokol 1647-49. 4) Th. Baumgarten: Stam
tavle over Familien Ørsnes. 1914, s. 17. 5) Sstd. s. 18. 6) Farstrup kirkebog. 7) Waar 
skifteprotokol 1776-1817, fol. 146 ff. 8) Viborg Landstings skøde- og panteproto
kol 51, fol. 187. 0) Sstd. fol. 302. 10) Løgstør Birk og Aars-Slet herreders skøde
og panteprotokol 2, fol. 165. 11) Sstd. fol. 166. 12) Personalhistorisk Tidskr. 6. rk. 
6. bd. s. 208. 13) Astrup kirkebog. 14) Farstrup kirkebog. 15) Jydske Efterretninger 
1819, nr. 136. 16) Børglum-Jerslev herreders In terimsskifteprotokol 1817-24, fol. 73. 
17) Viborg Landstings skøde- og panteprotokol 52, fol. 540. 18) Sønderholm kirke
bog. 10) Mou kirkebog. 20) Suldrup kirkebog. 21) Farstrup kirkebog. 22) Jydske 
Efterretn. 1800 nr. 54. 23) Løgstør Birk og Aars-Slet herreders skøde- og pante
protokol 2, fol. 127. 24) Skive kirkebog. 25) Thisted Amts Aarbog 1911, s. 43. 
26) Viborg Landstings skøde- og panteprotokol 52, fol. 67. 27) Sstd. fol. 940. 28) Fra 
Himmerland og Kjær herred 1960, s. 211. 28) Personalh. Tidsskr. 6. l. s. 153. 
20 ) Farstrup kirkebog. 36) Løgstør Birk og Aars-Slet herreders auktionsprotokol 
1688-1824, fol. 277. 31) Hirsholmene kirkebog. 32) Budolfi kirkebog. 33) C. Klit
gaard: Aalborg Købmænd 1431-1931. 34)Horns-Vennebjerg herreders skøde- og 
panteprotokol 1815-16, fol. 95 b. 34) Fra Himmerland og Kjær herred 1964, s. 23. 
35) Ekstraordinær boer: Frantz Holms opbudsbo i Aalborg Amts arkiv i Viborg 
Landsarkiv. 36) Løgstør Birk og Aars-Slet herreders skøde- og panteprotokol 4, 
fol. 422. 3 7) Sstd. fol. 504. 38) Frantz Holms opbudsbo se note 35. 30) Sstd. 40) Sstd. 
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H) Løgstør Birk m. v. skøde og panteprot. 5, fol. 82. 42) Viborg Domkirkes kirke
bog og Viborg Bys skifteprotokol 1841-53, fol. 383. 43) Løgstør Birk m. v. skøde
og panteprot. 10, fol. 211. 44) Jydske Samlinger 2, 2, s. 309 ff. 45) Sstd. 46) Sstd. 
47) Sstd. 48) Løgstør Birk m. v. skøde- og panteprotokol 16, fol. 619. 49) Aalborg 
Vejviser 1861 ff. 50) Diverse folketællinger. 51) C. Klitgaard: Brønderslev Købstads 
historie. 1942, s. 73. 52) Slet herreds skøde- og panteprotokol 37, fol. ? 53) Aalborg 
Vejviser. Personalh. Tidsskr. 8, 2, s. 28. 54) Slet herreds skøde- og panteprotokol 
43, fol. 255. 55) Sstd. fol. 356. 56) Sstd. 44, fol. 43. 



Foulum kirke 
Af Jakob Regnar. 

U d mod amtsvejen Viborg-Løgstør ligger annekskirken Foulum, 
som i Martin A. Hansens bog >> Orm og Tyr« omtales således: 

>>Skulde man nævne een skønnere maa det være den lille Foulum 
kirke i Vesthimmerland, ædlere hus er vel ikke bygget her til lands« 
(side 333). 

Med sine 800 år må den uanselige bygning være en af landets 
ældste stenkirker, og dens ydre, navnlig sokkelen, peger henimod de 
samme bygmestre, som har bygget Viborg Domkirke. Man kan altså 
godt regne med, at den er bygget omkring 1165-1170. 

Foulum kirke er bygget i romansk stil af kampesten, de såkaldte 
kvadre, der har en pæn, tilhugget yderside i rektangulær form, mens 
indersiden, som ikke ses, ikke er tilhugget. Indersiden af de tykke 
mure er dannet af mindre granitsten, og alt er sammenføjet med 
>>sammenslået« kalk, der næsten er hårdere end cement. De forstod 
at mure, de gamle bygmestre. 

Hvad er det, der har begejstret Martin A. Hansen ved denne lille 
kirke? Er det dens ydre? Det er ikke umuligt. Ser man disse kampe
stenskvadre på en solskinsdag om sommeren, lyser de i alle farver, 
som granit kan: gråt, blåt, gulligt, rødt, sort, hvidt, og bygmesteren 
har forstået farvesammensætningen af stenene, så de med disse mange 
nuancer danner et hele, som den bedste kunstner ikke kan gøre ham 
efter. 

Men han har også haft andre spekulationer under bygningen. Som 
stenene hobede sig op på bygningsstedet, eftersom bønderne slæbte 
dem sammen fra markerne, fik bygmesteren arbejdet med at kløve og 
tildanne dem i kvadre. Mange af stenene var så store, at de måtte 
kløves, og ofte kunne en hammer ikke gøre det, men stenmesteren 
havde et andet kløvningsmiddel: Han borede et hul ned i stenen, 
selv om det var besværligt. Dynamit o. lign. kendte han ikke, men 
han dannede en tør egepind, der passede til at banke ned i hullet, 
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og når det var sket, overhældte han pinden med vand, og så udvidede 
den sig, og stenen gik i to eller flere stykker efter mesters beregning. 

Endnu ser vi i muren sporene efter denne behandling, idet der 
mange steder i murværket findes spor af de borede huller, altid i 
kanten af kvaderen, og så lægger man mærke til, at de store kvadre 
ligger forneden og de mindre længst oppe. Det var ikke så let en sag 
at få sådanne sten på plads. Hvordan har de fået dem op på stillad
set? Måske har han også brugt at lave en jordvold og så trille stenene 
op ad denne. 

Kirken har den fine tredeling: det brede, høje skib, det kortere, 
lidt smallere kor og i korets østre ende apsis med et lille buet vindue 
mod øst og et oprindeligt mod nord. Hvad der gør kirken enestående 
er, at den står så godt som uberørt af tidens tand. De fleste kirker 
er ombygget eller helt forandrede i stilen, men nordsiden på denne 
kirke står, som bygmesteren satte den op for 800 år siden; de roman
ske vinduer er dog indsat i nyere tid. Sydsiden blev sat omkring 
1890, og der kom store vinduer, men den smukke mandsindgang på 
sydmuren er uforandret og enestående i sin udførelse. Der er to 
smukke halvsøjler og over disse en portal med et dyrehoved og to 
mandsfigurer2) med våben. Det er måske kirkens bygmestre, der 
har aftegnet sig selv. I den tilmurede dør lægger man straks mærke 
til den mærkelige skakbrætformede sten1), som man for øvrigt fin
der magen til i flere kirkemure, også i Himmerland, f. eks. i Nr. Tran
ders og Gunderup. Hvilken forklaring man skal finde på skakstenens 
mening står hen i det uvisse. I middelalderen anvendte man skak
tavlede regnebrætter, og ordet skak på dansk kommer af det arabiske 
ord sakk, der netop betyder et regnebræt. I det persiske sprog hedder 
ordet shah, der betyder konge, og ordet findes på engelsk som check, 
som går igen i den engelske finansministe~s titel: »Chancellor of the 
Exchequer«. Måske bygmesteren har anvendt stenen som regnebræt 
over de tilhugne kvadre? Ingen kan sige det med bestemthed. 

Taget på kirken er i dag af skifer, undtagen på apsis, hvor der er 
bly, og i sin tid har taget sikkert været strå og senere tegl, hvilket 
kan ses af tilsynets skrivelser om afblæste teglsten4). 

Våbenhuset er på nordsiden, hvor kvindeindgangen findes, og som 
nu er den eneste indgang. Af indberetninger ses, at det oprindelige 
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Den tilmurede mandsindgang med >Skakstenen< på kirkens sydside. 

våbenhus efterhånden blev så ringe, at man i 1879 opførte det nu
værende, der er bygget af munkesten, der hviler på en granitsokkel. 

Der har aldrig været tårn på kirken. Det var ikke almindeligt, at 
der fandtes tårn på disse første kampestenskirker, men enkelte steder, 
hvor man har haft råd til det, har de dog sat tårn på, f. eks. i 
Ø. Hornum og He kirker. 
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Det kan også være kirkens indre, selve rummet, der har tilskyndet 
Martin A. Hansen til at udtale så smukke ord om Foulum kirke, 
for dette kirkerum har de rette dimensioner. Kirken har det, vi 
kalder >>det gyldne snit<< 1), som bibliotekar Ejler Haugsted, Århus, 
udtalte det ved et foredrag, hvor taleren omtrent sagde: >>Vi sidder 
i et rum, der ikke er for langt, men heller ikke for kort. Det er ikke 
for højt, heller ikke for lavt. Det er ikke for bredt, men heller ikke 
for smalt. I et sådant rum finder man hvile. Intet støder øjet. Et 
sådant rum er i slægt med de gamle templer i Athen og Rom, ja, med 
Salomons tempel. Det er erfarne folk, der har bygget et sådant hus.<< 

I skibet lægger man allerførst mærke til de egetræsmalede bænke. 
Oprindelig var der ikke bænke i kirken, men efter reformationen 
1536 fik man prædikestole, og så blev der også brug for bænke. De 
har været med låger3) ved hver stol, og de er først anskaffet 1682 
og 1890, som de gamle indskrifter over bænkene fortæller om. På 
nordsiden står: >>Gud til ære og kirken til beprydelse ere disse stole 
således udfærdigede anno 1690 på kirkens bekostning ved her Chri
sten Christensen Stistrup, sognepræst og herrits provst, samt kirke
værger Anders Andersen og Laurids Knudsen, begge i Foulum.<< 

På sydsiden står: >>Disse stole ere gifne af Jacob Christensen og 
Søren Christensen anno 1682 for den gjeld kirken skyldig blev 16784) 

til salig Niels Jensen udi Foulum og fornævnte Jacob Christensen, 
da kirkeværger, efter sognepræsten her Christen Christensen Stistrups 
tilskyndelse.<< 

Menighedsrådet ville gerne i 1945 have de nye bænke, som blev 
anskaffet 1901 og da blev egetræsmalede, malet med de gamle kirke
farver, men det blev nægtet med den begrundelse, at man ønskede 
egetræsmalingen bibeholdt for at vise eftertiden, hvorledes man 
kunne tænke sig at male bænkene i 1901. 

Prædikestolen stammer fra ca. 1633 ligesom altertavlen, og det er 
sikkert samme billedskærer, der har lavet dem. Ligheden ses særligt 
på bl. a. de fem søjler, der danner rammen om malerierne af de fire 
evangelister, der i 1945 blev opfriskede af maleren Johs. Madsen, 
Aalborg. Over hver søjle ses et englehoved, og under malerierne er 
udskårne ornamenter med motiver fra en kamp mellem en løve og 
en drage. Oven over malerierne findes indskåret følgende: >>Således 
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Prædikestolen med malerier af de fire evangelister. 

elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at hver, 
som tror på ham, skal have et evigt liv.« Opgangen til prædike
stolen sker ad en stentrappe inde fra koret. Denne trappe havde 
eksisteret i mange år, men var blevet muret efter, vel nok for at 
anbringe et omklædningsrum for præsten. Oprindelig har der været 
en skriftestol i dette hjørne af koret, og en rest af denne er endnu 
bevaret, nemlig et bræt, hvori er indskåret ordene: >>Jeg vil bekende 
mine synder for Herren, da forlods du mig min synds ondskab.<< 

Da man 1878 fjernede begravelserne bag alteret, blev der et rum 
i apsis, hvor præsten kunne klæde om, og det gamle omklædnings
rum i koret kunne nedbrydes, hvilket skete, og ingen tænkte på, at 
der skjulte sig en stentrappe på stedet. Først ved restaureringen 1945 
kom trappen frem, og den er såre skøn. 

I Haubro kirke blev der i provst Egeløvs tid indrettet et omklæd
ningsrum for præsten, og da blev endnu et bræt af den gamle skrifte-
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Opgangen til prædikesto/m fra kirkens kor. 
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stol i Foulum kirke anbragt dk Det svarer godt til det, som findes 
i Foulum, idet indskriften lyder: »Hvem I forlade syndere, dem ere 
de forladte.« 

Døbefonten fra kirkens bygningstid er ualmindelig smuk, udhugget 
af en mægtig stor kampesten i rene linjer og udhulet, så barnet kunne 
dykkes helt under vandet. For at kunne forny vandet er der i bunden 
af fonten et hul, som vandet kan løbe ud af. Nu er der et Ni.irn
berger-messingdøbefad fra omkring 1550 med et smukt, gammelt 
relief af syndefaldet med Adam, Eva og slangen. I kanten af døbe
fontens overrand findes et lille hul, som mange har spekuleret over 
hensigten med. Antagelig har det været til at anbringe et lys i, da 
der jo var meget mørkt i kirkerummet i gamle dage. Findes i flere 
kirker, f. eks. i Ø. Hornum font. 

I sydmuren oppe i koret findes et firkantet hul, som der hersker 
nogen uenighed om. Man ved ikke bestemt, hvad dette hul har været 
brugt til. Dog tyder noget på, at man deri hældte vin, der blev til
overs efter altergangen; så blev vinen på indviet grund. Ved en 
undersøgelse for nogle år siden fandt man et afløbsrør fra hullet, og 
det styrker denne antagelse. En anden opfattelse af hullets anvendelse 
er, at det skulle have været anvendt til uddeling af nadveren til de 
spedalske, som ikke måtte komme i kirken. 

Oprindelig har der kun været et simpelt alter af kampesten, og 
det findes endnu, men er dækket af panel fra omkring 1600. I 1945, 
da kirken blev en del restaureret indvendig, blev også træpladen, der 
dækkede alteret, fornyet, og da stod alteret i sin oprindelige skikkelse 
nogle dage. Jeg undersøgte det for at se, om der var relikvier gemt 
mellem stenene, men der fandtes ingen. På samme tid var også gulvet 
taget op en tid, og foran alteret fandtes skeletterne af to mennesker. 
Ligene var omgærdet af munkesten, og alt blev nedlagt på stedet 
igen. Hvem de var, vides ikke. 

Altertavlen er fra 1633, hvilket står indhugget på den. Den dækker 
indgangen til apsis og skjuler en smuk bue af kampesten. Apsis. blev 
i mange år anvendt som gravplads eller ligkapel for en præstefamilie, 
Poul Christensen Ullits og hans hustru, der døde 16768). 

Altertavlen er i sen-renæssance stil med fire søjler for neden og tre 
foroven således, at tavlen inddeles i tre felter forneden og to foroven. 
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l midterfeltet forneden er et maleri af Nadveren, ovenover er to 
malerier, forestillende Jesus i Getsemane og Korsfæstelsen, og aller- · 
øverst er et billede af Himmelfarten, hvor man ser Jesus fare til 
himmels med et Danebrog i favnen. Alle malerierne er gamle og blev 
efter reformationen oversmurt med en grålig farve; men ved en 
restaurering i 1945 blev alle billederne fremkaldt og opfriskede af 
kirkemaleren Johs. Madsen, Aalborg. I de øvrige felter på tavlen 
findes en del indskrifter: >>Jeg er vejen, sandheden og livet.« »Hvo, 
som .kommer til mig, skal ikke hungre, og hvo, som tror på mig, skal 
ikke tørste.<< Vingerne er fyldt med allegoriske udsmykninger af 
timeglas, ørnehoveder og ørnekløer m. m. 

På alterbordet står to smukke alterstager fra 1600 og en syvarmet 
lysestage. Den sidste er skænket af beboerne og kostede 100 kr. Også 
lysekronerne er skænket og kostede 100 kr. Indtil man omkring 1927 
fik elektrisk lys i kirken, var der ved stolestaderne anbragt petrole
umslamper, som kun havde kostet 40 kr. at anskaffe i 1914. En lyse
krone er skænket af enkefru Lise Thomsen, Foulum. 

Orgelet er udført af Zakariassen, Århus, for 9.000 kr. i 1947. På 
Aars museum opbevares en lille skuffe med håndtag. Denne skuffe 
var beregnet til at stikke ind til folk i stolestaderne, når der var ind
samling, og derfor står der da også malet på skuffen »Betænk de 
fattige.<< 

I skibet hænger et kirkeskib, der er udført af Tobias Hansen, 
Strandby, og skænket af landpost Andreas Jensen, Foulum, i 1942. 

Navnetavlen, der hænger på sydmuren i skibet, er udført af maler 
H. Skou, Ullits, og her finder man navnene på alle præster i Ullits
Foulum siden reformationen. Tavlen er udført 1946. 

I våbenhuset hænger en lille tavle med ordet »Kirkestævne<< malet 
på den ene side. Når denne tavle var hængt op, vidste folk, at de 
måtte vente uden for kirkedøren efter gudstjenesten, da der skulle 
oplæses en bekendtgørelse fra øvrigheden; man må tænke på, at folk 
ikke dengang havde aviser, så oplysning om valg o. lign. skete på 
denne måde. Det var degnen eller i enkelte tilfælde sognefogeden, 
der oplæste disse offentlige bekendtgørelser. »Kirkestævner<< holdt 
først op i 1925. 

Det var ikke tilfældigt, hvor de i gamle dage byggede de første 



144 Jakob Regnar 

kirker. Heller ikke Foulum kirke er bygget uden omtanke for stedet. 
Den blev nemlig bygget på sydsiden af en vældig langdysse, og man 
tager vist ikke meget fejl, om der ikke på dette sted har været et 
offersted: altså et sted, hvor folk plejede at komme til de hedenske 
offerfester. Derfor er det ikke sært, at der er opstået et sagn om, at 
bygherren ikke kunne bygge i fred, for selvfølgelig har egnens beboere 
ikke uden modstand set det nye gudshus vokse op, hvor de nu blev 
hindret i at tilbede Odin og Thor; men bygherren opnåede to ting 
på det gamle offersted: folk kunne søge til det gamle sted og træffe 
den nye gud, og samtidig var det gamle offersted ødelagt for stedse. 
Oprindelig kan der have været en trækirke på samme plads. 

På langdyssen stod klokkestabelen, og den var så høj, at man 
kunne se den oven over kirken, når man kom fra syd. Det har været 
smukt; men det var ikke det eneste sted i landet, man anbragte klok
ken på en gravhøj. Man kan endnu se det i Bjergby ved Hjørring. 
Imidlertid sløjfedes langdyssen i 1872, klokkestabelen blev flyttet 
hen øst for kirken, og endelig i 1944 blev den sat på sin nuværende 
plads nordvest for kirken. 

Undertiden kan der i et sogn opstå en strid mellem beboerne, som 
eftertiden ryster på hovedet ad. En sådan fandt sted i Foulum, da 
nogle folk i 1872 fandt på, at langd)'Ssen skulle sløjfes. Nogle fandt, 
at det var tåbeligt. Det var mindretallet, og dog blev højen sløjfet. 
Stor strid var der om, hvor jorden skulle køres hen, den indviede 
jord; men flertallet mente, den kunne køres ud øst for kirkegården, 
hvor der var en lavning ,hvor jorden vel til dels var hentet fra i sin 
tid. I Gedsted levede i de dage en klog læge, W. Dreyer, der senere 
blev direktør for Zoologisk have i København. Han interesserede sig 
meget for arkæologi og var rasende over sløjfningen af langdyssen i 
Foulum. Han skrev en artikel i »Jyske Samlinger<<6). Heri udtaler 
han sin fordømmelse af det skete, men skildrer samtidig højens ind
hold: »Gravkiste i langdysse på Foulum kirkeård, 4 sidesten, 1 over
ligger, ravperler (opbevares på Skals højskole), 1 kranium. En nær
boende, nærig bonde købte de mange kampesten for 2 rigsdaler og lod 
af dem opføre en lade.<< Ravperlerne findes ikke mere på Skals høj
skole, siger fhv. forstander F. Elle Jensen, og han har aldrig set dem 
på skolen eller andetsteds. 
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Begravelser i Foulum kirke. 

Folk har alle dage haft respekt for kirken ved nattetid, og endnu 
findes vel mange, der vil vægre sig ved at gå alene over en kirkegård 
ved midnatstid. Gammel overtro og fortællinger om gengangere 
o. lign. sidder dybt i sindene. Men om dagen er folk ikke ængstelige. 
Da er der fred over de dødes have. Biskop Peder Palladius skriver 
i sin berømte visitatsbog, at folk skal holde svin og høns fra at rode 
og skrabe på kirkegården. Sådan var det nemlig for ikke mange 
hundrede år siden, og derfor ønskede ingen at blive begravet på 
kirkegården. Havde man råd til det, betalte man for at blive begravet 
inde i kirken, og var man velhavende nok, satte eller rettere lagde 
man en ligsten over graven derinde. 

Sådanhar det også været i Foulum; men da folk her var fattige, havde 
ikke engang de rigeste råd til en ligsten, men egnen var så fyldt med 
stolte egetræer, at et gammelt ord siger, at »et egern kunne springe 
fra træ til træ fra Vitskøl kloster til Viborg dom uden at komme til 
jorden.« Man lavede da kisterne af egetræ og brugte egetræslåget til 
epitafium. Disse kistelåg lå i kirkegulvet, og folk gik hen over dem, 
så de blev slidte; men lågene var stærke, og fem af dem er endnu fint 
bevarede og er i dag hængt op ude i våbenhuset, efter at de har været 
på Nationalmuseet og er blevet imprægnerede, så de nu er hårde 
som sten og kan tåle at hænge på en væg. Man kalder dem »ligtræer«, 
og de er meget sjældne. Man kan læse skriften på tavlerne og finde 
ud af, at det er en gammel gårdmandsslægt ude fra Stistrup, som 
tavlerne taler om. Slægten bor endnu på »Stistrupgård<<, som egentlig 
godt kunne hedde sognefogedgården, idet sognefogederne i sognet 
stadig har boet her. Slægten, som nu hedder Byrialsen, er en udbredt 
vesthimmerlandsk slægt og har »slægtstavlen« i orden tilbage til før
nævnte Søfren Christensen og Jacob Christensen i Stistrup. 

Der har været ukendte dygtige billedskærere på egnen ved Foulum 
kirke omkring 1650-1690. Derom vidner arbejderne på prædike
stolen, altertavlen, skriften over de gamle stolestader og endelig skrif
terne på »ligtræerne<<, Der er forskellige ting, som går igen i flere 
af arbejderne, ting, der kan tyde på, at det er den samme mand, der 
har lavet det hele. 

Det har ikke været nogen let opgave at få plads til den fornødne 

lO 
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indskrift på ligtræet og desuden Kristi monogram, I H S, som på 
latin betyder Jesus, menneskenes Frelser. Se på fotografiet af ligtræet 
og læg mærke til, hvor lidt plads der er, og så slår det endda lige til, 
og der bliver plads til et englehoved med glorie over Kristi monogram 
og forneden de sædvanlige symboler for døden: de korslagte ben, 
timeglasset og dødningehovedet. 

Indtil ca. 1878 har disse ligtræer ligget som kistelåg i gulvet, og de 
blev meget slidte af fødders stille gang over dem. Da de blev taget 
op, blev de anbragt på kirkeloftet, hvor de lå som læ for loftsbræd
derne, da det enkelte steder ville dryppe ned fra taget i regnvejr. 
Men da de endelig i 1945 kom frem igen og blev imprægnerede, blev 
de hårde som sten og kan nu hænge i mange år. De er tunge. Der 
skal 3-4 mand til for at løfte det største op fra gulvet, og det kan 
oplyses, at længden er 200 cm, bredden 75 cm og tykkelsen 14 cm. 

Indskrifterne på de 5 ligtræer er: 

1. HERYNDER. LEGER. BEGRAYED. SALIG. ERLIG. OC. 
YELAGT. QYINDE. KIERSTEN. IENSDA TTER. I. 
STEISTRYP. SOM. DØDE. 22. IYN. AAR. 1631. GYD. 
GIØFYE. HINDE. MED. ALLE. CHRISTEN. EN. 
GLEDELIG. OPSTANDELSE. PAA. DEN. YDERSTE. DAG. 

KID. 

2. HER. YNDER. LEGER. BEGRAFYED. SALIG. ERLIG. 
OC. YELAGT. MAND. SØFREN. CHRISTENSEN. I. 
STEISTRYP. SOM. DØDE. DEN. 29. APRILIS. AAR. 1632. 
GYD. GIØFYE. HANNEM. MED. ALLE. CHRESTEN. 
EN. GLEDELI G. OPSTANDELS T ANDELS E. PAA. DEN. 
YDERSTE. DAG. ses. 
(Fordoblingen i ordet opstandelse er original.) 

3. HER. YNDER. LEGER. BEGRAYEN. ERLIG. OC. VEL
AGTEDE. MAND. OC. BOYED. I. STEISTR YP. OC. DER. 
SAMMEN. MED. SALIG. DANEQYINDE. 1686 ... I ... 
ER ... DA ... SALIG. ERE. DE. DØDE. SOM. DØ. I. 
HERREN. 
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4. HER. WNDER. LEGER. BEGRA VEN. ERLIG. OG. VELL
FORNEMMEN. MANND. CHRISTEN. SØRN. SØN. NV. 
SALIG. I. HERREN. SOM. ER. FØD. I. STISTR VP. DEN 
30. AVGVST. ANNO. 1605. SOM. BOEDE. OC. DØDE. DER. 
SAMME. STEDS. DEN. 16. INVARI. 1675. I. HANS. 
ALDRS. 70. AAR. GVD. GIVFE. HANNEM. EN. ERFVLD. 
OPSTADE. SALIGE. ERE. DE. DØDE. SOM. DØ. HER
EFTER. I. HERREN. AANDEN. SIGER. A T. DE. HVILE. 
FRA. DIERRIS. ARBEIDE. TI. DIRRIS. GIERNINGER. 
FØLGER. DEM. EFTER. JOHANNIS. OBENBARING. 
14. CP. 

S. HER. VNDER. HVILER. ERLIG. OG. VELAGTEDE. MAND. 
SØREN. CHRISTENSEN. SOM. LEVEDE. OG. DØDE. 
I. STISTRVP. 1689. OG. VAR. HANS. ALDER. 16. AAR. 

Resten af skriften er så afslidt, at det er ulæseligt.) 

Men fattigfolk måtte nøjes med at »komme på kirkegården<<, og 
der blev måske ikke engang til »et frønnet bræt<<. Der har været så 
fattige tider, at graveren undertiden er stødt på gamle begravelser, 
hvor man kan se, at folk er blevet begravede i flettede riskister, vel 
sagtens, fordi der ikke var råd til en rigtig kiste. 

Omkring 1878 kom en dag et flot køretøj og holdt ind i gården 
ved Foulum kirke, hvor præsten plejede at spænde fra og klæde om. 
Manden havde en ung pige med, vel sagtens en datter, og han bad 
om at måtte låne kirkens. nøgler, da de gerne ville se kirken. De fik 
nøglerne og gik derind, alene to. Besøget varede ikke så længe. Man
den fik hestene spændt for igen, og de kørte bort, og ingen vidste, 
hvorfra de kom, eller hvor de kørte hen; men der blev stor for
undring nogen tid senere, da præsten tømte kirkebøssen og deri fandt 
en guldtyvekrone. Den blev straks sat i forbindelse med det mystiske 
besøg. Ingen forstod noget af det hele, før kirkehejenten »Ståld
Jens« senere blev ganske bestyrtet, da han havde været inde bag 
ved alteret i apsis, hvor der var en slags gravkapel, hvor der stod 
to gamle kister, om hvilke sagnet gik, at den ene kiste skulle inde
holde de jordiske rester af den halshuggede Hr. Mads. Dette »Kapel<< 

10* 
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Et af ligtræerne. 

Skrift-citat 4. 

Jakob Regnar 

var skilt fra den øvrige kirke 
ved en trævæg, hvori der var 
en lille dør. Nu fandt Jens 
oven på en af kisterne en 
skotøjsæske, og i den lå et 
lille barnelig. Der var løs
ningen på guldtyvekronen og 
køretøjet. Man blev nu enige 
om at fjerne de to gamle 
kister samt det lille barnelig, 
og det hele blev gravet ned 
ude på kirkegården i det syd
østre hjørne. Lærer K. Kordt
sen var meget interesseret i, 
hvem der lå i de to kister, 
og derfor aftegnede han ind
skrifterne, der var på lågene 
af kisterne. I 167 6 dør præ
sten Poul Christensen Ullits, 
og det er nærmest hans støv, 
der lå i den ene kiste. I den 
anden kiste lå måske hans 
kone, der ganske vist blev 
gift med eftermanden i em
bedet, men hun døde kort 
efter. 

Lærer Kordtsen i Foulum 
tegnede kistelågene på de to 
kister, inden de blev flyttet 
ud på kirkegården. 

Disse tegninger er i en 
gammel embedsbog fra Fou
lum skole og opbevares nu 
på Ullits-Foulum sogns ar
kiv i Ullits. 

Foulum kirke var den før-
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Fort!rnn kirke set fra sydost. Man ser den tilmurede mandsdur. 

ste på egnen, og endnu var der ingen sogneinddeling. Den kom først, 
da der byggedes flere kirker, og så fik hver kirke sit sogn. Kirke og 
sogn hørte sammen. Beboerne holdt kirken vedlige, og præsterne var 
vel i mange tilfælde her på egnen munke fra Viborg eller Vitskøl 
kloster. Senere indførtes tiende, så det blev en pligt, at folk skulle 
deltage i kirkens økonomi, og der skulle være penge til at betale 
øvrigheden med, så tienden inddeltes i konge-, kirke- og bispetiende. 
Kirken blev da et godt pengeobjekt, som bl. a. adelsmænd og klostre 
var ivrige efter at få fingre i. Foulum kirke kom til at stå under 
Mariager kloster. Der har gennem tiderne været flere syn af kirken 
ved biskopperne, og det var ikke lige let at få kirkeejerne til at holde 
kirkerne i tilbørlig stand. Kirken skulle helst give overskud. 

Ifølge Viborg bispearkiv, kirkesyn-hovedreversal 844 -153- 1727-
1804, år 1763, d. 27. dec., var ved Foulum kirke præsten med 4 mænd 
at besigtige og finde ud af, hvad brøstfældighed, som befandtes, og 
forefandtes der af mangler følgende: 

>>Udvendig reparation: Storkirken feyler 1 O muurstene. Det regner 
ned af lavkirken både i skriftestolen og ved alteret. På vestre ende 
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er afblæst 10 tagsten. På våbenhuset feyler 3 tagsten og skidkalket 
borte. Murene revnet ved begge sider. Indv. reparation: 7 stole uden 
døre, 3 fiel slagen op. Prædikestolen færdig at falde ned. Altertavlen 
forfalden. Alterklædet meget gammelt og brøstfældigt. Alterbogen så 
pjaltet, at man næppe kan læse i den. 

N. Kopp. Jacob Vognsen. Søren Hanssøn. Laust Laustsøn. 

Anders Sørensen. 

Ved visitationen set af Busch. (Kirkeejeren er ikke nævnt.) << 

1693, den 20. juli får landsdommer Peder Lerche, Lerchenfeld, 
skøde på Ullits og Foulum kirker og kaldsret til embederne (præst 
og degn). Det er kong Christian d. 5., der i et brev4) overdrager 
kirkerne til hr. Peder Lerche >> til evindelig arv og ejendom. « Kongen 
skyldte landsdommeren resterende gage >>et tusind og halvfjerdssinds
tifve oc siv rigsdaler og l mark <<. Tienden fulgte også med i hande
len. Den udgjorde for Foulum kirke 5 tdr. rug og 5 tdr. byg. Men -
for der var et men ved handelen. Landsdommeren skulle samtidig 
betale en del gældsposter, som kirken havde bl. a. i Foulum til Lau
rids Knudsen og Niels Christensen, som er nævnt i indskrifterne over 
stolestaderne i Foulum, men til gengæld skulle kirken bekoste ny 
stolestader. Denne sag blev ordnet ved magister Christen Christensen, 
sognepræst og herredets provst, som senere omtales i dette hæfte. 

Biskop Henrik Gerner i Viborg døjede med at få landsdommeren 
til at gå med til handelen, og det var vel mest på grund af disse 
omtalte gældsposter. Præstegård og degnebolig fulgte også med i 
handelen. 

1734 købte Vine. Lerche gården Hessel8) ved auktion, og de to 
gårde havde samme ejer indtil 1775, da Hessel ved auktion efter fru 
Liittichau blev solgt til hendes svigersøn, løjtnant Chr. Fr. Kaalund, 
der ejede kirken fra 1775 til 1797. 

På Viborg snapsting sælger Hessels ejer, Niels Severin Wirenfeldt, 
1799 Foulum kirke til »velædle hr. Niels Friderich Hillerup, høj
fornemme kiøbmand i Aalborg<<9). Det var en herregårdsslagter. I 
handelen medfulgte også tienden, der udgjorde i alt 20 tdr. hartkorn. 
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Af Gunderupgårds skifteprotokol10) fremgår, at fornævnte Hille
rup har givet Gunderupgårds ejer, Iver Kierulff, skøde på Foulum 
kirke 25. juni 1802. Salgssum 4.100 rigsdaler. Hr. Kierulff døde 
1826, og arvingerne vil bortsælge bl. a. Foulum kirke ved auktion 
1827. Den skulle sælges for 10 tdr. hartkorn samt 1.000 rigsbank
daler sølv. Men der kom intet bud. Desuden skulle konge- og korn
tiende sælges for 10 tdr. hartkorn og 1.000 rigsbankdaler sølv. Mat
thias Kjeldsen, Lerkenfeld, bød 600 rigsbd.sedler, men Foulum kirke 
blev ikke solgt. 

1834 pantsatte Fr. W. Weinschenck, Gunderupgård, Foulum kirke 
som sikkerhed for penge i godsets overformynderi. Tiendeydelsen er 
nu på 71 tdr. og ansat til en værdi af 2.272 rbdl. sølv. 

20. marts var der et kommissionsmøde angående tienden11) i Fou
lum skole. Hr. Weinschenck var mødt som ejer af kirke- og kvæg
tiende til Foulum kirke. 

Så endelig 1875 køber Foulum sogns beboere kirken, det vil sige 
konge-, kirke- og kvægtiende, for 10.000 kr. 12), som betaltes med 
halvdelen i december termin samme år og 5.000 kr. i juni termin 
1876. Pengene er antagelig lånt af >> Stiftsmidlerne« på lang tids af
betaling, for først i 1928 modtog jeg som kirkekasserer 70 kr. af 
sognefogeden i Foulum, der var kirkeværge. Beløbet angives >>som 
resterne af obligationen, som kirkeejerne havde.« (Oplysn. fra >>Fou
lum sogns konge- og kvægtiende<<.) 

Da folk selv kom til at eje kirken, skete der store forandringer, og 
det trængte kirken meget til, især da de sidste kirkeejere hele tiden 
havde været i pengetrang. 

1892 betaltes Kresten Præst og P. Kaidahl i Dollerup 1867 kr. for 
omsætning af sydmuren, som nu fik større vinduer. Arkitekt Vien
holdt, Hobro, fik 100 kr. 

1901 betaltes Chresten Kaldahl, Nørager, 680 kr. for nye kirke
stole, og maler Iversen, Gjedsted, fik 206 kr. for malerarbejdet. Først 
i 1906 fik man varme i kirken. Kakkelovnen kostede 300 kr., og 
Anders Liltorp og P. Kaidahl fik 110 kr. for bygning af skorsten 
m. m. Ovnen holdt til 1940, da der indrettedes et rigtigt varme
system, og 1963 skiftedes der til oliefyr. 

Der blev bygget ligkapel i 1937 for en pris af 750 kr. 
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Særkalke indførtes 1936 og kostede 198 kr. 
1964 skænkede direktør O. Kavsman, København, et telemagnetic

høreanlæg til sin barndomskirke, som han i forvejen havde skænket 
en smuk bibel, der ligger på alteret. 

Sagn om kirken. 

Da kirken er 800 år gammel, skjuler dens første historie s.ig for os, 
men så meget rigere lever sagnene, og disse sagn opfattes af de fleste 
som virkelig historie, og der er det ved sagnene, at de altid knytter 
sig til ting, som endnu eksisterer, så man vanskeligt kan frakende 
sagnene en vis sandhed: 

Bygherren er en englænder - efter sagnet en adelsmand ved navn 
Karl, der flygtede fra sit hjemland på grund af sin tro. Han fulgte 
vikingernes kendte vej over Vesterhavet og havnede i en vig på 
halvøen i Louns bredning. Han byggede sin gård inde ved vigen, og 
han kaldte gården Karls dal, da den var omgivet af høje på de tre 
sider og fjorden på den fjerde, ganske skjult for eventuelle fjender. 
Navnet Karlsdal blev senere til navnet Kaldahl, der er et meget ud
bredt navn i Vesthimmerland. Måske er det efterkommere af adels
manden fra England? 

Kristendommen kom officielt til Danmark med Ansgar omkring 
år 826, men der skulle gå hundrede af år, inden troen på de gamle 
guder forsvandt, og det fik Karl at mærke, da han ville bygge en 
kirke på egnen. 

Hvor skulle han bygge? 
Han lod Gud råde, fortælles der, idet han bandt et par stude sam

men, og der, hvor de lå næste morgen, skulle kirken bygges. 
De lå næste dag på sydsiden af en vældig langdysse i Foulum, og 

her tog så bygmesteren fat på arbejdet. Materialerne var lige for 
hånden, idet egnen var fyldt med store kampesten, og arbejdskraft 
var det ikke vanskeligt at skaffe. Man slæbte sten sammen, man 
kløvede dem og dannede dem til »kvadre«. 

På Karls tid var der i egnen en trold, der selvfølgelig var rigtig 
ærgerlig over Karls kirkebyggeri i Foulum, og derfor gik han hver 
nat til byggepladsen og sparkede alt det ned, der var bygget om 
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dagen, så byggeriet intet blev til. Karl var ked af det og besluttede 
at opsøge trolden, og en nat lykkedes det at træffe ham. De fik et 
forlig i stand. Trolden forlangte det første brudepar, der blev viet 
i kirken, imod at han så skulle lade Karl bygge kirken, som da også 
blev færdig; men det første brudepar var ude fra Alstrupkanten, og 
da de kørte fra kirke, tog trolden sin betaling. Brudeparret forsvandt 
i jorden; men på stedet sprang en kilde frem, som endnu kaldes 
»Brudekilde<< 16) 17). 

I mange år sprang denne kilde, men så sandede stedet til, og ingen 
vidste, hvor kilden var; men ved en radioudsendelse fra Foulum 
kirke i 1954 hørte en gammel mand i Gedsted om kilden, og ved hans 
hjælp fandt vi igen kilden, idet manden kunne udpege stedet, »for 
han havde som barn været med til at vaske får i samme kilde, da 
hans forældre boede i den lille gård, som hedder >>Brudekilde« og 
ligger lige ved vandstedet.« To meter under jordoverfladen fandt 
vi kampesten, der var lagt af menneskehænder, og da vi gravede lidt 
længere ned, sprudlede vandet frem som i gamle dage, og nu er 
kilden fredet af Nationalmuseet. Kilden ligger tæt ved Aalborg
Hvalpsund landevej. 

Hvad så med dette sagn om trolden? 
Sandheden er selvfølgelig, at egnens beboere var gale i hovedet 

over, at Karl byggede en kirke, hvor de plejede at have deres offer
sted på sydsiden af langdyssen. Derfor gik beboerne om natten hen 
og øvede hærværk mod kirken. De ville ikke til at bede til >>den hvide 
Krist«. De ville være tro mod Odin og Thor. 

Et andet sagn fortæller, at der boede en trold ovre i Salling. Han 
kunne se den hvide vestgavl af kirken, som man kan det i dag, og 
han besluttede at knuse kirken. Derfor fyldte han sin strømpe med 
sand og sendte den over fjorden mod kirken, men trolden havde 
ikke bundet godt nok for strømpen. Båndet brast, og alt sandet faldt 
ned i fjorden og dannede de to holme, som hedder Rotholmene, der 
har et areal på ca. 25 tdr. land. Det må have været en anseelig trold, 
hvad størrelse angår. 

Der fortælles, at en svend byggede nordsiden og en anden syd
muren. Så siger han på sydsiden: >>Denne her mur kan stå i 1000 år,« 
hvortil han på nordsiden sagde: >>Ja, men min mur kan stå til domme-
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dag.<< Endnu står nordsiden flot med de små vinduer, men sydmuren 
blev omsat i 1892, og da blev der indsat større vinduer. Apsis står, 
som sagt, uberørt af tidens tand. 

Ifølge »Trap« var Ullits-Foulum sogne indtil 1560 annekterede 
Louns-Aistrup pastorat. Derefter blev det et sogn med Foulum som 
hovedsogn, men fra 1570 blev Ullits hovedsogn. 

Wibergs præstehistorie siger, at da de fire sogne var et pastorat, 
blev der i lang tid ikke holdt gudstjeneste i Foulum kirke. 

Fortegnelse over præsterne i Foulum sogn. 

1. 1506-44. fon Brasen, der boede på Torupgård ved Farsø, var 
præst både før og efter reformationen 1536. 

2. 1544. Poul Brasen, formandens søn. 

3. Villum Pedersen Brasen. 

4. 1560. Hr. Morten, der boede i Dollerup, hvor der var anneks
præstegård og mølle. Han druknede, da han sammen med mølle
ren var på fiskeri på Limfjorden. Han kaldes den fjerde præst 
siden reformationen 1536. 

5. 1565-1570. Hr. Mads (Iversen), der også boede i Dollerup, kom 
i en bitter strid med hr. Jørgen Lykke på Bonderup (Lerkenfeld), 
som han angreb i sine prædikener og kaldte ham en Guds husets 
forstyrrer og en tyran13). Herremanden har urigtigt fået skyld 
for at nedrive Svingelbjerg kirke og bruge stenene til sin nye 
borg, Bonderup, så det kan ikke være dette, der var den alvorlige 
baggrund til striden mellem præsten og herremanden. Forholdet 
var, at præsten hemmelig var papist (katolsk), og befolkningen 
holdt med ham, når han angreb herremanden og regeringen. 
Præsten blev lovlig dømt og henrettet på heden mellem sine 
kirker, der, hvor nu Ullits stationsby ligger. Det er klart, at dette 
drama ikke glemtes på egnen, og det gav stof til fantasien og til 
digterne. Læs bl. a. St. St. Blichers >>Vinhandleren og Herreman
den<< eller fru Thit Jensens bog om >>Jørgen Lykke«. I den nyeste 
tid har sognepræsten Hauvinkel i Svingelbjerg skrevet en gri
bende novelle om Hr. Mads, der blev begravet i det sydøstre 
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hjørne af Foulum kirkegård. Se endvidere Gislums herreds ar
kiver15). Der henvises til kildeangivelserne 16-20 og 21 og >>Fra 
Himmerland og Kjær herred«, 1954, s. 292-301. 

6. 1570-1600. Laurids Madsen, boede i Ullits, som nu blev hoved
sognet. 

7. 1600-1641. Christen Christensen Rørbæk, fra Rørbækgårdene. 
En søn blev præst i V. Hornum. 

8. 1641-1660. Erik Hansen, gift med formandens enke. Han led af 
tungsind, og af samme grund gjorde han ende på sit liv ved at 
skære struben over på sig selv; »døde dog ikke straks« står der 
i gamle efterretninger. Det var en hård tid for præsterne, som 
svenskerne var slemme imod over hele Jylland, og alt blev ud
plyndret, også i Ullits-Foulum, så folk ikke kunne få føden. 

9. 1660-1676. Poul Christensen Ullits, søn af nr. 7. Hans enke blev 
gift med eftermanden i embedet. De er begravede bag alteret i 
Foulum kirke, men senere, 1878, flyttet til et gravsted i det syd
østre hjørne af kirkegården. 

10. 1677-1712. Magister Christen Christensen Stistrup, født i Fou·
lum sogn, søn af en bonde, Chr. Sørensen og hustru Karen Ter
kelsdatter. Han kom til at studere og blev »Hører<< ved Viborg 
latinskole, før han blev præst. Han udnævntes til provst i Gislum 
herred 1681, var 1. gang gift med formandens enke, men da 
hun døde, giftede han sig med Else Lauridsdatter Bie fra Gjøl. 
Der var en søn, Laurids Christensen Stistrup, i ægteskabet. Han 
blev købmand i Hobro og blev bekendt ved udgivelsen af sine 
testamentariske bibler og andre gudelige småskrifter, som skulle 
uddeles til almuen og forvaltes af præsterne, der skulle stå til 
ansvar' og gøre rede for skrifternes tilstedeværelse, når der var 
bispevisitats, og det var ikke nogen let sag4). Magister Stistrup, 
som præsten kaldtes, var satirisk poet, og der var hos ham »ned

lagt et stort pund<<. Han var en del jurist og var godt inde i 
historie. Det var meningen, han ville arbejde en del med dette, 
men alle hans processer tog hans tid og kræfter. Han førte sag 
mod sin egen kone, som han »skyldte for andre<<, og han lod 
sig, da han var syg, køre i høstvogn til Aale ting, hvor han førte 
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100 vidner mod hende. 1701 indviklede han sig i en bitter strid 
med pastor hr. L. Hieronimussen i Aars, og han indviklede herre
dets præster i sagen. Det endte med, at præsterne bad kongen 
befri sig for den krakilske provst, hvilket blev tilstået. Også 
ejeren af Lerkenfeld, hr. Peder Lerche, der døde 1699, lå han 
i strid med, og efter Lerches død forfattede han følgende satiri
ske gravskrift: 

>>In memoriam Petri Lerche. 
D end største Snaus i V er den var, 
Han lægges nu i Kiste, 
Ej større Gnier Jorden bar, 
Som Gud og Hvermand vidste, 
Hand giorde aldrig noget got, 
Den u-omskaarne Jøde. 
Thi har hand nu dend ævig Spot, 
Saa Gud skee Lof hand døde; 
Vi skriver derfor paa hans Graf: 
Her hviiler Lerches Beene, 
Mens hvor hans arme Siæl blef af, 
Er Gud bevidst allene. 
Stat Vandringsmand, om nogen her 
Til dette (Sted?) skal komme, 
Hvor fordum Tid udgivet er, 
V el mange Prouste-Domme, 
Men nu et prægtigt Hvilested 
At skiulle disse Beene, 
Som Rafnene med Billighed 
Tilhøre bør allene; 
Thi denne lefde som et Best~ 
Og som et Bæst hand døde, 
En Lande-plage. Enehers Pest. 
Eet Snaus, et Drog, een Jøde; 
Men Vandrings-Mand, kan du ej her 
Af disse Dyder rrierche 
Vor dødes Nafn, da viid det er 
Landsdommer Peder Lerche.« 
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På dette rim svaredes med følgende (formodentlig af en af Lerches 
pårørende): 

»Til Pasqvillanten. 
D end største Skurch i V er den er 
har Anfang giort at skrive, 
Ej støre Skum nu Jorden bær, 
Om erlig Folch at liuve. 
Du skriver her en Mand til Spot, 
Du u-forskammed Tølper, 
Som giorde Dig og andre got, 
!hvor Du mod ham gylper. 
Vi skriver derfor paa din Port: 
Her er en Løgners Huule, 
Og beder Dig saa sluug en Lort 
For Skriften, du skuld' skiulle; 
Stat Vandrings-Mand, betench Dig ret, 
Før du til ham indtriner, 
Hand er et skarn og Løgner slet, 
Som daglig Folch udgriner; 
Men see en prægtig Præstegaard 
At skiule Æreskiænder, 
Dend Bødlen self med Hud og Haar 
Burd' slaa med Kløer og Tænder; 
Hand lever iche som en Præst, 
Den sorte T artar leede; 
Men som een Tingstuud1), gierig Best, 
1) Prokurator. 

I March, i Bye, i Heede; 
Men Vandrings-Mand, om du ey seer, 
Hvis Dyd herunder skiulles, 
Da viid og merch, at ( .... ) beteer, 
Det Prousten er i Ullis.« 

(Gengivet efter: >>Fra Himmerland og Kjær Herred<<, II bd. s. 449-51.) 

11. 1712-1748. Morten Sørensen Breum, født i Grinderslev, »Hører<< 
i Viborg latinskole. Har i Ullits kirkebog skrevet om henrettelsen 
af Hr. Mads. 
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12. 1748-1760. Bent Hansen Haasum, begravet i Ullits kirkes kor. 

13. 1760-1775. Niels Rasmussen Kopp, født i Låstrup. 

14. 1775-1782. Peter Aaboe, han døde først 1817. 

15. 1782-1805. Jens Christian Schellerup, født i Laastrup. 

16. 1805-1842. Mathias Christian Tjereby; han roses for et kærligt 
sind. Da han var præst i den fattige tid i og efter napoleons
krigene, var det nok godt med det kærlige sind. Han fik også 
sin del af æren for skolelovens gennemførelse af 1814 i sognene 
her. 

17. 1843-1852. Laurits Kastbjerg Bergenhammer, født i Verst. Han 
døde på Ring kloster under en rejse. 

18. 1852-1861. Carl Julius junge, født i Hem 1812. Skolelærer og 
kirkesanger i Ledøje. Ved sit sølvbryllup i andet ægteskab fik 
han flere sølvgenstande for sin usædvanlige nidkærhed og op
ofrelse, for sin hjælpsomhed under krigene. 

19. 1861-1875. Mathias Hofmann, født i Aalborg, hvor faderen var 
kaptajn. Nedstammer fra kaptajn Ernst Halchaus, der blev adlet 
i 1780 med navnet »de Hofmann«. 

20. 1875-1880. Zakarias Viktor Alfred Redøhl, født 1849 i Næstved. 

21. 1880-1887. Herman Grubbe Gregersen, født 1849 i Kerteminde, 
foretog som ung en rejse til Paris og Bonn for at studere sprog. 
Han arbejdede på en oversættelse af de apokryfiske skrifter til 
Det nye Testamente. Han lå ofte i strid med lærer Kordtsen i 
Foulum, der var højremand, mens Gregersen var venstremand. 
Degnen var højkirkelig, mens præsten var grundtvigianer, så alt 
dette kunne i de tider godt give anledning til kontroverser. En 
datter af præsten er forfatterinden Gudrun Gregersen, der blev 
lektor i Sønderborg. Hun blev en betydelig forfatterinde og 
kendt bl. a. for bogen »Kommet af Skarnsfolk«. Emnerne til 
denne og flere andre bøger har hun hentet fra egnene omkring 
barndomsbyen Gl. Ullits. 

22. 1887-1891. Valdemar Ivar Sophus Gudme. 
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23. 1891-1897. Frederik Laurentius Fabricius Dahl, blev senere præst 
og provst i Brønderslev. 

24. 1897-1906. Niels Nielsen, forflyttedes til Them ved Silkeborg. 

25. 1906-1912. Niels Christen Holme. 

26. 1912-1918. Christen Larsen Jeppesen, forflyttedes til Nr. Snede. 
En søn var under sidste verdenskrig præst ved den danske kirke 
i Berlin, blev senere præst på Rømø og er nu præst i Viborg. 

27. 1918-1922. Jeppe Sørensen Vedsted, forflyttedes til Veggerslev
Villersø på Djursland, hvor han efter 2. verdenskrig blev af
skediget for unational holdning under krigen. 

28. 1922-1934. Edvard Mathias Bryndum, var lærer og præst på 
Thyborøn og senere i Vejers, måtte tage sin afsked her på grund 
af svigtende kirkegang. 

29. 1934-1946. Kristian Rasmussen Kiel, født i Lunderskov, forflyt
tedes til Jerne ved Esbjerg. Han var ivrig for at få kirkerne i god 
stand og fik mange ting gennemført i denne henseende. 

30. 1946-1962. Carlo Erik Johannes Frede Nielsen, født på Lange
land og forflyttedes til Lindelse på samme ø. 

31. 1962-. Immanuel Thisted, født i Vindum den 19. juli 1905, præst 
i Nyker på Bornholm og i Randbøl, før han kom til Ullits
Foulum sogne. 

T o af Ulli t s-F oul ums præster kom f r a bondestanden i V esthimmer
land, nemlig Hr. Mads, nr. 5, og magister Christen Christensen Sti
strup, nr. 1 O. De var begge stridige og kom begge i strid med herre
manden på Lerkenfeld. Hr. Mads blev halshugget, og magisteren 
mistede sin stilling som provst. Dog glemmes de aldrig for deres 
uforfærdethed og deres retfærdighedssans. 

Ønsker man oplysning om degnene ved Foulum kirke, henvises til 
»Fra Himmerland og Kjær Herred«, årgangene 1961 og 1964, hvor 
der findes artikler om degnene i Ullits og Foulum sogne. 

Foulum kirke blev en berømt kirke, trods sin lidenhed, og det 
mærkes på flere områder: sagnene lever stadig om kirken og brude-
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kilden. Folk standser bilerne på sommerdage og vil se kirken. De har 
måske læst om Hr. Mads, der for 400 år siden lod livet for sin tros 
skyld, også om ham fortæller sagnene stadig. Alle Nordens biskopper 
besøgte i efteråret 1932 kirken, bl. a. var >>Børnenes biskop«, Johan 
Lunde, med, og han fo'r ned på legepladsen ved skolen øst for kirken 
og gav sig i snak med børnene. >>Hvad heter du? Heter du Per?« 
sagde han til en dreng og fortsatte: >>Nu kan du gå hjem og fortælle, 
at du har pråtet med den norske biskoppen fra Oslo.<< 

Kong Frederik d. Niende, dronning Ingrid og de tre prinsesser har 
et par gange været til gudstjeneste i kirken, når de har holdt ferie i 
>> Jagthuset<< i Trend. 

Jeg slutter denne beretning om kirken med et citat af Martin A. 
Hansen fra bogen >>Af Folkets Danmarkshistorie<<: >>Kirkebygningen 
er festens år i det sogn eller den landsby. Endnu menneskealdre efter 
snakker man om, at det var så og så længe siden, at stenmesteren var 
der. Det var sagntiden, da den enøjede mester brølede over stenene, 
og han sad der ved nælderne dagen igennem med støv i øjet og grub
lede over, om koret skulle være to tommer længere. Og nu ser de 
da kirkehuset ligge herligt der. Det spiller i samme farver som havets 
fugle, for granitstenene har også megen slægtskab med både hav og 
luft. Strengt, rent, stort løfter huset helt op over de lave gårde, hvis 
vægge dengang var lerklinede og derfor dækket af halm helt op 
under de dybe tagskær. Husene, der var uden vinduer og stod og 
krummede ryg under de skæve trækroner og med hele dynger af 
nælder og bynker og rådnende halm om sig, lignede store, uldne dyr, 
og op over dem ragede nu det vidunderlige hus, som folkene i deres 
sogn med så megen møje og glæde havde skabt.<< 

K i l d e a n g i v e l s e r. 

1) Macady Lund: »Ad quadratum« om Sectio aurea (det gyldne snit). 
2) Mackeprang: Jyske granitportaler (side 19). 
3) Viborg bispearkiv - kirkesyn - 1763 den 27. december. 
4) Bispens kopibog 1693--1695, folio 26. 
5) Foulum kirkebog. 
0) Det jydske historisk-topografiske selskab, bind 10, 1884-85, side 208. 
7) Viborg bispearkiv - kirkesyn - hovedreversal 844-153 og 1727-1804. 



Foulum kirke 

8) Foulum kirkebog 1775. 
9) Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1794, folio 195, 622, 671. 

10) Gunderupgårds skifteprotokol, 1834. 
11) Rinds herreds skøde- og panteprotokol, 1866-68, folio 347. 
12) Foulum sogns tiendeprotokoL 
13) Foulum sogns »Liber daticus<<. 
14) »Bogen om Himmerland<< side 376 og 443). 
15) Rinds herreds krønike. 1738. »Fra Himmerland og Kjær Herred<<, 1954, 

side 292-301. 
10) Artikel i »]yllandsposten« den 17. juli 1955. 
17) Artikel i >>Aalborg Amtstidende« den 17. juni 1955. 

E. Pontoppidan: »Danske Atlas«, 1768-1780. 
»Aalborg Stiftstidende<< den 27. januar 1965. 
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Jeg takker konsulent i Landsarkivet, pens. lærer L. Sigv. Jensen, 
Viborg, og redaktør Henrik Møller, Aalborg, for velvillig hjælp ved 
udarbejdelsen af denne artikel, ligesom førstelærer Lybæk, Ullits, 
takkes for de fortrinlige fotografier til artiklen. 

]. Regnar. 
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Nørresundbys brand den l 7. juni 18 6 5 

Nøden, hjælpen og genopbygningen 

Af Johs. E. Tang K1istensen 

I Historisk Samfunds årbog for 1915 skrev Nørresundbys by
historiker C. Petresch Christensen en udførlig beretning om den 

store brand, der den 17. juni 1865 hærgede Nørresundby. Beretnin
gen bygger dels på samtidige kortfattede bladmeddelelser, dels på 
mundtlig tradition, som endnu i 50-året for branden holdt sig levende. 

Om den landsomfattende hjælp for den brandlidte by, som iværk
sattes og den derpå følgende genopbygning af byen kommer han der
imod kun kort ind på, men da der foruden samtidige bladmeddelelser 
findes et ret udførligt arkivmateriale i Nørresundby kommunes arkiv 
desangående, vil det i 1 O O-året for branden også være på sin plads 
at berette om denne side af sagen. 

Den 17. juni blev en katastrofens dag for den lille færgeby. I løbet 
af 3 timer blev 53 gårde og huse med over 100 bygninger bytte for 
den rasende ild. Medens husene totalt blev afbrændt, stod enkelte 
bygninger tilbage af de større gårde. Store varelagre af alle slags gik 
tabt, dels i pakhuse og dels i tømmergårde. Blandt de mange brand
lidte skal nævnes købmændene Holm og Schou i købmand Paghs 
gård nede ved færgebroen, alt brændt, købmand I. A. Høg i L. Gal
sters store nye gård, så godt som intet reddet, købmand L. M. Niel
sen, alt brændt, købmand Richard Hansen, stuehuset med butik red
det og ligeså stuehuset reddet for købmændene Klitgaard, Baads
gaard og Haack, fremdeles blandt de brandlidte herredsfoged, kan
celliråd Meinig, hvis arkiv dog blev reddet, distriktslæge Cantor, 
gæstgiver Jepsen og restauratør Schweigert. 
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Skønt naturligvis de største værdier var gået tabt hos disse, har 
de mindst været at beklage, da det må antages, at langt de fleste af 
dem har haft deres lagre og bohave forsikret, hvilket derimod langt 
fra har været tilfældet med den masse af fattige småfamilier, som 
ulykken var overgået. I det hele var 108 familier berøvet hus og 
hjem. Nøden og trangen var stor i disse småfamilier, som levede fra 
hånden og i munden, og for hvem største parten af deres indbo var 
blevet luernes bytte. 

Kongen og Dronningen gav straks ved modtagelsen af ulykkes
budskabet deres deltagelse til kende gennem en skrivelse fra stiftamt
manden til herredsfoged, kancelliråd Meinig: 

>>Ifølge Hans Majestæt Kongens Befaling ved Telegram, som jeg modtog i dette 
Øjeblik, skal jeg herved anmode Hr. Kancelliraaden om at bevidne Beboerne af 
Nørresundby Allerhøjst sammes og Hendes Majestæt Dronningens inderlige Del
tagelse i den Ulykke, som er Dem overgaaet og som Deres Majestæter med Glæde 
ville bidrage til Lindring af for de mest trængende.« 

Aalborg Stiftamthus, den 18de Juni 1865. Dahlstrøm. 

Under disse ulykkelige forhold drejede det s1g om hurtig hjælp 
både med penge og fødemidler. 

Det var jo ikke dengang som i vore dage, at det offentlige trådte 
hjælpende til, - nej, al hjælp måtte skaffes ad privat vej. 

Kongen var en af de førs.te, der rakte en hjælpende hånd, idet han 
gennem stiftamtmanden oversendte 1000 rigsdaler til afhjælpning af 
den første nød. 

Aalborgbladene var ikke sene til at anmode kollegerne såvel i 
hovedstaden som i det øvrige land om at opfordre deres læsere til ved 
»milde gaver at afhjælpe den store nød, som herske i Nørresundby«, 
ligesom de på det mest indtrængende beder medborgere i by og omegn 
om hurtigst muligt at sende fødevarer til byen. 

Allerede dagen efter branden sammentrådte i Nørresundby en 
hovedkomite bestående af kommunalbestyrelsens 6 medlemmer: 
prokurator Larsen, handelsmand Laursen, rebslager Møller, slagter 
F. Olsen, købmand Soelberg, malermester Petersen, suppleret med 
herredsfoged, kancelliråd Meinig, sognepræst F. Walter, brygger 
Erhard Petersen og exam. jur. A. Muller. Denne komite indrykkede 
følgende annonce i Aalborgbladene: 



164 

Herredsfoged, kancelliråd 
Carl Diderik Meinig 

Johs. E. Tang Kristensen 

>>Den 17de Juni d. A. gik en tung Tilskikkelse over vo·r lille By (Nørresundby), 
idet den hjemsøgtes af en heftig Ildsvaade, som i nogle faa Timer lagde 53 Steder 
i Aske, og hvorved 108 Familier som udgjør 2/s Dee! af Byens Befolkning, ere 
blevue husvilde. Undertegnede Committee er traadt sammen for at afhjælpe den 
store forhaandenværende Nød, og enhver af os Undertegnede er villig til at mod
tage, hvad danske Mænd og Kvinder hver i sin Kreds ville bidrage til dette Øie
meds Opnaaelse, og hvorfor offentlig Regnskab i sin Tid skal blive aflagt.« 

Nørresundby, den 20de Juni 1865. 
(Komiteens navne.] 

Dhrr. Redacteurer af Landets Aviser bedes velvilligst at optage ovenstaaende 
Bekjendtgjørelse. 

Ligeledes dannedes i Aalborg samme dag en komite med stiftsprovst 
Egede Glahn som bærende kraft, og denne udsendte så tidligt som 
den 18. juni gennem dagspressen følgende: 
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OPFORDRING 
Til Aalborgs ærede Indvaanere til at afhjælpe den øieblikkelige Trang for 

Fødemidler, som vist finder Sted efter den ulykkelige Ildebrand hos vore Med
borgere i Nørre-Sundby. Fødemidler af alle Slags, som Brød, Smør, Ost, Kjød 
m. v. bedes indleverede i Kjøbmand Kaastrups Boutik, hvorfra det Indkomne da 
vil blive besørget til Communalbestyrelsen i Nørresundby, som derefter vil besørge 
samme uddee!t efter bedste Skjønnende til de Brandlidte efter deres Trang og 
Øieblikkets Nødvendighed. 

Aalborg, den 18de Juni 1865. 

EGEDE GLAHN. L YBBE. JOHNSEN. KAASTRUP. SCHIØRRING. 

Fra denne komite overbragtes samme dag 500 rigsdaler til Nørre
sundby-komiteen. 

Den 20. juni indrykkede kommunalbestyrelsen i Aalborg i dag
bladene følgende: 

»>det Komunalbestyrelsen holder sig overbeviist om, at Byens Beboere med 
Redebonhed ville bidrage til at lindre den Nød, som Branden i Nørresundby 
har paaført saamange ubemidlede og fattige Familier, have vi troet at imøde 
komme et almindeligt Ønske ved at give Beboerne Leilighed til at yde deres 
Bidrag, og have vi til den Ende anmodet Rodemestrene om at indsamle og mod
tage, hvad Beboerne maatte være villige til at give, for at det Indkomne derefter 
kan blive tilsendt den til Uddeling af deslige Gaver i Nørresundby nedsatte 
Comitee, hvilket herved bekjendtgjøres.<< 

Aalborg, den 20de Juni 1865. COMMUNALBESTYRELSEN. 

Da stiftsprovsten erfarede, at også Aalborg kommunalbestyrelse tog 
sig af sagen, skriver han til slut i den offentliggjorte indsamlingsliste 
den 21. juni: 

>>Da Rodemestrene her i Byen ifølge Kommunalbestyrelsens Bekjendtgørelse i 
A visen fra Igaar fremtidig vil modtage og indsamle Bidrag til de Brandlidte, saa 
vil nærværende Indsamling blive sluttet i Morgen.<< 

Der er det pudsige, at Egede Glahns indsamling trods alt ikke 
holdt op, idet bidragene strømmede ind til ham i langt større måle
stok end til rodemestrene. 

Indsamlingen var nu kommet godt i skred, og der oversendtes til 
komiteen i Nørresundby det ene store bidrag efter det andet. 

Gennem landets aviser forplantede indsamlingstanken sig med stor 
fart, og snart var der dannet indsamlingskomiteer, eller også tog de 
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lokale redaktører sig af indsamlingerne. Også danske i Altona og 
befolkningen i det gamle land syd for grænsen sendte deres bidrag. 

Også i Gateborg forsøgtes en indsamling. Samtidig mindede Gate
borgposten om, at den svenske frivillige E. Ekstram fra Gateborg 
var begravet på Nørresundby kirkegård og på sit dødsleje havde 
nydt megen velvillie af indvånerne. 

Men også på anden måde end ved direkte indsamling skaffedes 
penge til veje, blandt andet ved velgørenhedsforstillinger og kon
certer. I Aalborg gav 9. og 11. infanteribataljons musikkorps i for
ening en koncert søndag den 25. juni om eftermiddagen kl. 5 i det 
militære anlæg (Karolinelund), som indbragte 182 rigsdaler. 

Lignende koncerter foranstaltedes i Kongens Have i Odense af 
5. bataljons musikkorps og i Helsingør af 1. bataljons musikkorps. 
Andre steder tilfaldt overskuddet ved baller, der allerede var annon
ceret før branden, de brandlidte i Nørresundby. 

Ved en basar i Hinnerup skov var H. C. Andersen medvirkende 
til, at der her indkom et så smukt beløb som 609 rigsdaler. 

H. C. Andersen fortæller selv herom i et brev af 23. juli 1865 til 
Edvard Collin: >>Til fordel for de brandlidte i Nørresundby var af 
en damekomite på Frisenborg gods arrangeret en basar ved Hinnerup 
station; blandt flere sager gav grevinden noget over 50 portrætkort 
af mig, og jeg havde på disse skrevet et og andet lille stykke i vers 
eller prosa ud af mine skrifter. Portrætterne gik rivende af, der kunne 
gerne have været dobbelt så mange, skriver grevinden. Jeg lægger her 
et ved, at De kan se på skrift-maneren. De solgtes for 4 mark stykket 
på bazaren. Denne fandt sted den 16. juli 1865 og havde over 4000 
besøgende -.« 

Påskrifterne på bagsiden af disse portrætfotos synes i flere til
fælde at have hentydning til branden. I offentlig eje findes kun 4, 
hvoraf 2 i Laage-Petersens samling i Det kgl. Bibliotek med på
skrifterne: 

Eventyret - Det er ganske vist 
- en lille Fjer kan nok blive til fem Høns 

H. C. Andersen. 
I Vel og Ve 
Guds Vilje ske 

H. C. Andersen. 
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De to andre findes i H. C. Andersens museum i Odense. Det ene 
er beskrevet med første vers af >>Jylland mellem tvende Have«, og på 
det andet står: I Norden jeg skar i en Græstørv, 

mit Navn på den danske Ø, 
snart vokser Græsset derover 
alle Minderne døe. H. C. Andersen. 

Det var blevet til en storstilet landsindsamling opbygget i væsent
lig grad gennem avisernes dengang ikke særlig store notitser, men 
det, der stod, var overkommeligt og blev læst. Fra så at sige alle egne 
af Danmark fra rige som mindrebemidlede kom store såvel som min
dre beløb. 

Da indsamlingen var slut, var beløbet oppe på 32.541 rigsdaler, og 
hertil kom betydelige mængder af fødevarer og tøj. 

Skal vi omregne ovenstående sum til kroner i dag, må vi gange 
med 40 og kommer således til et beløb af ca. 11/3 million kroner. 

Det siger sig selv, at det har været en såre vanskelig opgave for 
hovedkomiteen at fordele de indkomne midler på rette måde. 

Der blev straks efter branden optaget en fortegnelse over samtlige 
byens brandlidte, og der blev ført de efter komiteens skøn fornødne 
protokoller. 

Den øjeblikkelige nød blev hurtig afhjulpet takket være de straks 
efter branden tilstillede betydelige gaver, ikke alene i penge, men også 
af fødemidler, beklædningsgenstande m. m. 

For at ingen af de trængende undgik komiteens opmærksomhed, 
blev disse fordelt mellem komiteens medlemmer, som fik pligt til 
stadig at holde sig underrettet om de trængendes forhold. Derefter 
blev modtaget anmeldelse fra hver enkelt om det ved branden lidte 
tab, og der blev lagt plan for i hvilke retninger eller efter hvilke 
hensyn, hjælpen burde ydes. Det i 1867 aflagte regnskab viser i hvilke 
retninger, hjælpen derefter er bragt de pågældende: Hjælp for tab af 
løsøre, næringstab, hjælp på grund af sygdom, alderdom og anden 
særlig trang, byggehjælp, huslejegodtgørelse, for indkøbt beklædning 
etc. efter bilag, og hjælp til brolægning af fortove, gårdsplads m. m. 

Det blev også muligt at hjælpe de mange, som nok havde assureret, 
men var såre ilde stillede, fordi assurancesummerne først efter læn-
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gere tids forløb blev udbetalt. Komiteen trådte derfor i forbindelse 
med assuranceselskaberne, og der blev truffet den ordning, at de for
sikrede blev ydet lån af komiteen i forhold til de forsikringsbeløb, 
som senere ville blive udbetalt. De blev derved i stand til hurtigere 
at kunne få deres bygninger opført og til hurtigere igen at kunne 
etablere sig. 

Til tjenestegørende, som var fraværende under branden og som 
derfor ikke havde kunnet redde deres ejendele, og til gamle og svage, 
som var ude af stand til at skaffe sig noget igen af deres ringe, uassu
rerede løsøre, gav komiteen den fulde erstatning, men i øvrigt var 
komiteen af den opfattelse med hensyn til erstatning af uassureret 
løsøre, at når de pågældende ansås for trængende, og man ikke kunne 
betvivle rigtigheden af deres anmeldelser, så ydedes understøttelser 
i lige forhold. Det endelige resultat blev det lykkelige, efter at alle 
gaver var modtagne, at der blev ydet de trængende brandlidte 3/4 af 
værdien af deres tabte løsøre. 

Mange af de næringsdrivende, der for længere tid var sat ud af 
deres bedrift, måtte, når det skønnedes nødvendigt, have hjælp ikke 
alene til at komme i gang, men også til det daglige ophold. 

Størstedelen af de afbrændte bygninger var simple, stråtækkede, 
i almindelighed kun assureret for få hundrede rigsdaler. Det pålå 
ejerne efter de gældende love at genopføre dem med tegl eller andet 
brandfrit tag og i øvrigt i overensstemmelse med bygningslovene, 
men dertil kom, at der så at sige ikke kunne fås lån i ejendomme, 
i Nørresundby uden jordtilliggende, og hvis komiteen her ikke var 
kcmmet hjælpende til, havde mange af disse bygningsejere måttet 
afstå deres ejendomme. De blev dog kun understøttet så vidt, at det 
ikke kunne få udseende af, at de var bedre stillet efter branden end 
før denne. Mange af disse nybygninger blev derfor yderst jævnt 
byggeri, men dog efter forskrifterne. 

Kun få dage efter branden rejses i dagbladene spørgsmålet om 
nødvendigheden af en regulering af de afbrændte kvarterer. Der skri
ves blandt andet: 

»Da årstiden tillader, at man i Nørresundby straks igen kan begynde på at 
opføre de afbrændte bygninger, så snart de nødvendige materialer er bragt til 
stede, skulle vi allerede i dag tillade os at henlede alle vedkommendes opmærk-
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somhed p1, at en fuldstændig omlægning af gaderne finder sted, og at en plan 
lægges for den ny del af byen, som nu skal opføres for at lige og brede gader 
kunne tilvejebringes og de spidse vinkler p~ grundene undg~s. Fornemlig i det 
østlige kvarter var der jo en fuldkommen forvirring af bygninger opførte aldeles 
hensynsløs imellem hverandre, ligesom ogs~ den vestlige del af torvet og den 
derfra udg~ende Vestergade kunne i højeste grad trænge til en regulering; nu er 
lejligheden til stede til at f~ ddet bod herp~, og vi skulle derfor ogs~ fores!~, 
at man strax lader hele det brændte areal opm~le ved en landm~ler og at teg
ning og udkast gøres for det ny kvarter, som vil rejse sig.<< 

Dagen efter meddeles det i samme blad, at arkitekt og lærer ved 
Kunstakademiets arkitekturklasse V. Klein vil komme til Nørre
sundby for at tilbyde sin assistance med råd og dåd for dem, som 
må t te ønske det. 

Såvidt kommunen formåede det, blev gaderne på det afbrændte 
terræn, som for det meste bestod af ikke stenbelagte gyder, regu
lerede. Efter byens gaderegulativ var det pålagt grundejerne at bro
lægge fortovene ved deres grunde, og desuden skulle de nye bygnin
gers gårdsplads brolægges, i hvert fald hvad angik ordentlige afløb 
fra bygningerne og møddingspladserne, og latrinerne skulle indrettes 
i overensstemmelse med sundhedsvedtægterne. Men meget få af ejerne 
af de afbrændte bygninger kunne økonomisk magte dette. Komiteen 
foretog derfor for hver enkelts vedkommende opmåling og bereg
ning af omkostningerne og bestemte at anvende en del af de ind
komne gaver hertil. 

Komiteen i Nørresundby udsendte i 1867 et trykt >>Regnskab over 
de til de efter Branden i Nørresundby d. 17 de Juni 1865 trængende 
Brandlidte indkomne goddædige Gaver<<. Heri rettes til sidst >>den 
inderligste Taksigelse til de mangfoldige, høje og lave, der i ædelt 
Sind have ydet disse store Gaver, og de mange, der har ofret Tid og 
Kræfter for at indsamle disse.« 

Der var ikke mangel på tilbud af mursten, da opbygningen af den 
afbrændte by begyndte. De lokale aviser vrimler med annoncer om 
levering af mursten bl. a. leveret direkte fra skib i Nørresundby havn. 

Nørresundby rejste sig forholdsvis hurtigt af asken med en mængde 
nye om ikke smukke så dog mindre brandfarlige bygninger og med 
bredere og mere hensigtsmæssige gader. Den 8. juli 1865 hejstes kran
sene på den første af de genopbyggede gårde. 



Hammer Bakker i gamle Dage 

Ved Chr. Petresch Christensen 

I udledning 
ved Johs. E. Tang Kristensen 

D e, der har et vist kendskab til Hammer Bakker - et af de skønneste og mest 
afvekslende naturområder i Vendsyssel - kender også bogen »Hammer Bakker<<. 
Den blev udgivet i 1931 på foranledning af Nørresundby sagføreren Anders 
Olesen og er skrevet af daværende farmaceut på Nørresundby apotek cand. pharm. 
Niels Hedin. Da den på alle måder er en fremragende skildring af bakkernes 
historie og natur, og den kun er trykt i 400 eksemplarer, er der vel ikke noget un
derligt i, at den er meget sjælden og eftersøgt og betales med høj antikvarisk pris. 

Planlæggeren af bogen, sagfører Anders Olesen, døde den 15. december 1929 
og nåede således ikke at se den bog trykt, som han havde sat så meget ind på 
at få skrevet og udgivet. 

Som bakkerne har deres historie, har bogen også sin. 
Sagfører Anders Olesen er født den 5. september 1854 i Vrensted i det vestlige 

Vendsyssel, hvor faderen var gårdfæster. Efter et ophold på Brønderslev hø j
skole studerede han jura i København og blev dansk jurist i 1877. Samme år 
blev han ansat som fuldmægtig hos sagfører Ingerslev i Nørresundby, som kendte 
Kjær hened derunder Hammer sogn bedre end nogen. Gennem ham og hans 
forretning fik Anders Olesen sit første kendskab til Hammer Bakker. Han for
tæller selv i forordet til bogen herom: >>Den første tvangsauktion, jeg besørgede, 
var over gården >>Kikkenborg•, som ligger, hvor Kjær herreds ting blev holdt i 
århundreder og nær det sted, hvor den gamle kongevej fra Aalborg til Hjørring 
går ind gennem Hammer Bakker. Kikkenborg ligger nær det skovparti, som den
gang hørte under Skovlund. Jeg mindes, som det var i går, det smukke østlige 
bryn af dette skovstykke. Nordøst for dette 1:1 en skovparcel, ca. 1 td. land, som 
Peder Pedersen, Skovlund hus, med Rentekammerets tilladelse af 5. februar 1831 
havde »opelsket<<.<< 

Da Anders Olesen efter sagfører Ingerslevs død i 1887 overtog dennes forret
ning, købte han samtidig den Ingerslevske gård, hvormed også fulgte det oven
nævnte skovstykke i Hammer Bakker, som sagfører Ingerslev altså også m:1 
have ejet. 
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Videre skriver sagfører Olesen: »> mit fødesogn var der ikke et eneste træ. De 
smukke skovrester på de sydlige og østlige hæld af Hammer Bakker gjorde på 
mig et stærkt indtryk. Jeg fik på forskellig måde besked om, at dette i geolo
gisk henseende interessante areal havde været skovklædt, og jeg fandt, at det 
måtte være et smukt og godt formål at rejse de gamle skovreste.r og beskytte 
disse ved nye plantninger<<. 

Da sagfører Olesen nu først havde fået foden indenfor, tog han sig for fra 1893 
år efter år, når lejlighed gaves, ved fordelagtige køb at inddrage stykke efter 
stykke af dette uberørte areal, særlig i det sydlige og østlige strøg af bakkerne. 
Han indledte samtidig en systematisk tilplantning med nåletræer omkring de 
mest vindhærgede dele af terrænet - måske endda i videre udstrækning end 
strengt taget nødvendigt, og i hvert fald videre end hensyn til bakkepartiets op
rindelige skønhed tillod. 

Samtidig med denne tilplantning iværksatte sagfører Olesen en total fredning 
af dyre- og planteverdenen overalt på sine ejendomme. 

I 1899-1900 byggede han under Møgelbjergets skråning sin fremtidige bolig 
»Møgelbjerg<< hvortil 1908 føjedes forpagtergården »Skovgaard« efter tegning af 
arkitekt Mørk-Hansen. I årene 1906-09 byggede Olesen Vodskov kirke efter 
tegning af P. V. Jensen-Klint og året efter Vodskov skole efter tegning af Mørk
Hansen. 

Men hvad sagfører Olesen således gennem årene havde samlet stykke for 
stykke, det har han delvis atter skilt ad på den smukke måde, at han i almen
vellets interesse har bortskænket til forskelligt øjemed vel afpassede arealer. Så
ledes har han til Det danske Hedeselskab foræret den gamle Østbjerg gård med 
henved 200 tdr. land. Til De Kellerske Anstalter har han givet andre 200 tdr. 
land, og endelig har han skænket Dansk botanisk Forening et areal på 200 tdr. 
land til naturfredning. 

Det havde gennem mange år været sagfører Olesens tanke at få udgivet en ud
tø:nmende skildring af denne særprægede egn, dens natur, dens historie gennem 
tiderne og dens forhold i vore dage, og det var hans oprindelige mening, at den 
skulle skrives af flere forfattere, der hver fo•r sig skulle behandle det område, 
som de havde særlig forudsætning fo·r. 

Det er vel derfor ikke at und1·e sig over, at sagfører Olesen for den historiske 
dels vedkommende opfo-rdrede byretssekretær i Københavns byret C. Petresch 
Christensen til at skrive herom, idet denne, der var født i Nørresundby, allerede 
på dette tidspunkt havde flere historiske arbejder fra Kjær herred bag sig og just 
havde fuldført l. del af det fortrinlige værk Nørresundbys Historie. 

Opfordringen har han formentlig modtaget omkring 1920, for allerede den 26. 
juni 1921 afleverer han til sagfører Olesen første del af beskrivelsen og lover 
sidste del færdig en måned efter, hvilket også skete. 

Omtrent samtidig er der rettet henvendelse til andre forfattere. 
Sagfører Olesen havde i »Politiken« læst forfatteren Knud Povlsens natur

skildringer, hvorfor han henvendte sig til redaktør Henrik Cavling og bad denne 
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skaffe kontakt med Knud Povlsen. En brevveksling kom også i stand. Men for at 
skrive om Hammer Bakkers natur måtte Knud Povlsen se bakkerne ved for
skellige årstider. Han bebudede sin ankomst flere gange, men udeblev, og da han 
til sidst meddelte, at han ikke havde penge til billetten, sendte sagfører Olesen 
ham 50 kr. Da dette ikke hjalp, tabte Olesen tålmodigheden, og forbindelsen 
ophørte. 

Limfjordens digter Thøger Larsen anmodedes om at skrive nogle digte til 
bogen. Han besøgte bakkerne et par gange og skrev 5 digre med fællestitlen 
»Hammer Bakker. En Digtcyklus«. 

Johs. Grantved, Botanisk Museum, skulle skrive om floraen, og da Knud 
Povlsen var faldet fra, blev lektor H . V. Clausen, København, opfordret til at 
skrive om naturen og landskabet. For begge blev det kun ved korrespondancen. 

Det viste sig vanskeligt at få værket om »Hammer Bakker<< udformet på den 
måde, som sagfører Olesen ønskede det. 

Petresch Christensen fik honorar for sit arbejde, men hans manuskript har nok 
forekommet sagfører Olesen lidt vel sagligt og tørr, for det endte i hans skrive
bordsskuffe. 

Samme skæbne fik Thøger Larsens digtcyklus - dog blev 3 af digtene senere 
trykt i »Hammer Bakker«-bogen. 

Endelig - H år før sin død i 1930 - fik han cand. pharm. Niels Hcdin i 
Nørresundby, der fra sine tidligere bøger var kendt som en mesterlig natur
skildrer, til at gå i gang med den omtalte skildring af Hammer Bakker, og i 
ham fandt sagføreren utvivlsomt den rette mand. En god stilist, en lyrisk be
tonet naturskildrer og en mand der ha v de fornøden rutine i at foretage arkiv
undersø:;elser og tilstrækkelig historisk ballast til at kunne skabe et værk, der 
opfylder de krav, der med rimelighed kunne stilles både til dets æstetiske og 
dets historiske udformning. 

Som allerede nævnt oplevede sagfører Olesen ikke at se bogen trykt, men hans 
arvin ger udgav den som et mindeskrift over den afdøde og hans mangeårige 
arbejde for Hammer Bakkers bevarelse som jysk naturomr!lde. 

Vi har nu efte'r 40 års glemsel trukket C. Petresch Christensens manuskript op 
af skuffen, læst det igennem og fundet det værd at publicere. Det vil da også 
komme den litteratur om Hammer Bakker til gode, som der i dag er så stor 
interesse for. 

Manuskriptet findes i Niels Hedins papirer i N ørresundby og Sundby-Hvorup 
kommuners bibliotekers lokalhistoriske samling. 

Redaktionen har ikke foretaget ændringer eller rettelser i manuskriptet, idet 
den har ment det rigtigst at publicere det, som det foreligger fra forfatterens 
hånd. 
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Jeg tænkte paa de fordums Dage, 

paa de længst henrundne Aar. 
(P s. 77, 6.) 
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I den Periode, man kalder >>Istiden<<, Aartusinder tilbage, opstod 
Hammer Bakker som en Ø i det Ishav, der dengang dækkede 

over det meste af V endsysseL N u hæver de sig som et anseligt 
Højdedrag op over Sletten; fra dens Top ser man vidt ud over Vend
syssel Land med dets hvide Gaarde og Kirker, og selv ses de mange 
Mile borte fortonende sig som en blaa Taage. En Udflugt til Ham
mer Bakker var i Drengeaarene min bedste Søndagsfornøjelse, særlig 
i Foraarstiden, naar Skoven var ved at blive grøn. Der var noget 
dragende over disse Egne, hvor de mørke lyngklædte Bakker hævede 
sig isprængt med Ege- og Bøgepurl og forblæst Krat og gennem
skaaret paa Kryds og Tværs af dybe sandede Hulveje; somme Steder 
afbrødes Lyngen af magre dyrkede Pletter, og Bebyggelserne var kun 
faa, mest gamle, krogede Rønner med graa lerklinede Vægge. Der 
hvilede der inde mellem Bakkerne en vis højtidelig Stemning. Det var 
som om vor Tid laa langt borte, og de gamle henfarne Tider endnu 
levede her. Erindring og Fantasi kom uvilkaarlig i Bevægelse, gamle 
Sagn om Stimænd, der laa paa Lur i Hulvejen, Tyve i Galgen og 
osende Heksebaal paa Bakketoppen til Gru og Advarsel viden om i 
Herredet, Pilgrimme, der vandrede til den hellige Kilde, staalklædte 
Riddere og krumryggede graa Hovbønder o. s. v. 

- Ja, hvordan saa her egentlig ud i de virkelige gamle Dage, og 
hvad er der gaaet for sig paa disse Steder, mens Slægt er fulgt efter 
Slægt? - Skal man faa nogenlunde god Besked om dette, maa man 
først og fremmest spørge de gamle Papirer, der ligger bevarede i 
Arkiverne, mens saa meget andet er udslettet og lagt øde; og vi vil nu 
med disse som Vejledere foretage en lille Vandring gennem Hammer 
Bakker og nærmeste Omgivelser for at se os lidt om i Fortiden. 

Vi kommer ad »K gl. Majestæts Alfarvej fra Vesterhav og til 

Østerhav«, som den kaldes i de gamle Tingbøger, :>: den gamle 
Hovedlandevej, der ved Aabybro passerede Kjær Herreds vestlige 
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Grænse og derfra førte gennem Vester- og Østerhalne og Sundby, 
videre mod Øst over Loftbro, hvorfra den drejede mod Nord og 
delte sig i 2 Hovedveje, hvoraf den ene gik til Sæby og den anden til 
Hjørring. Strækningen fra Loftbro og op mod Bakkerne kaldtes paa 
det første Stykke »Langbro« eller »Langbro Vase« , og ved Enden af 
denne ligger Langbrokro. Sidstnævnte er nu en Avlsgaard, og Kroen 
blev i forrige Aarhundrede nedlagt, da Hovedfærdselen kom til at 
gaa ad andre Veje. Dens Tilblivelse synes ikke at ligge længere til
bage end 1743, da den daværende Ejer af Gl. Vraa, Grev Holck, 
under 3. Juli fik kgl. Brev til »indtil videre udi Hammer Sogn at 
lade holde et Kro- eller Værtshus, og de Rejsende saavel som andre 
med behøvende Logementer samt Spise- og Drikkevarer til Nød
tørftighed og for en billig Betaling betjene, med de Vilkaar, at han 
sig ingenlunde understaar der at lade brygge Øl og brænde Brænde
vin, men Kroholderen skal være tilforholden de falholdende Varer 
udi Aalborg som nærmeste Kjøbstad sig at lade tilhandle .. ,« etc. 
Til Kongens Kasse skulde der af Kroen svares en aarlig Afgift af 
3 Rdl. Den første Kroholder var en Mand ved Navn Christen Krulo , 
og den næste, vi kender, hed Christian Jensen. I hans Tid, nemlig 
den 24. April 1765, brændte Langbrokro »ved en ulykkelig Ilds
vaade«, ved hvilken saavel »Rollingen«, der var paa 9 Fag, som La
den, der sammen med Stalden udgjorde en Længde paa 11 Fag, fuld
stændigt blev lagt i Aske. 1781 blev Kroen bortfæstet til jens Thad
berg, hvis Enke, Bodil Bertelsdatter 1795 - kort efter hans Død -
frasagde sig Fæstet. Dette gik derefter til Peder Christensen Brønd
lund, der boede her 1801. I Aaret 1812 blev Langbrokro af jens Jen
sen Langbak, som da havde drevet den en Tid, solgt til Søren Jensen 
Aslund, der var fra V. Aslund i V. Hassing Sogn og Søn af jens Lar
sen, smstds. Den sidste Kromand var Jens Sørensen, der nævnes som 
saadan bl. a. 1845 og 1860, og hvis Søn, Søren J ens en, endnu ejede 
Gaarden i Begyndensen af dette Aarhundrede. 

Fortsætter vi ad Vejen, som Nord for Langbrokro kaldtes »Lille
bro V ase«, hæver der sig foran os en statelig Gravhøj oppe paa Bak
ken, ved hvis Fod gamle Veje krydses og udstraaler i forskellige Ret
ninger. Denne Kæmpehøj kaldes endnu »Kikkenborghøj«, og fra dens 
Top har man en vid Udsigt ud over Landet; Navnet er sandsynligvis 
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Kongevejen nær Ømdalshuset 

et Skæmtenavn fra det 17. Aarhundrede. Deroppe kunde man en
gang staa og se Kjær Herredsmænd køre til og fra Tinge ad de 
mange Veje, der passerede Bakkens Fod, og deroppe fra kunde i 
gamle Dage de ankomne Tinggæster holde Øje med, naar Herreds
fogden eller Herreds.skriveren var i Sigte. Herredsfogderne, der boede 
helt ude i Vadum eller endnu længere Vest paa, kom Syd fra over 
Sundby, da Hvorup Mose og andre uvejsomme Steder hindrede en
hver nærmere Forbindelse. Ad samme Vej kom alle de andre Vester
boere, medens Folk fra de østlige Sogne i Herredet kom ad V ej en 
fra nordøst, der førte norden om Vodskov og nord for Attrup delte 
sig i to, af hvilke den ene gik til Dronninglund og Sæby, den anden 
til Horsens og videre mod Øst. Fra Sulsted og Ajstrup Sogne kom 
man nord fra, inde fra Bakkerne, men det fælles Samlingssted var 
den højtliggende Mark umiddelbart øst for Kikkenborghøj, paa det 
ældste Matrikelkort kaldet »Tingmarken«. Her laa nemlig i det 
17. Aarhundrede indtil 1687 Kjær Herredsting. - Ude paa den vil-
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dene Mark og i al Slags Vejr havde Kjær Herreds Beboere gennem 
Aarhundreder plejet deres Ret Aaret rundt fra »Snapstirsdag«, som 
man her kaldte den første Retsdag, der var den første Tirsdag efter 
Helligtrekonger, og derefter hver Tirsdag, Helligdage undtagne, til 
den sidste Tirsdag før Jul. - Synlige Spor af selve Tingstedet vides 
der ikke at være fundet. Ellers ved man, at Tingsteder under aaben 
Himmel har bestaaet af en firkantet Plads afgrænset af store Sten, 
over hvilke var lagt de 4 saakaldte » Tingstokke«, der var løse 
Fjæl, paa hvilke Herredsfogden, Skriveren og de andre Tingmænd 
(Stokkemænd) sad; Dommeren havde foran sig et Bord (>>Ting
skiven<<), og foran dette, inde mellem de 4 Stokke, fremtraadte Par
ter, Vidner og andre, der skulde møde i Retten. I Midten af Pladsen 
stod » Tyvstenen<<, paa hvilken Tyven skulde sidde. Man kan næsten 
ikke forstaa, hvordan det virkelig kunde lade sig gøre at holde Ret 
paa denne Maade, naar det var Vinter og daarligt V ej r; flere andre 
Steder tyede man da ogsaa under saadanne Forhold til Tider i Hus, 
f. Eks. til en nærliggende Gaard eller en Kirkes Vaabenhus, men her 
ved Tinget var der paa den Tid hverken Gaarde eller nogen Kirke i 
umiddelbar Nærhed, da hverken Kikkenborg eller Langbrokro endnu 
existerede. Man blev da ogsaa omsider enige om Nødvendigheden af 
et Tinghus eller »Tingskjul<<, og den 9. Juli i Aaret 1639 fremstod 
paa Tinget Christen Christensen i Nordkjær, Foged paa Vang Gods, 
og kundgjorde, at hans Husbond, Jens Høeg til Vang, »nu her for 
Retten erbød sig at ville lade opsætte og færdiggiøre et Tinghus her 
paa Tinget, menige Herredsmændene i forne Herred til Gavn og 
Bedste, om de vilde det samtykke og den gode Mand derfor betale<<. 
Saa fremkom disse efterskrevne Danemænd, nemlig Anders Kierulf 
i Haltet (Ajstrup Sogn) paa sine egne og Hans Pedersens Vegne i 
Attrup, Peder Kierulf i Agdrup, Mads Andersen i Kinderup (Dele
foged i Kjær Herred), Jens Mørch i Bjørum, Mikkel Nielsen i Torpet 
(j: Hvoruptorp), Christen Andersen i Fogedgaarden, Hans Thomsen 
i Østbjerg, Jens Lauridsen i Brødland med mange andre af de for
nemste Bønder i Herredet og erklærede, »at dersom den gode Mand 
Jens Høeg vilde sætte og opbygge dem et Hus paa forne Ting, vilde 
de den gode Mand til al Takke efter uvildige Danemænds Tykke 
og Vurdering betale, saa det skal blive den gode Mand uden Skade, 
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hvorfor den gode Mand nu samtykte med dem og lovede med det 
allerførste samme Hus at lade færdiggøre, som det sig bør.« Jens 
Høeg lod derefter Tinghuset opføre, og dette har sikkert været byg
get af Træ og været ret primitivt. I April 1640 var det taget i Brug, 
men Herredsmændene havde ikke Glæde af det i ret mange Aar, 
thi ved Nytaarstid 1644 faldt Svenskerne ind i Jylland, og efter 
den 18. Januar at have siaaet og adsplittet de Bønder, der havde 
samlet sig til Modstand ved Nørresundby, oversvømmede de hele 
Vendsyssel, hvor de huserede ilde, og ved denne Lejlighed kom det 
ogsaa til at gaa ud over Tinghuset, der blev »spoleret«, idet bl. a. 
Gavlene blev nedbrudt, og Fjælene bortført af Fjenderne og andre; 
saaledes havde en Mand i Lindholm ved Navn Jens Thomsen fundet 
Anvendelse for nogle af Fjælene til sit Hus. 

Da Svenskerne stod i Begreb med at rykke op gennem Jylland, 
var i øvrigt den nysnævnte Jens Høeg en af de Mænd, der samlede 
Almuen i Vendsyssel »at gjøre Værn og Modstand imod Fjenderne, 
som muligt var,« og vi ser af Tingbøgerne, at han til sine Bønder, 
hvoraf mange var bosiddende her i Bakkerne eller der i Nærheden, 
havde udlaant Vaaben af alle mulige Slags, Bøsser, Kaarder, Sabler, 
Spyd o. s. v. foruden Ammunition. Kort efter Krigens Afslutning 
blev der ved Tinget opført et Hus til Bolig for Skovfogden over Øst
bjerg Skov, af hvilken en Del strakte sig hen til Tingstedet og kald
tes Tingskoven. Huset hørte ligesom Skoven under Vraa, og en af 
dets første Beboere var en Mand, der nævnes 1664 og senere, af
vekslende med Bopælsbetegnelserne »ved Tinget<<, »i Tingskoven«, 
»i Tinghuset« og »i Kikkenborg«. Dette Hus var altsaa Oprindelsen 
til det nylig nedlagte Sted »Kikkenborg«, hvis Bygninger laa nord
øst for Tinget. Da dette Hus eller Sted i Aarene 1665-67 undertiden 
betegnes som >>Tinghuset«, kunde man tænke sig, at Tinget midler
tidigt har været afholdt her i den Periode, da det oprindelige Tinghus 
henlaa i ubrugelig Tilstand. Den 27. August 1667 blev det imidlertid 
vedtaget paa Tinge, at det ødelagte Tinghus skulde »igien opbygges 
og repareres«, og samme Dag mødte Fogden fra Sønder Elkjær og 
meddelte paa sin Husbond, Friherre Eiler Holcks, Vegne Tilladelse 
til, at der i Vodskov Skov maatte hugges et Træ til Tinghusets 
Reparation. 

12 
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Der synes navnlig paa Christian IVs Tid at have været en livlig 
Tilstrømning til Tinget, og en saadan Tur var vist tit noget af en 
Adspredelse; Heste og Vogn kunde staa i Tingskoven, og her kunde 
Tinggæsterne eller deres Paarørende opholde sig, naar de ikke brød 
sig om at følge Retsforhandlingerne. Naar der skulde Straffesager 
for, har der uden Tvivl været særlig stærk Tilstrømning til Tinget; 
der var jo ved saadanne Lejligheder nok at se og høre, som kunde 
drage Folk derhen, ikke mindst naar det kom saa vidt, at det var 
Mestermanden, der afsluttede Processen; og vi skal nu, inden vi for
lader det gamle Tingsted, dvæle lidt ved nogle af disse Tragedier, 
hvis sidste Akt engang blev udspillet her ude i Hammer Bakker. 
I Aaret 1618 og de nærmest følgende Aar var det navnlig Hekse og 
Troldkvinder, der maatte holde for; i Aalborg grasserede netop paa 
den Tid en stor Hekseepidemi, og i Kjær Herred var man ogsaa 
nogenlunde »med Tiden« i denne Henseende. 

Den 10. marts 1618 foretoges her paa Tinget Sagen mod »Den vise 
Pige fra Ulsted<<, Mette Pedersdatter; hun var bekendt over det meste 
af Vendsyssel, hvor hun var rejst omkring og havde hjulpet Folk til 
Rette paa forskellig Maade, bl. a. ved at besværge og uddrive onde 
Aander, som ved Trolddomskunster var bleven paaført de vedkom
mende, og nu fremstod paa Tinget 24 Dannemænd og vidnede, at 
Mette var berygtet for at kunne hjælpe Kvæg og Fæmon, for at fare 
med Signen og for at kunne fly Folk deres Mælkende igen, naar det 
var fordærvet. Sagen gik derefter til Kirkenævnet, og den næste Ting
dag svor de 12 Nævninge fra Ulsted, bl. a. Simon Lauridsen i Klit
gaard, Lars Lauridsen i Gravbolt og Lars Pedersen i Vads.holt, deres 
Tov over hende og erklærede hende skyldig i Trolddom. Ved Lands
tinget maatte hun da ogsaa vedgaa at have brugt overnaturlige Kun
ster, og hun blev derefter dømt til Ilden. Exekurionen fandt Sted den 
S. April; til stede var bl. a. hæderlige og højlærde Mand Morten Tho
mas Christoffersen Galskyt, Sognepræst til Hammer og Annexer, 
Hr. Peder Jacobsen Holm, Sognepræst til Aaby og Biersted, Hr. An
ders Nielsen, Sognepræst til Vadum og Hr. Niels Pedersen, Kapellan 
til Hammer Kirke, der alle trøstede Mette Pedersdatter med Guds 
Ord og foreholdt hende, at hun for Guds og hendes Saligbeds Skyld 
vilde bekende, om hun havde løjet nogen paa i sin Bekendelse o. s. v. 
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Dm gamle Sæbyvej i Vodskov Klove 

Derefter blev den stakkels Mette ført til Baalet og brændt af Mester 
Hans Skarpretter fra Aalborg. 

Samme Foraar førtes der Vidner mod en, som det synes, mindre 
godartet Heks, nemlig Anne Pedersdatter fra Vadum, kaldet »Anne 
Lumpens«; hun beskyldtes i hvert Fald for at have gjort en Mængde 
forskellige Skarnsstykker ved Hjælp af sine Trolddomskunster, bl. a. 
skulde hun paa denne Maade have foraarsaget, at Bertel Kierulfs 
Hustru i V. Halne Bundgaard en Søndag var falden ned i sin Malt
kølle og nær havde slaaet sig ihjel. Anne havde nemlig for Skik at 
love Folk ondt, naar hun af en eller anden Grund blev fortørnet paa 
dem, hvorfor hun var almindelig forhadt, tilmed da hun ogsaa var 
tyvagtig. I Maj blev der ført en hel Del Vidner imod hende, og den 
9. Juni mødte Kirkenævnet, blandt hvis Medlemmer var Lars Jensen 
i Rævsgaard og Jens Mørk i Bjørum, og svor hende Trolddom over. 
Hun blev derefter ført til Viborg, hvor Landstingets Dom gik hende 
imod, og næste Gang Heksebaalet blev tændt ved Kjær Herredsting, 
var det Anne Lumpens, der blev brændt. 

12* 
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I August 1619 var Mester Hans Skarpretter igen i Hammer Bak
ker, men denne Gang var hans Ærinde dog kun at hudstryge en 
Kvinde ved Navn Maren Nielsdatter ,,for hendes Forseels.e, hun 
havde levet udi et s.kørske Levnet og med adskillige Mandkiøn avlet 
Børn«; men der var allerede da en ny Hekseproces under Opsejling, 
da det nu var galt fat nede i Øster Hassing, hvor »Lange Maren« 
drev sit Spil, hvilket efter det foreliggende utvivlsomt ogsaa er endt 
med Baalet. 1622 blev Anne Peders.datter fra Trankjær i V. Hassing 
brændt, og hun trak Johanne Andersen i Toftegaard med sig, men 
efter disse to vides der ikke at være brændt nogen Heks i Kjær 
Herred. 

Loven var i de Dage heller ikke lemfældig overfor andre Forseelser, 
og der skulde ikke just et Mord til, for at Mestermanden maatte til
kaldes.. I Maj 1624 var Mester Claus Skarpretter fra Aalborg paa 
Kjær Herredsting, hvor han »med Sværdet rettede« en Mand fra Gan
drup ved Navn Jep Re/, uvist for hvilken Forseelse; han havde tid
ligere været anklaget for Ægteskabsbrud. 1632 blev »lille Peder 
Laursen« fra Vester Hassing hængt paa Grund af Tyveri. Hans 
Sognepræst, Magister Anders Hansen, var til Stede paa Tinget og 
foretog i Forening med Herredsfogden Afhøring af Fangen, under 
hvilke Forhandlinger det kom til et heftigt Sammenstød mellem Præ
sten og en af Tinghørerne, nemlig Mikkel Nielsen fra Hvoruptorp, 
der rettede en skarp Kritik imod Magister Anders, hvem han bl. a. 
bebrejdede, at han under Forhøret hemmeligt havde stukket en Sed
del til Herredsfogden, paa hvilken Seddel der stod, at lille Peder 
Laursen havde Tyvsrygte, og foreholdt, at det vilde have været bedre 
at trøste Fangen i hans. Saligbeds Sag end at »gaa udi Rette og frem
lægge Breve og Vidner paa ham. « Vidnerne bekræftede - mod 
Magister Anders' Benægtelse - at han havde taget en Seddel med 
flere Breve op af sin Lomme og stukket dem til Herredsfogden, 
hvorimod de ikke havde hørt ham trøste Fangen med noget Guds 
Ord i hans Saligbeds Sag, medens han stod for Tingsdom, men først 
havde trøstet ham, da han kom til Retters.tedet. - I Foraaret 1634 
halshuggede Skarpretteren fra Aalborg en Pige ved navn Anne 
Madsdatter, der i Ulsted Præstegaard havde født i Dølgsmaal, uden 
at det kunde konstateres, hvorvidt Barnet havde været dødfødt eller 
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ikke. Den 11. Marts blev hun her paa Tinget dømt fra Livet. Endelig 
blev i Januar 1639 Pigen Mette Hellesdatter fra Ajstrup henrettet 
her. Hun havde nogen Tid før Jul efter i længere Tid at have for
søgt at fordrive sit Foster bragt et dødfødt Barn til Verden, hvilket 
hun straks i al Hemmelighed lagde i et Skrin og begravede det 
paa Sulsted Kirkegaard. Sagen blev imidlertid snart opdaget, den 
2. Januar var hun i Forhør i Borgestuen paa Aalborghus, den 8. s. M. 
paa Herredstinget, og den 16. fik Mestermanden sit Salær for Hen
rettelsen. - I Aaret 1688 blev Kjær og Hvetbo Herreder forenede 
til een Retskreds med Tingsted paa Biersted Hede, og siden den Tid 
blev der ikke mere holdt Ting i Hammer Bakker. 

Vi vil imidlertid begive os videre ad den gamle Hovedvej, ad den 
Strækning, som i gamle Dage kaldtes Lillebro V ase og lige vest for 
Kikkenborghøj endte ved Lillebro, hvilken sidste nævnes i Kjær Her
reds Tingbog 26. Oktober 1703, hvor det dels siges, at der her var 
opstillet en Milepæl, dels at Broen laa »ved det gamle Ting« Denne 
gamle Vej, der her skærer sig ind gennem Bakkerne, har uden al 
Tvivl existeret som Færdselsaare lige fra den graa Stenalder; alle de 
mange Gravhøje, som endnu hæver sig i dens Nærhed og andetsteds i 
Bakkerne, bærer foruden talrige Oldsagsfund og andre Oldtidsmin
der tydelige Vidnesbyrd om, at her har der fra de ældste Tider, paa 
hvilke overhovedet Jylland har været befolket, boet Mennesker i 
større Mængde end paa noget andet Sted i Kjær Herred, Vester Has
sing Sogn dog undtaget. Ved Slutningen af forrige Aarhundrede 
kendte man saaledes i Hammer Bakker og nærmeste Omgivelser ikke 
mindre end 50 Rundhøje, 1 Langhøj, 3 Langdysser og 1 Stenkiste, 
af hvilke dog en Del var mere eller mindre ødelagte. Den nævnte 
»Stenkiste« eller Stensatte Grav er fundet i Kikkenborghøj. og ca. 
160 Meter nordvest for denne, i en Afstand af c a. 100 Meter fra 
Vejen, paa Matr. Nr. 13 b, blev der i Aaret 1889 af Nationalmuseet 
undersøgt et andet Gravmæle fra Oldtiden, nemlig Resterne af en da 
ødelagt Langdysse. Højen, der vendte i Ø.-V., var ca. 40 Meter lang 
og ca. 7112 Meter høj. Der havde været 2 Gravkamre, af hvilke det 
ene havde ligget ca. 16 Meter fra Højens Vestende, og det andet, 
ca. 14 Meter længere mod Øst. Kamrene syntes at have været ret 
store og muligvis polygone af Form. I Fylden fandt man senere nogle 
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ornamenterede Potteskaar og en Del af en Flinteflække. Samtidig 
undersøgte man en anden Langdysse, der laa ca. 200 Meter nordøst 
for sidstnævnte. Den var 44 Meter lang, 11 Meter bred og havde 
en Højde af 21/2 Meter. I denne Høj fandtes der kun l Gravkammer, 
der var aflang firkantet. Dækstenen var fjernet, men tilbage var 
6 lige høje Sten, nemlig 2 ved hver af Kammerets Sider og l for hver 
af Enderne. I Graven, der vendte i Retning SØ.-NV. og indvendig 
maalte 3 Meter i Længden og l 1/2 i Bredden, fandtes der ved den 
nævnte Undersøgelse de opløste Rester af et menneskeligt Skelet, og 
paa den stenlagte Bund tillige 2 Flintøkser af den saakaldte >>tynd
nakkede« Form, der var i Brug langt tilbage i Stenalderen, samt nogle 
Ravperler, der efter deres ejendommelige Form at dømme ogsaa hid
rørte fra en meget fjern Periode. 

Et Stykke Vej Nordvest for Lillebro bøjer Vejen mod Nordøst, og 
vi er nu inde mellem Østbjerg Bakker, til hvilke der knytter sig ad
skillige mere eller mindre æventyrlige Sagn som det om Lindormen, 
der 6 Gange forfulgte Ormejægeren gennem Baalet, men den 7. Gang 
blev fortæret af Ilden, og om Holger Danske, som sidder og blunder 
nede i Ørndal, skjult under en Birkebusk, der er grøn Sommer og 
Vinter, og ventende paa den Tid, da der engang bliver Brug for 
ham igen,- foruden alle de mange Fortællinger, man har om Røvere, 
der paa disse Steder laa paa Lur efter de vejfarende, eller udspændte 
Tove, som gik tværs over Vejen, og var sat i Forbindelse med Klok
ker i Røverhulen, saa at Røverne blev alarmerede, naar nogen pas
serede forbi. Noget usikkert har der vel nok til Tider været paa disse 
Steder, men de fleste af Sagnene tør man maaske nok henføre under 
Begrebet >>Røverhistorier«. 

Paa disse Kanter laa i gamle Dage Østbjerg Skov, der ofte omtaltes 
i Tingbøgerne fra det 17. Aarhundrede. Paa den Tid bestod den 
muligvis af flere adskilte Lunde, der alle laa paa Østbjergs Jorder, 
men oprindeligt har den sikkert været sammenhængende og meget 
udstrakt. Af dens enkelte Afdelinger nævnes saaledes Tingskoven, 
Sønderskov, Jeget, Stublund (Stoblund), Nørskov og Ørndal, af 
hvilke den førstnævnte som allerede omtalt laa inde ved Kikken
borg, og den sidstnævnte helt oppe vesten for Brødland, hvorfra der 
fører en Vej der igennem, hen til den gamle Hjørringvej og videre 
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mod Vest. Østbjerg Skov bestod hovedsagelig af Eg og Bøg og hørte 
saaledes til de saakaldte »Oldenskove« i Modsætning til, hvad man 
i gamle Dage kaldte »Surskove«, i hvilke der ikke fandtes olden
bærende Træer. Naar man i gamle Dage vurderede en Skov, lagde 
man i særlig Grad Vægten paa dens Evne til at frembringe »Olden«, 
der var en Fællesbetegnelse for Frugterne af Eg og Bøg, idet disse 
Frugter var et vigtigt Næringsmiddel for Svinene, der ofte i store 
Mængder >>gik paa Olden«, som det kaldtes, i saadanne Skove. Disses 
Ejer kunde paa denne Maade have en god Indtægt, dels ved at 
have Føde til sine egne Svin og dels ved at faa Betaling for at lade 
fremmede Svin gaa paa Olden dk Forholdet var da det, at medens 
man angav Gaardens Værdi ved Hjælp af Landgilde, Udsæd eller 
Jordens Godhed, takseredes Skovene efter »Svins Olden«, idet Tak
seringen beregnedes efter Antallet af de Svin, Skoven kunde føde i 
et Oldenaar, divideret med det Tal, som angav hvor hyppigt et 
sadant plejede at indtræffe, saaledes at naar en Skov i et Aar, hvor 
den bar Olden, kunde føde f. Eks. 6 Svin, og den regnedes kun at 
kunne bære Olden hvert 6. Aar, blev den skyldsat for 1 Svins Olden. 
Hvad nu Østbjerg Skov angaar, blev den i Matriklen af 1662 kun 
ansat til14 Svins Olden, men det bemærkedes, at den >>i gamle Dage« 
havde været takseret til 36, men nu ikke kunde ansættes højere end 
sket, >>formedelst de tre Parter deraf er nedblæst og i disse Krigstider 
nedhuggen«, og 1684 omtales den som >>en liden Skov af Bøge
brændved«, der alene brugtes til Vraa Hovedgaard, og som kun var 
takseret til 1 Svins Olden, hvilket jo tyder paa, at der da ikke var 
ret mange af de store Træer tilbage. Som i Matriklen af 1662 an
tydet, var det navnlig Stormen og de fjentlige Krigsfolk, der havde 
gjort lyst i Skoven, og vel mest de sidste. Under Trediveaarskrigen 
- >>Kejserens Tid«, som man kaldte den i Jylland - forbrugte de 
fjendtlige Tropper der paa Egnen store Mængder af Træ saavel til 
Fæstningsanlæggene omkring Nørresundby og ved Hals, som til 
Ildebrændsel, bl. a. ved Driften af forskellige Krudtmøller, hvortil 
brugtes Egetræ. 

I de to Svenskekrige blev der ogsaa tyndet godt ud i Kjær Her
reds Skove, og en Del af det, Fjenderne lod staa, ødelagde Stormene; 
den 21. April 1649 rasede der i Nordjylland en saa voldsom Orkan, 





l 
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at mange Tusinde Træer i Skovene blæste om, Aaret efter, nemlig 
den 13. Februar, blæste der en endnu større »Storm og Vind«, som 
man ikke havde kendt Mage til der paa Egnen siden i Aaret 1603, 
og som foraarsagede >>et grueligt Skovfald«, ikke mindst i Hammer 
Bakker. Skovenes Ejere lod naturligvis ogsaa en Del Træer fælde, 
til Bygning, Gærdsel eller Ildebrændsel, og det samme gjorde ogsaa 
andre, saa at det ikke kan betragtes som noget enestaaende Tilfælde, 
naar vi i Tingbogen for 1639 læser om, at Hans Nielsen fra 
Uttrup havde foretaget en Udflugt til Hammer Bakker og der 
af Skovfogden var bleven paagrebet i Skoven vesten for Øst
bjerg Bæk i Besiddelse af 2 Vognlæs med Bøgestaver, det ene be
læsset med Træer, fældede fra Roden, altsaa unge Træer, hvilke han 
allesammen havde tilegnet sig >>uden Hjemmel og Minde<< (Tilla
delse). 

Hvad angaar Østbjerg Marker, er de desværre ikke angivet med 
N av n, hverken paa det ældste Kort, der er fra 1801, eller paa noget 
yngere, og de Navne, med hvilke de findes betegnede i Markbogen') 
og andre Steder, lader sig vistnok kun for nogle enkeltes Vedkom
mende stedfæste. I Markbogen nævnes bl. a.: Tingmarken, Konge
lundsager, Sønder Hauge/und, Søagrene, Kirkebakken og Spring
bakken, hvilken sidste, der ligesom den foregaaende ogsaa delvis 
hørte til Brødlands Jorder, vistnok har sit Navn af Væld eller 
Kildespring. Tingmarken nævnes ligeledes i en Taxationsforretning 
af 1806, hvor den ogsaa kaldes >>Tingagrene<< eller >>Tingfaldet<<. 
Det fremgaar imidlertid tydeligt af Beskrivelsen det sidstnævnte 
Sted, at vi her har at gøre med en hel anden Tingmark end den 
oppe ved Kikkenborg; Østbjerg Tingmark maa have ligget helt oppe 
ved Pælsager, fra hvilken den siges at være adskilt ved et Stykke 
Hede. Dette stemmer ogsaa godt med Traditionen, der gaar ud paa, 
at den laa ikke langt fra »Pælshuset« og umiddelbart Øst for Skæ
ringspunktet mellem den gamle Hjørringvej og Vejen fra Østbjerg 
til Brødland, samt dermed, at en Høj i Nærheden af samme >>Pæls
hus<< bærer Navnet »Tinghøj«, og man maa herefter tro, at der paa 
denne Plads har været et endnu ældre Tingsted end det tidligere 

1) Se nærmere om denne ved Beskrivelsen af Grindsted. 
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omtalte; men hvor lang Tid tilbage der er holdt Ting her, og hvor
naar Tinget er flyttet til Kikkenborg, kan man i Øjeblikket næppe 
skaffe nogen Oplysning om, heller ikke gennem Kancelliets Brev
bøger, hvor saadanne Flytninger undertiden nævnes. 

I Forretningen af 1806 omtales blandt Østbjergs Marker ogsaa 
Nørskovfaldet, Stubbelundfaldet, Nymark og Sigen eller Mølledam
men. Den sidstnævnte laa paa Matr. Nr. 17, og dens Navn viser, 
at der engang til Østbjerg har hørt en Vandmølle. Denne er antagelig 
bleven drevet af Østbjerg Bæk, og Mølledammen har vel saa ligget 
op mod den gamle Hjørringvej, hvor denne bøjer mod Nordøst. 
Imidlertid maa den være nedlagt før Markbogens Tid (ca. 1683), 
maaske under Kejserkrigen, da saa meget blev lagt øde, eller mulig 
endnu tidligere. 

Hvad endelig angaar de to Stednavne >>Konglundsager« og >>Søn
der Hongelund«, er de utvivlsomt Fejlskrifter, - der ikke sjældent 
forekommer i Markbogen - for Haugelund og Sønder Haugelund, 
hvorom nærmere under Beskrivelsen af Brødland. Den før omtalte 
Pæls Ager, der ikke omtales i Ma.rkbogen, har formodentlig sit Navn 
deraf, at der paa den Del af den gamle Hovedvej, som den støder 
op til, i sin Tid har staaet en Milepæl (1 1/2 Mil). 

Nede paa Bunden af en malerisk Dal mellem høje Bakker ligger 
Gaarden Østbjerg, der i tidligere Tid kaldtes Sønder Østbjerg til Ad
skillelse af den nu nedlagteGaard Nørre Østbjerg, som laa umiddel
bart Nord derfor i samme Dal. Disse to Gaarde har existeret gennem 
de 4 sidste Aarhundreder, men i tidligere Tider har Østbjerg maaske 
bestaaet af endnu flere Gaarde. Den nævnes allerede i et Tingsvidne, 
udgivet af Kjær Herredsting den 12. Maj 1472, om at Axel Lagessøn 
>>indvordede med Laghævd« en Del Ejendomme i Kjær Herred der
iblandt 3 Gaarde i >>Østbjerg<<. Den nævnte Axel Lagessøn hørte til 
Slægten Brok, og fra ham nedstammede paa Mødrene Side den be
kendte Fru Eline Gøye, der var Ejer af en betydelig Mængde Jorde
gods, som hun havde arvet efter sine mange rige Forfædre, baade 
paa Mands- og Spindesiden. Over alle disse Ejendomme lod hun i 
Aaret 1552 affatte en Jordebog, i hvilken der blandt Adkomstdoku
menterne til hendes Mødrene Arvegods er opført det nævnte Tings
vidne af 1472. Blandt hendes Fædrene Gods er Østbjerg imidlertid 
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ogsaa anført, men her kun som en enkelt Gaard, af hvilken der i 
Landgilde svaredes 1/2 Td. Honning og 2 Mrk. Gæsteri om Aaret. 
Det meddeles samtidigt, at denne Gaard havde Hr. Mogens Gøye 
(Fru Elines Fader, der 1511 var Høvedsmand paa Aalborghus) faaet 
af Kong Hans som Vederlag for en Gaard i Eskeby i Ars Herred 
paa Sjælland. Denne Gaard var - hvad man kan slutte af dens 
Landgilde - Nørre Østbjerg, men hvordan det forholder sig med 
de 3 Østbjerggaarde, som nævnes 1472, er noget gaadefuldt; der kan 
naturligvis paa den Tid meget godt have været 3 Gaarde, som saa 
senere er slaaet sammen til 1, nemlig Sønder Østbjerg, men Forhol
det kan maaske ogsaa have været det, at denne har haft 3 Brugere, 
hvad der ikke var ualmindeligt; i hvert Fald svarede dens Landgilde 
til over det tredobbelte af Nørre Østbjergs. 

1568 ejedes den ene Gaard af Baltzer Malthesøn Viffert til Reb
strup, og den anden af førgen Lykke til Overgaard, han, der var 
saa gavmild, at man havde det Mundheld: >>Den staar aaben, ligesom 
Jørgen Lykkes Pung<<. -Den 30. December 1624 blev de to Gaarde, 
der nu begge hørte under Vraa Gods, af Jørgen Lykkes Dattersøn 
Christian Grubbe til Lystrup, bortskødet til Rigsraad Hans Johansen 
Lindenav til Hundslund (Dronninglund); Overdragelsesdokumentet, 
der omfatter hele Vraa Gods, er et stort og pragtfuldt kaligraferet 
Pergamentskøde med vedhængende Segl, findes endnu i Rigsarkivet. 
Østbjerggaardene hørte nu under Vraa lige indtil 1802, da de af 
Enkegrevinde Holch blev solgt til Anders Christensen. 

1624 svarede S. Østbjerg i Landgilde 1 Td. Smør og 1 Svin, me
dens Nørre Østbjerg foruden den tidligere nævnte halve Tønde Hon
ning og Svinet var bleven yderligere bebyrdet med 6 Mrk. Gæsteri 
og 1 Læs Limsten(': Kalksten). I Matriklen af 1662 var Landgilden 
uforandret, og Hartkornet var, beregnet herefter, henholdsvis 121/ 2 

Td. og 3 Td. 4 Sk. 4 Fd., hvorimod det, beregnet efter Udsæden, 
var omtrent ens, nemlig 81/2-2-0-0 og 81/2-0-2-2. Til S. Østbjerg 
kunde dengang saaes 10 Td. Rug, 4 Td. Byg og 1 Td. Havre og til 
N. Østbjerg 9 Td. Rug, 4 Td. Byg og l Td. Havre. S. Østbjergs 
forholdsvis store Afgift i Smør lader formode, at der var rigelige 
Betingelser for Kvægavl, og vi ser da ogsaa af samme Matrikel, at 
hver af Gaardene kunde avle 90 Læs Hø om Aaret. I Chr. V's Ma-
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trikel, hvor Ejendommene skyldsattes under Hensyn til Jordens 
Godhed, var de ansat i Hk. henholdsvis til 10-6-2-1 og 10-4-1-1 og 
samme Størrelse havde de endnu bevaret 1802, men i Løbet af de 
følgende Aar fandt der en Mængde Udstykninger Sted, ved hvilke 
der blev bortsolgt af de fjernest liggende Jorder, navnlig de sydlige, 
som Krogdalstved, Hødal, Klemmen, Nygaard og Bjergrøn, den 
sidste ved Ejendommens Østgrænse. Paa Østbjergs Jorder fandtes 
der endelig ved Aar 1840 en Jordhytte, der beboedes af Daglejer 
Thomas Nielsen og Hustru. 

Af Østbjergs Beboere i det 16. Aarhundrede nævnes Anders Laur
sen, der Tirsdagen før Set. Maria Magdalene Dag 1525 >>sad Kjær 
Herredsting« i Dommers Sted; 1537 og 52: Laurids Andersen, der 
boede i den nordre Gaard, samt Mogens Mortensen, der ogsaa nævnes 
1552, men boede i den søndre Gaard. I Slutningen af samme Aar
hundrede levede der i Østbjerg en Kvinde ved Navn Else Peders
datter, som tilhørte den gamle vendsysselske Selvejerbondeslægt 
Kierulf. Fra hende og hendes to Mænd, førgen førgensen i N. Øst
bjerg og Niels Magensen i S. Østbjerg, nedstammer en talrig Slægt af 
Navnet Kierulf. - Af hendes Børn boede Jens førgensen Kierulf 
1610-12 i N. Østbjerg, men overlod kort efter Fæstet til sin Svoger, 
Hans Pedersen, der hørte til en anden gammel og anset nordjysk 
Familie, nemlig Slægten Mørck, og boede her til op i 1640'rne, da 
han blev efterfulgt af Niels Christensen, der var gift med Johanne 
Hansdatter og muligvis var hans Svigersøn, og hvis Søn Anders Niel
sen endnu 1717 boede i Gaarden. I Tidsrummet 1782-1801 nævnes 
som Beboer en Peder Christensen, 18 34 og 60: Søren C hr. Pedersen 
og 1880 dennes Søn Carl Chr. Sørensen. 

Under Kejserkrigen var det nær gaaet galt med Sønder Østbjerg. 
Paa den Tid, Fjenden kom i Landet, boede her Niels Mogensens 2 
Sønner, Morten og Peder Kierulf, men de blev ikke længe efter jaget 
fra Hus og Hjem, >>Saa at de ikke var Gaarden mægtig i langsommelig 
Tid, medens Fjenden var her i Landet, og var slet borte fra Gaarden 
til stakket før Fjenderne drog her af Landet. Da vilde Løjtnanten, 
som laa i Sundby, og som havde Sognet under sig, have ladet hugge 
Østbjerg neder og lade føre til Sundby Skanse<<. Men før det var 
kommen saa vidt, traadte nogle andre af Brødrene, deriblandt Peder 
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Kierulf i Agdrup, til Hjælp og købte Morten til Gaarden af Fjenden, 
hvilket skete i Aaret 1629. Morten flyttede dog snart herfra, og 
allerede det følgende Aa.r nævnes som Beboer en Mand ved Navn 
Christoffer Crusig.er, efter hvem fulgte Hans og Jens Thomsen, 
hvilken sidstes Enke giftede sig med Mads Christensen, der havde 
S. Østbjerg 1705. Efter ham kom Chr. Pedersen (1708 og 17) og 
Jesper Jensen, der efterfulgtes af sin Søn Mads Jespersen og dennes 
Søn Jens Madsen, hvis Enke Anne Steffensdatter endnu 1850 sad 
paa Aftægt der i Gaarden, som da beboedes af Niels Christensen 
Gade. Af senere Beboere kan nævnes Niels Frederiksen (1860), hvis 
Enke og Børn endnu boede der 1880. 

Nordøst for Østbjerggaardene ligger Brødland, hvis Jorder i 1801 
blev udskiftet sammen med Østbjergs. Disse Naboejendomme ud
gjorde fra gammel Tid et særskilt Ejerlag, og det siges om dem i 
Markbogen, at »deris Jord en Del for sig self och en Del iblandt 
hver andre tager«. Derfor finder vi ogsaa paa Brødlands Enemærker 
for en Del de samme Skov- og Marknavne som paa Østbjergs. Brød
lands Skov skal efter Matriklen af 1662 tidligere have været paa 
12 Svins Olden, men var nu saa ganske ophugget, at den ikke længer 
kunde taxeres, og i »Matriklen af 1680« omtales den som »ruineret«. 
Ved en Synsforretning, der i Aaret 1637 blev afholdt over dens en
kelte Parter, viste det sig, at der nylig i en Lund, der laa sønden 
Stpulund, var hugget 30 Bøge, i Ørndal 80 Bøge, i Haugslund 
74 Bøge og 4 Ege og i »den søndre Skovpart sønden Østbjerg« 
82 Bøge og 1 Eg. Denne Skovpart er vistnok den samme, som i senere 
Synsforretninger kaldes Sønderskov, og som 1655 mærkeligt nok siges 
at være »vel ved Magt«. Af Brødlunds Marker nævnes i Markbogen 
bl. a. Kringelen, der laa under Træerne, hvis Skygge næsten betog 
»den Grøden«, Søagrene, Kirkebakken og Springbakken. Af de 3 
sidstnævnte, hvoraf nogle Agre hørte til Østbjerg, laa Springbakken 
vistnok paa det nuværende M. Nr. 10a og b, :>: omtrent midtvejs 
mellem Bjergrøn og Brødland. 

Brødland var oprindelig en Ensædegaard og har rimeligvis faaet 
sit Navn, - der ogsaa findes skrevet: »Brødlund« - deraf, at den er 
anlagt paa »opbrudt« Land, enten ryddet Skov eller oppløjet Hede. 
Den hørte engang ligesom Østbjerggaardene til de største Gaarde i 



Hammer Bakker i gamle Dage 191 

Kirkevejen 

H ammer Sogn, og dens Oprindelse ligger mindst saa langt tilbage 
som Middelalderen. Der fandtes nemlig endnu i Slutningen af det 
16. Aarhundrede paa Aalborghus et Tingsvidne, der i Aaret 1467 
var udgivet af Kjær Herredsting, og som gik ud paa at »Gaardtz
brødland« (Gaarden Brødland) havde »fulgt Hundslund altid i rolig 
Hævd«, tilligemed 2 samtidige Sognevidner af samme Indhold. -
Der hengaar nu en lang Periode, uden at man finder noget om, hvem 
der ejede Brødland. 1568 tilhørte den vistnok Fru Anne Farsbjerg til 
Restrup, i en Del af det 17. Aarhundrede forskellige Medlemmer af 
Addsslægten Kaas (Sparre-Kaaserne), saaledes 1630 Fru Helvig 
Kaas til Restrup, Hannibal Gyldenstjerne, og 1664 Enevold Kaas 
til Lyngholm. Senere ejedes den af Steffen Thomsen i Agdrup, 
efter hvis Død 1682 den overgik til hans Arvinger, som ejede den et 
Stykke ind i det 18. Aarhundrede, da den kom ind under Vraa Gods, 
til hvilket den hørte 1729. I Aaret 1798 blev den af Vraaes Ejerinde 
solgt til Ejendomsspekulanten Anders Hovalt til Voerbjerggaard, 
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som derefter og særlig i 1802 fra Ejendommen udstykkede en 
Mængde smaa Parceller. 

Ved Aaret 1662 svarede Brødland i Landgilde 1/2 Td. Smør, 
l Svin, 3 Td. Havre, hvorhos den skulde stalde 1 Okse, hvilke 
Y delser regnedes til 9 Td. Hrtk. Efter Gaardens Udsæd, der var 
8 Td. Rug, 3112 Td. Byg og 1 Td. Havre, var Hartkornet derimod 
kun 6-7-1-1. Af Hø kunde aarlig avles 70 Læs, idet Brødland havde 
en Mængde Eng, der laa paa de samme Steder som Østbjergs, nemlig 
helt nede syd for Langbrokro. Ved Chr. Vs Matrikel ansattes Hart
kernet til 9-4-2-0, hvilket var uformindsket lige til den nysnævnte 
Udstykning i forrige Aarhundredes Begyndelse. 

Af Brødlands Beboere nævnes en Jep Jensen blandt Tinghørerne 
paa Herredstinget Tirsdagen efter Søndagen Invocavit 1568. 

1609 og senere boede her en Mand ved Navn Christen Terkild
sen, der sædvanligvis kaldtes Christen Skriver; han var ikke Ting
skriver, men synes at have hørt til de fornemmere blandt Bønderne. 
Han døde 1630, og der rasede i dette Aar Pest i Hammer Sogn, 
hvorom det i et samtidigt Skattemandtal meddeles, at der af Vangs 
Balssteder der i Sognet henstod 4 øde og ubeboede, da Folkene, som 
havde boet der, var døde af Pesten. Chr. Skriver og hans Hustru, 
Apollone Olufsdatter, der som Enke boede i Brødland til 1636, lig
ger begravede i Hammer Kirke, hvo-r der findes en Ligsten over dem 
og deres Børn, af hvilke Sønnerne Hannibal og Jens opholdt sig 
hjemme hos Moderen i de Aar hun sad Enke. 1636 kom der en ny 
Fæster i Gaarden, nemlig Jens Laursen, der 1650 efterfulgtes af Jens 
J ens en. Efter ham kom c a. 1664 T h o mas Laursen, der tilhørte en 
Gaardmandsslægt fra V. Hassing, og hvis ene Søn, Bertel, blev g. m. 
Johanne Lauridsdatter Krog, D. a. den tidligere Herredsfoged i Kjær 
Herred Laurids Andersen, hvis Efterkommere paa Mandssiden førte 
Navnet Krog; men ogsaa Berthel Thomsen, der overtog Gandrup
gaard efter Svigerfaderen, blev kaldt med dette Slægtsnavn saavel 
som flere af hans Afkom, blandt hvilke var 2 af Ø. Aslunds Ejere i 
forrige Aarhundrede, nemlig Jens Larsen og dennes Søn Lars Jensen. 
Paa den Tid, da Thomas Laursen boede i Brødland, fandtes. der ved 
Gaarden en Kaalhave med Kirsebærtræer, hvad der dengang var 
noget af en Mærkværdighed; det højeste, man ellers paa dette Om-
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raade drev det til blandt Bønderne der paa Egnen, var en lille Have 
med Kaal alene. - En anden Søn af Thomas Laursen, nemlig Laurids 
Thomsen, overtog Brødland, hvor han endnu levede 1717. I Perioden 
1729-43 nævnes som Beboer en Søren Hansen og i 1780erne Peder 
Sørensen, der var den sidste Fæster af hele Gaarden Brødland. I Aaret 
1801 bestod Brødland af 3 Husmandssteder foruden den oprindelige 
Gaard, der beboedes af Jens Jørgensen, og i Løbet af det følgende 
Aarhundrede forsvandt Resten af dens fordums Anselighed. 

Nord for Østbjergs og Brødlands Jorder skærer der sig fra Vest et 
Stykke af Sulsted Sogn ind i Hammer Sogn, og dette Stykke Land 
hørte i gamle Dage til de to Boissteder Dalen og Stoulund, af hvilke 
det førstnævnte i det 17. og 18. Aarhundrede hørte under Vraa Gods, 
medens Beboerne af Stoulund var Fæstere til Vang. Paa den omtalte 
Strækning maatte man endnu i det 18. Aarhundrede og muligt senere, 
naar man færdedes ad Hjørringvejen, passere gennem en temmelig 
lang Skov, der ligesom Østbjerg Bakker skal have været mindre 
hyggelig at passere paa Grund af Røvere, som huserede der. Hvad 
Navn denne Skov har haft, kan vist næppe oplyses, men en Del af 
den har vel heddet Stoulund ligesom Bolsstedet, som laa Øst derfor, 
næsten henne ved Skovfogedhuset i S. Elkjærs Plantage, Syd for hvil
ket Hus det andet Bolssted, Dalen, laa. 

Vi nærmer os imidlertid Hammer Kirke, der tegner sig dystert og 
højtideligt i Baggrunden af det mørke bakkede Land&kab, som nu 
aabner sig for os; men forinden vi anstiller vore nærmere Betragt
ninger over Kirken og dens Minder, vil vi gøre en lille Afstikker til 
Siden, hen til nogle vandfyldte Huller, der ligger ved en Bakke
skrænt, ca. 200 Meter Sydvest for Kirken, umiddelbart Syd for den 
Vej, der fører fra Kinderup til Sulsted. Disse Vandhuller er de sidste 
Rester af den hellige Kilde, som Præsten i Hammer, Magister Jens 
Henriksen Stampe, omtaler i en Indberetning af c. 1729. Den var 
allerede dengang tilstoppet, men havde i forrige Tider været en 
Lægedoms- eller Sundhedskilde. Der havde engang ved Kilden staaet 
et stort højt Kors, som en tidligere Sognepræst, Magister Thomas 
Galschyt, i Aaret 1603 lod tage bort og bringe til Præstegaarden, 
men den samme Nat &kal denne være brændt, uden at han fik noget 
reddet. Saaledes fortalte i det mindste de gamle paa Magister An-

13 
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der's Tid. Kildens Navn var efter samme Beretning Set. Helene 
Kilde, og Sagen har sikkert været den, at den vedblivende Valfart 
til en saadan heUig Kilde, der var indviet til en Helgen, bidrog til 
blandt Menigmand at opretholde den fra Katolicismen overleverede 
Tro paa saadanne Helgeners undergørende Magt, hvilket Forhold 
Magister Thomas ønskede at sætte en Stopper for. Efter hvad Lærer 
L. F. Lauritsen i Sulsted for ca. 30 Aar siden har oplyst overfor 
Folkemindesamleren, Evald Tang Kristensen, kaldte man imidlertid 
»i daglig Tale« samme Kilde for >>Jerriks Kjaael<< (Eriks Kilde), 
men hvilket Navn der er det rigtige, lader sig næppe nu oplyse; for 
Resten kan jo Navnet »Helene Kilde« meget godt være ops.taaet ved 
en sproglig Misforstaaelse af Betegnelsen »helle Kjaael« (hellig Kilde). 

Hammer Kirke er ældgammel og skal efter Sagnet være den ældste 
Kirke i Kjær Herred. At dette Sagn ikke er helt i Modstrid med 
Virkeligheden, bestyrkes formentlig af den Kendsgerning, at den 
ligger saa tæt op ad Sulsted Kirke, uden at der vides at have været 
nogen Kirkeby i dens Nærhed, medens de eneste to ældre Landsbyer 
i Sognet, nemlig Grindsted og Vodskov, ligger temmelig langt der
fra. Selvom der virkelig engang skulde have existeret en Kirkeby af 
Navnet Hammer - den kunde jo være bleven øde i den sorte Døds 
Tid - kan Forklaringen være den, at Beboerne i Ajstrup, Sulsted 
og Horsens Sogne oprindeligt alle har søgt Hammer Kirke, der jo 
laa centralt, men at de nævnte Folk i Tidernes Løb, efterhaanden som 
Befolkningen tiltog, har faaet deres egne Sognekirker, paa lignende 
Maade som det i den nyeste Tid er sket med Hensyn til Vodskov. 

De ældste Dele af Hammer Kirke skriver sig fra den ældre Mid
delalder, den saakaldte »romanske Periode«. Den var oprindelig uden 
Taarn og bestod af et Skib og et i Øst lige afsluttet Kor med Mure, 
udvendigt af Kampestenskvadre, hvilende paa Sokkel med Skraa
kant, og indvendigt af raat Granit. En Rest af Arkitekturen fra 
denne oprindelige Kirkebygning kan ses paa Indersiden af Korets 
Østgavl, hvor der endnu findes et lille rundbuet blindt Vindue, der 
sidder temmelig lavt, og hvis Overligger er hugget af een Sten. Af 
Kirkens to ældre Indgange benyttes nu kun den sydlige Portal -
Mændenes Indgang - der danner Indgangen fra Vaabenhuset til 
selve Kirkerummet, hvorimod den nordlige Portal - Kvindedøren 
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- nu er tilmuret og til dels ødelagt ved Anbringelsen af et Vindue. 
I den senere Middelalder skete der en større Omforandring af Kirken, 
idet Langhuset blev forlænget et stort Stykke mod Vest, og hele 
Kirken, baade Langhus og Kor, blev gjort en Alen højere. Til for
længelsen anvendtes dels Granitkvadre fra den nedrevne Vestgavl, 
dels store gule Munkesten, lagt i Munkeskifte, hvilket sidste Materiale 
ogsaa benyttedes til Forhøjelsen af de øvrige Mure. Paa Indersiden 
af den nuværende Vestgavl findes et tilmuret spidsbuet Vindue, der 
viser, at Taarnet maa være opført paa et senere Tidspunkt. Det var 
sandsynligvis samtidigt med den store Ombygning af Skib og Ko·r, 
at disse Dele ogsaa undergik Forandring for det indres Vedkom
mende, idet Triumfbuen blev gjort højere og afsluttet med en Spids
bue, og hele Kirken blev overhvælvet, idet Koret fik 1 Fag og Skibet 
3 Fag Krydshvælvinger med spidsbuede Gjorde og Skjoldbuer, hvilke 
sidste dog manglede i den vestligste Hvælving, der dækker over den 
tilbyggede Del og har en noget anden Karakter end de andre. I det 
mærkeligt smalle Taarn, der tidligere har været tækket med Bly -
medens det nu ligesom kirker i øvrigt har Tegltag - hænger der en 
lille gammel Klokke, der bærer følgende Indskrift i Minuskler: 

»anno dni mdx help ihs maria anna.« 
Den har muligvis været indviet til den hellige Anna, Jomfru 

Marias Moder, der i Tiden omkring Aar 1500 var Genstand for 
megen Dyrkelse her i Landet; og da Taarnet er opført af Munke
sten og i Munkeskifte, er det ret rimeligt, at dette kan hidrøre fra 
samme Tid som Klokken. 

Den yngste Tilbygning er Vaabenhuset, der er fra en langt senere 
Tid og ikke frembyder noget karateristisk. Hvad Kirkens Indre 
angaar, er der kun lidt tilbage fra ældre Tid. Alterbilledet, der er 
malet af Digteren Ingemanns Hustru 1861, har en samtidig Ramme, 
og fremstiller Christus staaende med oprakte Hænder; den tidligere 
Altertavle var fra Renaissancetiden. Alterkalken bærer en Inskrip
tion om, at Magister Erik Nielsen (Sognepræst til Hammer) i Aaret 
1640 lod den gøre til Hammer Kirke; til dens Fod er fastloddet en 
lille Christusfigur med Maria og Johannes ved Siden. De smaa malm
støbte Alterstager hidrører vistnok fra Slutningen af den katholske 
Tid. Døbefontens Kumme, der er hugget af Granit, er lille og uan-
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selig, men den er sikkert en sidste Rest af Kirkens ældste Inven
tarium. Prædikestolen med tilhørende Himmel bærer Aarstallet 1807 
og er uden finere Arbejde. I 1803 blev Hammer Kirke tilskødet Pro
prietær Peder Illum til Attrup, og det er maaske ham, der har ladet 
Prædikestolen opsætte. 

Af Begravelser har der i ældre Tid været en del i Kirken. I Koret 
ligger saaledes den tidligere omtalte Sognepræst, Provst over Kjær 
Herred, Mag. Thomas Christoffersen Galskyt begravet tilligemed 
sine 2 Hustruer Margrethe Jacobsdatter og Ane Sørensdatter Kier
ulf, af hvilke den sidste var en Datter af Søren Christensen Skriver, 
Herredsfoged i Kjær Herred. Gravstenen, der paa Siderne er prydet 
med Hermer og i Hjørnerne med Evangelistmærkerne, bærer en læn
gere latinsk Indskrift, hvorefter Thomas Galskyt hensov den 25. Maj 
1624 i sand Erkendelse af og Tro paa Guds Søn. I Skibets østlige Del 
laa endnu 1889 en Ligsten over den følgende Sognepræst og Provst, 
Mag. Erik Nielsen og Hustru Dorthea Olesdatter Munck. Under 
Indskriften var afbildet 2 Vaabner, af hvilke det ene indeholdt et 
Dødningehoved, hvorfra der fremvoksede Blomster, det andet en 
Hjort. Øverst paa Stenen fandtes en Fremstilling af Kristi Opstan
delse, i Hjørnerne Evangelistmærkerne og langs Randen Bibelsprog. 
Vest for denne Sten fandtes en anden med lignende Udsmykning, og 
som dækkede over den før omtalte Chr. Terkelsen i Brødland med 
Hustru og Børn. Fremdeles har en Søren Christensen tilligemed sin 
Hustru Maren J ensdatter været begravet i Kirken. Deres Ligsten la a 
1889 i Vaabenhuset og var da meget slidt; men man kunde dog endnu 
læse Aarstallet 1700 derpaa, og det kan maaske tænkes, at det har 
været den Søren Christensen, der i Chr. V's Matr. nævnes som Gaard
mand og Møller i Vodskov, og hvis Hustru netop hed Maren Jens
datter. 

Under Kejserkrigen blev Hammer Kirke meget ilde tilredt af 
Fjenderne; den laa jo paa et udsat Sted lige ved Alfarvej, og det 
kunde synes., som om »Kejserens Folk«, der jo havde det meget med 
at befæste, ogsaa har sat Hammer Kirke i Forsvarsstand ved at for
syne den med Skydeskaar. I en Synsforretning, der blev afholdt kort 
efter Krigen, siges det i hvert Fald, at Muren paa søndre Side af 
Vaabenhuset var »brækket« og en Part af Stenene (Tagstenene?) 
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affaldne; den nordre Side af Taarnet var >>taglam« - vel sagtens 
fordi der havde været Brug for Blyet til Kugler; ves.ten for Vaaben
huset var Muren ogsaa brækket, >>hvilket Soldaterne gjorde«; det 
samme var Tilfældet 3 Steder paa Kirkens Nordside, og saa var 
endda Tagstenene paa Kirken løse, hvis de da ikke helt var blæst af. 
I disse urolige Krigstider dannede der sig omkring i Vendsyssel om
strejfende og bevæbnede Bander, bestaaende af saavel Kvinder som 
Mænd, Bønder, der var drevet fra Hus og Hjem, deserterede Soldater 
cg i øvrigt al Slags Pak, der efter Fjendernes Udsagn røvede og stjal, 
hvor de kunde, idet de om Dagen holdt sig skjult i Skoven og om 
Natten i Bøndernes Huse, men efter de Eksempler, der nævnes paa 
disse >>Røverier<< og Overfald, maa man dog tro, at det nærmest kun 
var Fjenderne selv, der var Ofre for disse. Her ved Hammer ·skete 
det saaledes, at nogle forarmede Bønder sluttede sig sammen og ned
skød en af Oberstløjtnant Mantoyas Folk. 

Nordvest for Hammer Kirke, omtrent nede ved Vejen, der gaar 
mellem Grindsted og Sulsted, ligger den Gaard, der i gamle Dage 
var Hammer Præstegaard. Det var i sin Tid en herskabelig Gaard, 
der havde et stort Tilliggende af Mark og Skov foruden en Del 
Fæstegods. I Aaret 1579 var dens Udsæd efter Opgivende af den 
daværende Sognepræst, Hr. Christen Mørch, 24 Td. Rug, 10 Td. 
Byg, 16 Tdr. Havre, og der kunde avles 120 Læs Enghø. 1625 var der 
dog sket en Tilbagegang, eftersom Udsæden da kun kunde ansættes 
til 20 Td. Rug, 8 Td. Byg, 10 Td. Havre, og Engbjerringen kun til 
30 Læs; og 1662 var Udsæden endelig gaaet ned til 16 Td. Rug, 
8 Td. Byg, 10 Td. Havre med en Høavl af 20 Læs. Præstegaardens 
Hartkorn var da (efter Udsæden) 101/2 Td., og i Chr. V's Matr. 
13 T d. 6 S kp. 3 Frd. 2 Al b. - I en Indberetning af 1690 meddeler 
Sognepræsten Hr. Henrik Stampe nærmere, at dens Mark og Agre 
laa for sig selv, det meste umiddelbart østen Gaarden paa begge 
Sider af Alfarvejen, som gik »baade tværs og langs tvende Gange der
igennem«, og var adskilt fra andres. Men den hele Mark maatte staa 
aaben uden Lukke paa de 3 Sider mod de 3 Nabobyers Fælled og 
maatte derfor med store Omkostninger bevares Dag og Nat om 
Sommeren ved Hjælp af flere Fæhyrder og især Markvagter. Dens 
Eng la a for Størstedelens Vedkommende norden for Marken, men 
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en Del deraf laa en Mil borte, helt nede ved >>Aalborg Fjord<<, og 
Høavlen kunde ikke beregnes højere end til 21 Læs. - Der var op
rindelig til Hammer Præstegaard Ege- og Bøgeskove i Overflødighed, 
beliggende paa 3 forskellige Steder, og her kunde Præsterne hente 
deres Brændsel, Gærdsel, Vogn- og Bygningstømmer o. s. v. og opfede 
deres Svin. Men under det 17. Aarhundredes Krige og Storme blev 
disse Skove efterhaanden ganske ødelagt; det viste sig allerede ved en 
Synsforretning, som i Aaret 1653 blev afholdt over »Hammer Skov«, 
at der overalt, baade i Lunden ved Kirken, i Sølgaards Krat, i Heste
haven og ved Basthalt var »ganske skaldet<<! 

I Matr. af 1662 omtales af Skovene til Hammer Præstegaard kun 
Hammer Lund, der for Størstedelen var nedblæst og for Resternes 
Vedkommende »en stor Del forvisnet<<, saa at den ikke kunde an
sættes til Svins Olden, samt et Ellekrat med nogle faa »forholdne<< 
Egetræer i, der kaldtes Bastholt. Ogsaa disse 'fattige Rester af For
tidens Herlighed forsvandt i Løbet af kort Tid, og 1690 indberettede 
Hr. Henrik Stampe, at der i de sidste 18 Aar ikke havde været saa 
meget som et Træ tilbage af hele Skoven. Samtidig meddelte han om 
selve Præstegaarden, at den fra. Begyndelsen var bygget saa vidt
løftigt med Husene fraskilte hverandre, at de stod aabne for alle de 
stærke Vinde, hvorfor de var meget vanskelige og kostbare at ved
ligeholde, samt at der Dag og Nat var en stadig Fart derigennem af 
Rejsende. Paa Matrikelkortet af 1803 kan man endnu se, hvordan 
Vejen delte Gaarden i 2 Dele, saaledes at der paa nordre Side laa 
3 adskilte større Bygninger, øjensynligt Avlsgaarden, medens der paa 
søndre Side la a en lang Bygning i Øst-V es t med en noget kortere 
Sidefløj i Øst, der strakte sig frem mod Vejen; foran Hovedfløjens 
vestre Ende laa der en mindre Bygning, opad disse Bygninger var der 
Have og mod vest en Dam, som maa have været den ene af de i 
Matr. 1662 omtalte 2 Fiskedamme. 

Sagnet fortæller, at Hammer Præstegaard engang har været en 
Kongsgaard, og at man der altid havde et Værelse beredt til Kongen 
at overnatte i. Hvor meget eller hvor lidt der er om dette Sagn, lader 
sig næppe godtgøre; om Kongens Forbindelse med denne Egn kan der 
vist ikke fremskaffes noget Vidnesbyrd, det skulde da være Sted
navnet Kong Knuds Dam, der 1764 omtaltes som en Lokalitet, 
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der et Sted mellem Sølgaard og Skarvad B-ro passeredes af den gamle 
Hjørringvej og Vraa Kongeeng i Ajstrup Sogn; men saa meget er dog 
sikkert, at Hammer Præstegaard i Aaret 1546, da Kong Christian III 
stod i Begreb med at foretage en Rejse gennem Jylland, stod opført 
-bl. a. ved Siden af Børglum Kloster, Voergaard og Hundslund -
som et af de Steder, hvor Kongen skulde have Nattekvarter, saafremt 
det maatte behage ham at drage videre fra Aalborg, hvor han i 
Februar holdt Retterting, over til Vendsyssel, men om han virkelig 
kom til at overnatte i Hammer ved denne Lejlighed, vides vistnok 
næppe saa lidt som det modsatte. Men selvom det ikke var Kongen, 
der kom, har de Hammer Præster uden Tvivl paa dette udsatte Punkt 
haft baade megen og til Tider fornem Indkvartering; naar man 
f. Eks. kom rejsende nord fra og paa en skummel og mørk Aften 
lykkeligt og vel naaede til Hammer, var det jo ikke særlig fristende 
at fortsætte Turen ind gennem Bakkerne; og Kroer var der ingen af, 
naar man da ikke vilde tage til Takke med at indlogere sig hos 
Manden i Bilidt, der var en af Præstegaardens Fæstehuse, hvor der 
saa langt tilbage som 1644 synes at være holdt Kro omend uden 
lovlig Bevilling. 

De gamle Præster, der levede her i Hammer, var gerne lærde, vel
staaende og fornemme Folk, og en stor Del af dem var tillige Prov
ster over Kjær Herred, men det vilde føre for vidt her at komme 
mere udførligt ind paa Hammer Præstehistorie, tilmed da denne 
findes trykt andetsteds. Den første af de lutherske Præster her var 
imidlertid Hr. Herman Kortsen, der nævnes bl. a. 1539; det var ham, 
hvem det nylig omtalte kongelige Besøg var tiltænkt. Hr. Christen 
Mørck, der var i Embede 1553 og endnu 1577, skal efter Peder Dyr
skjøts Beretning have været af adelig Slægt; han førte i sit Segl 
3 Pilespidser. Mag. Ths. Christoffersen Galskyt (1585-1624) var 
ogsaa af adelig Oprindelse, idet hans Fader var Christoffer Galskyt 
til Bodumgaard og Gammelgaard. Hans Eftermand, Mag. Erik Niel
sen (1624-52) var en Præstesøn fra Flade, men hans Moder skal have 
været af en adelig Slægt ved Navn RævdaL Han indlagde sig bl. a. 
Fortjeneste ved Oprettelsen af en Skole i Horsens Sogn. Efter ham 
kom- i en Alder af 23 Aar- Mag. Bendt Hansen, en Mand af det 
aalborgske Handelsbourgeoisi, til hvilket han stadig synes at have 
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følt sig nær knyttet, hvorimod Forstaaelsen mellem ham og hans 
Sognefolk ikke var særlig god. Der var flere Gange Stridigheder 
imellem dem, bl. a. en særlig heftig angaaende Ofringen i Horsens 
Kirke. Hans noksom bekendte Kirkebogstilførseler tyder - foruden 
det Sprog, han førte - paa, at han har været noget vel original, som 
da han efter at have begravet den gamle Tjenestekarl Mads Pedersen, 
i drastiske Vendinger nedskrev sin Forargelse over, at den sl. heden
gangne var blevet saa slet lønnet for sit sure Slid, at der ikke var saa 
meget som en Skilling efter ham, for hvilken hans Legeme kunde 
blive hæderligen i Jorden bestædiget. 

Efter »Mester Bendt<< kom Hr. Hans Jensen (1672-75) og efter 
ham Mag. Henrik Stampe, f. 1639, t 1711, Stamfader til en stor og 
bekendt Slægt. Selv var han en højt anset og kundskabsrig Mand, 
der flere Gange var paa Dronninglund for at prædike for Dronning 
Charlotte Amalia og endogsaa nød den Ære at blive tilbudt Stillin
gen som kgl. Konfessionarius, hvilket han dog afslog. Han døde 1711 
og >> blev ved en anseelig Følge af Adelige, Gejstlige og Verdslige<< 
ledsaget til sit sidste Hvilested i Hammer Kirke, hvor Biskop Frants 
Thestrup holdt Ligtalen over ham, hvilken Tale i 1715 blev trykt i 
et Mindeskrift (>>Ligprædiken<<) paa 250 Sider. Hans Søn og Efter
følger var Mag. Jens Stampe, f. 1682, t 1733, Provst i Kjær Herred, 
ligeledes en lærd Mand, der udgav et latinsk Skrift og syslede en Del 
med Historie. Han var g. m. Biskop Thestrups Datter Christiane 
Amalie og blandt dette Ægtepars 7 Børn var Statsminister Henrik 
Stampe, f. 1713, t 1789, der altsaa havde sit Barndomshjem i Ham
mer Præstegaard, hvor han fødtes d. 29. Januar 1713. 

Af de følgende Præster skal endnu nævnes Hr. Peder Andersen 
Højer (1733-60), der var den sidste af Hammer Præster, som havde 
4 Sogne, han >>lærte og levede vel« som hans Biskop sagde om ham, 
hvorimod hans Efterfølger Hr. Lyder Kiærskov (1760-69), Sogne
præst til Hammer og Horsens, skal have været noget vidtløftig og 
laa i Klammeri med sin Menighed, hvem han, i Henhold til en Prov
steretsdom, maatte gøre Afbigt; han omtales iøvrigt som en højst 
uvidende Person men med >>ypperlige Gaver, stærk Stemme, et godt 
Bryst samt en ugemenlig Dristighed<<. Efter ham kom Clemens 
Kjærulf Spliid (1769-92) og dennes Brodersøn Laurits Bjørn Spliid 
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(1792-1830). Den sidste Præst i Hammer Præstegaard var Pastor 
H. C. M. Krarup, der i Aaret 1877 tog Bolig i Horsens, hvor Sogne
præsterne siden har boet. - Til Præstegaarden hørte der paa Chri
stian V's Tid 4 Smaasteder, af hvilke et i Matriklen kaldes Sølgaard, 
- hvilket Navn andensteds skrives >>Søllgaard« og antagelig er af
ledet af »Syld«, et fugtigt Sted. - Ved Slutningen af det 18. Aarh. 
var disse Smaasteders Antal vokset til 7, der i Folketællingen af 1787 
under et betegnes som Sølgaard By og altsaa laa et Stykke nordøst 
for Præstegaarden oppe ved den gamle Hjørringvej; enkelte af dem 
havde særlige Navne som Bilidt, Grønborg og Elsborg, af hvilke den 
sidste, der allerede nævnes 1690 og endnu existerede 1801, vistnok 
er nedlagt, eller i hvert Fald ikke længer kendt under dette Navn. 
Paa det sidstnævnte Tidspunkt havde Bilidt imidlertid opnaaet at 
faa Anerkendelse som Kro og var, indtil den ny Hjørringvej blev 
taget i Brug, et vigtigt Bedested for de rejsende, der havde passeret 
Bakkerne sydfra. løvrigt verserede der i det 18. Aarh. adskillige 
Retssager mod Folkene i Sølgaardene paa Grund af deres stadige 
Imødekommenhed overfor de rejsende med Hensyn til Udskænk
ning af Øl og Brændevin; en saadan Sag var f. Eks. rejst 1730 af 
den bekendte Frederik Kiær til Børglum Kloster i hans Egenskab 
som Privilegiehaver paa Skarvad Kro, og han besværede sig da over, 
at der i Bilidt solgtes Øl og Brændevin til alle og enhver ja holdtes 
fuldstændigt Kro, og at Folk, da disse Forhold allerede havde existe
ret, førend Skarvad Kro blev anlagt »af en ond Vane« blev ved at 
søge til Bilidt i Stedet for til Skarvad. - Af ældre Tildragelser paa 
disse Kanter, skal nævnes, at den 19. maj 1778 blev Margrethe 
Nielsdatter Hyll, der havde ombragt sit Barn, ført fra Aalborg 
Arrest her ud og norden for Sølgaard henrettet med Sværd af Skarp
retteren Sr. Støckler fra Aalborg, hvorefter hendes Lig blev begravet 
paa Hammer Kirkegaard. 

Fra Hammer Præstegaard vil vi begive os videre ad den gamle 
Grindstedvej, der fører forbi Stedet »Myren«, et Navn, der er en 
gammel Betegnelse for en Mose eller et sumpet Sted. Grindsted By 
ligger ved det nordøstlige Hjørne af Bakkerne, og hører, efter hvad 
man kan slutte af dens N av n, der er en Sammensætning af et Mands
navn (Grim eller Grindær?) og Ordet, Sted eller Stad, til nogle af 
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de ældste Bebyggelser og er muligvis grundlagt langt tilbage i den 
hedenske Tid. Den nævnes i det tidligere omtalte Tingsvidne af 
1472, hvorefter Axel Lagessøn foruden paa Østbjerg m. m. tog Lov
hævd paa 8 Gaarde i Grindsted, - der i Jordebogens Referat skri
ves: >>Grimsted« og andensteds undertiden >>Gringsted<<, men den nu
værende Skrivemaade er dog maaske nok den korrekteste. Som man 
ser paa Udskiftningskortet af 1812, har Grindsted hørt til de saa
kaldte >>Rundbyer<<, idet dens Gaarde og Huse grupperede sig i en 
aflang Kreds omkring en større og 2 mindre Damme eller Gadekær. 
Efter Præsteindberetningen af 1553 bestod Grindsted By da af 4 
Gaarde og 7 Bol. 1662 var dens Ejendomme fordelt mellem 6 Ejere, 
nemlig: Hans Juel til Starupgaard, der havde 1 Gaard, 1 Bol og 
2 Huse, Laurits Belav til Kjølskegaard: 1 Gaard og 3 Huse, Ejler 
Holck til S. Elkjær: 2 Gaarde, 2 Halvbol og 4 Huse, Erik Høg til 
Langholt: 2 Halvgaarde, 1 Bol, 4 Huse, Rødslet Hovedgaard: 
1 Gaard, 2 Huse, samt Jens Bille til Hestrupgaard: 4 Halvgaarde. 
Af diss.e Ejendomme var Starupgaards, S. Elkjærs og den ene af Jens 
Billes Gaarde i god Tilstand; Langholts og Rødslets var nogenledes 
ved Magt men Fæsterne forarmede; og for alle de andres Vedkom
mende var Bygningerne forfaldne, og deres Beboere >>til Agters<<. 
Den største af Gaardene: kunde saa 6 Td. Rug, 4 Td. Byg, 3 Td. 
Havre og avle 30 Læs Hø, de andre omtrent ligesaa meget; paa de 
mindste af Stederne (Halvbolene) var Udsæden 1 Td. Rug, 1 Td. 
Byg og Høavlen 6 Læs samt til de to af Husene, der havde Jord: 
1 Td. Rug. Paa Chr. Vs Matrikels Tid bestod Grindsted af 16 Ejen
domme - foruden Husene - med Hartk. fra 6 Td. til 6 Skpr.; 
5 af dem laa til Attrup, 7 til Langholt, 2 til S. Elkjær og 1 til Kjøl
skegaard. 

Ca. 100 Aar efter (1789) havde Attrup stadig de samme 5 Ejen
domme, Langhalt kun 3 og Vraa Resten; med Hensyn til Husene 
var der imidlertid sket den Forandring, at deres Antal var vokset 
til 22, hvoraf de halve havde Jord. Efter det følgende Aarhundrede
skifte gik Grindsteds Ejendomme efterhaanden over til Selveje. -
Af Faldene til Grindsted nævnes i Markbogen: Stokbrofald, Havens 
Fald, Tofteagre, Hundalsfald, Bløshøjagre, Græsfald samt Bjerge
fald, og paa disse Fald var de enkelte Agre fordelt mellem Ejendom-
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Solstrejf under bogene i Fankløften 

mene uden noget paaviseligt System, saa at man ikke her, som Til
fældet kan være andens.teds, kan spore, at der har fundet en Reb
ning Sted med en Ordning af Agrene efter Gaardenes indbyrdes Be
liggenhed i Byen (Solskifte), hvilket Forhold synes at bekræfte 
Grindsteds høje Ælde. I denne Forbindelse skal oplyses at >>Mark
bøgeTne« er Betegnelsen for en Række Protokoller, der blev affattede 
i 1680erne og udgør en væsentlig Del af Christian Vs store Matrikel
værk. Hven Sogn har sin >>Markbog«, og i denne staar opført for 
hver By - eller Ensædegaard - de til samme hørende V an g e med 
Underinddelinger i Fald og Agre, saaledes at der ved det enkelte 
Fald angives, hvor mange Agre det bestaar af, Agrenes Retning, 
Jordens Beskaffenhed (Muldjord, Sandjord etc.) og Dyrknings
maade o. s. v. samt ved hver enkelt Ager dennes Maal, Jordens 
Taksering og Navnet paa dens Bruger. Alle disse Oplysninger kan 
findes i Form af en saakaldt >>Opmaalingsprotokol<<, hvor Faldene 
- og indenfor disse Agrene - findes opført i Rækkefølge med 
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fortløbende Numre, eller som en >>Extraktprotokol<<, i hvilken de 
forskellige Agre etc. er ordnede i Grubber efter de Gaarde til hvilke 
de hørte, saaledes at der ved hver Gaard tillige anføres dennes øvrige 
>>Herligheder« som f. Eks. Høbjergning, Ildebrændsel, Fiskeri m. m. 
Nogle Markbøger bestaar kun af den ene Slags af disse Protokoller, 
andre af begge. -

Men for at vende tilbage til Grindsted var Driftsmaaden der paa 
Stedet den, at hvert Fald periodevis blev tilsaaet med Korn 2 eller 
3 Aar i Træk og derefter hvilede en Aarrække for saa igen at blive 
taget under Dyrkning i den fastsatte Tid o. s. v. Det var selvfølgelig 
de daarligste Jorder der hvilede længst, og Aarsagen til den ofte 
meget langvarige Hvile var Mangelen af tilstrækkeligt Gødning, 
hvorved maa tages i Betragtning, at man i gamle Dage kun havde 
meget faa Kreaturer imod, hvad man har nu til Dags. Som Exemp
ler paa Systemet skal blot nævnes, at Stokbrofald, Græsfald og 
Tofteagrene, der var de bedste Vange, dyrkedes i 3 Aar med 3 Aars 
Hvile, medens de to ringeste, nemlig Hundalsfald og Bjergefald, kun 
dyrkedes i 2 Aar med efterfølgende Hvile i henholdsvis 9 og 15 Aar. 
Hele denne Ordning, der yderligere gjordes. besværlig derved, at de 
enkelte Ejendomsbrugere havde deres Agre fordelt imellem hver
andre paa et Utal af Steder i Marken, kunde da ogsaa kun praktise
res ved, at Dyrkningen her, som overalt i Danmark paa den Tid, 
fandt Sted i Fællesskab, saaledes at den nærmere Fremgangsmaade 
ved Saaning og Høst o. s. v. blev bestemt af Bymændenes Raad, det 
saakaldte Grandela·v, der havde sine særlige skrevne Vedtægter -
>>Vider« eller >>Granderetter« - af hvilke for Kjær Herreds Ved
kommende endnu kendes den for Stade By. Men omkring Aar 1800 
ophævedes lidt efter lidt Fællesdriften med det dertil hørende System 
ved Jordernes Udskiftning, der her i Grindsted fandt Sted i A ar et 
1812. - Af de Byrder, som i gamle Dage paahvilede de Grindsted 
Bønder, bestod Landgilden af de mere almindelige Y delser som Korn, 
Smør, Svin, Faar, Fjerkræ samt Gæsteri; og Afgiften af et jordløst 
Hus var 12 eller 18 S k. om Aaret. I det 18. A ar hundrede paahvilede 
der de fleste af Stederne Hoveri, hvorom der findes nogle Regle
menter fra 1773. Herefter var alle Fæsterne til Attrup og Langhalt 
hoveripligtige, hvorimod kun 2 af Vraas Bønder gjorde Hoveri. 
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Hoveriets Omfang bestemtes efter samme Reglement med Antallet 
af aarlige »Spanddage« eller >>Gangdage<<, - alt eftersom Arbejdet 
efter sin Beskaffenhed krævede Forspand eller ikke, - medens de 
enkelte Former for Hoveri i øvrigt var opført i 8 a 9 Grupper. Paa 
Attrup Gods bestod en hel Gaards. aarlige Hoveri i 8 Gangdage 
til Korns Rensning, 4 Spanddage og 4 Gangdage til Skovning af 
Bygningstømmer og Ildebrændsel, 8 Spanddage og 16 Gangdage 
til Tørv at skære og hjembringe, 2 Spd. og 4 Gd. til Kornstakke 
at indbringe og Halm at stakke, 8 Gd. til »Handtlangen<< ved Lade
gaardshusenes Reparation, 4 Spd. og 4 Gd. til Vandstedernes Rens
ning ved Gaarden og i Marken, 8 Spd. til Flytning for Gaardens 
Sælger, Køber eller Forpagter og 4 Spd. til Fedevarers Bortkørsel. 
Langholts og Vraas Hovbønder maatte yde et lignende Antal Ar
bejdsdage, men Fordelingen af disse var tildels forskellig med Hen
syn til Arbejdets Art; i saa Henseende havde Langhalt en 9. Gruppe, 
der bestod i Humleavl, til hvilken hver Gaard skulde bistaa med 
2 Gangdage om Aaret. I øvrigt skulde Langholts Fæstebønder i 
Grindsted hver kun svare 1/2 Gaards Arbejde, de to af Vraas, der 
var hoveripligtige, tilsammen 1/2 Gaards Arbejde, og af Attrups 
Fæstere den ene en hel og Resten hver 1/2 Gaards Arbejde. I >>Gene
ralbestemmelserne« hedder det bl. a., at naar en Hovbonde havde 
aftjent en Arbejdsdag, skulde han straks have udleveret et Kontrol
mærke, nemlig en firkantet Billet for en Spanddag og en rund do. 
for en Gangdag, begge Slags indeholdende en Angivelse af det for
rettede Arbejdes Art; disse Mærker tilbageleveredes saa ved hvert 
Aars Udgang til Husbonden eller dennes Forvalter mod en fuld
stændig Kvittering i Bondens. Kvitteringsbog. 

Ved de >>Hoveriforeninger«, der blev indgaaet 1792 og nærmest 
følgende Aar, blev Hoveriet betydeligt forøget, og vi ser saaledes 
at af de ovennævnte Hovbønder til Attrup skulde Helgaa.rdsmanden 
nu aarlig præstere 10 Plovdage, 46 Spanddage og 120 Gangdage, 
og de øvrige 4 hver 5 Plovdage, 31 Spanddage og 86 Gangdage; 
de to Fæstere til Vraa skulde tilsammen yde 3 Plovdage, 40 Spand
dage og 1141/2 Gangdag, og som deres Arbejde nævnes: Engbjerring, 
Høstarbejde, Møgagning, Hegns Vedligeholdelse, Tærskning, Skov
ning, Tørveskær, Afhentning af Materialer til Hovedgaardens Ved-
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ligeholdeise tilligemed Assistance herved som Kalkslagrring og Flet
ning af Sim er; endvidere Kornrejser samt Vejes og Broers V edlige
holdelse, hvortil kom Pligten til at skaffe en Mand til at vogte 
Staldstudene, der laa over i Uttrup eller Sundby, naar de skulde 
leveres Køberne. 

Der kan endnu ses Rester af gammel Skov ved Grindsted, navnlig 
oppe i Bakkerne, men i ældre Tider maa der have været meget skov
rigt der i Nærheden, ogsaa paa de lavere liggende Steder. I Ting
bøgerne for 1631 og 1635 omtales Grindsted/und, der var en Fælles
skov for Byen, hvad der jo nok har medvirket til dens tidlige Ruin; 
den var nemlig allerede 1662 i en saadan Forfatning, at den ikke mere 
kunde takseres for Svins Olden; om dens Beliggenhed ved man kun, 
at en Del af den laa paa søndre Side af en Bakke, der kaldtes Dyb
dalsbakke, og den maa vel saa have ligget paa Bakkerne vest for 
Grindsted. Men ogsaa nordøst for Grindsted har der ligget Skov, 
hvilket bl. a. ses af det gamle Udskiftningskort, paa hvilket der fore
kommer følgende Skovnavne: Lille Halt ca. l km no-rdøst for Byen, 
ved højre Side af Vejen til Kællingbro, Stavnshalt umiddelbart vest 
for foregaaende paa den modsatte Side af Vejen, og Møgelholt ca. 
600 Meter nord for Stavnholt. Ved Vejen, der gaar fra Grindsted By 
i nordlig Retning, ligger ca. l km fra Byen Nybro Halt, ca. 1/2 km 
nordligere Holens Halt, der i Tingbogen 1648 kaldtes »Holands
ho!t<<, og ved Grænsen mod Ørum Sogn »det nordre Halt«. Endelig 
Birkeengen og Brænsholt henholdsvis Nord og Nordøst for Birket
Gaardene. 

Det var i Grindsted, at Hammer Sogns første Skole blev anlagt. 
Det var vistnok Mag. Henrik Stampe, der havde fattet Tanken 
herom, han stiftede i hvert Fald et Legat, af hvilket den halve Rente 
af 200 Rd. (5 Rd.) skulde tilfalde Skolemesteren for Undervisning 
af de fattige Børn, og en Sum af 20 Rd. anvendes til Skolehusets 
Opførelse; men bl. a. paa Grund af Grindstedboernes Uenighed om, 
hvor Skolen skulle bygges, trak det i Langdrag med Planens Ud
førelse, saa at Skolehuset, der blev en Bygning paa 6 Fag i Længden 
og 4 i Bredden, først stod færdig ved Aar 1733. En af de første 
Skolemestre her var Anders Pedersen, der 17 4 S roses af Biskop Bror
son for Flid og Ulastelighed i Liv og Embede;- af Legatrenten oppe-
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bærer Skolelæreren i Grindsted endnu en Sum af 5 Kr. 60 Øre om 
A ar et. 

Fra Grindsted fører der en Vej i Sydvest forbi den gamle Gravhøj 
Torndalshøj og videre til Huset TorndaL Torndal var ved Aar 1553 
og senere en Gaard, og denne bestod i det 17. Aarhundrede af 2 Halv
parter. Under Kejserkrigen blev den forladt af Beboerne og Byg
ningerne dertil for Størstedelen nedbrudt. En Tid lang ejedes den ene 
Halvpart af den bekendte Adelsmand Vogn Vognsen til Stenshede, 
s.om i Svenskekrigen 1644 gjørde sig fortjent her oppe i Vendsyssel, 
hvor han indtog Voergaard, der var besat af Svenskerne, ligesom 
han under samme Krig efter en længere Belejring fra Søsiden befriede 
Aalborg for Fjenderne. 1662 havde Torndal et Landgildehank paa 
8 Td. 4 Skp., idet den aarlig skulde svare 8 Td. Byg og 1 Fodernød, 
men Udsæden var kun 6 Td. Rug og 2 Td. Byg, og det bemærkes i 
Matriklen af s. A., at Bygningerne vel var nogenlunde ved Magt, 
men Ejendommen >>skarp og forskyldet<< og Bønderne forarmede. 
I Chr. Vs Matr. var Hartkornet da heller ikke ansat til mere end 
4-1-2-1; Gaarden beboedes da af Vogn Madsen, der øjens.ynligt var 
opkaldt efter sin Faders. ovennævnte Husbonde, saaledes som man 
ofte kan spore, at et eller andet mindre almindeligt Navn, der særlig 
har været i Brug paa en vis Egn, oprindelig er bragt dertil ved Op
kaldelsen efter en Adelsmand, som har ejet Gods der paa Stedet. 

I det 18. Aarhundrede hørte hele Torndal under Vraa, og i Aaret 
1803 blev Torndal solgt til Proprietær Ilum paa Attrup, hvorefter 
flere og flere af dens Jorder blev udstykket, saa at den en Menneske
alder senere kun var et Husmandssted. -En lille km nord for Torn
dal, ved Vejen mellem Kinderup og Hammer kirke, ligger der i en 
Klynge 2 Rundhøje og en Langhøj, den sidste i Retning Ø-V med 
Østenden midt mellem Rundhøjene; den er 25 Meter lang og 
10 Meter bred, men temmelig flad og afgravet. - Gaar vi fra Torn
dal mod øst, kommer vi til Møgelmose, ved hvis modsatte Ende, 
langs den vestlige Side af en Bakkeskraaning, ligger Bebyggelsen af 
samme Navn. Ved midten af det 16. Aarhundrede bestod denne kun 
af en enligt liggende Gaard, der hørte under Aalborghus; og i en 
Mynstringsliste af 1562 over Kronens Bønder i Kjær Herred nævnes 
»Lauriis. y møgelmoes« som Hageskytte (~: en Skytte, væbnet med 
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en Hagelbøsse). 1552 beboedes Møgelmose af Niels Sørensen, der 
aarligt skulde svare i Landgilde l Pd. (~: 2 T d.) Byg, l Svin og 
2 Hestes Gæsteri. 1587 blev Gaarden afhændet til Stygge Høg til 
Vang, under hvilken Gaard den derefter hørte i over 200 Aar. 
Ved Aar 1662 boede der samtidig hele 4 Brugere i Møgelmose
gaarden, hvis Landgilde til den Tid var bleven godt og vel den dob
belte, hvilket var ret rigeligt i Forhold til Udsæden, der kun var 
S Td. Rug, l 1/2 Td. Byg og l 1/2 Td. Havre, men mærkværdigt nok 
hedder det, at Gaarden dog var nogenlunde vel ved Magt. I Chr. Vs 
Matr. var den delt i 2 Parter med Hartkorn hensholds.vis 1-7-1-0 og 
1-5-3-1 og hver med sin Bruger, og 100 Aarsenere var den første af 
disse Parter igen delt i 2 Halvdele. Endnu henimod forrige Aar
hundredes Midte hørte det ene af Møgelmosestederne (Matr. Nr. 1) 
under Vang, medens de to andre da var gaaet over til Selveje. Møgel
mose og Torndal hørte i gamle Dage til samme Ejerlag, og under 
dette hørte ogsaa Stedet Mosen, hvis Hartk. 1789 var 1-0-2-2, hvil
ket lader fo.rmode, at den er identisk med den Ejendom af samme 
Hartk., som i Chr. Vs. Matr. kaldtes »Skoven<< og ligeledes hørte 
til Vang Gods. Til dette Sted laa der 1662 endnu et Stykke Skov, der 
fra gammel Tid havde været takseret for 10 Svins Olden, men nu, 
da det var stærkt forhugget, kun kunde takseres for det halve; det 
maa være den samme Skov, der sigtes til i Markbogen for Sulsted 
Sogn, naar det her bemærkes, at der til Vang Hovedgaard laa en 
liden Skov af Bog ved Møgelmose i Hammer Sogn. - Paa samme 
Ejerlavs Grund ligger endelig- nord for Møgelmose- nogle Huse, 
der kaldes. V andsted, og af hvilke et i Folketællingen af 1870 sær
skilt bar Navnet Mariendal; men ingen af disse Steder eller deres 
Navne kan vistnok føres over 100 Aar tilbage. 

Gaar vi op over Bakkerne syd for »Mosen«, finder vi der i en 
Række fra Nord til Syd en Del Oldtidsgrave, nemlig Tvillinghøjene 
umiddelbart Side om Side med Sogneskjellet mod Horsens Sogn, 
en stærk ødelagt Langhøj, der muligvis har været en Langdysse, og 
Syd for Tvillinghøjene 3 andre Gravhøje, der ligger paa Attrups 
Jorder. - Noget længere mod Syd, i en Lavning, ligger selve Attrup. 
Denne gamle Gaard er maaske opstaaet allerede i den tidligere 
Middelalder som en Udflyttergaard fra Grindsted eller Vodskov, 
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og dens. Navn maa vist forklares som en Forbindelse af det gamle 
danske Navn Atti og Ordet »Torp«, altsaa som Atti Udflytter
sted, men ellers ved man ikke noget sikkert om Attrup før hen 
i det 16. Aarhundrede, da den var en stor Bondegaard og en Tid 
tilhørte Fru Eline Gøye, efter hvis Jordebog dens Landgilde var 
6 Td. Byg, l Svin og Gæsteri, »12 Heste at holde«. Den maa i 
en Periode have været delt i 2 Halvparter, hver med sin Ejer, thi 
den 28. August 1623 skødede Fru Mette Hardenberg, Predbjørn 
Gyldenstiernes Enke, den ene Halvpart af Attrup til Jørgen Lun
ges Enke, Fru Sophie Brahe. Fra sidstnævnte, der maaske i For
vejen havde den anden Halvdel, gik Gaarden i Arv til hendes 
Datter Fru Sidsel Lunge og fra denne til Jørgen Høg til Skjærsø, 
der 1663 solgte den til Gregers Høg, som straks afhændede den 
til Christen Rasmussen Mule. Dens Landgilde var 1662 forandret 
til 1/ 2 Td. Smør og 6 Td. Byg; Udsæden var da 14 Td. Rug, 
6 Td. Byg, 6 Td. Havre, og Høavlen 90 Læs; selve Gaarden var 
»vel ved Magt« og havde sit eget Møllehus: I Chr. V s Matr. var dens 
Hartk. 16 T d. 3 S kp. 2 F d. 

Af Attrups forskellige Marker findes. paa det ældste Kort (af 
1803) bl. a. afsat Smedfaldet og Ravndals Fald Syd for Gaarden, 
Grønbak og Skovfald Nordvest og Østbakfald Nord derfor. Længere 
mod Nord laa Ulvemosefald, der med østre Ende stødte op til Ulve
mose. Disse sidste Navne er utvivlsomt Minder om den Tid, da 
Ulvene plagede Vendsyssel; en Tid, der slet ikke ligger saa langt til
bage som mange maaske tror. 

Biskop Jens Bircherod i Aalborg fortæller om disse Forhold i sin 
Dagbog for 4. Juni 1695; der var den dag kommen en Rytterbonde 
fra Vendsyssel op til den fungerende Stiftamtmand og havde vemo
digen beklaget sig over, at en Ulv om Natten havde ihjelbidt for 
ham 5 Heste og Hopper, >>Som var alle de Bester, han havde«, og 
Biskoppen tilføjer herved: >>Vendsyssel haver i forrige Tider vaaren 
saa fuldt af stort Vildt, Hjorte, Daadyr og Raadyr som nogen anden 
Provinds, men nu er det hel rart (): sjældent) nogle af det Slags Dyr 
der at antræffe, saa rent haver Ulven lagt dem øde.« Der var da 
ogsaa nogle Aar forinden udkommet en kgl. Frd., der bestemte, at 
enhver der kunde fange eller dræbe en Ulv, paa hvis Grund det end 
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var, skulde den næste Tingdag derefter henbringe den til Herreds
eller Birketing, hvor Ulven skulde »aftages« og Radden paa en Plads 
ved Tinget ophænges, hvorefter det passerede skulde indføres i Ting
bogen og Herredets eller Birkets Bønder give den paagældende 4 Rd. 
for hver gammel Ulv og 1 Rd. for hver ung etc. Skindet af Ulven 
tilfaldt den, som bragte Ulven til Tinge. Som Virkninger af denne 
Forordning ser vi f. Eks. at Povl Nielsen fra Sulsted den 22. Januar 
1689 paa Kjær Herredsting i Biersted lod fremstille en fuldvoksen 
Hunulv, som han havde skudt i Vodskov Skov, og at Jakob Jensen 
i Sulsted den 6. juni 1690 førte Vidner om, at han ved Paasketid 
s. Aa. havde skudt en Ulv mellem Heden og Vestbjerg, hvilken Ulv 
imidlertid efter at være afklædt var opsat paa en Stage ved Vest
bjerg. 1704 blev der fremstillet en gammel Hunulv, som var skudt 
ved Grindsted, og det følgende Aar fandt der efter Eireherods Be
retning en »lystig Ulvejagt« Sted i Vendsyssel, som havde hidlokket 
en Mængde Tilskuere fra Aalborg, ligesom vi hører om flere store 
Klapjagter, der 1754 og følgende Aar blev afholdt øster paa i Kjær 
Herred for at udrydde Ulvene der, men da lakkede det ogsaa mod 
Slutningen af Ulvenes Saga i Vendsyssel, og da man skrev 1800, var 
der næppe flere tilbage. 

Der hørte engang ikke saa lidt Skov til Attrup, og alene til den 
Halvdel, der blev mageskiftet 1623, var der Skov til 42 Svins Olden, 
men det maa jo være gaaet her som de andre Steder paa Egnen, thi 
i Matr. af 1662 nævnes ikke andre Skove til Gaarden end »Attrup 
Eendel«, og den var kun paa 14 Svins Olden. Men noget blev der jo 
altid tilbage, og 1784 nævnes >>en liden Lund eller Skov, kaldet 
Ravndall, af nogle Ege, Esper, men mest Bøgetræer«; derforuden var 
der omkring Gaarden en Del gamle Ellet,ræer, og den daværende 
Ejer, Jacob Chr. Bertelsen, havde foruden at plante nye Træer mel
lem de gamle indtaget 2 Stykker Jord til Skov og beplantet dem, 
hovedsagelig med Elletræer, som var bedst egnede for Jordbunden. 
Disse Plantager er vel de to Stykker Jord umiddelbart syd og sydøst 
for Gaarden, og som paa Kortet af 1803 kaldes Vestre og Østre Eller. 
Ravndal har ogsaa ligget syd for Gaarden, men omtrent 200 Meter 
derfra, og hvad Skov der ellers har været, synes at have ligget i det 
nordvestre Hjørne af den oprindelige Ejendom, :>: oppe i Bakkerne 
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ved de nylig omtalte Gravhøje, i hvis Nærhed »Skovens Fald« er 
afsat paa det ældste Kort. Paa Attrups Jorder var der i Løbet af 
det 17. og 18. Aarhundrede af Ejeren indrettet nogle Huse, hvis 
Beboere fik overladt et større eller mindre Stykke Jord til eget Brug 
mod at forrette Ugedagsarbejde paa Gaarden. Til disse Huse hørte 
»Plovhusene«, der laa henne ved Vodskov By, »Vittrup« og »Sand
huset« oppe ved Sogneskjellet, vest for Ulvemose, samt »Ulvholm«, 
der vel ogsaa maa have ligget der i Nærheden, og endelig >>Tuds
borg«; der var mange af den Slags »Borge« - og for Resten ogsaa 
>>Slotte<< - i det sydlige Vendsyssel, men mange af disse Navne 
kendes dog først fra en senere Tid og er uden Tvivl for de fleste af 
disse Huses Vedkommende opstaaet som Skæmtenavne; i Hammer 
Sogn var der foruden de allerede nævnte ogsaa »Nidborg« nede i 
Nærheden af Fjorden. - Men for at komme tilbage til Attrup havde 
denne efter at være overgaaet til Selvejendom ogsaa erhvervet sig en 
Del Gods, saa at den herefter blev betragtet som en Slags Herregaard. 
Som vi har set, havde den allerede paa Christian Vs Tid Gods i 
Grindsted, senere fik den ogsaa nogle Ejendomme i Lindholm, Gan
drup Mølle m. m. 1792 blev der ydet Hovarbejde af Fæsterne i 
Grindsted og Lindholm, i alt 38 Plovdage, 219 Spanddage og 511 
Gangdage; Antallet af Fæstebønderne var da 9 foruden Husmændene. 

Af de Folk, der har levet som Beboere i Attrup, nævnes 1537 
Anders Madsen, der ogsaa er opført i Ellin Gøyes Jordebog, og efter 
ham kom Jens Andersen, der nævnes 1552. 1610 boede Oluf Munk 
i Attrup. Han var paa Spindesiden vistnok i Slægt med de adelige 
Munker med Vinranken i Vaaben og gift med Bendit Porsdatter af 
Slægten Byrialsen fra Himmerland, og hvis første Ægtefælle var 
Anders Jensen Kierulf i Kornumgaard. Med hende havde han 4 Børn, 
nemlig Peder Munk, der døde som ung, Inger, g. m. Tolder Niels 
Christensen Kierulf, der døde i Sæby, Gjertrud, g. m. Morten Kier
ulf i Ø. Halne, Herredsfoged i Kjær Herred, og Dorthe, g. m. Hans 
Pedersen i Attrup. Efter Oluf Munks Død (ca. 1624) blev Bendit 
Porsdatter en Aarrække boende i Attrup, hvor hun under Kejser
krigen blev udplyndret af Fjenderne, men hun overlod derefter 
Gaarden til sin Svigersøn Hans Pedersen, som 1638 havde den i 
Fæste og døde 1645 efterladende sig Datteren Margrethe. Dorthe 

14* 
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Munk giftede sig da kort efter med Sognets Præst Mag. Erik Nielsen. 
Attrup gik derefter over til en Slægt Mule, der vistnok maa have 
været fra Fyn; den første af Mulerne i Attrup var Christen Rasmus
sen, der oprindelig havde faaet den overdraget paa Livstid, men 1663 
købte den af Gregers Høg. Han var g. m. Margrethe Jonsdatter, i 
hvilket Ægteskab var bl. a. Sønnen Rasmus, og 2 Døtre af Navnet 
Anna, af hvilke den ene blev g. m. Præsten Kjeld Nielsen i Nørre
sundby og den and.en, som blev g. m. Præsten Niels Gram i Biesby, 
blev Moder til Historikeren Hans Gram; en 3. Datter, Margrethe, 
ægtede Niels Svendsen til Østeraagaard. Christen Mule døde 1667 og 
hans Enke 1682, 58 Aar gl. Sønnen »højfornemme« Rasmus Mule, 
der var g. 1. G. m. Anne Christensdatter Bierring, E. e. Søren Ther
keldsen, Forpagter paa Aas, og g. 2. G. m. Maren Pedersdatter 
Holst, solgte 1713 Gaarden til sin Svigerfader, der var Sognepræst til 
Vraa, Emb og Serridslev og død s. A. som han selv, nemlig 1714, 
hvorefter Maren Holst giftede sig med Fuldmægtigen paa Gl. V raa, 
Engelbret Jensen, med hvem hun fik flere Børn. De synes imidlertid 
at have haft økonomiske Vanskeligheder og solgte 1727 Attrup, 
hvorefter de flyttede til Lindholmgaard ved Nørresundby. 

Den nye Ejer, Sr. Peder Hauch, var vist ikke helt fri for at være 
noget af en Bondeplager; han var den 20. August 1728 indstævnet 
af Prokurator Chr. P. Møller af Aalborg efter Øvrighedens Ordre, 
fordi han den 4. s. M. >>paa uchristelig og ulovtilladelig Maade« 
havde med Hug, Pryglen og Slag tracteret og mishandlet« en af sine 
Husmænd, Mads Jensen i det vestre Plovhus, da denne forrettede 
Hovarbejde ved Attrup, og det efter Stævningens Angivende i saa 
høj en Grad, at Madsen Jensen >>moxen vilde blive som Krøbling i 
alle hans Levedage<<. Sr. Hauch gjorde en Del Formalitetsindsigelser 
gældende, men indrømmede dog at have siaaet Mads med en Pisk; 
han vilde ikke have gjort ham yderligere Skade og erkendte over
hovedet ikke at have forset sig, hvorved han bemærkede: >>Thi skulde 
det i Lovens Følge ikke være en Husbond tilladt at straffe en ørkes
løs Tjener, blev Tjeneren med det første Husbond og Husbonden 
Tjener, da de ventelig inden kort Tid blev ruinerede. >>Ved vidner 
blev det imidlertid oplyst, at Sr. Hauch under Høstarbejdet havde 
siaaet Mads med et Piskeskaft, saa at han faldt til Jorden, og der-
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efter tildelt ham flere Slag, og Synsmændene konstaterede, at hans 
venstre Skulder var »ganske i et overalt rødt, saa de ikke kunde 
tælle Slagene; paa den anden Skulder var ogsaa en stor Del >>blod
runden Slag«, ligeledes en Mængde blodunderløbne Slag paa Armene 
og højre Haand, hvor der var aabent Saar etc. - Anledningen var 
den, at en af de Heste, Mads kørte, havde faaet det ene Laar gnavet 
ved, at den var traadt over Skaglen, hvilket Mads ikke var bleven 
opmærksom paa, da han sad oven i Hølæsset. En lignende Medfart 
synes Peder Hauch at have givet en af sine Bønder i Lindholm i 
dennes egen Gaard, men da kneb de:t med Vidnebeviset. Han døde 
1742, 44 Aar gl., hvorefter hans Enke, Ane Cathrine Trap, ejede 
Attrup indtil 1766, da hun skødede den til sin Svigersøn, Jakob 
Bertelsen, der som nævnt forbedrede Ejendommen ved Nyplantning. 
Han døde i Attrup 1785, og hans Enke, Marie Hauch, sammesteds 
1806. Attrup var imidlertid (ca. 1803) bleven solgt til Peder Marqvar 
Ilum, S. af Ditlev Ilum til Rønnovsholm. Proprietær Ilum, der var 
2 Ga!'ge gift, senest med Karen Kristine Larsen af Nørresundby, og 
havde flere Børn, levede endnu 1860 som Ejer af Attrup og var da 
86 Aar gl.; men 10 Aar senere træffer vi i hans Sted den unge Søn
derjyde Hans Henrich Jacobsen, - rimeligvis den Mand, hvis 
Navnetræk tilligemed Aarstallet 1873 findes paa Hammer Kirke
taarn. Jakobsen havde endnu ligesom sine Forgængere stort Folke
hold, men da det bar hen mod Aarhundredets Slutning, var det forbi 
med Attrups Glansperiode, og ved Aar 1889 henlaa den i en yderst 
forfalden Tilstand; dens Bygninger bestod da af 4 adskilte Længer 
paa 1 Stokværk, opført af Egebindingsværk; den østlige Længe var 
Stuehus, og paa den nordlige fandtes Aarstallet 1796; omkring Gaar
den var der endnu Rester af Grave eller Damme(?). 

Attrup laa i gamle Dage ligesom Hammer Præstegaard nær ved 
Alfarvej; umiddelbart nordøst for Gaarden mødtes nemlig Vejen fra 
Kjær Herreds østlige Sogne med den gamle Kongevej, der førte til 
Sæby. Sidstnævnte Vej var for Resten ikke >>kgl. Majestæts Alfar
vej « alene af Navn, eftersom det vides, at flere af Danmarks Konger 
i Tidernes Løb har passeret den med deres Følge, nemlig Christian III 
1558, Christian IV 1598, Christian V 1680 og -85, 1. Gang for at 
inspicere Hals Fæstning, 2. Gang paa Vej til Norge; Frederik IV 
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1702, 04 og 06, ved sidstnævnte Lejlighed for at besøge sin Moder, 
Enkedronning Charlotte Amalia paa Dronninglund; Christian VI og 
Frederik V i Anledning af deres Norgesrejser 1733 og 1749, samt 
Frederik VI, da han i Sommeren 1824 besøgte sine Undersatter i Jyl
land. Og ad denne Vej red en kold Vintermorgen Lars Dyrskjøt i 
Spidsen for alle sine bevæbnede Bønder for at tage imod Svenskerne 
ved Sundby, hvor det blodige Slag stod samme Dag, den 18. Januar 
1644. - Følger vi denne gamle Vej mod vest, kommer vi ind over 
det Dalstrøg, der strækker sig Nord for den gamle Vodskov By. Byen 
Vodskov maa vistnok antages at være en temmelig gammel Bebyg
gelse. N avnet er vanskeligt at tyde - m a aske kan dets første Del 
være det samme Mandsnavn, som findes i Stednavnet Vodstrup -
og Agerskifternes indbyrdes Orden paa Markbogens Tid viser her 
ikke nogetsomhelst Spor af en Rebning, saaledes som man kan træffe 
i Byer, der er opstaaet i Valdemarernes Tid eller senere. Vodskov 
existerede i hvert Fald paa Dronning Margrethes Tid og nævnes bl. a. 
i et Rigens Brev, dateret Aalborg, Mandagen efter vor Herres Him
melfartsdag 1406, om at Kong Erik tildømte Hr. Tuge Basse >>Wod
skoug« med mere Gods, og senere i et Brev dat. Ringsted, Onsdagen 
før Set. Mariae Magdalenæ Dag 1458, hvorefter Hr. Axel Lagessøn 
(Brok) >>fik ald Hr. Tugis Del udi Vodskoug i Kierherrit i Wend
syssel«, det bestod af 2 Gaarde, 4 Boel og 5 Gadehuse. Den 3. Gaard 
i Byen, der paa samme Tidspunkt ejedes af Erik Høg til Langholt, 
var efter Landgilden at dømme ganske utvivlsomt identisk med Bir
gitte Gøyes Gaard og er den Gaard, som nu har Matr. Nr. 2 af Vod
skov. Samtlige Ejendomme var 1662 >>ved Magt« (::>: forsvarlig 
Stand); til den største af Gaardene kunde saas 8 Td. Rug, 51/2 Td. 
Byg og 1 Td. Havre, til de andre 2 noget mindre, til det største Bol 
henholdsvis 31/2, 2 og 1 Td. og til det mindste 2, 1 og tl/2 Td. Hø
avlen var 40 Læs for den største Gaard og 30 for hver af de andre 
samt 10-15 for Bolene. Da Christian Vs Matrikel blev affattet, til
hørte de 2 mindste Bol S. Elkjærs Ejer, og Resten af Byen Arvingerne 
efter Biskop Mathias Foss i Aalborg, og 1789 hørte de samme 2 Bol 
vedblivende under Elkjær, som da var forenet med Vraa, og Resten 
under Kjølskegaard. Gennem de mellemliggende godt og vel 100 Aar 
var Hartkornsfordelingen saa nogenlunde den samme, dog saaledes 
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at den største af Gaardene (6 Td. 7 Sk. 3 F. 1 Alb.) og det ene af 
Elkjærs Bol (2-1-2-0) hver var bleven delt i to lige store Parter. De to 

andre Gaardes Hartk. var mellem 5 og 6 Td., Bolenes 2 a 3 Td.; 
hertil kom 17 Huse, hvoraf 3 med et Jordtilliggende af indtil 1 Skp. 
3 Fd. I Løbet af den følgende Menneskealder begyndte ogsaa her 
Godsejerne at sælge bort af Fæstegodset, og allerede 1815 var der 
kun nogle faa Fæstebønder tilbage i Vodskov, som nu bestod af ca. 
30 større og mindre Ejendomme. Resten af Beboerne var Selvejere. 

Vodskovs 25 Vange blev paa Markbogens Tid dyrket 3 eller -
for de flestes Vedkommende- 4 Aar i Træk, nemlig først med Byg, 
derefter med Rug og til sidst med Havre; hvor Perioden varede i 
4 Aar, dyrkedes der Rug i det 2. og 3. De fleste Vange hvilede der
efter i 4 Aar, andre i 3, 5 eller 6 Aar, men 3 af dem, nemlig Faldet 
og >>Blokkene« (Smaaagrene) sønden Byen samt Hedeagrene, syd for 
de sidstnævnte, var Alsædejord og altsaa stadig under Drift uden 
nogen Hvile, men blev gødede hvert fjerde Aar. Af Navne paa de 
andre Vange skal her nævnes Tingmarken, Agrene ved Pals Dam, 
Agrene vesten Vibusken (:>: Vidjebuskene), sandsynligvis den samme 
Vang, som paa det ældste Matrikelkort kaldes Virager; fremdeles 
Blokkene vesten Møgelbjerg, Tidselbakken, Faldet østen Faaregyden, 
Kløvens Fald, der laa oppe ved den gamle Sæbyvej, i Vinklen mel
lem denne og Vejen ned til Vodskov. K løven, der allerede nævnes paa 
Christian IVs Tid, er vistnok Navnet paa den Kløft, som Sæby
vejen her passerer. Nordøst derfor laa Agrene ved Mosen og Smaa 
Dal; endelig Faldene ved Plovhus og østen Gyden samt de4 »Hauger« 
eller indhegnede Marker, Haugen, Gammel-Haugen. Klauses Hauge 
og Lasses Hauge, der hver hørte til sin særlige Ejendom, hvis Fæster 
var eneste Bruger. 

I Landgilde skulde hver af de 7 Ejendomme svare et Skovsvin 
(>>Brændsvin«) om Aaret, og hver af Gaardene yderligere 10 Kander 
Honning foruden en større eller mindre Gæsteriafgift; af andre Land
gildeydelser forekommer Smør og Havre, men ellers ikke Korn, og 
en af Bolsmændene skulde aarlig opfede en Okse for Husbonden. -
Med Hensyn til Hoveri var Vodskov langt bedre stillet end Grind
sted, eftersom kun 2 af Bønderne var hovpligtige, nemlig Bolsman
den og den ene af Halvboelsmændene paa Elkjærs Stavn med hen-
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holdsvis 1/2 og 1/4 Gaards Arbejde. Det siges da ogsaa i en Ind
beretning af 1735, at Indbyggerne i Vodskov var af »nogenledes god 
Tilstand<<, da de fleste var hovfri, men at de, der var Hovnings
bønder, var »af slettere Tilstand<<. Indbyggerne drev i øvrigt paa den 
Tid foruden Avling og Opfødning af Kreaturer ogsaa lidt Sildefiskeri 
nede paa Fjorden. I Sommeren 1803 blev Vodskovs Jorder opmaalt 
og udskiftede, hvilket yderligere bidrog til deres Opkomst. 

Der var i det 17. Aarhundrede 2 Skove ved Vodskov. Den ene af 
disse hørte 1635 til Fru Sofie Brahes Gods og var paa 38 Svins Olden, 
men 1662 kun paa 12; det er vistnok den samme Skov, der i Ma
triklen af 1680 kaldes >> Vodskov Bys Fællesskov<<, og som paa Mark
bogens Tid kun bestod af nogle Ege og Bøge, der ikke var tjenlige 
til andet end Ildebrændsel og kun kunde ansættes til 3 Svins Olden. 
Den anden Skov hørte 1662 til Erik Høgs Gaard (nu Matr. nr. 2), 
som paa den Tid beboedes af en Mand ved N av n Peder Andersen; 
den havde før staaet til 5 Svins Olden, men regnedes nu kun til 2, 
da den baade var forhugget og hærget af Stormene. Efter en Grænse
udvisning, som 1672 blev afholdt over denne Skov, ser det imidler
tid ud, som om den i tidligere Tider har strakt sig over et ret om
fattende Areal. Det var den, der laa >>østen Tinget<<, og den strakte 
sig fra Kikkenborg mod nord langs Østbjerg Skov, fra hvilken den 
var adskilt ved et >>Kast<< (j: Dige), til Sydsiden af en Høj, de~ 
kaldtes »Skjelhøjen«, fra hvilken Grænsen gik mod øst gennem 
»Skjeldalen«; derefter mod Syd til en >>grimet<< l:,: afmærket) Eg, 
i østre Side af Vejen ved >>Dalen<<, hvilken Vej maaske har været 
Vejen mellem Brødland og Vodskov. Fra den nævnte Eg gik Grænsen 
mod Sydvest ned til »Brokgravbakken«, østen om »Lergraven« og 
videre i samme Retning til Agerjorden og ned til »Vie Busken<< og 
»Kløven«; derfra lige i Syd ned til nogle andre Agre, saa i nordvest
lig Retning over en Bakke til >>Alvejen<< og tilbage til Udgangspunk
tet. - Det havde altsaa i sin Tid været en ret stor Skov, men det 
fremgaar af Forretningen, at der paa visse Strækninger ingen Træer 
var mere. 

Saa gik der noget over et Par Aarhundreder, hvor disse Bakker 
var omtrent skovløse. Saa sent som ved Midten af forrige Aarhund
rede skal der dog endnu have været en Del gamle Træer tilbage, 
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omend de ikke synes at have staaet videre tæt sammen. Man for
tæller nemlig, at da den gamle Skovrider fra Buderupholms Skove, 
Forstraad H . J. Hansen paa den Tid var deroppe for som Statens 
Tilsynshavende at skønne over, hvorvidt det kunde tillades de paa
gældende Grundejere at fælde det, der var tilbage, gik han med 
sine Ledsagere et langt Stykke henover »Skovterrainet« og spurgte 
saa omsider, om de nu ikke snart kom til Skoven. Da han fik til 
Svar, at det var den, de i lang Tid havde spadseret i, erklærede han, 
som var vant til at færdes i de tætte og frodige Skove, at, hvis det 
var det, de kaldte Skoven, kunde Ejerne blot fælde løs saa meget, 
de vilde; og saadan blev det. En gammel Kone inde fra Bakkerne 
kan huske denne sidste Medfart, Skoven fik, og synes endnu, at 
hun kan høre Øksehuggene fra dengang, da de fældede de gamle 
Ege. - Det er imidlertid en Trøst, at Nutiden her som saa mange 
andre Steder har raadet Bod paa tidligere Tiders Ødelæggelser, nem
lig ved en omfattende Nyplantning, saa at de Strækninger, der gen
nem lange Tider henlaa bare og afskallede, nu igen er blevet til 
Skove, vel ikke som i gamle Dage af Eg og Bøg, men N aaleskove 
af Fyr og Gran, der lige saa vel som de andre rummer deres - om 
end mere dystre - Skønhed. 

Mens saa meget i Hammer Bakker er gaaet tilbage, er Vodskov 
gaaet frem, ikke mindst i den nyeste Tid. 1899 fik den] ærnbane
station, og ved denne er der nu opvokset en ny Afdeling af Vodskov 
i Form af en Stationsby. Senere har den faaet sin egen Kirke, der 
ligger vesten for den gamle By, oppe under Bakkerne, hvor den kan 
ses langt bort og med sit slanke Taarn og hvide Murværk tager sig 
paa en Gang naturligt og smukt ud i Landskabet, ikke mindst set 
nede fra Fjorden. Den er opført 1906-9 af Arkitekt P. V. ]. Klint 
i en smuk Kombination af romansk Stil og Gothik, saaledes som 
Tiden har formet saa mange af vore gamle Landsbykirker, indven
dig er særlig Koret stemningsfuldt udsmykket, med et Alter kronet 
af en gylden Vinrankehæk og på Hvælvingen, ovenover et stort og 
farverigt Freskomaleri, udført 1910 af Maleren Rud. Petersen og 
Larsen Stevns, fremstillende den hellige Christophorus, der bærer 
Christusbarnet over Strømmen - Syd for Kirken er der 191 O i 
Stedet for den gamle Skole, der laa inde i Byen, opført en ny, hvis 
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Bygmester er Arkitekt Mørck-Hansen, og som forener en ren og ædel 
Stil med gammeldags Hygge 

At Vodskov er blevet beriget med to saa stilfulde Bygninger skyl
des Sagfører A. Olesen, der herved har udvist saavel Rundhaandet
hed som en varm og forstaaende Interesse overfor det gamle og 
skønne. 

Efter dette lille Sidespring hen i Nutiden vil vi igen vende tilbage 
til gamle Dage og begive os ad Vejen vester ud fra Vodskov By. 
Vi passerer her Nørtoft, Virager og Møgelbjerg, paa hvilket nu 
Sagfører Olesens Villa af samme Navn ligger; disse Steder ligger 
Nord for Vejen, og paa søndre Side har vi Søndertoft og Grøndals
agrene. Naar vi tager videre ad »Alvejen<< mod Vest, har vi mod 
Nord Lergravsbakken og Tingmarken og mod Syd først »Heiselt<<, 
der engang maa have været en Hasselskov, samt Gaarden Skovlund, 
der i Begyndelsen af forrige Aarhundrede er udflyttet fra Vodskov, 
og hvor der i Løbet af samme Aarhundredes 1ste Halvdel er plantet 
en Del Nyskov. Vest for Skovlund ligger Skralbakken (Syd for Ting
marken), og naar vi har passeret den, er vi igen paa det gamle Vej
knudepunkt ved Kikkenborg Høj. 

FORENING 

om Hoveriet til Attrupgaard i Hammer Sogn, 

Kier-H erred, Aalborghuus Amt. 

1. Ved det at Attrupgaards Ejer lader selv drive det meste af denne 
Gaards Avling med egne Folk og Bæster, saa er de faa Hoverie 
giørende Bønder dertil ej inddelt gaardvis, men forrette bemeldt 
hoverie udi visse Pløje-, Spand- og Gangdage uden Hensigt til 
Hartkornet, aarlig saaledes: 

Grindsted Bye Pløjedage Spanddage Gangdage 

Niels Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . 10 46 126 
Poul Sørensen ••• o ••••• o •••••• 5 31 86 
Jens Jensen ••••••••••••••••• o 5 31 86 
Niels Hansen ••••••••••••••••• o 5 31 86 
Christen Ollesen o o ••••••••• o ••• o 5 31 86 
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Desuden forretter efterskrevne 
efter deres Fæstebreves Indhold 
følgende bestemte Arbejde: 

Lindholm 
Peder Knudsen ............... . 
Christen Nielsen Snedker ....... . 
Søren Knudsen ............... . 
Anders Knudsen ............. . 

Pløjedage 

2 
2 
2 
2 

2. For en Dags Arbejde skal følgende ansees: 
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Spanddage Gangdage 

13 11 
12 10 
12 10 
12 10 

a. En Ploug skal daglig pløje 10500 Quadratalen eller til 6 Skip
per Rugland. 

b. Spanddage. - En Harve skal harve daglig 21000 Quadrat
alen eller P/2 td. Rugland. En Vogn hiemfører daglig om 
Høsten 16 Læs i Straa. - Af Høe hiemfører en Vogn daglig 
6 Læs. - Et Læs Korn i Straa skal veje fra 60 til 70 Lispd., 
et Læs Høe fra 50 til 60 Lispd. Under Hiemførselen af Korn og 
Høe forstaaes tillige, at Kiøresvendene selv med fornøden 
Hielp paalæsser Vognen samt uden Hielp afstikker Kornet i 
Attrup Ladegulve eller Stakke og Høet paa Ronderne eller 
andre anvisende Steder, ligesom Kiøresvenden og hielper til at 
samle Høet af Kaabbelstederne. - 20 Læs Giødnings Udførsel, 
naar Vejen er af 1000 Alens Længde, og naar Vejen er over den 
Længde, afkortes et Læs for hver 500 Alen den er længere, an
sættes for en Spanddag. 

Vognen skal være af den Beskaffenhed og paalæsses saa 
meget som Forordningen af 20. Februar 1771 bestemmer. -
Kiøresvenden skal eene aflæsse Vognene og ved Hielp af et 
Hovbud paalæsse samme. Ligesaa mange Læs Blandiord hiern
køres een Dag i Forhold efter Vejens Længde ved Hielp af et 
Hovbud at grave samme. - Een Rejse til Sundbye eller Aal
borg ansees for en Spanddag, - ligesaa til Hals. - Et Læs 
Korn skal være 3 Tønder Rug, 31/2 Tønder Byg, 4 Tønder 
hvid eller 5 Tønder graa Havre. For fuld Læs skal ellers an
sees 700 pds. Vægt. - Et Læs Træe skal være 1/3 Faun. -
10 Læs Tørvs Hiemførsel, enten Knop- eller Sandtørve ansees 
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for en Spanddag, et Læs Tørv skal være 300 Stkr., Knup
tørvene 9 Tom lang, 6 Tom bTeed og 3 Tom tykke. 

c. Gang Dagene: - En Karl skal daglig afmeje Afgrøden af 
14000 Quadratalen eller een Tønde Rugland samt tillige sam
mensætte det af ham høstede Korn og desuden rive Halvdelen 
af den Plet, han har afmejet. - Een Pige opbinder daglig alt 
det Korn een Karl i samme Tid afmejer og tillige river Halv
delen af den afmejede Plet. - Een Karl skal daglig afslaa Af
grøden af 14000 Quadratalen Eng. - 3 Piger skal daglig sarn
menrive i Dynger alt det Græs, som 2 Karle afslaaer, læsse 
det paa Vognen samt strø det paa Tørland i Kobler. - Tre 
Piger skal paa de Steder, hvor Engene ere saa bløde, at Vog
nen ikke kan kiøre deri, rive og ilandbringe paa Høebaarer 
samt strø det i Kobler, samme Karl slaaer. Paa de Steder, som 
ere tørre, at Græsset kan blive liggende for at vejres, skal en 
Pige daglig rive og samle samt strøe i Kobler alt det Græs, 
som een Karl slaar en Dag. - Een Karl skal daglig tærske 
saa meget som, Forordningen af 20. Februar 1771, 3. Tabel, 
Litra A, bestemmer samt enten bonbære Halmen i Gaardens 
Foederbaase eller henstikke samme i de anvisende Gulve. -
En Pige skal daglig rense 6 Tønder Rug, 8 Tønder Byg eller 
9 Tønder Havre. Een Karl bør at grave og een Pige at udføre 
een Dag 2000 Stykker Tørv, 12 Tommer lange, 6 Tommer 
brede og 4 Tommer tykke. - Een Karl bør en Dag at grave 
7 Læs Sandtørve hver Læs 1 O Snese. Med det Dagsarbejde, som 
ikke efter Omstændighederne kan bestemmes, bliver at forholde 
efter den kgl. allernaadigste Forordning af 25. Marts 1791 
dens 5. §-

Dagen skal ikke ansees som aftient, forinden det bestemte 
Arbejde er forrettet og følgelig ifald Reignveir eller anden 
uformodede og uafvendelige Tilfælde hindrer at Arbejdet ikke 
kan fremmes til Dagens Ende, ansees ikke mere aftient af 
Dagsarbejdet end det, som er forrettet paa andre tilsigende 
Tider. 

3. Ugentlig maae ikke fordres meere af hver Mand end det, som her
efter er anmeldt saasom 
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a. I Pløjetiderne 2 Pløjedage, 2 Spanddage, 2 Gangdage. 
b. I Høste- og Høebierringstiderne af Niels Rasmussen i Grind

sted: 2 Spanddage, 9 Gangdage eller 4 Spanddage og 6 Gang
dage eller og 12 Gangdage. De øfrige af Grindsted Bye i Høe
bierringen 2 Spanddage og 6 Gangdage eller og 8 Gangdage. -
I Høsten 1 Spanddag og S Gangdage. 

c. Til Giødens Udagning: Niels Rasmussen 4 Spanddage og 4 
Gangdage, - de andre i Grindsted: 3 Spanddage og 2 Gang
dage. 

d. At blande Giøde: Niels Rasmussen 2 Spanddage og 2 Gang
dage; de øvrige af Grindsted: 1 Spanddag og 2 Gangdage. 

e. Udi den øvrige Tid 2 Spanddage og 2 Gangdage. 
4. Alle de Redskaber, som udfordres til Hoveriets Bestridelse, og 

hvoraf de fleste findes berørt i den kgl. Frd. af 20. Febr. 1771 
dens 3die Tabel, Ltr. C, skal Bønderne anskaffe samt forsvarlig 
holde vedlige og efter sigende medtage. 

S. Hoveriaaret tager sin Begyndelse til hver Aars 1ste Maj. 
Saaledes som her er anført, haver vi underskrevne lovet og ind

gaaet samme Arbejde aarlig at forrette til Attrupgaard med Flid og 
Troskab paa Tilsigende derom fra Hosbonden eller Befuldmægtigede 
uden nogen Slags V eigring og Forsømmelse, som vi her med vore 
Hænders Underskrift bekræfte. 

Attrupgaard, den 21de April 1792. 

Niels Rasmussen. Jens Jensen. 
Poul Sørensen. Niels Hansen. Christen Ollesen. 

Knud Sørensen. Inger Marie Madsdatter med paaholden Pen -
Andres Knudsen med paaholden Pen - Christen Nielsen med paa
holden Pen - som Lauværge med Sl. Peder Knudsens Enke Inger 
Marie underskriver Anders Pedersen af Lindholm. 

Denne Forening har jeg saaledes fra min Side indgaaet, som jeg 
altsaa herved tilstaar og bekræfter. 

Attrupgaard ut supra. 
M. Hauch 

Sl. Bertelsens 
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Arets vigtigste begivenhed var indretningen og åbningen af mu
seumsannekset Haraldslund, Kastetvej 83. Det betød en for

dobling af vort museums udstillingsareal og muligheden for at ud
stille hele serier af sager, som aldrig før har været vist. 

I stueetagen indledes med et rum fra rokoko og nyklassicisme, 
væsentligt møbleret med ting fra Randrup hovedgård, testamenteret 
af afdøde arkitekt Tyge Hvass. Denne samling indgår også i den 
røde empirestue, hvor der også er blevet plads til et par indbyggede 
montrer med 1800-årenes brugskunst. Derefter følger et rum med ud
styr fra senempire, efterfulgt af en veranda med klunketid og børne
ting. »Den gule stue« rummer sager fra 1900-1925, mens Harald 
Jensens spisestue er møbleret som sådan i tung nyrenæssauce fra 1880. 

Overalt følges den kronologiske opstilling af belysning fra samme 
tid som møblementet, begyndende med en venetiansk glaskrone fra 
omkring 1760 fra Kongstedlund, endende med en silkeskærm fra 
samme sted 1922. I vinduerne er udstillet dansk glas i modlys -
hvilket dog slet ikke kan rumme hele museets. glassamling. Hoved
parten står stadig i de gamle montrer i museet på Algade. 

Hele førstesalen er optaget af fotografisamlingen, udstillet i krono
logisk orden, begyndende med litografier og daguerrotypier, endende 
med fotografier fra 1964. Her er et udvalg på ca. 7000 billeder op
hængt, alle med lokalt motiv - en enestående dokumentrække, som 
da også er den del af udstillingen, som længst fastholder museets 
gæster. 

I stueetagen findes også salen til skiftende udstillinger. Her er i 
årets løb afholdt en række særudstillinger, begyndende med »SORTE 
POTTER« arrangeret af museumsinspektør Peter Seebe.rg, Viborg 
Stifts.museum. Derefter »Romanske Stenskulpturer fra Aalborg og 
Viborg Stifter«, fotograferet af Kjeld Helmer-Petersen. I sept-nov. 
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udstilles »Sådan så Aalborg ud«, en række malerier, litografier, teg
ninger og stik af Aalborg gennem 200 år. 

Samtidig med indarbejdelsen af Haraldslund i publikums bevidst
hed foregår naturligvis museets almindelige arbejde uden afbræk. 
Loftsrummet i museumsbygningen på Algade bliver isoleret og får 
indbygget hyldesystem, så en magasinering af folkemuseumssagerne 
efter Dansk Folkemuseums registrant kan gennemføres, ligesom et 
oldsagsmagasin bliver indrettet, så det tidligere oldsagsmagasin i 
kælderen kan lægges til fotoarkivet. 

Hos gdr. Anders Levinsen, Tolstrup, Næsborg sogn, har museums
inspektør Oscar Marseen foretaget partiel undersøgelse af en i nyere 
tid nedgravet langdysse. I undersøgelsen deltog, foruden museets stab, 
tandtekniker Bent Jensen, Løgstør, og stud. mag. Susanne Egelund, 
Københavns universitet. Der blev fundet et rigt materiale af smukt 
ornamenterede lerkarskår af mindst 30 kar fra slutningen af dysse
tid, ravperler og spidsnakkede økser, foruden flintaffald, brændt ler 
og ildsteder, der tyder på beboelse på stedet. 

Statens Vildmosetilsyn, Tylstrup, holder stadig museet underrettet 
om fund under mosens kultivering. Museet har en undersøgelse i gang 
af en formentlig kulsvierplads fra ældre jernalder. 

Amatørarkæologen A. Byrgesen har på en byggegrund i Scheels
mindekvarteret afdækket en indgangsbrolægning til en hustomt fra 
ældre romersk jernalder. Der blev fundet lerkar og lerlåg, som er ind
gået i museets samling. 

I efteråret 1964 fandt A. Byrgesen i en grøfteside i Ådal have
koloni øst for Scheelsminde et rektangulært forgyldt bronzespænde 
med en runeindskrift på bagsiden. Runologen dr. Erik Moltke tyder 
den som: kutis eller futis, antagelig et mandsnavn. Spændet er som 
danefæ tilgået Nationalmuseet. 

I samarbejde med museet har amatører under ledelse af lærer 
P. Jørgensen, Svenstrup, udgravet en overpløjet høj på gdr. Gerhard 
Mortensens mark ved Gl. Viborgvej i Svenstrup. Der blev fundet 
ardspor under højen og fundet en brandgrav fra germansk jernalder, 
indeholdende et hankekar, som er tilgået museet. 

Museets stab har endvidere undersøgt en del Stensatte grave fra 
ældre romersk tid, dels på byggearealerne øst for Scheelsminde, dels 
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på Tiendegårdens marker i Gudum sogn. I sidstnævnte var foruden 
lerkar en velbevaret bronzefibula og bronzenåle. 

Et sammenspil af heldige omstændigheder førte til, at museet i 
løbet af en uge som gave modtog ikke mindre end tre pragtfulde 
bronzehalsringe fra yngre bronzealder - alle med nøjagtig finde
sted. Den første blev fundet af bestyrer Niels Nielsen på Bjørnkærs 
mark i Biersted sogn og af bestyreren og ejerne, frkn. Mariane og 
Dagny Callesen, straks skænket til museet. En omtale i Aalborg 
Amtstidende den følgende dag førte til, at fru gdr. Ragnvald Kron
borg, Holmsøgård i Bonderup, Ø. Hanherred, meddelte, at hendes 
mand på deres mark havde fundet en lignende ring. Samme artikel 
gjorde, at arbejdsmand Edvard Pedersen, Ø. Strandvej, Nørresundby, 
ringede til bladet og meddelte, at han i 1943 havde fundet en lig
nende ring ved Nørlang i Biersted sogn og endnu kunne påvise finde
stedet. 

Sådanne halsringe har været båret som dobbeltringe, hvilket frem
går af både slidmærker og fund af små bronzefigurer. De findes 
også oftest parvis, formentlig nedlagt som offer til en guddom. Finde
stederne er oftest mose eller engdrag, hvilket netop er tilfældet med 
de tre nu fundne ringe. De to ringe fra Bjørnkær og Nørlang er 
fundet så tæt ved hinanden og er hinanden så lig, at det er fristende 
at antage, at de har dannet par og nu er genforenet i museet. 

I fortsættelse af glasværksudgravningerne i Glarbo, Tem sogn, og 
Glargårde, Visborg sogn, har museumsdirektøren med hjælp af mu
seumsassistent Hans Helmer Kristensen, Viborg, undersøgt tomten af 
et glasværk ved Hytten i Glæsborg sogn på Djursland. Det var stær
kere ødelagt end de foregående, men indeholdt dog en velbevaret 
køleovn. Undersøgelserne er hermed afsluttet i marken. 

I Rav mose, Torup sogn, fandt gdr. Uhrenholdt, Frægelund, i 1942 
en destillerhætte til et brændevinstøj af himmerlandsk lertøj. I august 
i år fandt han kraven til samme brændevinstøj på samme plads, og 
det må nu være sikkert, at det hele er smidt i mosen for at gemme det 
for toldere under en visitation. 

En slags arkæologi er det også, når vaskeriejer Hugo Bach, Hals, 
under ombygning af et gammelt husmandssted i Hou, Hals sogn, 
nedtog et stykke væg, muret op af skæretørv i ler, og lod det tilgå 
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museet. Sagn om slige vægge kendes fra hele Nordjylland, men vi fik 
her for første gang lejlighed til at se teknikken. 

Gaver af mange slags indløber stadig. Det er vigtigt, idet de sup
plerer de systematiske samlinger med sager, som ikke kan erhverves 
på nogen anden måde. 

Frk. Anna Dyhr, Løkkegade, har skænket buffet og spisebord i 
nyrenæssance, omkring 1880. De indgår i spisestuen på Haraldslund 
og er lavet på samm værksted som de faste skabe i Harald Jensens 
imponerende stue. Fra Vald. Lar en, Valdemarsgade, har vi modtaget 
Harald Jensens raffcli, som han testamenterede maleren Poul Mel
dahl. 

Det står nu, med begge fotografiske portrætter, og med Harald 
Jensens afgangstegning fra Kunstakademiet i 1865, i forhallen på 
Haraldslund. 

Fru Marie Sørensen, St. Blichersgade 9, har skænket et egetræs
malet hængeskab med oplysning og herkomst fra giverens slægt på 
Hammelmose mark. Fra Aalborg Diskontobank er modtaget en 
lædersofa med panelværk, 4 stole og lysarmatur fra tiden 1900-1925 
- ja, den tid er også museumsmoden nu. En skærsleben gavepokal 
af krystal fra Holmegaard, graveret til bankdirektør Jens Grønning 
i 1910, er modtaget fra dyrlæge Rich. Stenild, og et par likørglas 
fra Aalborg Glasværk 1899 fra gartner A. Strøm, Nibe. En lysekrone 
fra senempire er modtaget fra tømrermester Bælum Petersen, Vej
gård, en flaskekurv fra fru Bankov, Ikast, tidligere Aalborg, og sele
tøj med sølvbeslag fra frk. Dorthea Sørensen, Gammelgård, Gjøl. 
Fra direktør Christiansen, Gistrup, en sort brudekjole. 

En fin dobbeltstilling indtager brugsinventar, som tillige har antik
varisk værdi. Fra guldsmed Birger Mortensen, Bispensgade, er mod
taget en montre fra 1908, som straks blev taget i brug til udstilling 
af museets voksende samling af Aalborg-sølv. Fra Aalborg kommune 
indgik et stålskab med aflåselige skuffer, som passer præcist til mu
seets behov for rum til kartoteker. En regnemaskine fra Aalborg Bys 
og Omegns Sparekasse - fra ca. 1920 - vil dog nok blive for kom
pliceret til daglig brug. 

Museets køb er få, men kostelige. Fire sølvbægre af Aalborg
mestre, sidst på gården Klemmen i Hørby sogn, men gået i arv så 
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længe, at initialerne er uopløselige, er indkøbt. Et er af Hans Thure
sen 1671, to af Steffen Ludvigsen Lemmick 1702 - med graverede 
jagtscener, en hidtil ukendt udsmykning - og et af Jens Kieldsen 
Sommerfeldt. Sølvsamlingen er desuden forøget med en ske af Gert 
Guldsmed 1655. 

Glassamlingen er forøget ved køb af et krus fra renæssancetid, 
antagelig fra et af Frederik U's jyske værker, slået itu, men restau
reret. Desuden er norsk studsglas fra Nøstetangen og et par hidtil 
ukendte vinglas fra Conradsminde samt et hjerte af rødt overfangs
glas, graveret af P. J. Lindstrom på Aalborg Glasværk. En velbevaret 
laterna magica til olielampe og et bord på støbejernsben fra 1860-erne 
er supplement til museets klunketid, ligesom en håndtrukken kaffe
kværn fra en butik i Lindholm. 

Til billedsamlingen er indkøbt et maleri af Vesterå i 1904, malet 
af P. A. Kristensen, og et barneportræt 1844 af Ole Magnus Rasch. 
Men denne yndlingssamling vokser mest ved gaver, således et par 
perspektiver i gouache af snedkermester J. P. Leleurs ejendom i Bæ
lum, skænket af hans søn, pens. postmester Leleur, Hasseris, og tre 
gamle kameraer fra fotograf Andersen, Nibe. Hvad der indkommer 
af fotografier, er uoverkommeligt at nævne- kun at arkivar Dyne
sen og en medhjælper har hænderne fulde med registreringen hele 
tiden. 

Konservator Sylvest Grantzau har deltaget i en europæisk konser
vatorkongres i Vestberlin i november 1964. Arkivar Knud Dynesen 
har været på studierejse til fotografi-arkivet på Hochburg i Wien 
i juni 1965, og museumsdirektør Peter Riismøller har deltaget i Skan
dinavisk Museumsforbunds kongres i København i juni og i nordiske 
søfartshistorikeres arbejdsmøde på Løkkens Vejkro i august. 

Bygmesterskolens elever har i samarbejde med museet opmålt cirkus 
Miehes ridehus i Rold by og Buderupholms hovedbygning. Som sæd
vanlig vil de bedste opmålinger indgå i museets arkiv. 

Museet har i årets løb haft mange besøg af videnskabsmænd og 
amatører med specialopgaver. Fabrikant P. Tichelaar fra Makkum 
i Holland har studeret frisiske fajancer, og mr. George Ryan fra Bo
ston, USA, søgt oplysninger om Budolfi-kirker i Danmark. 15 ameri
kanske amatører fra museer over hele USA studerede museumsteknik 
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og datering, mens 20 britiske amatørarkæologer, indbudt af Det dan
ske Selskab, især interesserede sig for Lindholm Høje. Middelalder
arkæologen Asbjørn Herteig, Bergen, så på glasfundene fra sidste års 
udgravninger, og Broby-Johansen kom med to hold kursister fra Vrå 
Højskole. Ægteparret Ehlers fra Virum søgte oplysninger om nord
jysk pottemageri. Det danske Selskabs årlige sommeruniversitet for 
lærere - mest amerikanere - besøgte museet og fik desuden en 
landsby - i år Volsted - gennemgået og forklaret af Peter Riis
møller. 

Hvad har museet mere bestilt udover at passe de altid løbende 
job, som besigtigelser, registrering, konservering og ordninger? Jo, vi 
har deltaget i Sean Fair med en glasudstilling, som vakte megen op
mærksomhed og presseomtale især i København, samt deltaget i ud
stillingen Hus- Hjem- Hobby i Vejgårdhallen med træskæringer, 
strikkede ting og broderier, arrangeret af S. Grantzau. 

Men vi vil gerne have mange flere besøgende på Haraldslund. 

Peter Riismøller. 

15* 



Dødsfald 
Regnskabs/ører 

Ove Johansen 

Historisk Samfunds kasserer siden 1958, regnskabsfører Ove Jo
hansen, Nørresundby, døde den 8. juni efter kun kort tids sygdom, 

79 år gammel. 
Ove Johansen var norsk født, men kom som ung til Aalborg, hvor · 

han hurtigt følte sig hjemme og efterhånden vandt en stor venne
kreds, navnlig blandt sportsfolk som meget interesseret sportsmand. 
I mange år var han formand for S I F A.- Inden for frimurerordenen 

og ikke mindst som formand for Aalborg Blindekreds har han udført 
et fortjenstfuldt arbejde. - Sit hovedvirke har han haft som 
regnskabsfører i Jydsk Telefon i kontoret på Nytorv, bistået af sin 

dygtige hustru, der overlever ham. 
Det var altså i en sen alder, Ove Johansen blev bedt om at over

tage posten som kasserer for Historisk Samfund, men dette hverv har 
han udført med stor akkuratesse, hvorfor samfundet er ham stor tak 
skyldig. - Bisættelsen fandt sted i stilhed. H. M. 
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»Viborg Landstings Dombøger 1616« 
er af meget stor interesse for den historiske forskning, idet retssager fra herreds-, 
by- og birketing er appelleret til landstinget; men de er ikke altid lette at tyde 
for de arkivsøgende, som ofte har maattet søge bistand hos arkivernes altid hjælp
somme personale. Afdøde registrator Hofman Bang, hvis udmærkede lille bog 
»J ens Sørensen og Maren J ensdatter<< kendes og skattes af alle landsarkivets gæster 
- lavede ogsaa i sin tid et kortfattet register til landstingets dombøger; men 
det var meget kortfattet og angav ofte kun sag og lokalitet og undertiden navne 
paa sagvolder og sagsøgte; men det har alligevel været til stor nytte for mange. 

Naar landsarkivet nu udgiver dombøgerne, er dette et udmærket arbejde, som 
vil finde megen paaskønnelse hos arkivets gæster og andre interesserede. 

Gnaske vist er de enkelte retssager kun behandlet i uddrag; men disse uddrag 
er ofte saa fyldige, at læseren faar et saa godt begreb om tingene, at han kan 
spare sig for at gaa til de originale dombøger og der arbejde sig igennem den sag, 
som han er interesseret i. 

Det er et ganske udmærket og anerkendelsesværdigt arbejde, som arkivar Poul 
Rasmussen her har udført, og det vil være til gavn og glæde for alle interesserede. 

At dombogen indeholder et af Aase Rasmussen udført storartet sted- og per
sonregister, tjener til yderligere lettelse for alle, som vil benytte denne udmærkede 
historiske kilde. 

Enkelte trykfejl - som Hundlund for Hundslund, Brokær for Bredkjær, Grad
skov for Graaskov - kan jo ikke undgaas i et værk, der indeholder tusinder af 
navne, og hvor der ofte staves forskelligt af de gamle tingskrivere. 

Kr. V ærnfelt. 

»Dansk Tidsskrift Index«. 
Denne fortegnelse over danske ridsskrifter har nu i oktober udsendt sin 50. år

gang, og der er god grund til at omtale disse publikationer i anledning af jubilæet. 
Det er mange år siden, vi fik vor årbog optaget i dette efterhånden omfattende 
værk. 

Dansk Tidsskrift Index udkom første gang i 1915, udarbejdet i Statens Biblio
tekstilsyn af to mænd, som senere skulle få afgørende betydning for dansk biblio
teksvæsen, nemlig landets første biblioteksdirektør Th. Døssing og dets første 
rigsbibliotekar Svend Dahl. Sidstnævnte afløstes i 1925 af en tredie af biblioteks
væsenets markante skikkelser, nemlig senere biblioteksdirektør Robert L Hansen. 
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Dansk Tidsskrift Index udarbejdes nu i Bibliotekscentralen. Stofmængden er 
vokset fra 165 registrerede tidsskrifter i 1915 til ca. 300 i 1965. Enkelte norske 
tidsskrifter registreres sammen med de danske. En række fremtrædende svenske 
tidsskrifter blev på samme måde registreret i en årrække, indtil en svensk tids
skriftindex begyndte at udkomme. 

Med sin registrering af alle væsentlige faglige artikler i så stort et antal tids
skrifter indgår Dansk Tidsskrift Index som et betydningsfuldt led i den danske 
nationalbibliografi. Udgivelsen støttes da også af offentlige midler. 

Dansk Tidsskrift Index står til rådighed på alle biblioteker med læsesal eller 
større håndbogsamling. 

Henrik Møller. 

»Livø. Dens historie i korte træk«. 
Denne lille bog på 24 sider, der er skrevet og udgivet af lærer A. Spanggaard, 

Livø, er trykt på krideret kunsttrykpapir. Den skildrer øens særegne natur og 
giver et rids af dens historie, til dels grundet på den mere udførlige artikel, inspek
tør H. Leth skrev i vor årbog 1914, bind I. - Den smukke lille bog, der er ud
styret med kort og billedstof, tilbydes vore medlemmer til favørpris 4,50 kr., frit 
tilsendt fra forfatteren ved betaling i frimærker eller check. I boghandelen ko
ster den 6,50 kr. 

H. M. 



Litteratur om 
Aalborg og Aalborg amt 1964-6 S: 

Redaktøren i samarbejde med Det nordjyske Landsbibliotek. 

AIS Aalborg Portland Cement Fabrik 75 !ir. (i: Tidsskrift for Industri, 1964, 
side 418-20.) 

Hasseris Kommune: Byplanvedtægt nr. 2 for Hasseris Kommune. 1964. 11 sider 
+ 2 bilag. Dækker området Hasseris Villaby. 

Nic. Hurup: Et blad kom til verden, blomstrede og døde. Aalborg Venstreblad. 
(i: Pressehistoriske afhandlinger. 1964. Side 92-107, il!.) 

Henning Knudsen: Officinelle epistler foranlediget af tvende jubilæer på Løve
apoteket i Aalborg. Et lidt forsinket halvandet sekels og et kvart. 1965. 21 sider, 
illustreret. 

Digte. - Udsendt i anledning af apotekets 150 aars jubilæum den 15. juli 1964 
og apoteker Gustav Rasmussens 25 aarsjubilæum den l. februar 1965.- Illustre
ret af Henning Knudsen. 

Konkurrence om en bydel i Aalborg. Indbydelse til nordiske arkitekter til en 
offentlig projekt-konkurrence om forslag til en vej- og bebyggelsesplan for et areal 
ved Nørre Tranders by ... 1964. 9 sider, illustreret. 

Kristensen, Børge og Leo Wad: Magister Thøger Pedersens ligsten. [Budolfi 
kirke.] (i: Pædagogik og fag. Tidsskrift udgivet af Aalborg Seminarium, nr. 1, 
side 6-13, 1965.) 

Oscar Marseen: Lundegaarde-gravpladsen fra yngre romersk jernalder. (i: Kuml. 
1963. side 33-36.) Om udgravninger i Nøvling sogn. 

Moltke, Erik Runeindskriften på rosetfibulen fra Nøvling. (i: Kuml. 1963, side 
37-41.) 

Finn Monnies: Budolfihus, Aalborg. Arkitekter: Torben Stokholm og Chr. Peder
sen. (i: Arkitektur, årg. 8, side 29-36, 1964.) 

Finn Monnies: Stadionanlæg i Aalborg. Arkitekter Torben Stokholm og Chr. Pe
dersen. (i: Arkitektur, årg. 8, side 37-48, 1964.) 

Nordjysk Universitet. Omrids af det nordjyske universitet. En redegørelse fra 
Nordjyllandsudvalget for højere læreanstalter. 1965. 119 sider. 

Nørresundby kommune. Bygningsvedtægt for Nørresundby Købstad. 1964. 22 sider 
+bilag. 
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Olsen, Olaf: Fyrkat. (Nationalmuseets blå bøger.) 2. reviderede udgave. 1965. 16 
sider, il!. 

Knud Pedersen: Breve fra fængslet. 1964. 132 sider, il!. 16-årig fribedskæmpers 
fængselstid i Nyborg Statsfængsel. Churchill-klubben.) 

llKnud Pedersen : Churchill-klubben. Ny udg. 1965. 128 sider, ill. 

Gottfr. Preysz: Efterretninger om samtlige eiere af Svane-apotheket i Aalborg 
fra 1670 til 1841. Udarbejdet til ære for herr cencelliraad apotheker Christopher 
Strøyberg og fru cancelliraadinde Else Johanne Strøyberg født Kjellerup. 1965. 
60 sider, illustreret. (Særnummer af: Theriaca. Samlinger til farmaciens og medi
cinens historie.) 

Præsteindberetninger om fæstegods m. v. i Vendelbo Sti/t 1568 og 1599. Udgivet 
af Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie. Ved R. Rise 
Hansen. 1964. 304 sider. 

Holger Rasmussen: Fiskeretssager ved Nibe birk i 1600 og 1700 tallet. At løse 
garn i bunde og tage garn i land. (i: Bol og By, bd. 5, 1964, side 71-84.) 

Peter Riismøller: I dagslysets tjeneste. 1964. 16 sider, il!. Udsendt i anledning af 
glasfirmaet Thorvald Pedersens 50-års jubilæum. 

Carl Raaschou. Ved det indre hav. Historiske klip fra Himmerlandskysten. 
[Als sogn.) 1965. 96 sider, il!. 

Aalborg Stiftsbog 1964. 1964. 

Aarbøger for nordisk Gidkyndighed og Historie . 1963: 

Museumsinspektør Th. Ramskou: Bronzefund i Hvarre mose, side 101-18. 

Museumsinspektør Th. Ramskou: Et rektangulært spænde fra Scheelsminde, 
Aalborg, side 119-21. 

Museumsinspektør Erik Moltke: Runeindskriften på spænde fra Scheelsminde, 
Aalborg, side 122-24, il!. 

Turistforeningens Årbog 1965: Museumsinspektør Bjarne Stoklund: 
Bronzealderlandsbyen Borremose, side 32-33, il!. 
Forfatteren Niels Th. Mortensen: Om Johs. V. Jensen, side 122-24. 

Skalk. Nyt om gammelt. Nr. 1, 1965: Oscar Marseen: Opklaret terningefund 
Nøvling, side 19, il!. 

Skalk. Nyt om gammelt. Nr. 2, 1965: Aalborg-spænde, bronzefund med runer 
omkring år 700, side 13, il!. 

Skalk. Nyt om gammelt. Nr. 3, 1965: Den hellige kilde i Skørping, side 28. 

Livø, dens historie i korte træk. Samlet og udgivet af A. Spanggaard, 1963. 
24 sider, ill. 

Statistiske og økonomiske efterretninger om Aalborg. Udgivet af Aalborg sta
tistiske kontor, 27. årg. 1965, hæfte 1-5. 



Lokalhistorisk litteratur 233 

Nyt!lrstryk : 

Henry Lauritzen: Spillekort. 1964. 18 sider, il!. Illustreret af forfatteren . (Aksel 
Schølins bogtrykkeri.) 

P. M. Kr. Lundsgaard: Lorens Mejers bande. Aalborgs skræk i begyndedsen af 
forrige hhundrede. Udsendt af Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri. 1964. 58 sider, 
il!. - Sammendrag af en· serie artikler i Aalborg Amtstidende i 1914. 

Carlo Wognsen: Aalborg - s;1dan set ... Tekst og tegninger. Udgivet af Wilh. 
Burmesters Bogtrykkeri. 1964. 21 sider, il!. 



Meddelelser fra styrelse og redaktion 

Vore to udflugter 
Sallingslands 2 berømte .herregårde, Spøttrup og Knas, og den kønne landsby

ki rke i Lime vnr m&lene fo1· vor heldags-udflugt søndag den 23 . maj. 
Tilslum ingen Yar stor, vel ca. 200 delragere, s[ der •iser sig som .i t idligere llr 

at det var en god ide vi gennem-førte for lO lir siden, nemlig at give vore med
lemmer mulighed for 2 udflugter, og ar heldagstu renes m&l var historiske reder 
uden for amtet. 

I 4 busser og et stort antal private biler k.øn es over Skal , Vorde og Ørslev
kloster til Spøttrup, hvis historie blev skitseret af ationalmuseers repræscntnnt 
på borgen fru Helene Vedel. - Efter besøg i unehaven og den farveprægrige 
løgpark spistes den medbragte frokost i borgens rcsraurnnt og s, fonsartes til 
Lime, hvor førstelærer Enna Jensen tog mod os. Vi samledes i den arkitektonisk 
sjældne landsbykirke, og her og under den følgende rundgang gav Enna Jensen os 
indblik i kirkens uregelmæssige muropbygning af granit med speciel engelsk
normannisk stil i norddørens bue med profilerede tandsnit. Kirken er en af vort 
lands ældste, omkring år 1100, med rig stenhuggerkunst. 

Under ledelse af Enna Jensen besøgtes Kaas, der var stamsæde for slægten af 
sammes navn. Som et torneroseslot med næsten tilgroede voldgrave ligger det i det 
lave land ud mod Kaas Bredning, et meget naturskønt område. 

Ved dagens afslutning ved et kaffebord i Skive takkede formanden, overbiblio
tekar Johs. E. Tang Kristensen, lærer Enna Jensen for dagens gode udbytte, og 
skoleinspektør Kr. Værnfelt motive-rede et leve for vort fædreland. 

Gennem Gunderup sogn og besøg på herregården Revsnæs var emnerne for 
eftermiddagsturen lørdag den 11. september. Og trods den forsinkede høst deltog 
ca. 125 i turen, som gengives efter redaktør Kofod Larsens referat i Aalborg 
Stiftstidende: 

Lærer Henrik Møller, der i mange år var skolemester i Gunderup sogn, som 
han med sin dybtgående historiske interesse har indgående kendskab til, havde 
planlagt efterårsturen. Ca. 125 medlemmer deltog. Der blev gjort holdt ved min
desmærket for stavnsbåndets ophævelse i Lundby Krat. Den store sten, der blev 
rejst på 100 års dagen for ophævelse af stavnsbåndet 20. juni 1788, blev hentet fra 
Vårst mark, hvor den var overligger på en runddysse. 6 spand heste for en 
plankeslæde slæbte den om vinteren til Fjellerad, og herfra kørte kolonihavernes 
fader, vognmand Jørgen Berthelsen, Aalborg, på sin blokvogn stenen til Lundby 
Krat. - Næste stop var ved mindekorset ved Lundby, rejst til minde om de 
danske soldater, der faldt her 3. juli 1864, da prøjserne drog gennem Jylland. 
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Henrik Møller redegjorde for den tragiske træfning, og derefter besøgtes det min
desmærke, der er rejst for de faldne på Gunderup kirkegård. - I kirken fortalte 
lærer Henrik Møller dennes historie. Den er blevet kaldt Himmerlands domkirke, 
fordi den er den største i landsdelen og har hørt direkte under bispen i Viborg. 
Den store runesten i våbenhuset har stået på Håls mark, rejst over en høvding 
Abe omkring år 800 af stedsønnen Toke og over dennes mor Tove. - Noget sær
ligt er kirkens altertavle fra 1538, en fløjtavle, som var kasseret for ca. 150 siden, 
men for 25 år siden blev genopsat, nænsomt restaureret af kirkemaler Johs. Madsen 
og billedskærer Jahn, begge Aalborg. Et prægtigt stykke kirkeinventar. 

Turen sluttede med besøg på herregården Revsnæs. Den har en ca. 100 m lang 
lade opført i skønt bindingsværk af egetræ, bygget 1612.- Godsejer Rolf Westen
holz tog imod gæsterne og fortalte gårdens historie i store træk. Fra omkring år 
1400 var den i den berømte Seefeld slægts eje i over 250 år. Westenholz-slægten 
har været ejer siden 1853. 

Rektor Kaj Løber bragte en hilsen fra samfundets formand overbibliotekar 
Johs. Tang Kristensen, der var forhindret i at være med, og han takkede lærer 
Møller for hans planlæggelse af turen og for hans redegørelse af dens seværdig
heder. 

Som sidste år kan vi også i år takke forrige års kontingentforhøjelse og yder
ligere tilgang af nye medlemmer for, at vi igen kan udsende en fyldig årbog. 
Endvidere retter vi en særlig tak til amt, kommuner, banker, sparekasser og andre 
institutioner og firmaer for økonomisk støtte til vor virke. 

Denne årbog er bind XXVI, idet vi lader årbogen udgøre et selvstændigt bind. 
Igen i det forløbne år har adskillige af vore medlemmer været efterladende med 

betaling af kontingent. Vel sagtens fordi de ikke har læst disse nødvendige med
delelser fra samfundets ledelse. Vi har derfor i år lagt en særligt trykt meddelelse 
i årbogen og håber så for medlemmernes egen skyld, at den bliver fulgt. 

Alligevel gentager vi her: 
For at spare Dem for den dyrere postopkrævning udsender vi årbogen som 

tryksag vedlagt indbetalingskort til indsendelse af kontingent og tryksagsporto. 
Indsend dette omgående! For har kassereren ikke inden en m!ined modtaget det, 
kommer der en opkrævning på beløbet plus den ny porto, 1,55 kr. Kassereren 
måtte sidste år sende adskillige sådanne opkrævninger. Spar ham og Dem selv for 
dette! 

Vi kan tilbyde vore medlemmer følgende endnu ikke udsolgte årbøger til favør
priser: 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929, 1931, 1932, 1933, 1938 a l kr. pr. stk. 
1946 til 1952, 1954 til 1959 og 1963 a 3 kr. pr. stk. 1964 a 5 kr. Den store jubi
læumsårbog 1962 10 kr. pr. stk. - Vi har en rest af Seidelins fortegnelse over 
litteratur vedrørende Aalborg amt i tiden 1656-1935 (ca. 1500 titler). Send 40 øre 
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i frimærker til porto, og den kommer gratis. - Af festskriftet til arkæologen 
Vestergaard Nielsen, Aars, har vi en lille rest nummere-rede eksemplarer; de fås 
for 2 kr. pr. stk. plus 40 øre til porto. Festskriftet indeholder bl. a. 8 artikler af 
kendte historikere. - Alt ved henvendelse til kassereren, landbrugskandidat 
J. Jeppesen Jensen, Læsøgade 15, Aalborg. 

Om udsolgte årbøger kan der rettes henvenddse til redaktøren, der har forbin
delse med antikvariater. 

Vi gør igen opmærksom på følgende favør-tilbud til vore medlemmer: 
>>Fortid og Nutid«, det historiske medlemsskrift, kan der abonneres på for 15 kr. 

pr. år (bogladepris 25 kr.), stort format, kommer to gange om året. 
E. Kroman: »Skriftens Historie i Danmark fra Reformationen til Nutiden<<. 

10 kr. (Bogladepris 18 kr.) 
Holger Hjelholt: »Skriftprøver«. 6,80 kr. (8,50 kr.) 
Helge Søgaard: »Litteraturvejledning for kulturhistoriske Provinsmuseer«. 5 kr. 

(8,50 kr.) 
»Nationalmuseet og den lokale forskning<<. 2 kr. 
Register til »Fortid og Nutid<<, bind I-XVII. 2 kr. 
Knud Prange: »Heraldisk Nøgle til Nyt Dansk Adelslexikon«. 16 kr. (27 kr.) 
»Dansk Navneskik«. 5 kr. 
H. Hansen: »Om Opbevaring og Ordning af Købstadsarkiver«. 2 kr. 
S. Nygaard: »Anvisning til at drive historisk-topografiske Studier«. 2 kr. 
Bauer: »Calender for Aarene indtil 2200 e. Kr.« (fototeknisk optryk). 12 kr. 

(20 kr.) - Forannævnte skrifter fås ved henvendelse til Landsarkivet, Viborg. 
»Arv og Eje<<, Dansk museumsforenings fine årsskrift, kan der tegnes abonne

ment på til favørpris 10,75 kr. pr. årgang (bogladepris 15 kr.) ved henvendelse til 
museumskonsulent P. Halkjær Kristensen, Nationalmuseet, København K. 

»En dag i Vitskøl kloster bør blive læst af vore medlemmer. Den duplikerede 
bog med tegning af klosteranlægget er udarbejdet af vesthimmerlændingen fhv. 
lærer J. Chr. Myrhøj og giver et fint billede af klosteret og dets liv omkring 1250. 
Den er ikke i boghandelen og fås kun hos forfatteren, »Skovhytten«, Skive (5 kr.) 

Vi gør igen opmærksom på, at størsteparten af vort lands forskellige historiske 
samfunds årbøger findes på Det nordjyske Landsbibliotek, og at disse skrifter og 
for øvrigt alle historiske skrifter kan lånes på biblioteket eller det lokale biblio
tek, der gratis skaffer de ønskede bøger. 

Vi beder igen vore medlemmer lægge mærke til følgende: Ifølge fredningsloven 
af 1937 er alle fortidsminder fredede. Der kan idømmes pligt til restaurering og 
store bøder, dersom man beskadiger eller ødelægger oldtidsgrave eller andre for
tidsminder. I 1961 kom et tillæg til loven, og her hedder det, at der inden for 
en omkreds af 100 m fra jordfaste fortidsminder ikke uden tilladelse fra fred
ningsnævnet må opføres bygninger, skure, master og lignende eller foretages be-
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plantninger, ændringer i terrænet eller andet, der i væsentlig grad kan virke skæm
mende eller ødelæggende på disse minder. - I øvrigt henviser vi til andre vigrige 
bestemmelser i 1937-loven, gengivet i årbog 1962, side 226. 

Historisk Samfunds ledelse: 

Overbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen, Nørresundby, formand. 
Rektor Kaj Løber, Aalborg, næstformand og sekretær. 
Konsulent J. Jeppesen Jensen, Aalborg. 
Lærer Henrik Møller, Aalborg, redaktør. 
Skoleinspektør Kr. Værnfelt, Aalborg. 
Overlærer Viggo B. Qvist, Aars. 
Rentier Thomas B. Thomsen, Ulsted. 
Skorstensfejermester Thomas Møller, Sulsted. 
Rentier Chr. Kollerup, Vilsted. 
Gårdejer Regnar Pedersen, Nysom. 

Forretningsudvalgets adresser: 

Johs. E. Tang Kristensen, A. C. Jacobsensvej 16, Nørresundby, tlf. 12 80 27. 
Kaj Løber, Katedralskolen, Aalborg, tlf. 12 28 36. 
Konsulent J. Jeppesen Jensen, Læsøgade 15, Aalborg, tlf. 13 80 22. 
Henrik Møller, Teglvænget 17, tlf. 12 66 60. 

Red aktionsudvalget: 

Lærer Henrik Møller (redaktør). 
Skoleinspektør Kr. Værnfelt. 
Overbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen. 
Rektor Kaj Løber. 

Artikler og andet vedrørende årbogen bedes sendt til Henrik Møller under 
ovenstående adresse. 

Rettelse: 

Billedteksten side 37 skal være: Erik Ladefoged til højre i billedet; manden til 
venstre hans nabo husmand Chr. Eriksen. 



Sammendraget driftsregnskab 
for året l. april 1964 - 31. marts 1965 

K r. Øre 

UDGIFTER INDTÆGTER 

Årbogen - Tryksager: Tilskud 

Redaktørhonorar ............... 700,00 fra staten ............... . ...... 1.995,00 
Forfatterhonorar ............. .. 2.440,00 - amt og kommuner ..... ..... . 3.240,00 

Trykkeriudgifter, klicheer m. m ... 18.116,85 - banker og sparekasser ........ 1.150,00 
21.256 85 - institutioner og firmaer . .. .... 750,00 

Kontorartikler, porto m. m . ...... .• . ... . . . 643 59 
Udsendelse af årbogen ............... ~-:": 1.608 00 Medlemskontingent .................... .. 

Møder og lignende ....... . . ........ ....• 301 07 Salg af ældre årbøger . . ............. .. ... 
Repræsentation ........... .... . . .... ... . 202 00 Renter af sparekasse- og girokonto .. . .... .. 

Udflugter, annoncer m. m ... .. . . . .... ..... 398 00 Refunderet forsendelsesudgifter .... . . ..... . 

Diverse udgifter ............ .. .. ......... 660 57 Refunderet papirafgifter ..... ............. 

25.070 08 

Soldo" '""'•" ciil965-66 ----- - - - ---- 13.848 o~ Overført fra 1963-64 ..... . ... .... . ..... . . 

38.918 11 
·--- .. _ 

Regnskabet er gennemgået og har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Kassebeholdningen, kr. 13.848,03 er til stede. 

Aalborg, den 25. oktober 1965. Aalborg, den 20. august 1965. 

A. B. Holm. J. Gregersen. J. Jeppesen Jensen. 
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Albæk hovedgaard, 126. 
Andersen, Anders, abbed, Vitskøl, 6, 25 f., 

121. 
Andersen, Bertel, drabsmand, 52, 53, 72. 
Andersen, Thorkild, 53. 

Bakgaarden, Svenstrup sogn, 133. 
Beldring, Hans, regimentsskriver, 28. 
Bendtzen, slægt i Lindholm Mølle, 45 f, 
Bertelsen, Jørgen, vognmand, 8, 234. 
Bille, Sten, søofficer, 1803 deputeret i 

admiralitetskollegiet. 1829 admiral. 1831 
geheimestatsminister, 107. 

Bjelche, etatsraad, 6, 71. 
Bjergby kirke, 144. 
Blødens pæle. Vinterhavn for grønland· 

ske handels skibe. Senere almindelig 
ankerplads, 99, 108, 116. 

Boerup, const. birkedommer i Hals, 100, 
103. 

Brandt, Johan Pedersen, kØbmand, 26. 
Broch, Axel Lagesen, 6. 
Brudekilde, 153. 
Brødland, slægt i Lindholm, 34, 35, 40. 
Brønnum, Andreas Peter, overlods, 99, 

100, 101, 102. 
Børglumkloster, 6, 22. 

Christensen, Jacob, bondemand, 139, 145, 
Christensen, Niels, møller i Lindholm, 

43 ff. 
Christensen, Palle, paa Lindholmgaard, 

23, 32. 
Christensen, Søren, bondemand, 139, 145, 

146, 147. 
Claussen, Chr., skipper i Hals, 111. 

Dahl, Chr., sogneraadsformand, 20. 
Dahlberg, Erik, svensk geograf, 92. 
Dania, kro i Hals, 116. 
Dorff, Ane Christensdatter, 24, 56. 
Dresing, Frederik Nicolai, statsrevisor, 

66. 
Dreyer, W., læge, 144. 
Duus, Jens, løjtnant, lodsoldermand, post· 

mester, militskommandant, dannebrogs
mand, 106, 107, 108. 

Duus, Nikolaj, kammerråd, godsejer, 99, 
101. 

Dyrskjøt, Peder Larsen, 72. 

Egeløv, A., provst, 140. 
Ellebæk, 87, 88. 

Emmiksen, Erik, herredsfoged, 53, 54, 71. 
Erik Ladefogeds Gaard, 6, 7, 9, 10 f., 

38 f. 
Farstrup præstegaard, 133. 
Flamsholt i Torslev sogn, 126. 
Forpagter, slægt i Lindholm, 36. 
Kong Frederik d. Niende, 160. 
Fribert, H. R., strandvagtmester i Hals, 

sekretær for Hals havneudvalg, 120. 
Friis, Chr. til Halkær, 127. 
Fyrvæsen ved Hals, 91, 92, 116. 
Færch, godsejer, Hals Ladegård, 111. 
Færgested, 105, 119. 

Geersdorf, baron, 6, 71. 
Gerner, Henrik, biskop, 150. 
Gildsig, Chr. Jensen, 24, 25 ,57. 
Gildsiggaard, 78 ff. 
Gjørup, borgmester, 6, 38. 
Gleerup, Jens, til Bjørnkjær og Rødslet, 

22, 23, 32, 38, 71. 
Gleerup, Seve'l'in, 8. 
Gregersen, Gudrun, forfatterinde, 158. 
Grønlandslykke, gård i Hals sogn, 99. 
Guldharald, dansk prins, sønnesøn af 

Gorm den Gamle, 91. 
Gunderup sogn, 234 f. 
Gunderupgård, 131, 151. 
Gyldenstjerne, Henrik, til Aagaard, 22, 

26. 

Hansen, C. Rise, overarkivar ved Rigs
arkivet, 91, 120. 

Hansen. Martin A., forfatter, 136, 139, 
160. 

Hansen, Peter Woerså, skipper i Hals, 
111. 

Hansen, Vige!, skipper, skibsreder i Hals, 
111. 

Harald Gråfeld, norsk konge, 91. 
Haraldslund, Kastetvej 83, 222 f. 
Hass, Christian Frederik, 126. 
Haubro kirke, 140. 
Hauch, Lars B., amtsforvalter, 23, 43. 
Hauch, Ulrich Chr., til Klarupgaard, 23, 

32. 
Haugsted, Ejler, bibliotekar, 139. 
Hemdrup, Salling sogn, 133. 
Hessel, 150. 
Hillerup, Niels Friderick, herregårdsslag

ter, 150. 
Hirsholmene, 128. 
Hjorth, Jens Christian, 132. 
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Holm, Frantz, Thomasen, 128. 
Holmager, Bislev sogn, 133. 
Hornsgaard, 121, 123. 
Hornskovgaard, 121, 123, 124, 125. 
Hornskovhus, 122. 
Hovalt, Anders Thomsen, 60. 
Hundslund kloster, 85. 
Hvass, Tyge, arkitekt, 222. 
Hvolbøll, P. E. til Ørndrup, 133. 
Hvorup, 14 ff. 
Hiibertz, Jacob, købmand, 6. 
Høeg, Anders Jensen, købmand, 29, 30. 
Høeg, Jens, til Vang, 6. 
Høeg, Pede·r, henedsfogcd, 24 56. 
Høeg, Søren, HerTcdsfoged, 22, 24, 56. 
H!)y, Anders S~n·ensen, sognefog-ed, 68, 

73, 75. 
Haakon Sigurdsøn (Jarl), norsk stormand, 

91. 
lllum, Peder Hansen, 61, 62. 

Jensen, Aksel distriktsfyrmester i Hals, 
formand for Hals havneudvalg, 117. 

Jensen, Engelbrecht, 30 f. 
Jensen, Peder, tømrermester i Hals, 113. 
Joen Rytterbonde, hans slægt, 38 ff. 
Johansen, Ove, regnskabsfører, 228. 

Karlsdahl, 152. 
Karmark, Jens, degn, 56, 57. 
Kausman, 0., direktør. 
Kierulff, Iver, herremand, 151. 
Kirkestævne, 143. 
Kier, Anders Stigaard, sagfører, 132. 
Kler, Niels, 132. 
Kierulf, Iver Jacob, 131. 
Klerulf, Kristen Bjerrum, 132. 
Kierulf, Mette, 131. 
Kjeldsen, Matthias, hen·emand, 151. 
Kjeldsen, 'Peder til i\1'.ol1,raard, l.31. 
Kjeller1r1>, Jacob, over·køl>ma.nd, 107, 127. 
Kjær· gaard, 7, 35, 36, 45. 
Kjærulf, Maren Bertelsdatter, 27, 34. 
Kjærulf, Niels, gaardmand, Sundby, kØb· 

mand i Aalborg, 33, 71, 76. 
Knudsgaard i Voerbjerg, 39 f., 74, 75. 
Kongstedlund, 222. 
Kordtsen, K., lærer, 148. 
Kællingstenen, 78. 
Kålund, Chr. Fr., herremand, 150. 

Ladefoged, Erik Jensen, sognefoged, 11 ff. 
Ladefoged, slægt i Lindholm, 37 f. 
Larsen, Christen, i Uttrup Søndergaard, 

88. 
Larsen, Laurits M., 133. 
Larsen, Thomine, f. Nielsen, 133. 
Lars Matros, 16, 17. 
Lassen, Carsten We·rchmester, 57. 
Lassen, Peder Thogersen, 6, 23, 126. 
Lercke, Peder, herremand, 150, 156. 
Lercke, Vine., herremand, 150. 
Llgtræer, 145, 146, 147. 

Linde, Knud til Egensekloster, 126. 
Lindholm, 5 ff. 
Lindholmgaard, 6, 7, 22 ff. 
Lindholm Høje, 48 f. 
Lindholm Mølle, 39 ff. 
Livø, 230. 
Lund, Marie, født Gleerup, 127. 
Lund, Michael Laursen, 64 f. 
Lund, Peder til Kyø m. v., 127. 
Lunde, Johan, biskop, 160. 
Lynnerup Nielsen, L., folketingsmand, 10, 

18, 89. 
Lærke, Laurs, tømrermester i Hals, 103. 
Løvenørn, Poul, søofficer, fra 1812 kon· 

treadmiral, 1816 deputeret i kommerce· 
kollegiet, medlem af Institut de France, 
101, 105. 

Hr. Mads, 147, 154, 159. 
Madsen, Johs, kirkemaler, 139, 143. 
Margrethe, dronning, 5. 
Mariager kloster, 149. 
Mariesminde, 8, 65. 
Marseen, Oscar, museumsinspektør, 51. 
Moltke, Adam Gottlob, lensgreve, eje1· af 

Hals sogn, 99. 
Moltke, Adam Ludvig, officer, komman· 

dere•nde general i Nordjylland 1800-
1808, 103. 

Moltke, Caspar Herman Gottlob, greve, 
ejer af Hals sogn, 99. 

Mortensen, Jens, i Nørre Uttrup, 45, 88. 
Munch, Ole, kaptajn, 62. 
Munch, Lars, søløjtnant, 97. 
Møller, slægt fra Lindholm Mølle, 46. 

Nielsen, forvalter paa Rødslet, 25, 85. 
Nielsen, Kje·ld, præst, 28, 85. 
Nielsen, Peder, købmand l Løgstør, 133. 
Nordmandshage, 90 f. 
Nørgaard i Lindholm, 6, 33. 

Obel, sognepræst l Hals, 103. 
Oldtidsfund i Hals-egnen, 90. 
Olsen, Bech, bryder, 8. 
Olufsen, Oluf Christian, professor, 125. 
van Osten, Hans Hansen, nordjysk gods· 

ejer·, 96. 

Palladius, Peder, biskop, 145. 
Pallesen, Christen, paa Lindholmgaard, 

23. 
Parsbe·rg, Manderup, lensmand, 92. 
Pedersen, Laurits, fisker i Hals, formand 

for Hals havneudvalg, senere direktør 
i Fredericia, 117. 

Peders,en (Egholm), Niels, 24, 44, 56. 
Pedersen, Peder M., gaardmand, sogne· 

raadsmedlem, 22, 73, 74. 
v. Pentz, Ditlev, geheimekonferensråd, 

stiftamtmand i Alborg 1793-1815, 100, 
101. 

Piggen, 8. 
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Preetzmann, Abraham, købmand, 130. 
Pufendorf, Samuel, historieskriver, 92. 
Pæthersen, Niels, 6. 

Quistgård, gårdejer og broejer, 102, 105. 

Rafn, Otto, sognepræst, 129. 
Randrup hovedgård, 222. 
Rasch, Chr. M., fabrikant, 9. 
Rasch, Fr., fabrikant, 19. 
Rasch, Ole Magnus, portrætmaler, 9, 19, 

64. 
Revsnæs, herregård, 235. 
Roed, slægt i Lindholm, 34, 80. 
Rold, Peder Mikkelsen, 63, 64. 
Rotholmene, 153. 
Ryttergods, 6. 
Røglld, Niels Jensen, 87. 

Sand, Pedet· Jensen, 130. 
Scheelsminde, udgravninger, 223. 
Schmidten, Ulrich Christian von, 123. 
Schneckel, Adam Pedersen, toldkontrol-

lØr, 30. 
Scott, Knud, præst, 23, 32. 
Sebberkloster, 122. 
Seefeld, Jørgen til Visborggaard, 121. 
Seefeld·slægt, 235. 
Severin, Jacob, kØbmand, godsejer, ejer 

af Hals sogn, 98, 99. 
Sieker, F. K., sogneraadsformand, 19. 
»Skaksten•·formede kvadre, 137, 138. 
Skibsværft ved Bløden, 99. 
Skou, H . maler, 143. 
Smed, Christen Jensen, i Lindholmgaard, 

26, 34. 
Smidt, artlllerlløjtnant, broejer, 105 f. 
Smidt, Henriette Jacoby, enkefru, bro

ejer, 118, 119. 
Smidt, Niels Pedersen, skipper i Hals, 

100. 
Smith, K. N., provst, 131. 
Sofie Hedvig, prinsesse, ejer af Hals sogn, 

97. 
Sognepræster i Foulum, 154 ff. 
Speitzer, Anne Margrethe, 128. 
Speltzer, Mads til Aggersborggaard, 127. 
Stagsted, Sejlstrup sogn, 125. 
Stamhuset, 17. 
Steen, slægt i Lindholm, 33, 40. 
Stistrup, Christen Christensen, sogne-

præst, 139, 155, 159. 
Stlstrup, Laurids Christensen, købmand, 

155. 
Stistrupgård, 145. 
Store Restrup, 126. 
Sundby sogn, 5 ff. 

Sundsholmen, 5 f. 
Svint, Casper Peter, 126. 
Søltøft, Mathias Pedersen, herredsfoged, 

28. 
Søndergaard i Lindholm, 33, 34. 
Søndergaard, slægt fra Sdr. Uth·up, 86 f. 
Søndergaard i Voerbjerg, 46. 75. 
Sørensen, Morten, bådsmand l Hals, 119. 
Sørensen, Niels, 122. 

Tinget, 75. 
Trudslev, E., kæmner, 22, 89. 
Tustrup, Fræer sogn, 132. 

Udgravninger i Aalborg-egnen og amtet 
med flere steder, 223 ff. 

Uldal, 7, 35. 
Ulsøe, Marcus, regimentsskriver, 29 . 
Uttntp, NØITe, 19 f. 
Uth·up, slægt fra Sdr. Uttrup, 87. 
Uttrup, Sønder, 45, 85 ff. 

Vester Søgaard, 73. 
Viborg Landstings Dombøger 1616, 229. 
Vienholdt, arkitekt, 151. 
Vinterhavn ved Bløden, 98. 
Vitskøl kloster (Bjørnsholm), 6, 91, 121, 

149. 
Voerbjerg, 23, 39 f, 69 f. 
Voerbjergdal (Huset ved Tinget), 54, 76. 
Voerbjerggaard, 22. 

Weinschenck, Fr. Vilh., godsejer, 131, 
151. 

Werchmester, Margrethe Grotum, 126. 
Westenholz, Rolf, godsejer, 234. 
Westerholt, Carl Vincent, 124, 126. 
Westerholt, familien, 125. 
Winther, Cilius, 133. 
Winther, Lars Pedersen, 133. 
Wirenfeldt, Niels Severin, godsejer, 150. 
Witt, Ejnar, 68, 69. 
Wulff, D. H., adjunkt i Aalborg, 92, 120. 
Waar, Holm, 128. 
Waar hovedgaard, 121. 

Zakariassen, orgelbygger, 143. 

Ørsnes, Christen Larsen, 122. 
Ørsnes, Christen Nielsen, 122. 
Ørsnes, Lars Nielsen, 122. 
Ørsnes, Niels Larsen, 122. 
Ørum, Erik Chr. Jensen, 67, 68. 
Øster Søgaard, 72. 

Aastrup hovedgaard, 129. 
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