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Livet på Aalborghus i det 
I 6. og I 7. århundrede 
Af Susanne Krogh Bender. 

Det foreliggende emne er så omfattende, at jeg kun kan bringe 
nogle hovedtræk af tilværelsen på Aalborg slot i de ca. 200 år, jeg 
behandler. Først gennemgår jeg slottets beboere og deres funktio
ner. Dernæst beboelses- og kostforholdene, der sammen med rede
gørelsen for de daglige funktioner udgjorde de vigtigste sider af 
hverdagen. Endelig omtaler jeg begivenheder udover den alminde
lige hverdag1). 

Man får ofte størst kendskab til overklassens forhold i fortiden, når 
man anvender skriftligt kildemateriale. Det materiale, jeg først og 
fremmest bygger på - lens- og amtsregnskaber - giver dog også 
indblik i almindelige menneskers leveforhold 2). J eg har af dette 
righoldige materiale især søgt at fremdrage oplysninger om livet på 
Aalborghus, der ikke tidligere har været bragt på tryk. 

Slottets beboere. 

Toppen på kransekagen var, bortset fra kongen, der kun sjældent 
opholdt sig i Aalborg, slotsherren eller lensmanden, som var den 
øverste kongelige embedsmand inden for det område, Aalborghus 
len omfattede. Efter enevældens indførelse hed området amt og 
slotsherren amtmand. 
Inden for dette område skulle lensmanden bestyre kronens gods, 
d. v. s. sørge for at få indtægterne indkrævet; disse indtægter var 
først og fremmest afgifter i form af naturalier fra kronens fæste
bønder, og det var forbundet med et ikke ringe besvær at få transpor
teret korn, smør o. s. v. frem til slottet og herfra sendt en del til 
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kongens provianthus i København, til Skagen til tolderen der eller 
til Nibe til kongens sildesalter. 
Lensmanden skulle sørge for opkrævning af told af de handlende, 
der hvert år besøgte det store pinsemarked. 
Vendsyssels kyst kan være farlig for skibsfarten; mange skibe stran
dede, og det var lensmandens opgave at udøve den kongelige vrag
ret, d. v. s. bjerge vraggodset, der som oftest efter vurdering blev 
solgt, hvorefter pengene gik i slottets kasse. 
En del af hans arbejde bestod i at håndhæve retten inden for lenet; 
han skulle udnævne herredsfogder og sørge for opkrævning af bøder; 
bøderne blev oftest betalt for hor eller slagsmål med legemsbeska
digelse til følge. 
De ekstraordinære statsskatter, der jævnligt, naturligvis særligt i 
krigstider, blev pålagt befolkningen, og som opkrævedes af lens
manden, var mange, og de blev stadig flere, jo længere vi kommer 
hen i det 17. århundrede. 
Herudover førte lensmanden tilsyn med kirkerne og opkrævede 
kongetienden, d. v. s. den trediedel af tienden, der efter reformatio
nen erstattede bispetienden. Som stiftslensmand (senere stiftamt
mand) for Vendelbo stift deltog han i den såkaldte tamperret sam
men med en række gejstlige for at dømme i ægteskabssager 3). 

Endelig var lensmanden den øverste militære myndighed; han skulle 
sørge for udskrivning af mandskab og for slottets forsvar og i til
fælde af krig være rede til at stille med sine 12 svende. Dette antal 
- 12 svende- er det højeste, der kendes for de kongelige slotte, og 
kun fra enkelte andre slotte skulle der stille lige så mange. At det 
ikke altid var lige problemfrit at klare udskrivningen af mandskab, 
ses af en notits i lensregnskabet 1632 om anskaffelse af en træhest 
på Aalborg torv til afstraffelse af ))modvillige soldater«. Gentagne 
gange skulle der udskrives bådsmænd til kronens flåde, og i lens
regnskabet er der bevaret en enkelt liste med navnene på de 42 båds
mænd, der blev udskrevet i 1619, de kom alle fra de byer inden for 
lenet, som lå ved havet; af listen fremgår i øvrigt, at 5 af de 42 
lejede en anden til at stille for sig. 
Det område, Aalborghus len (senere amt) omfattede, var vidtstrakt, 
idet det gik fra Skagen til Mariager fjord og således var det len i 
Danmark nord for Kongeåen, hvis yderpunkter lå længst fra hin-
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anden. I Himmerland omfattede det herrederne Hindsted, Hellum, 
Flæskum, Hornum, Slet og Ars samt i perioder også Gislum herred. 
I Vendsyssel hørte Horns og Kær herred hele perioden igennem 
under Aalborghus, Hvetbo herred det meste af tiden og Børglum 
samt Jerslev herred (der omtrent svarer til det nuværende Dron
ninglund herred) i kortere perioder. I det 17. århundrede lå også 
Hanherrederne under Aalborghus 4). Det siger sig selv, at det i be
tragtning af datidens samfærdselsforhold var forbundet med store 
vanskeligheder at føre et ordentligt tilsyn med forholdene inden for 
hele dette område 5). Vejene var usikre, hvilket følgende ikke ene
stående eksempel viser: På »adelsvejen<c, d. v. s. den vigtigste offent
lige vej, mellem Nørresundby og Lindholm - altså efter nutidens 
begreber ikke ret langt fra byen - skete det en nat i 1607, at to 
misdædere, far og søn, »tog vare på« en af kronens bønder, og det 
så håndgribeligt, at bonden døde. Kun den ene af morderne, faderen, 
blev pågrebet, mens sønnen undslap. 
Var området stort, så var også den mængde penge og varer, der 
kom ind, anselig. I perioden umiddelbart efter reformationen ejede 
staten henved halvdelen af landets jord. Der eksisterer ingen helt 
præcis opgørelse af, hvordan fordeling af privatejet og offentligejet 
jord var i Nordjylland. Til gengæld kan det langt nøjere fastslås, 
hvilken betydning Aalborghus len havde for statsfinanserne. Når 
indtægterne fra krongodset og kongetienden sammenregnes, var 
Aalborghus len omkring år 1600 det ottendestØrste af de ca. 50 
hovedlen i Danmark, overgået af bl. a. Skanderborg, Antvorskov 
og Koldinghus len, mens len som Riberhus og Århusgård gav 
væsentlig mindre indkomster6) . 

For lenets indtægter skulle lensmanden lønne og bespise folkeholdet, 
vedligeholde slottet og de to ladegårde (Vester og Filsted ladegård), 
sende fødevarer, penge, redskaber og andet udstyr til den kongelige 
sildesalter i Nibe, sørge for underhold for tolderen på Skagen, for 
vedligeholdelse af søtønden ved Læsø, fyret (kaldet »Blusset«) ved 
Skagen samt veje, broer og møller og endelig lade kronens skove 
bevogte. 
Hvert år kom der befalinger fra centralstyrelsen i København om 
at sende fødevarer til forskellige kongelige slotte eller til hoved
staden til brug for flåden. 
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Alle disse opgaver er nøje beskrevet i lensregnskaberne (efter 1660 
amtsregnskaberne). Det var i sig selv en større opgave at få udfærdi
get disse regnskaber, jordebøger over krongodset, lister over skatte
ydere og restanter og foretage rejser til den centrale revisionsmyn
dighed, Rentekammeret, for at ordne revisionen. Materialerne til 
brug ved regnskabsførelsen: papir og blæk, samt indbfdingen, ko
stede ikke småbeløb i datiden. 
De lensmænd, der havde ansvaret for udførelsen af disse opgaver, 
var næsten alle medlemmer af landets fornemste adelsslægter; ræk
ken af lensmænd tæller navne som Gøye, Lunge, Lykke, Banner, 
Juul, Munk, Brockenhuus, Brahe, Kaas, Rud, Parsberg, Friis, Mar
svin, Skeel o. s. v.7). Adelen betragtede det som sit monopol at få 
overdraget posterne som lensmænd, mest fordi det var forbundet 
med gode muligheder for fortjeneste, og kun i begyndelsen af det 
16. århundrede blev monopolet af og til brudt for Aalborghus' 
vedkommende. Den første lensmand i det 16. århundrede var af 
højadel, nemlig Mogens Gøye, der var en af sin tids betydeligste 
mænd og under Frederik l. indehaver af rigets fornemste stilling næst 
kongen: rigshofmesterstillingen. Han flyttede kun fra Aalborg for at 
overtage det endnu større len Skanderborg. I 1516 efterfulgtes Mo
gens Gøye af en af de få lensmænd på Aalborghus, der ikke var af 
fornem adel, nemlig Niels Clementsen, der på grund af sine admini
strative evner kom højt på strå under kong Hans og også fik sæde 
i rigsrådet. Niels Clementsen samlede et stort jysk godsområde, men 
var langtfra vellidt af alle sine kolleger i rådet - det er ikke utænke
ligt, at han har trådt deres interesser for nær ved sine godstrans
aktioner 8). 

Den næste undtagelse fra reg}ep om lensmændenes højadelige byrd 
var Hans Bartholomæussen, ogs'å kaldet Tolder, hvis far var læge, 
og som selv var byfoged i Odense, inden han blev tolder og endelig 
i 1520 lensmand i Aalborg. Hans Tolder stod på god fod med Chri
stian 2. og dennes økonomiske rådgiver Sigbrit, men han var ikke 
populær i Aalborg, vistnok fordi han var en overordentlig effektiv 
skatteopkræver og tolder. I hvert fald blev han i 1522 myrdet under 
uroligheder i byen. Hans Tolder var den eneste lensmand i Aalborg, 
der led en voldsom død i tjenesten, selv om 9 ud af 25 lensmænd i 
perioden 1505-1660 døde i tjenesten. De øvrige otte døde en frede-
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lig død, og på de fire af dem kender vi alderen, der var henholdsvis 
58, 62, 51 og 58, hvilket såvidt man ved var en ret normal levealder. 
Den gennemsnitlige levealder for de mænd, der har været lensmænd 
på Aalborghus, var (forsåvidt den kendes) 63 år. 
Den sidste borgerligtfødte lensmand på Aalborghus var skipper 
Clement, som dog ikke kom i besiddelse af posten på legal vis, og 
derfor ikke siger noget om, hvilken slags mænd kongen valgte til 
lensmænd 9). 
Det ville være urigtigt at antage, at lensmændene ikke foretog sig 
andet end at bestyre deres len. De foretog sig i virkeligheden meget 
andet. Et af kriterierne på højadel var medlemsskab af rigs
rådet, og udover Niels Clementsen, for hvem særlige forhold gjorde 
sig gældende, var 12 ud af 25 lensmænd rigsråder. De måtte derfor 
af og til være borte fra lenet for at deltage i rigsrådsmøder og herre
dage, oftest i København. Desuden kunne medlemsskab af rigsrådet 
bringe andre offentlige hverv i sit kølvand, f. eks. diplomatiske rej
ser. Manderup Parsberg, den af de 25 lensmænd, der sad længst på 
Aalborghus, nemlig 25 år, var i løbet af sin tid som lensmand afsted 
i diplomatiske ærinder i følgende tilfælde: 1598 i København til for
handlinger med englænderne, der fortsatte i Emden i Frisland i 
1600. 1601 var han til forhandlinger med svenskerne ved den dansk
svenske grænse, 1602 i Bremen, 1603 igen til grænsemøde med sven
skerne og samme år tillige i Hamburg. I 1605 var Farsberg i Sachsen. 
1612-13 deltog han i fredsforhandlingerne med svenskerne i Kna
ri::id, og i 1615 og 1616 deltog han i diplomatiske forhandlinger her 
i landet. 
Andre lensmænd var landsdommere og derfor ofte borte for at 
dømme ved landstinget. - Til de offentlige hverv kom driften af 
lensmandens egne godser, der ofte ikke indskrænkede sig til en 
enkelt hovedgård. 
I betragtning af den mangfoldighed af opgaver, der påhvilede lens
manden, og i betragtning af, at han ofte ikke personligt kunne være 
tilstede, er det klart, at han måtte have folk til hjælp. 
Slotsskriveren var den vigtigste, selv om hans titel kunne lyde som 
benævnelsen på en temmelig underordnet person. Dette var dog 
langtfra tilfældet, idet skriveren havde den daglige administrative 
ledelse af lenet. Da lenene i 1660 blev til amter, fik skriveren også 
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formelt den selvstændige stilling, han reelt havde haft forinden, idet 
han nu blev kongeligt udnævnt amtsforvalter og selv blev ansvarlig 
for regnskaberne, som han nu også selv underskrev; før 1660 under
skrev lensmanden regnskaberne. Også andre forhold viser, at skri
verne på Aalborghus ikke var rene ubetydeligheder. De stammede 
nemlig som oftest fra bedre borgerfamilier, mest velstående køb
mandsfamilier, og de fik efter deres tid som slotsskriver ofte et 
offentligt hverv i byen, som f. eks. borgmester eller rådmand. Således 
blev 8 ud af 14 skrivere i tiden ca. 1580 - ca. 1660 rådmænd, og 
5 heraf blev borgmestre. En forhenværende slotsskriver kunne også 
blive tolder eller hospitalsforstander 10). 

Til hjælp havde skriveren en eller to skriverdrenge eller en under
skriver plus en skriverdreng. 
Slotsskriveren stod for ind- og udbetalinger og udfærdigede lens
regnskaberne. Da mange af de folk, f. eks. håndværkere, der skulle 
have udbetalt penge fra slottets kasse, ikke altid var lige gode til at 
skrive - hvis de overhovedet kunne - skrev slotsskriveren også 
deres kvitteringer, som de så blot selv underskrev enten med navn 
eller med ubehjælpsomme init~aler. 
Til at sørge for indkrævning af afgifterne af kronens jord - land
gilden - var der en ridefoged, og til at holde dagligt tilsyn med 
slottets bygninger og besætning var der en slotsfoged, der kunne 
optræde som lensmandens stedfortræder. Der er eksempler på, at 
slotsskriveren har været enten ride- eller slotsfoged, inden han blev 
skriver. 
U d over disse ledende funktionærer var der en række mere eller 
mindre underordnet personale. 
Kornmålerens hverv var betroet, idet han skulle sørge for, at målene 
på kronens korn og smør var korrekte. 
En række staldkarle og stalddrenge ledet af staldmesteren tog vare 
på slottets heste. 
Hvad portnerens og kokkens opgaver bestod i, giver sig selv, og 
det samme gælder skrædderens. En af slotsskrædderne kom uheldigt 
afsted, da han faldt igennem den forfaldne svale ved skrædderstuen 
(der lå i den vestre, nu forsvundne fløj); han havnede i slotsgården, 
og som der står i regnskabet 1606/07, »slog sig meget ilde, som han 
aldrig ganske forvinder«. 
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Desuden fandtes en sadelmager og en smed samt en havepasser og 
en kældersvend. 
Det kvindelige personale bestod af fadeburspigen, som havde opsyn 
med slottets forråd af madvarer, bryggerspigerne og nogle tjeneste
piger. 
Hertil kom lensmandens 12 svende, der skulle forsvare slottet og 
stille i tilfælde af krig, desuden hans private tjener og hans frues 
egne piger. Den sidste lensmand, Kaj Lykke, der det meste af sin tid 
havde opholdt sig ved hoffet i København eller på sine godser, og 
som endte sin gerning som lensmand på Aalborghus med at blive 
fradømt ære, liv og gods for majestætsfornærmelse, synes at have 
bibragt samfundet på slottet et anstrøg af større pragt: fra hans tid 
omtales såvel en lakaj, som en forrider, kusk, berider, samt skytte 
og jægerdreng. 
Alle disse personer havde deres bolig på selve slottet. I 1597 og 1603 
havde slottet i alt 60 sengesteder, hvoraf nogle dog var ubrugelige 
og nogle beregnet for gæster, så at der var sengeplads tillidt mindre 
end 60 faste beboere. 
En anden gruppe fast personale, som var undergivet lensmanden, 
men som ikke boede på slottet, var ladegårdsfolkene. På selve slottet 
fandtes nok hestestalde, men slottet var ikke sæde for den egentlige 
landbrugsdrift; den foregik på de to ladegårde, Filsted ladegård (det 
nuværende Sohngårdsholm) og V ester ladegård (der ikke længere 
eksisterer, men lå, hvor nu Kommunehospitalet ligger; kun navnet 
Ladegårdsgade er blevet tilbage). Her fandtes køer, svin, får, gæs 
og høns, og her var mælkestue, hvor man fremstillede smør og ost; 
for denne fremstilling stod en såkaldt ))mælkedeje«, der havde ·~n 
pige til hjælp. Til at røgte og vogte køer og får var der røgter og 
hyrde. Fra ladegårdene lededes også pløjning, såning og høst af 
ladegårdsfogden (en på hver ladegård). Endelig var der på lade
gårdene en buddreng. I øvrigt krævede man her som andetsteds 
hoveri af bønderne. 
U de omkring i lenet fandtes forskellige folk, der under befaling af 
lensmanden udførte opgaver for kongen og fik løn eller kost ud
leveret fra slottet. Tolderen i Skagen fik årligt en bestemt portion 
fødevarer; det samme gjaldt sildesalteren i Nibe - og i det 16. år
hundrede tillige i Dokkedal. Det var sildesalterens opgave at opkøbe 
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sild ved det store limfjordsfiskeri og salte sildene til brug ved pro
viantering af flåden og på de kongelige slotte. Skovfogden eller 
skovrideren, der skulle vogte kronens skove ved Hals og Hov, så 
at ingen skød vildtet- herunder vildsvinene- eller stjal træ, fik sin 
årlige løn fra slottet. -Der var til stadighed sejllads mellem Aalborg 
og Nibe med tønder, salt eller andet til sildesalteren; til slottet hørte 
en pram, og pramførerne blev udstyret med madvarer fra Aalborg
hus. Der skulle også jævnligt fragtes varer tilhørende kronen mellem 
Aalborg og København, og som en stadig tilbagevendende post i 
regnskabet finder man udlevering af fetalje til de kongelige skippere 
på skibe med navne som nDen lille engel«, nDen gamle hjort« eller 
n Uglen «. 
En gruppe nbeboere« på slottet, der absolut var faste, men ikke 
yndede af personalet, var rotterne. De var overalt, naturligvis ikke 
mindst på kornloftet, og man måtte uafladelig have en rottefænger 
til at lægge gift for rotterne. 
Til alle de hidtil omtalte kom de beboere, der ikke opholdt sig på 
Aalborg slot frivilligt, nemlig fangerne i fangekælderen - eller 
nfangetårnet «. Til slottets udstyr hørte halsjern og fangestokke, 
d. v. s. to bjælker lagt ovenpå hinanden og med huller til fangernes 
ben, samt en spansk kappe: en tønde med hul foroven til hovedet. 
Fangekælderen lå i 1659 i den nordre del af den nu forsvundne 
vestfløj og var hvælvet. Om den var identisk med det nfangetårn«, 
der omtales tidligere, er usikkert 11). 

Rakkeren havde til opgave at rense ud, når en fange havde opholdt 
sig i fangerummet for at vente på at blive ført ud for at blive hen
rettet eller for at blive sendt til strafarbejde på Bremerholm i Kø
benhavn. I 1630 var fangetårnet nganske af skarn forfyldt alle ste
der«. Det har ikke været behageligt, hvis man skulle være der så 
længe som Las Roed, der 16 31/3 2 sad i slotsfængselet i 18 uger og 
til sidst døde der, inden hans sag (mordanklage) var færdigbehandlet. 
Den mest kendte sag, der resulterede i anvendelse af Aalborg slots 
fangehul, var sagen mod adelsdamen Christence Kruckow, der blev 
dømt for trolddom. Hun sad ikke selv på Aalborghus, men en del 
af hendes formodede medskyldige tilbragte en tid i slottets fæng
seF2). 
De forbrydelser, der medførte ophold i fangekælderen på Aalborg-
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hus, var dels trolddom, dels drab og tyveri. Eksempler på den sidste 
kategori var bl. a. sagen 1629/30 mod to brødre, Niels Ligger og 
Anders, der havde begået røveri og blev fængslet på slottet; det 
lykkedes imidlertid Niels at flygte, men han blev atter pågrebet og 
>>formedelst at han var befængt med pest« blev han sat ikke i slottets 
fangekælder, men i byens fængsel, hvor han døde. Broderen Anders 
kom til Bremerholm. Som eksempel på datidens legemsstraffe kan 
omtales, hvordan det gik tre røvere 165 5/5 6. De blev henrettet ved 
sværd, hvorefter deres kroppe blev sat på stejle og hoveder på stage. 
Men inden man var kommet så vidt, havde Bendix skarpretter pint 
de to af dem tre gange og den tredie to gange; Bendix fik fra slottet 
udbetalt en rigsdaler pr. gang. 
Datiden så strengt på utroskab, for hvilket straffen var bøde eller 
fængsel, hvis man ikke kunne betale, samt offentligt skrifte i kirken. 
Stillet heroverfor søgte mange kvinder at skjule forholdet ved at 
skaffe beviset - barnet - af vejen ved at ombringe det. Men opda
gedes dette barnemord, var straffen døden 13). 

Det mest dramatiske sagsforløb af denne art, som er omtalt i Aal
borghus lenregnskaber, var sagen mod Susanne Danielsdatter 1632 
/3 3. Hun var faldet for kaptajn i Aalborghus len Zacharias Raggen, 
og efter at have slået sit barn med ham ihjel, flygtede hun til Tøns
berg i Norge. Efter mange skriverier frem og tilbage hentede Aal
borg-tolderens bud hende hjem på slotskassens bekostning, hvorefter 
hun sad i slotsfængselet i l O uger og til sidst blev henrettet. Inden 
hun sammen med budet kom til Aalborg, havde hun dog forsøgt 
at udsætte sin skæbne med at komme med bortforklaringer, der 
førte til yderligere undersøgelser, inden sagen kunne gå sin gang. 
Således havde hun bl. a. fortalt, at hun havde et barn med en mand, 
der befandt sig så langt borte som i Tromsø, og denne påstand resul
terede i udsendelse af et bud for at undersøge historiens rigtighed. 
Slotsskriverens tilfredshed med, at »retfærdigheden« endelig kunne 
ske fyldest, og hans forargelse over kvindens opførsel fremgår af 
hele hans ordvalg; om hendes bortforklaringer bruger han således 
udtrykket, at hun »brugte ustadige og løgnagtige mundheld«. 
I betragtning af den umilde skæbne, der ventede en kvinde, der 
havde fået et uægte barn, var det ikke sært, at nogle søgte at få 
abort. Else Bartskærs havde således tilsyneladende god afsætning på 
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den væske, hun havde fremstillet, og som skulle være fosterfordriv
ende. Men Else blev opdaget, fanget i 1634 i Aalborghus len og 
sendt til lensmanden på Hald, i hvis len hun syntes at høre til, for 
at lide sin straf der14). 
Også mænd kunne blive henrettet for usædelighed. 1633/ 34 henret
tede skarpretteren i Aalborg Christen Rasmussen, som havde be
ligget adskillige såvel gifte som ugifte kvinder, for hans »onde 
levned med løsagtige kvinder«. 

Slottets bygninger; og befæstning. 

Aalborghus fik kort efter Grevens fejde sin nuværende beliggenhed, 
og det er det eneste af lensslottene i Danmark (fraregnet hertug
dømmerne), der stadig bruges til sit oprindelige formål. Før Grevens 
fejde lå Aalborg slot syd for byens centrum, ved den nuværende 
Rantzausgade. Det gamle slot var omkring 1530 tilsyneladende for
faldent, idet man tænkte på at indrette Gråbrødreklostret til slot, 
efter at munkene var fordrevet med bistand af lensmanden Axel 
Gøye, en søn af Mogens Gøye, der var en af de første lutheranere 
i Danmark 15). 

Det gamle slot vedblev længe at være i kronens eje; f. eks. omtales 
i lensregnskabet 1606/07, at der blev sat et nyt plankeværk omkring 
»det stykke øde jord uden for Aalborg, som kaldes det gamle slot«. 
Samtidig omtales et hus på grunden, uden at man dog kan sige, om 
det var en rest af det gamle slot. 
Det nye Aalborghus'bygmester var Christian 3.s foretrukne arkitekt 
Morten Bussert. Det meste af byggeriet foregik i lensmanden Axel 
Juuls tid, han ejede Villestrup ved Astrup, hvis kirke han lod helt 
ombygge. I den forbindelse kan det nævnes, at vinduerne på Aalborg
hus, hvis oprindelige udformning endnu kan ses på østsiden af slot
tets østfløj, ikke kendes magen til andre steder, undtagen på Astrup 
kirke. Otto Norn anser denne vinduesudformning for et lokalt fæ
nomen, og det er vel nærliggende at tænke sig, at den samme murer
mester har arbejdet for Axel Juul på Astrup kirke og på Aalborghus 
og har haft disse vinduer som specialitet; hvem han er, ved vi des
værre ikke 16). 

Det fremgår af alle bevarede beskrivelser af slottet, at bygningerne 
var grundmurede på ydersiden og af bindingsværk - i datidens 
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Fig. l. Grundplan af Aalborghus 1832. Mod est den eneste bevarede fløj af det 
oprindelige slot. Mod nord kornmagasinet fra 1633. Bygningerne mod vest og syd 
er senere. - Farvelagt kort i Rigsarkivet. Finansministeriet, Domænekontoret, 
Domænejournalsag 2204/1856. 

sprogbrug »muret mellem stænger« - ind mod slotsgården. Fæno
menet lader sig let forklare ud fra befæstningsmæssige hensyn: 
stærk mur udadtil mod fjenderne, mindre solid mur indadtil. - Af 
de samtidige synsforretninger fremgår ligeledes, at slottets bygnin
ger var teglhængte. 
Slottets østfløj med de tre grundmurede karnapper mod øst og i hver 
ende en smallere forlængelse står endnu, bortset fra at den smalle 
del mod syd og den sydligste karnap er borte. I karnapperne kunne 
der - i modsætning til, hvad der var tilfældet på de fleste andre 
datidige slotte - være egentlige værelser, ikke kun nicher. - I øst
fløjen boede, ligesom nu, lensmanden, hvis rum sammen med fruer
stuen lå i øverste etage. Møbleringen i slotsherrens kammer bestod 
ifølge inventariet 1627 af en lang egekistebænk med to rum, en 
gammel fyrrekiste uden beslag, et gammelt bord og to fyrrebænke. 
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Fruerstuen havde en svale med en udvendig vindeltrappe; i 1606 
omtales en lille ovn til at bage brød i. I fruerstuen var der stengulv, 
og fra 1637 blev den opvarmet ved hjælp af en jernkakkelovn. Dens 
møblering var i 1627: et gammelt panelleret sengested indsat i væg
gen (d. v. s. en slags alkove); af borde (kaldet »skiver«) to »folde
skiver«, d. v. s. borde, hvis plader kunne slås sammen, samt to fyrre
borde og endnu et lille bord. Til at sidde på fandtes en lang kiste
bænk med tre rum hver med lås for, samt fem større eller mindre 
fyrre bænke. 
Om rummenes udsmykning står der intet i synsforretninger eller 
inventarielister; men det er tænkeligt, at der har været malerier 
med f. eks. jagtscener på væggene eller på eventuelle trælofter eller 
-paneler, som det var almindeligt i det 16. århundredes slotte. Om 
puder, hynder og andre tekstiler står der ikke meget i regnskaberne; 
der omtales dog duge på bordene, enten af rødt eller andet farvet 
klæde eller af drejl, hørgarn eller blågarn. De kraftige klædesduge 
kaldes nskivedækkenercc, d. v. s. bordtæpper, og ovenpå disse lagde 
man så ved måltiderne de hvide tyndere duge 17). 

I tilknytning til fruerstuen lå der et lille køkken (omtalt i inven
tariet 1627 og i synsforretningen 1635) samt nogle sengekamre og 
andre værelser. Fruerstuen lå i østfløjens nordende. Den udvendige 
vindeltrappe blev udskiftet 1633 og synes at have været i hjørnet 
mellem nord- og østfløjen. 
I slottets stueetage - rimeligvis i østfløjen -var der et brevkammer, 
et vigtigt rum, hvor alle kongelige breve, dokumenter ang. godset 
samt regnskaber, tingbøger o. s. v. blev opbevaret. Der er omtalt 
brevkister, og der er 'på Aalborg historiske museum bevaret 
et skab, som formodentlig til daglig har været brugt til at opbevare 
sådanne dokumenter i 18) (se fig. 2). 
Østfløjen indeholdt desuden den store sal og nogle gæsteværelser, 
der lå i nederste et;1ge. 
I den smalle del af østfløjen lå indtil en ombygning i 1648/49 borge
stuen, hvor lensmandens svende havde opholds- og spisestue, hvor 
de spiste ved to lange bøgeborde. I denne del af slottet var også 
slotsfogdens kammer. I 1606 var nordenden af østfløjen nær brændt, 
hvilket fremgår af følgende beretning i lensregnskabet 1606/07: 
nEfftersom der vdj Borgestuffuen paa Olborrigh Slott Haffuer 
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Fig. 2. Lensmandens brevskab fra det 16. århundrede, i Aalborg historiske museum. 
Skabet er afbildet åbent, så at skuffeme med påskrifter ses. Initialerne CML og MK 

passer ikke på lensmænd på Aalborgbus 1505-1660. 
Fot. Aalborg historiske Museum. 
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Fig. 3. Aalborghus lensregnskab 1606/07, udgiftsregnskabet post 20 vedr. anskaf
felse af en jernkakkelovn fra Hans Ortmand i Liibeck. 
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Stedtze vered en Kackelloffuen aff Leergryd(e)r Och nu er befun
den, adt Ilden aff Langsommelige Heede och varme er brendt bag 
Igiennom Samme Leergryder, och vdj en bielcke, som Icke var 
thillsiune for Samme store Kackelloffuen, Huilckedt dog er bleHuen 
varedt och vdslugt, Saa dersom der Icke vdj thide, Haffde bleHuen 
førdt Raard thill, adt Samme Kackelloffuen Bleff Straxs Nederbrøt, 
daa Haffde kundet skee Att Alt the(t) Huuss, Som fruerstuffuen 
och Samme borgestuffue er vdj, Kunde Haffue bleffuen Aff Ilde
brand opbrendt om Natterthiide, huorfore Endeligen vare fornøden, 
adt der matte kiøbes en Jemel ael<elloftuen thill Samme Borge
stuHue, som vdj Langtid t kand vere thienlig och den ald faare, och 
derfor er Giffuen Hans Ortmand aH Lybeck, for en stor Jern
kackelloffuen, staar i Samme forne Borgstuffue Penge ... 25 daller« 
(se fig. 3). 
Omkring den nye jernkakkelovn gjorde Steffen snedker i Aalborg 
et »Sprinkelværk«. De gamle dergryder« ansås dog åbenbart ikke 
for mere farlige, end at de tiloversblevne kunne bruges til en kakkel
ovn i Filsted ladegård. 
Sydfløjen står ikke længere, men var, hvor nu bindingsværkshuset 
over for porten er. Det oprindelige hus, der som de øvrige havde 
grundmur udadtil og bindingsværk indadtil, blev nedbrudt i det 
18. århundrede. I det 16. og 17. århundrede indeholdt det arbejds
og opholdsrum for slottets daglige folk. Stegers, bryggers og bryg
gerspigernes kammer var i nederste etage, hvor også den store 
murede bageovn befandt sig. I sydfløjen var vistnok også fadeburet 
med fade, gryder, service og andet til borddækningen. 
I bryggerset arbejdede pigerne ved den store bryggepande, øllearrene 
og humlesien samt de to dejgtrug og melsigterne. Derimod blev 
malt ofte fremstillet hos folk ude i byen. 
I køkkenet var der til madlavningen en mængde kobbergryder og 
kobberkedler, der var nbradspid« og stegeriste. Her blev der stødt 
krydderier i en kobbermorter, og her kværnedes sennep. Her var 
tillige den store kødøkse og skabe til køkkengrejet. Et stort vandkar 
måtte stadig fyldes. 
Slottets vandforsyning var problematisk. 1 [orl indeise ,med bygge
riets afslutning berettes i midten af 1550'erne, at det il ke vat· muligt 
at få frisk vand inde på slottet 19). Di se vanskeligheder omtales også 

2* 
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senere: I 1606 taler lensregnskabet om, at vandet skulle lljunges« op 
af graven, for at man kunne få vand i bryggers og køkken. En form 
for pumpeanretning var der dog tilsyneladende i slotsgraven, hvis 
»vandværk« samtidig omtales. En forbedring skete i 1631, da der i 
slotsgraven bygges en ny llVandkunst(( med render, vel til at føre vand 
ind på slottet. Denne vandkunst var meget nødvendig, anførtes det i 
regnskabet, da det var besværligt for bønderne, at de skulle Il Opdage(( 
alt slottets vand. Når det var så vanskeligt at få vand ind, er det let 
forklarligt, at man samlede alle vandkrævende funktioner i een af 
fløjene. I sydfløjen fandtes nemlig også vaskehuset samt badstuen, 
hvorfra der gik vandrender til bryggers og køkken. 
I øvrigt havde pigerne let adgang til mel til brødet og flæsk til mad
lavningen, idet flæskeloftet og melkammeret var ovenover brygger
set og køkkenet. 
Når der var bagt brød i den store ovn, blev de færdige brød opbe
varet i brødkælderen, som lå i vestfløjen. Her var også andre for
rådskældre, nemlig saltkælder og ølkælder; disse var hvælvede rum, 
som lå op til volden. Vestfløjen er nu nedbrudt, og husets forfald 
startede allerede i det 17. årh., idet synsforretningen fra 1659 af den 
vestlige fløj kun omtaler kældre, men intet hus. 
Tidligere i det 17. årh. indeholdt vestfløjen skriverstuen med skrive
rens kammer, samt skrædderstuen med vindeltrappe op til den 
svale, hvorfra skrædderen som tidligere omtalt faldt ned. Her i vest
fløjen var også svendekammeret 20) . I 1648 var skriverstuen og skri
verens kammer flyttet til den østre del af sydfløjen, hvor også korn
målerens og skrivedrengens kammer da lå. 
Nogen større lejlighed eller stue til brug for kongen fandtes vistnok 
ikke. Der var heller ikke ofte brug herfor, da kongerne sjældent kom 
til Aalborg efter midten af det 16. århundrede. De hyppigste konge
besøg fandt altså sted, før det nye slot blev bygget. Et besøg af 
tronfølgeren prins Christian ( >> den udvalgte prins(() i 1627 blev 
aflyst; man havde ellers forberedt sig på slottet ved at indkøbe 10 
tønder rostocker øl og for 6 rigsdaler krydderier. Det er muligvis 
for dette tilfælde, man har indrettet den særlige kongestue, der kun 
findes omtalt i inventariet 1627. Om den lå i østfløjen eller i vest
fløjen (som Otto Norn mener), siges ikke. 
Mod nord var der oprindelig intet hus udover porthuset, men en 
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spærremur ud mod fjorden af befæstningshensyn. Opførelsen i 163 3 
af det store kornmagasin, som står endnu, ændrede slottets udseende. 
Det tidligere kornhus, som lå uden for porten, omtales i 1629 som 
Høde«. Det var opført i 1570'erne, formodentlig af bindingsværk 
eller helt af tømmer 21). - I det nye kornhus indgik en del af den 
gamle spærremur; det blev bygget sammen med østfløjens smalle 
norddel ved fruer- og borgestuen. Samtidig blev borgestuens mur 
repareret, idet hele den ene side, der var Hsprukken« og revnet hele 
vejen ned, blev revet ned og genopbygget. - Over kornhusets port 
indsatte Rasmus stenhugger i Aalborg en stor ølandssten, som endnu 
har sin plads her. 
I kornhuset blev der også indrettet ridestald; denne lå tidligere uden 
for porten, men blev ødelagt i krigen 1627-29. 
I 1648 blev en del af kornloftet i magasinbygningens østende ind
rettet til stuer for lensmanden og hans frue, og disse rum indgår 
stadig som en del af stiftamtmandens bolig. De blev oprindelig ind
rettet med stengulve samt med skillerum af egebindingsværk ud 
mod resten af kornloftet. 
På slottet fandtes adskillige hemmeligheder, d. v. s. toiletter bygget 
uden på muren. I 1648 omtales fem sådanne ))hemmelige steder« 
med bund og sæder og aflukket fra stuerne med en dør. Der var 
således en hemmelighed tillensmandens stue og en til fruens. 
Slottets oprindelige befæstning bestod af volde på de tre sider (øst 
syd og vest) samt den omtalte spærremur. Der var voldgrav på alle 
sider, og mellem volden og slotsgraven var der palisader. Mod nord
vest og sydøst fandtes såkaldte runddele, d. v. s. runde hjørnetårne; 
tilsvarende kendes fra andre slotte fra det 16. århundrede 22). 

Adg~ngen til slottet skete normalt ad en vindebro mod nord; der 
var port både yderst på broen ved dæmningen ud mod fjorden og 
inderst ved selve indgangen til borgegården; denne oprindelige indre 
port kan endnu ses i nordfløjen. I alt var der tre broer af træ ind til 
slottet. 
Slotsgraven tjente også andre formål end forsvar; man havde nemlig 
indrettet et hyttefad, hvori der gik fisk, så at man af og til kunne få 
frisk fisk. Vandet i slotsgraven stod ikke stille. Fra åen i slotsgravens 
sydøstre hjørne kom vandet ind og løb ud i fjorden gennem en sluse 
i gravens nordvestre hjørne. Denne sluse måtte ofte repareres; i 
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1608 hedder det således, at slusen var rådden, så at vandet, der kom 
i stor mæng-de ned ad åen ved kong-ens boder i Slotsgade (øst for 
slottet), kunne oversvømme dæmningen ved porten mellem slottet 
og fjorden, fordi slusen ikke virkede. 
Slottets omgivelser bestod udover befæstningen af forskellige byg
ninger på og uden for volden. Mod nord lå smedien, hvor slottets 
smed boede og arbejdede. Vest for slottet, ved den nuværende 
Kongensgade, lå oprindelig ridestalden og kornhuset. Desuden var 
der toldboden (ødelagt under 30-årskrig-en), et kalkhus, et brænde
hus, et »arkeli<< eller et rustkammer, hvori der i 1631 var 1000 mu
sketter, formodentlig til at udstyre det udskrevne mandskab. Ende
lig var der de omtalte boder, fem i tallet, som blev lejet ud til for
skellige håndværkere: en hjulmand, en sadelmager, en fuglefænger 
m. fl. 
På vestre vold lå endelig slagtehuset, og vest for slottet fandtes 
også en have, omgivet af et plankeværk; her har man sikkert dyrket 
frugt og grønt til slotshusholdningen. 

Madlavningen på slottet. 

Fra Aalborghus er der desværre næsten ingen udførlige udspisnings
registre bevaret; men i lensregnskaberne findes dog en del oplys
ninger om forplejningen, der ikke har adskilt sig fra, hvad man 
kender fra andre kongelige lensslotte. 
Lensmanden på Aalborghus fik siden 15 55 tillagt en pengesum og 
en række naturalier til løn og til at bespise slottets folk. Disse penge 
og naturalier, der mest bestod af varer fra bøndernes landgilde, kal
des »genanten((, og den var så godt som uændret i de næste 100 år. 
Varerne var følgende: Korn: rug (til brød), byg (til malt til øllet), 
havre (til hestene). Kød: 20 køer, 300 svin, 300 får eller lam, 250 
gæs og 500 høns. Fisk: røget sild, saltet ål, saltet sild, flyndere og 
anden saltfisk Herudover smør, gryn (til grød) og honning, der 
var datidens mest brugte sødemiddel og tillige brugtes til mjød. 
Selv om der var mulighed for at have fisk gående i hyttefadet i slots
graven, så var frisk fisk ikke på bordet hver dag; det meste af den 
fisk, man konsumerede, var saltet, og det i en g-rad, der sikkert ville 
forekomme alt for stærk for en nutidig gane. Til sildene - de be-
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rømte limfjordssild - brugtes for det meste l tønde groft salt til 
tre tønder sild. Det var derfor ikke underligt, at man havde brug 
for et stort bryggers med ølkar samt en ølkælder på slottet. 
Kødet blev normalt også saltet i ret stærk grad. Netop fra Aalborg
hus har vi præcise oplysninger om graden af saltning: l tønde salt 
rakte til mellem 21/2 og 33/4 okser, eller til 100 gæs eller 85 får 
og lam. Disse tal stammer fra 1590'erne, og Aalborghus lå da ret 
højt m. h. t. saltforbrug pr. enhed kød i forhold til andre slotte, 
hvilket skyldes et særligt forhold. Det salt, der anvendtes til saltning 
af kød og fisk, var oftest groft salt fra Spanien eller Frankrig. Men 
på Aalborghus havde man adgang til dansk salt, der blev udvundet 
enten på Læsø eller på østkysten af Vendsyssel og Himmerland; det 
sidstnævnte blev brændt af tang og kunne faktisk anvendes i slots
husholdningen; men læsø-saltet blev mere brugt. Læsø-saltet var 
blot ikke så kraftigt som spansk eller fransk salt, og det bevirkede, at 
jo mere læsø-salt man brugte, desto større mængde salt medgik til 
at salte den samme mængde kød. Indtil i hvert fald kort efter ~r 1600 
brugtes læsø-saltet og af og til også tangsaltet i slottets husholdning. 
Kort efter 1600 begynder lensmanden imidlertid at sælge læsø-salt 
og tangsalt til bønderne, d. v. s. at de betalte penge i stedet for salt, 
og der er således tegn på, at saltet ikke fysisk har været tilstede 23). 

I tiden efter mikkelsdag (29. sept.) slagtedes de kreaturer, svin og 
det fjerkræ, der skulle strække til indtil den følgende sommer. Det 
blev derfor saltet. Man kunne også fremstille saltlage, der kunne 
bruges til kød og fisk hele året igennem; denne lage kunne man 
have stående til ny- eller omsaltning. 
Denne salte mad samt rugbrød og grød var den daglige kost for 
slottets folk. Hertil drak de for det meste øl. Grøntsager fik de dog 
også: ærter, muligvis roer, men først og fremmest kål. Der var 
kålgårde til begge ladegårdene, og en af datidens specialiteter var 
»syltet kål«, d. v. s. kål, der var tilberedt, så at det kunne holde sig 
længe 24). 

Lensmanden har sikkert for egen regning skaffet sig f. eks. vildt og 
nøjedes næppe altid med øl. Han og hans svende samt fruen og 
hendes piger har nydt datidens yndede drik: lutendrank (sød krydret 
vin, der kan minde om glogg), og forskellige andre former for kryd
ret vin. Og når kongen af og til aflagde slottet et besøg, så kost-
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planen anderledes ud end til daglig: Frederik l. var på besøg i 
november 1524, og da blev der ved hans besøg, som kun varede et 
par dage, brugt 6 tønder vildtbrad, 10 tønder af den fede limfjords
høstsild, flæsk og smør - samt 180 tønder øl! 
Serveringen må være blevet noget vanskeliggjort på grund af det 
forhold, at køkkenet lå i een fløj af slottet, mens borgestuen og 
lensmandens og hans families spise- og opholdsstue befandt sig 
i en anden fløj. Varm mad blev derfor let kold, inden den var blevet 
båret over slotsgården og enten op ad vindeltrappen til fruerstuen 
og lensmandens stue eller hen til borgestuen. Også fra andre slotte 
kendes problemet; på Frederiksborg havde man i den åbne kamin i 
svendenes stue gcyderinge, så at man kunne varme maden. Da der 
i Aalborghus' borgestue ikke var nogen åben kamin, var denne løs
ning ikke for hånden, medmindre man kunne sætte maden til lu
ning på kakkelovnen. Det er muligt, at det lille køkken, der omtales 
i østfløjen ved siden af fruerstuen, kan have været brugt til at varme 
mad eller til madlavning i mindre målestok til lensmanden med fa
milie. - Forholdene blev ikke bedre i den henseende, i hvert fald 
ikke for folkene, da borgestuen i 1648 flyttede til sydfløjen, for 
så vidt man kan se, blev køkkenet flyttet til østfløjen. Endelig i 1659 
blev borgestuen dog flyttet til samme fløj som køkkenet. 

Krigsbegivenheder. 

Aalborghus oplevede krig og erobring flere gange i løbet af de to 
århundreder, jeg behandler her. 
Første gang, der i det 16. århundrede var krig i Aalborg, var, da 
skipper Clement i september 1534 erobrede det gamle slot i byens 
sydkant og selv placerede sig som slotsherre, mens den hidtidige 
lensmand, Peder Lykke, måtte flygte. Men det varede ikke længe, 
før Christian 3 .s hærfører J o han Rantzau indtog slottet, og det nu 
blev skipper Clements tur til at flygte. Det gamle slot lå jo netop, 
hvor nu Rautzausgade er; det var efter disse begivenheder så med
taget, at man opgav det og byggede det nye 25). 

Derpå varede det næsten 100 år, inden Aalborg igen blev krigsskue
plads. Under 30-årskrigen blev Jylland plyndret først af danskernes 
forbundsfæller, dernæst af de kejsedige tropper, som sad på Aal-
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borghus 1627-29. Det lykkedes ikke for slottets folk at få ret meget 
af slottets udstyr og inventar med sig, da fjenden i efteråret 1627 
drog ind på Aalborghus, og da de fremmede endelig efter fredsslut
ningen i sommeren 1629 drog bort igen, var det billede, synsforret
ningen på slottet tegnede, ikke lysteligt: Værelserne i østfløjens 
nederste etage var spolerede, da de havde været brugt til stald; vest
og sydfløj var forfaldne. Endnu værre var det med stalden og korn
huset, der begge var ganske spolerede og borte. Kun selve befæst
ningen, d. v. s. volde, det yderste porthus ved vindebroen samt 
selve vindebroen, var nogenlunde i orden, fordi fjenden her havde 
foretaget byggearbejder; disse var dog ikke blevet færdige, og noget 
af det påbegyndte var faldet ned igen. Helt slemt stod det til med 
de to ladegårde, de var nemlig »aldeles øde og borte«, og det 
samme gjaldt teglgården.- Man måtte gå i gang med et større gen
opbygningsarbejde, og de næste år er der stor byggeaktivitet på 
slot og ladegårde. 
Man fik ikke fred så længe denne gang. Under krigen med sven
skerne 1643-45 gik det også ud over Aalborghus. Lensmanden 
Gunde Lange var selv til stede og har underskrevet følgende rede
gørelse for, hvordan man måtte efterlade forråd og inventar på 
slottet: 
»Effterschreffne Inventarium Fantes paa Aalbore Slot den 17 J anv. 
Anno 1644, den Thid Suenschens Folch Kom til Byen, och Indtog 
Slotet, och der bleff Belegendis, formedelst der iche vor nogen 
middell at Kunde Bringes der fra, for Guds Strenge Veerlig, mod
bør, og mit vdj den haardeste Vinter, och huiss der aff bleff til 
offuers Och iche aff Findens Folch Spolerit, eller bordt kommen, 
bleff Igien vdj Nielss Kragss, och Magen Mogensens deriss Nerue
relse ved Thueude Borgere Registerit och Leffuerit til Nye Inven
tarium, den Thid Slottet Fra Suenschenss Folch Igien Bleff Ehrob
ret, Nemblig 20 Aug. 1644 .... (( (se fig. 4). 
Ved generobringen den 20. august blev hundredvis af tagsten skudt 
ned, og der kom et stort hul i muren op til rustkammeret på volden. 
Efter fjendens bortdragen gik man så i gang med at opregne, hvor 
meget der var tilbage af slottets forråd og inventar; det var langtfra 
det hele. Bælgen til slotssmeclien fandt man ude i byen. Heldigvis -
man hører næsten lensmanden og slotsskriveren ånde lettet op -
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Fig. 4. Bilag nr. 13 til Aalborghus lensregnskab 1643/44, bestående af en liste, 
underskrevet af lensmanden Gunde Lange, over det forråd og inventar, man 
måtte efterlade på Aalborghus, da slottet blev erobret af svenskerne 1644. 
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var de fleste gamle breve og tingbøger endnu i behold. - Men let
telsen varede kun kort: hen på efteråret 1644 var der rygter om, at 
fjenden atter nærmede sig Aalborg. For at han ikke igen skulle få 
noget udbytte af at få slottet i besiddelse, blev der straks rekvireret 
et skib, som skulle bringe det forråd, der var, til provianthuset i 
København- altså den brændte jords taktik. Penge var der tilsyne
ladende ingen af, for til at betale fragten måtte man sælge noget 
malt. Men denne gang slap man med skrækken. 
Nu kunne man atter begynde at reparere på husene. En større om
bygning skete 1648/49, i hvilken forbindelse en del funktioner blev 
flyttet fra en fløj til en anden; således synes vestfløjen ved denne 
lejlighed at have mistet en del af sin betydning. Sydfløjen måtte 
have en større reparation, fordi noget af den øverste del af muren 
var faldet ned og resten i færd dermed. Der bygges også en ny bage
ovn og en ny smedie. 
Otte år efter afslutningen af disse byggearbejder var det atter galt 
med svenskerne, som besatte slottet og bl. a. nedbrød det hus, der 
stod over de hvælvede kældre (d. v. s. vestfløj en), samt den nye 
smedie. En generel reparation måtte igen foretages. Der indsattes 
nye vinduesruder og mange nye karme rundtom på slottet, repa
reredes på lofterne, pålagdes mængder af nye tagsten, muredes og 
tømredes. 
Disse krigsbegivenheder var dog kun periodiske afbrydelser af slot
tets hverdag, og de medførte udover død og ødelæggelse dels en 
formindskning af indtægterne fra godset 26), dels øgede udgifter til 
genopbygning og reparation af slottets og ladegårdenes bygninger. 
I fredstider var der ellers tilstrækkeligt med reparations- og vedlige
holdelsesarbejder; hver gang det stormede eller blot blæste kraftigt, 
faldt adskillige tagsten ned, og der var uafladeligt småreparationer 
på mure, træværk og vinduer. Disse arbejder på bygningen hørte 
med til den almindelige hverdag, som år efter år bestod i varetagel
sen af alle de opgaver, der er beskrevet i de foregående afsnit. 
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Noter: 
1) Denne artikel gengiver med få, hovedsageligt kun sproglige ændringer et fore

drag holdt den 7. november 1974 på Aalborg slot. 
2) Aalborghus lensregnskaber (i RA) er som de øvrige lensregnskaber ordnet i 

4 rækker: a) Regnskaber, b) Jordebøger, c) Ekstraskattemandtal, d) Kvittan
ciarumbilag. Af disse citeres i artiklen fra regnskaberne 1591-1661 samt de 
ekstrakter 1569-98, der er indbundet sammen med de øvrige ekstrakter fra 
regnskabslenene. Af synsforretninger og inventarielister i gruppe d (1597-1658) 
er anvendt: Synsforretninger 1629 I/8, 1631 12/5, 1635 24/4 og 1659 3/1, 
inventarielister 1597, 1603, 1622, 1627 og 1635 20/5.- P. C. Knudsen aftrykker 
i Aalborg Bys Historie, 2. del, p. 149-155 synsforretningen 1659 efter RA. 
Rtk. nr. 214.33. 
På Lokalhistorisk arkiv for Aalborg kommune findes et sammendrag af Rigs
arkivets seddelregistratur over Aalborghus lensregnskaber. 
I rækken af Reviderede civile regnskaber -1559 (RA. Reg. 108 A) findes lens
regnskaber fra Aalborghus 1518-22 og 1524-25. 
Af Aalborghus amtsregnskaber (RA) er benyttet Jordebogsregnskab 1661/62 
og 1681-87 samt Kontributionsregnskab 1661-63. 
Hvor intet andet er anført, stammer oplysningerne fra det her nævnte kilde
materiale. 

3) I 1797 gik tamperrettens funktioner over til den almindelige verdslige juris
diktion. 

4) Oversigt over lenets udstrækning og lensmændene findes i Kr. Erslev: Dan
marks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede, og: Danmark-Norges 
Len og Lensmænd 1596-1660 (1879-85). 

5) Om veje og samfærdsel i denne periode, se Alex Wittendorff: Alvej og 
Kongevej (1973). 

6) Opgørelsen af lensindtægterne 1602 findes aftrykt i Kr. Erslev: Konge og 
Lensmand (1879) p. XXIV-XXVII og er suppleret ud fra: RA. DK B 202 a-b. 
Overslag over Rigens indtægt og udgift 1600 og 1601. 

7) Foruden de i note 4 nævnte værker er oplysningerne om lensmændene ud
draget af Dansk bibliografisk Leksikon (red. P. Engelstoft), (F. Bricka: Dansk 
Biografisk Leksikon samt E. Tauber/A. H. Nielsen: Personalhistoriske Notitser 
om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg (1879-80, samt Tillæg I-III, 
1880-90). 

8 ) Tauher mener (anf.skr. p. 16), at Niels Glemmentsen ikke var af adel, mens 
nyere forskning (Dansk biografisk Leksikon) anser ham for at være af lav
adelig slægt. 

0) J. P. Stenholm: Skipper Klement og Aalborg Slot, i Fra Himmerland og Kjær 
Herred III, 1918-20, p. 131-147. 

10) Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg. 
11 ) Fangetårnet er bl. a. omtalt i lensregnskaberne 1629/30, 1630/31 og 1631/32, 

fangekælderen i synsforretningen 1659 3/1 (se note 2). -Man benævner stadig 
et rum i slottets nordvesthjørne fangekælderen. 
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12) Fr. Meidell: Et Par Oprør i Aalborg, i Samlinger til Jydsk Historie og Topo
grafi 2. rk., III, p. 224-232. 

13) Om det 17. årh.s retsopfattelse, se Dagligliv i Danmark 1620-1720 (red. 
A. Steensberg), Ting og rettersted (af J. U. Jørgensen) p. 307-352.- Offent
ligt skrifte for lejermål afskaffedes først 1767. 

14) 1634 22/3 fik lensmanden Knud Gyldenstjerne på Hald ordre til at lade exeku
tion ske over Else Bartskærs (Kane. Brevb.). 

15 ) Om Gråbrødreklostrets eventuelle omdannelse til slot, se Frederik l.s danske 
Registranter, 1530 3/7. 

16) Otto Norn: Christian III's Borge (1949), især p. 53-60. - Om de bevarede 
synsforretninger og inventarielister, se note 2. 

17) Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden (6. udg.), bd. 3, p. 152-154; Dagligliv i 
Danmark 1620-1720 (red. A. Steensberg) p. 433-34. 

18) Peter Riismøller: At·kiv eller Kontor, i Danske Museer II, 19 51, p. 39-48. Heri 
anses brevskabet for at være anvendt til de løbende forretninger, men ikke 
som arkiv. 

10) Norn anf. skr. p. 55. 
20 ) N år Norn (anf. skr. p. 59) taler om "svinekammeret«, må det bero på en 

misforståelse, da der i alle synsforretninger og inventarier står "svendekam
meret«. 

21 ) Kane. Brevb. 1572 30/12 og 1574 24/4. 
22) Om runddele (det danske ord for det franske "rondelles«), se Troels-Lund 

anf. skr. bd. 2, p. 36 ff. og Norn anf. skr. p. 126 ff. 
23) Susanne Krogh Bender: Saltudvinding i Vendsyssel i sidste halvdel af 16. år

hundrede, i Vendsyssel årbog 1972, p. 43-50. 
24) Opskrifter på saltlage, på syltet kål samt andre opskrifter fra denne periode 

findes i: Ældste danske Koge Bog (1616, genoptryk 1966). 
25) Se note 9. 
26) F. eks. kan regnskabet 1626/27 p. gr. a. fjendens indtrængen kun føres frem til 

mikkelsdag 1626 (det skulle omfatte tiden l. maj 1626-1. maj 1627), og det 
gav underskud, da det ikke var muligt at få ret meget af landgilden ind. 





Fremstilling af glas i Nordjylland 
i ældre tid 
Arkæologiske og arkivalske fund.O 

Af Thelma 1exlev. 

Det kan synes både dumdristigt og naturligt at tale om glas her i 
Aalborg. Dumdristigt, fordi mindet om vor mest betydningsfulde 
glashistoriker, afdøde museumsdirektør Peter Riismøller endnu er 
så frisk i erindringen. Naturligt, dels fordi Aalborg Museum har en 
af de største glassamlinger i Danmark bl. a. takket være Riismøllers 
initiativ og ildhu, dels fordi glasværket ved århundredskiftet indtog 
en afgørende plads blandt byens industrier og nu er blevet så meget 
»historie «, at en udgravning er i fuld gang efter den moderne indu
striarkæologis metoder og med spændende resultater til følge. En
delig stod den danske glasindustris vugge ikke langt syd her for ved 
Mariager fjord, mens de tidligst udgravede glashytter findes nord 
for Limfjorden i Vendsyssel. 
Derimod ville det være for dristigt at gøre Aalborg til et vigtigt 
handelscentrum for den hjemlige renæssanceglasindustri, da langt 
den største del af produktionen blev til væsentlig længere mod syd 
- i skovene mellem Skanderborg og Silkeborg. 
For næsten 100 år siden skrev industrihistorikeren Camillus Nyrop 
en banebrydende artikel i Historisk Tidsskrift om »Dansk Glas
industri indtil l 7 5O«. Nyrops artikel bygger på et imponerende 
arkivstof ikke mindst i betragtning af, at Kancelliets Brevbøger 
endnu ikke var begyndt at udkomme; så han måtte møjsommeligt 
gennemgå registrene bind for bind i de lange protokolrækker af Re
gistre og Tegnelser, som kancelliets kopibøger over hhv. åbne og 
lukkede breve kaldes. Videre har han benyttet rentemesterregnska
berne, visse hofholdningsregnskaber og en betydningsfuld korre
spondance mellem det danske kongehus og tyske fyrstehuse 2). 
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Nyrop omtaler den ældste hytte ved Mariager (Visborggård), han 
nævner Frederik II's forsøg med italienske glasmagere og skriver 
udførligt om Sten Billes Herrisvad-hytte, hvis fine glas nevøen 
Tycho Brahe lovpriste i elegante latinske vers. Nyrop gør rede for 
de kongelige anlæg ved Rye og nævner kort de senere forsøg i Nørre 
Djurs og slutter af med en grundig gennemgang af de forskellige 
københavnske forsøg i det 17. årh. Derimod kender han ikke de 
vendsysselske hytter, der først blev udgravet en snes år senere af 
Lønborg Friis, eller den første hytte i Kalø len, som vi fortsat kun 
ved meget lidt om. 
Nyrop anser det for noget overdrevet, når det i Pontoppidans Dan
ske Atlas (1763) udtales, at »Glas-Pusterier i fordums tid havde 
hjulpet meget til nogle jyske Skoves Ruin«, fordi han ikke regnede 
med andre jyske hytter end Rye-hytten ved overgangen fra det 16. 
til det l 7. årh. 
Heri tog Nyrop utvivlsomt fejl, da de vendsysselske hytter sand
synligvis netop kronologisk skal placeres omkring århundredskiftet, 
og at der har været mange flere glashytter i Jylland end Nyrop fore
stillede sig fremgår både af det skriftlige og det arkæologiske ma
teriale. 
Renæssancens voldsomme byggelyst og trang til pragtfulde fester 
forøgede behovet for glas kolossalt. Renæssanceborgene var ikke 
som middelalderborgene kun tillukkede fæstninger beregnet på at 
modstå ethvert angreb, men de var også bygget som huse til at bo i 
og ofte udstyret med pompøse festsale, hvor både lys og luft skulle 
have adgang. Ved festerne foreskrev den nye mode, at det ikke mere 
var fint nok at anvende drikkebægre af træ eller stentøj, nej nu skulle 
de være af glas, så det var ikke mange, som holdt til mere end et 
enkelt gilde, da glasknuseri var en yndet sport. Når man gik hjem 
fra festerne i løftet stemning, hændte det ikke så sjældent, at man 
fortsatte med at knuse de vinduesruder, man kom forbi. 
I al almindelighed var det konger og fyrster, der tog initiativ til op
rettelse af industrianlæg; de havde jo bedst adgang til de nødvendige 
ressourcer. Men initiativet var dog ikke som i den senere merkantili
stiske periode ensidigt knyttet til centralmagten. I alle tilfælde synes 
det at stå klart, at de ældste anlæg til glasværksdrift i Danmark blev 
til på ren privat foranledning. 
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Det første forsøg. Glashytterne i Glargårde. 
Den ældste nordiske glashytte, vi indtil nu kender, blev oprettet af 
Enevold Jensen Seefeld, der bl. a. ejede Visborggård på nordsiden 
af Mariager fjord. Beliggenheden var udmærket. Visborggård var 
omgivet af store skove, der kunne sikre det fornødne brændsel, sand 
var der nok af i Mariager fjord, og den lette adgang til udskibning 
sikrede den billigste form for transport af det færdige glas. Nu er 
navnet Enevold Jensen ikke et af dem, der giver genlyd i Danmarks
historien. Vort kendskab til ham - bortset fra hans data - er ret 
begrænset. Han var ganske velstående, hans slægt må dog regnes til 
lavadelen; først med sønnen Jakob fik den sæde i rigsrådet. Enevold 
Jensen var gift med en holstensk adelsdame Agathe Pogwisch, men 
fik heller ikke ad denne vej forbindelse til de ledende kredse. To af 
hans hovedgårde, både Visborggård og Dalsgård, blev afbrændt af 
skipper Clement under Grevefej den, han kunne for så vidt nok have 
brug for at skaffe sig let adgang til vinduesglas, men desværre kender 
vi ikke noget til, at han skulle have genopbygget sine gårde, tvært
imod vides den nye pragtbygning på Visborggård at være opført af 
sønnen Jakob Seefeld i 1570'erne. Formentlig byggede han dog 
o. 15 50 den endnu eksisterende hovedbygning på sin tredie hoved
gård, Randrup i Hellum herred. Men denne gård ligger langt inde 
i landet i betydelig afstand fra Glargårde, så det er ligesom ikke 
tilstrækkelig forklaring på anlægget af glashytten. 
Det ville unægteligt have været fristende at placere initiativet hos 
Enevold Jensens genbo syd for Mariager fjord, lensmanden på Ma
riager kloster, verdensmanden Jørgen Lykke, som i 1550'erne lod 
opføre en prægtig bygning på sin nyoprettede hovedgård Overgård, 
men ikke selv havde tilstrækkelig store skove til glasværksdrift. Det 
kedelige er blot, at de to mænd vides at have været uvenner og ad
skillige gange lå i proces med hinanden. 
Ligesom vi ingen midler har til at forklare baggrunden for anlægget 
af glashytten, kender vi ikke tidspunktet for dens start, eller hvem 
glasmageren var. Den kan dog næppe være begyndt meget senere 
end 1550, da Enevold Jensen allerede i 1552 var så svagelig, at der 
måtte beskikkes en værge for hans hustru. Den ældste Visborghytte 
må antages at være den hytte i Glargårde, hvor en udgravning hidtil 
ikke har kunnet gennemføres. Dens produktion kendes kun gennem 



34 Thelma 'Jexlev 

opsamlede skår, men det er ikke urimeligt at antage, at den frem
stillede både vinduesglas og hule glas, d. v. s. drikkeglas - en sådan 
tosidet produktion var almindelig i Tyskland og blev det også ved 
alle senere danske hytter. Det kan være her aalborgtolderen Christen 
Pedersen i foråret 1552 skulle købe 2 tønder drikkeglas og l tønde 
stavglas - også en form for drikkeglas - til kongen, selv om det ikke 
siges direkte. Den eneste helt sikre meddelelse om hyttens eksistens 
er en kgl. befaling fra januar 1557- samme år som Enevold Jensen 
døde,- da lensmanden på Dronningborg (slottet i Randers) fik bud 
om at indkøbe 20 nvoger« vinduesglas på Enevold J ensens glashytte. 
En vog var 2 kister, så der er her tale om en meget betydelig mængde 
vinduesglas. Tyve år senere under de store byggearbejder på Kron
borg og Frederiksborg når det årlige forbrug af jysk vinduesglas 
ikke engang op på de 40 kister. Til de almindelige reparations
arbejder på et af de større lensslotte kunne et par kister glas i regelen 
slå til til et års arbejde. 
Efter Enevold J ensens død lå glasproduktionen formentlig stille en 
årrække; sønnen Jakob var kun et barn, som sendtes til Holsten for 
at blive opdraget hos moderens slægt. Derfra begav han sig ud på 
den for datidens unge adelsmænd obligatoriske udenlandsrejse. Ved 
hjemkomsten fulgte han også det gængse sociale mønster; han ind
trådte i hoftjenesten og deltog som hofjunker i syvårskrigens senere 
år, men tog sin afsked ved moderens død 15 68 og flyttede til Vis
borggård, hvor han gik i gang med at planlægge den pragtfulde 
hovedbygning med mange tårne - et maleri fra 1669 viser 7 tårne 
- endnu i dag kan vi glæde os over den statelige arkitektur. På samme 
tid lod han også Visborg kirke ombygge, hvor hans virke dog spores 
mere i inventar end i vinduer. Til hans minde blev senere opsat et 
stort epitafiemaleri af ham og hans to hustruer, Sofie Rosenkrantz 
og Sofie Bille. Til disse omfattende byggerier har han haft behov for 
meget glas og har formentlig dertil indrettet den glashytte, som er 
udgravet i Tinsholt. 
Ifølge et lokalt sagn var det en tysk glaspuster Niels - muligvis fra 
Liibeck - som sammen med sine sønner blæste al vinduesglasset til 
Visborggård. De skal også have blæst på glastrompeter til ære for 
Frederik II, da han aflagde besøg hos Jakob Seefeld 3). Ligger der en 
historisk sandhed bag denne fortælling, må besøget have fundet 
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Epitafiemaleri (c a. 1600) fra Visborg kirke med portrætter af rigsråd 'Jakob 
Seefeld og hans to hustruer Sophie ( Ottesdatter) Rosenkrantz, død 1572, og Sophie 
(P edersdatter) Bille. - Karin Munk fot. 

sted i begyndelsen af 1581. I 1573 tilbragte Frederik II hele april og 
maj på Dronningborg og blev i Jylland til ud på efteråret, fortrins
vis på Silkeborg, Skanderborg og Koldinghus, men det år var borgen 
knap nok begyndt. Jyllandsrejserne 1574, 1578 og 1579 tillader ikke 
plads for et besøg. Men julen 1580 tilbragte Frederik II på Skander
borg og blev til slutningen af januar måned. Endnu den 29. januar 
er der udstedt breve på Skanderborg, men så brød han op og kan 
måske i stedet for at drage direkte til Randers have lagt omvejen over 
Visborggård. Den 4. februar 1581 udstedte kongen på Dronning
borg blandt en række breve et skøde til Jakob Seefeld på en gård i 
Randers og desuden et gavebrev, som meget vel kunne være en slags 
sigen tak for sidst, og besøget må da have fundet sted en af de første 
dage i februar 1581. Senere på året blev rigsrådet udvidet, og Jakob 
Seefeld fik sæde i det og blev kort tid efter forlenet med Arhusgård, 
hvor han tog ophold, indtil han ved Jørgen Lykkes død i julen 1583 
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Glastrompet. Skår af sådanne er fundet i Rye-hytterne; dette eksemplar stammer 
fra Rosenholm-voldgraven. H øj de 21 ,S cm. - Karin Munk fot. 
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ombyttede sit len med Mariager kloster, som han beholdt til sin død 
15 år senere. 
Frederik II var stærkt interesseret i anlæg af glashytter, selv om det 
første forsøg 1574 i Kalø len øjensynlig ikke var lykkedes særligt 
godt. Lensregnskaberne for disse år er ikke bevaret, så vor viden er 
begrænset til nogle sparsomme arkæologiske fund fra Hyttebakken 
i Kolstrup sogn samt den meget sigende oplysning i lensregnskab
ekstrakten, at der er betalt stedsmål, d. v. s. indfæstningsafgift, med 
500 glas i stedet for de sædvanlige okser eller penge - men Frede
rik II havde ikke af den grund tabt modet. Han havde i 1580 hen
vendt sig til sin svigerfader hertug Ulrich af Mecklenburg og bedt 
denne om fra Bohrnen at skaffe en glasbrænder, som var kyndig i 
alt glashåndværk, vinduer og drikkeglas m. v. Forventningen om den 
bohmiske glaspusters komme kan meget vel have givet kong Frederik 
lyst til at besøge Jakob Seefelds glashytte. Om besøget er andet og 
mere end et sagn ved vi dog ikke. 
Er kongens besøg et postulat, så er et andet og vigtigere besøg sik
kert nok. Vor viden derom skyldes en beskeden notits i Skander
borg lensregnskab 1581/82, blandt udgifter, til tærepenge for dem, 
som er draget i Kgl. Majestæts ærinde, finder vi posten: »Giffuit 
Jacob Hoist til terepenche till thend glarhøtte w id Wiszborg, thend 
at besee, huorepther ther siden bleff en ophuggen i Ryeschoff ... 
l mark«. Den udaterede notits er indført mellem poster af 25. august 
og 8. november (1581), men denne kronologi er ikke bindende, da 
de daterede indførsler ikke følger hinanden i streng dato-orden. 
»Studierejsen« kunne tænkes at have fundet sted efter glasbræn
derens ankomst til Skanderborg i vinteren 1581/82 vist kort efter 
nytår, d. v. s. i foråret 1582, inden lensregnskabet blev afsluttet 
pr. l. maj. 
Glashytterne lå nemlig stille om vinteren. Normalt var arbejdstiden 
i hytten begrænset til sommerhalvåret fra påske til Mikkelsdag, sådan 
var det f. eks. i Hessen. Den glasbrænder, som hertug Ulrich sendte 
herop til Danmark lovede imidlertid at ville brænde glas fra mid
faste til Mortensdag. Der kunne være den rimelige forklaring på 
at starte 3 uger tidligere, at forårstøbruddet ikke havde sat ind for 
alvor, og skovvejene derfor var lettere fremkommelige. 
N avnet J ak o b Hoist lyder tysk, og det synes logisk at placere hans 
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Udgiftsregnskab 1581/82 fra Skanderborg len med notitsen om tærepenge ( d.v.s. 
diæter) til 'Jacob Hoist JJtbend Glarhøtte wid wiszborg at besee"·- Rigsarkivet fot. 
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»studierejse«, efter at glasbrænderen var kommet til Danmark. De 
meget beskedne tærepenge - kun een eneste mark - viser, at det 
ikke kan være glasbrænderen selv; han forlangte 150 mark for at 
rejse hjem til Tyskland og hente flere folk. På den anden side er 
det næppe en hr. hvemsomhelst, i alt fald er der en påfaldende over
ensstemmelse mellem de udgravede glashytter i Tinsholt og i Hytte
kær, så rejsen synes at have givet resultat. Hvis det drejede sig om 
at studere ovnens konstruktion, behøvede den ikke nødvendigvis 
at være i brug ved besøget. I alle tilfælde synes 1581 at have været 
sidste sæson, der kunne være basis for glashyttedrift ved Visborg
gård, Jakob Seefelds eget behov bør for længst være dækket ind, og 
i hans tid hører vi aldrig om leverancer til kronen. Da han ved 
årets slutning overtog den krævende lensmandspost på Arhusgård, 
har han næppe længere haft mulighed for at drive glasværk og få 
produktionen afsat, når han opholdt sig langt borte fra sin gård. 
Han havde allerede 1571 fået birkeret til Visborggård, og den blev 
fornyet og noget udvidet i 1587. Ved begge lejligheder nævnes ud
trykkeligt gården Glashytten. Navnet Glargården træffer vi først 
100 år senere i matriklerne. 
Om nogle af J ak o b Seefelds glaspustere har kunnet bruges i de kgl. 
værker ved Rye har ikke kunnet konstateres, men muligheden fore
ligger. Andre har vel slået sig på landbrug. I nRokkedrejerbogem, 
der er skrevet ved midten af det 18. årh., fortælles videre i fortsæt
telse af Visborggårdsagnene, at nævnte Niels glaspuster for en klump 
guld fæstede Haslevgårde i Als sogn af Jørgen Lykke til sine 4 søn
ner Jørgen, Thomas, Hans og Claus, og at Niels tidligere havde 
boet i Glargården og haft glashytten. Historien fortæller intet om, 
at mester Niels skulle være blevet uvenner med herren til Visborg
gård og i stedet været gået over til nfjenden«. Igen kan der være en 
kerne af sandhed i den sagnagtige fortælling. Haslevgård tilhørte 
Jørgen Lykke, han havde købt den tidligere hovedgård af kronen 
i 15 65 for at anvende den som ladegård til sin nyoprettede hovedgård, 
Overgård; derimod vides der intet om, at den skulle være blevet delt 
allerede i hans tid. Som nævnt døde Jørgen Lykke i 15 8 3, så han kan 
godt have nået at bortfæste gårde til arbejdsløse hyttefolk Da glas
produktionen ophørte i Rye-Tem området kort efter 1600, finder 
vi i den følgende tid tilnavne som nHytter« og nBrænder« i lens-
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jordebøger og skattemandtaL Noget tilsvarende synes ikke at være 
tilfældet i Himmerland, men et tilnavn »Skoffuer«, der er dannet 
på samme måde, optræder allerede i 1573 ved en rebning foretaget 
mellem Als og Helberskov. Her nævnes Anders og Jørgen Skoffuer 
som Jørgen Lykkes fæstebønder, Niels Skoffuer på kongens bol og 
Poul Skoffuer i Erik Lykkes gård. Disse folk behøver ikke at have 
noget med glas at gøre, men har jo nok været med til at fælde skov 
eller udføre andet skovarbejde 4). 

Rokkedrejeren nævner ingen årstal; ved alle folkelige fortællinger 
er alt, der ligger mere end to generationer tilbage jo »i gamle dage«, 
men indholdet af hans beretning stemmer overens med forholdene 
på matriklens tid. Det siges i markbogen 1682, at Haslevgård er en 
hovedgård, men at den bebos af 4 bønder, selv om hovedgårdsrettig
hederne var blevet fornyet i 1676. Da hovedgårdsrettighederne 
endeligt blev opgivet i 17 52 - altså på Rokkerdrejerens tid - blev 
den derimod kun udstykket i 3 gårde. 
De mange års glastilvirkning må have tæret slemt på Visborggårds 
skove, så der var næppe basis for at genoptage produktionen, da 
Jakob Seefeld efter få års forløb vendte tilbage til hjemegnen som 
lensmand på Mariager kloster. Lenet var fortsat velforsynet med 
skov, men heller ikke om nogen kgl. glasproduktion bliver der tale; 
det er slut med renæssancens glasproduktion i Himmerland. Der
imod træffer vi i 1580'erne og 1590'erne ofte på Jakob Seefeld som 
storleverandør af Mariager kalk. 
Levetiden for en glasovn af ældre type, sådan som dem vi kender fra 
middelalder og renæssance, var ret begrænset. Den kunne sjældent 
klare mere end 7-8 mdr. uden at brænde igennem, således at den 
i regelen måtte genopbygges efter hver sæson. Det vil derfor være 
ganske alm., at der på samme plads findes rester af flere ovnanlæg 
oveni hinanden eller umiddelbart ved siden af hinanden. Selv om 
hyttetomten i øvrigt er uforstyrret, vil sådanne forhold besværlig
gøre en udgravning, ja, en udgravning ville næsten være værdiløs, 
hvis vi ikke ad anden vej vidste noget om, hvordan glasovnene så 
ud og hvordan de fungerede. 
Fra l. halvdel af det 16. årh. findes 3 skrifter, som mere eller mindre 
udførligt beskriver glasfremstilling, vist i alle 3 tilfælde på grundlag 
af kendskab til de venetianske glashytter. Den ældste skyldes oven-
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ikøbet en skandinav, den svenske gejstlige Peder Månsson, som 
senere blev biskop i Vasterås. Under Sturernes rigsforstanderskaber 
i Christian II's tid opholdt han sig en årrække i Rom, hvor han for
modes at have forfattet sit efterladte skrift nOm glaskonstH, som 
først i dette århundrede er blevet udgivet og senere noversatH til 
moderne svensk. Som den første beskriver han de to slags ovne, en 
rektangulær fritteovn til sammensmeltning af glasmassens forskel
lige bestanddele, og den egentlige smelteovn med en køleovn oven
over, nærmest af form som en bikube. Da Månssons værk ikke blev 
trykt i samtiden, kan det ikke have haft større betydning som 
>>lærebog«. Det fik til gengæld de to andre bøger, italieneren Bi
ringuccios nPirotechniaH som udkom i Venedig 1540, og tyskeren 
Agricolas n De re metallica cc, første gang udgivet i Basel 15 56. Begge 
bøger er først og fremmest lærebøger i metaludvinding, men har dog 
også udførlige kapitler om glasfremstilling. Hos Agricola er teksten 
yderligere suppleret af instruktive illustrationer, som havde stor 
betydning ved Mogens Schiiters forsøg på at rekonstruere ovnene 
i de udgravede hyttetomter i Hyttekær og Tinsholt. Da Tinshalt var 
forstyrret ved pløjning, og der havde været mindst to ovngange -
snarere 3, var det i første gang vanskeligt at få brikkerne lagt 
på plads. Rekonstruktionen af Hyttekær viste sig at være en god 
hjælp. Modsat de litterære beskrivelser viser fritteovnene i de dan
ske anlæg sig at være cirkulære ligesom smelteovnene blot med 
væsentlig mindre diameter. Smelteovnen i Hyttekær har fyrkanaler 
både mod nord og syd og har 4 hjælpeovne anbragt på en halv
cirkel. Måleenheden i anlægget er lybsk eller jysk fod. I Tinshalt 
kan der konstateres i alt 8 ovne, som tilsammen udgør et anlæg af 
samme karakter som Hyttekær, blot orienteret modsat, og måle
enheden er her rhinske fod, som gjaldt på Sjælland og fra 1613 ind
førtes i hele Danmark. Konstateringen af, at der var anvendt to 
målesystemer bidrog meget til at bringe orden i puslespillet. 
Man genopbyggede ovnene på samme sted, sålænge man havde til
strækkeligt brændsel inden for rækkevidde. Når skoven slap op, 
flyttede man hytten så mange 100 m, det skønnedes nødvendigt, 
og således fortsatte man, indtil skoven var opbrugt, eller produk
tionen af andre årsager ophørte. 
Skoven satte som bekendt grænse for hvor længe, man kunne fort-
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Rentemesterregnskab 1601/02. f. S33 betaling fo r "'Judsche . Windwis Glas" til 
Elias Gundelach og Søfferenn Michelszenn, borgere i Sæby, på 136112 daler for 
39 kister. - Rigsarkivet fot. 

sætte med at lave glas på det samme sted. Men der fandtes jo endnu 
omkring 1600 store skove mange steder rundt om i Danmark, 
og da behovet for glas var stort og vel stadigt voksende, skulle 
det forsåvidt have været muligt, at der blev fremstillet glas i flere 
egne samtidigt. Såvidt vi kan passe de arkæologiske fund og de 
skriftlige kilder sammen i et mønster, må vi imidlertid, indtil spaden 
eller den tålmodige gennemlæsning af metervis af regnskabsarkiva
lier bringer nye resultater for dagens lys, konkludere, at bortset fra 
1570'erne, da der blev lavet glas i Skåne, gjort forsøg i Kalø len, og 
Visborgproduktionen vel var på sit højeste, var produktionen kon
centreret til en egn ad gangen. 
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Skål af hvidtglas uden standflade. Fundet i hyttetomten i Albæk. Højde 45 mm, 
diameter 110 mm. Vendsyssels historiske Museum, Hjørring 1972/2. - Karin 
Munk fot. 

Hensynet til skoven fik Chr. IV til at standse produktionen i Rye 
))ved Mikkelsdagstidec< 1598, og det varede 5-6 år, før den atter 
kom i gang for en kortvarig periode på ganske få år. 
Denne sidste ))Silkeborg<<-periode kan eventuelt tidsmæssigt falde 
sammen med vendsysselproduktionen. 

Glashytterne i Vendsyssel. 

Inden for et ganske kort åremål omkring år 1600 vil det være rime
ligt at placere hytterne i Vendsyssel. Det eneste helt sikre, kronolo
giske holdepunkt er en post i rentemesterregnskabet 1601/02 om 
kronens indkøb af glas hos nogle sæbykøbmænd til brug ved Tøj
husets bygning. Den ene af sæbyborgerne hed Elias Gundelach -
et godt glasmagernavn. Måske er det et fingerpeg om, at det vend-
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Tønde af hvidtglas med blå bevikling. Et af de fineste stykker glas, som med 
sikkerbed tilhører den dasnke renæssanceproduktion. Højde 120 mm, længde 
135 mm. Fundet i byttetomten i Skæve. -·Edel Sørensen fat. 

sysselske glaseventyr allerede er slut, det kunne tænkes, at den tid
ligere hyttemester havde søgt og fået borgerskab i Sæby. Det kunne 
dog også tænkes, at hyttemesteren tog borgerskab i byen for at have 
et vinteropholdssted og så ernærede sig ved at sælge dele af sin 
produktion. Blæser vi glasboblen endnu højere op, er det fristende 
at kombinere det faktum, at der i Albæk-hytten er fundet hvidtglas 
af høj kvalitet, med, at man i 1580'erne havde anlagt en krystalglas
hytte i Kasse!, og at hertug Karl af Sverige i 1591 lod hente en glas
mester i Ressen for at anlægge en tilsvarende svensk hytte. Denne 
glasmester hed Engelhard Eecker kaldet Gundelach. Nogen familie
forbindelse mellem de to GundeJach'er kan vi ikke påvise, kun ane. 
I øvrigt var der også repræsentanter for slægten i Rye. Af lensregn
skabets sagefaldslister fra 15 8 5 fremgår det, at der har været slags
mål mellem Jørgen Wentzel og Hans Condelia (d. v. s. Gundelach). 
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Lønborg Friis' rekonstruktion af ovnen Nejsum. Gengivet efter Vendsyssel 
Tidende 28. marts 1900. 
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I 1890'erne blev 3 hytter i Albæk og Skæve sogne udgravet for Na
tionalmuseet under ledelse af Lønborg Friis. De originale udgrav
ningsberetninger og opmålinger findes i Nationalmuseets 2. afdeling, 
hvor der ligeledes er deponeret en kasse med fund fra udgravnin
gerne, mens en del af fundene findes i Vendsyssels Museum i Hjør
ring og nogle ganske få i Aalborg historiske Museum. For alle de 
3 udgravede hytter gælder det for Danmark enestående, at ingen 
af dem har fungeret mere end en enkelt ovngang. Det lettede ud
gravningsarbejdet og gav et meget klarere billede af ovnanlæggene 
end det man i første omgang fik ved udgravningerne i Glarbo-områ
det og ved Glargårde. De 3 vendsysselske hytteanlæg, hvoraf hytten i 
Nejsum var mest velbevaret, var helt ensartede af type, men noget 
forskellige fra andre danske værker. Smelteovnen var cirkelrund og 
med en fyrkanal midt igennem, en ovntype som ret nøje svarer til 
arkæologiske fund fra England. Til bedømmelsen af ovntype og 
ovnanlæg i praksis er det jo en afgørende hindring, at vi hverken 
fra Venedig eller fra Ressen har arkæologisk materiale til sammen
ligning. Ligesom anlæggene er ensartede, synes den vendsysselske 
produktion også at have været det. Gennemgående synes kvaliteten 
af de >>hule glas« bedre og finere, end den vi kender fra de kongelige 
hytter. 
Navnet nHytte(n)« findes i 7 vendsysselske lokaliteter på et ganske 
lille område i det nuværende Dronninglund herred, fordelt på sog
nene Skæve, Albæk og Volstrup. 
Afstanden til Sæby var overkommelig, ja hytten i Volstrup kan ikke 
have ligget mange kilometer fra byen. Det må stå øverst på den 
arkæologiske ønskeseddel at få denne hytte lokaliseret og udgravet 
efter alle moderne principper. Selvom det straks må siges, at Løn
borg Friis' udgravninger er imponerende for sin tid, så har den 
arkæologiske metode gjort store landvindinger i det forløbne 3/ 4 år
hundrede. 

Men hvem var initiativtager- i alt fald næppe hanen? 

Uden Lønborg Friis' udgravninger ville vor viden om de vendsys
selske hytter ligge i betænkelig nærhed af nulpunktet, begrænset til 
nogle stednavne, og oplysningen i rentemesterregnskabet 1601/02 
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om betaling til købmænd i Sæby for jyske vinduesglas. Vi må er
kende, at en beskrivelse af handlingsforløbet på grundlag af så spar
somme kendsgerninger må blive ret så hypotetisk. 
I datiden blev Skæve og Albæk sogne gennemskåret af herredsgræn
sen mellem Jerslev og Børglum herreder, der henholdsvis hørte til 
Astrup og Sejlstrup len. Y deriigere udgjorde størstedelen af disse 
to sogne sammen med Voer sogn et privat adelsbirk, så med ud
gangspunkt i Lønborg Friis' beskrivelser synes nøgleordet at være 
Ingeborg Skeel. Voergård var ligesom Sejlstrup gammelt bispegods, 
der ved reformationen kom til kronen og derpå bortforlenet en år
række, indtil Frederik II mageskiftede den 1578 til Ingeborg Skeel 
og hendes mor fru Karen Krabbe. Dertil fik Ingeborg Skeel et par 
år senere Sejlstrup len frit på livstid mod at eftergive den sum, lenet 
havde været pantsat til hendes mand for. Selv om adelsdamer havde 
mulighed for en selvstændighed, som ikke var andre kvinder be
skåret, var Ingeborg Skeel i høj grad en ener. Hun havde været gift 
med Otte Banner til Asdal, han døde barnløs 15 8 5, og i sin enke
stand gennemførte hun bl. a. en række omfattende byggerier. Først 
ombyggede hun Voer kirke for at skabe en passende ramme om sin 
mands sidste hvilested og lod opsætte et pragtfuldt sandstensepita
fium med Otte Banner og sig selv knælende. I østmuren blev indsat 
en mindesten over hendes forældre og broderen Hans Skeel, som 
faldt i Syvårskrigen. På en indskriftstavle i kapellets ydermur be
kendtgjorde Ingeborg Skeel sit værk: at hun som enke havde ladet 
kirken og kapellet forandre og 1586 ladet Voergård bygge. Dette 
årstal kan passe med, at hovedbygningen blev påbegyndt, men byg
geriet stod på i adskillige år, over portalen er anført årstallene 1588 
og 1591. Bygningen er stadig en af vore smukkeste renæssanceborge. 
Hovedfløjen i vinkelanlægget er den østlige, som afsluttes af hjørne
tårne og er forsynet med stor midterport. Af 19 bevarede sandstens
portaler er denne en af de rigest udsmykkede. Vilh. Lorenzen me
ner, at pilastergavlen peger hen mod U trechtbilledhuggeren Philip 
Brandin, som i 1589 var hentet til Danmark fra Mecklenburg for at 
bygge Nykøbing slot. Men hvadenten dette postulat kan bekræftes 
eller ej, er det næppe muligt ad denne vej at belyse glasmageriet. 
Med de omfattende byggerier fulgte et behov for ikke så lidt vin
duesglas, og til Voergård hørte store skove, så der var tilstrækkelig 
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baggrund for Ingeborg Skeel til at forsøge sig som glasfabrikant. 
Hendes glashytter skal da tidsmæssigt placeres i 1590'erne samtidigt 
med Rye-hytterne, så det er nødvendigt at forudsætte en selvstændig 
glasmagerstab, hvor hun så end hentede den fra. Indtil Voergård 
var færdigbygget, boede Inegborg Skeel formodentlig på Sejlstrup
gård, men da hun havde lenet frit, findes der ingen lensregnskaber, 
som kan hjælpe os med oplysninger, og Voergårds arkiv går ikke 
så langt tilbage. Ingeborg Skeel ejede også hovedgården Rugtved 
i Albæk sogn, og moderen havde ved mageskiftet med kronen 1578 
erhvervet både Donstedgård, hvor hun opholdt sig i sine sidste år, 
og Kringelhede samt Dybvad i Skæve sogn, mens Knudseje samme 
år af kronen blev mageskiftet til rigsmarsk Peder Munk. Ingeborg 
Skeel må i alle tilfælde have ejet adskilligt gods i Skæve, da sognet 
var medindbefattet i hendes birkeret, hun ejede dog næppe Nejsum. 
Hun siges at have bekostet renæssancekalkmalerierne i Skæve kirke 
med en fremstilling af Kristi lidelseshistorie. Et senere blændet re
næssancevindue befinder sig nu i Nationalmuseet og er rimeligvis 
forsynet med glas fra en af hendes hytter. 

Fra Hytten i Albæk til Hytten i Valstrup sogn er afstanden kort, 
men det synes vanskeligt at skabe en forbindelse mellem fru Inge
borg Skeel og dette sogn, som havde to hovedgårde, Sæbygård og 
Stenshede. Sæbygård er en renæssanceborg som Voergård, blot nogle 
år ældre og mindre forfinet i stilen. Den er opført 1576 af Pernille 
Oxe, hvis søn Knud Rud døde barnløs i 1589, hvorefter Sæbygård 
blev solgt til Peder Munk, der tidligere havde været lensmand på 
Astrup og 1596-1608 var forlenet med Vestervig kloster. Hans 
hustru KarenSkeelvar en ret fjern slægtning af Ingeborg Skeel. Hun 
var datter af Albrekt Skeel til Hammelmose og havde vel part deri. 
Nejsum hørte enten under Knudseje eller Hammelmose, i alt fald 
kom det med andet Skeel-gods under Birkelse inden matriklernes 
tid, og det hørte fremdeles under Birkelse ved udgravningen i 1890' 
erne. Peder Munk tilhørte rigsrådets inderkreds, han var i de første 
år efter Frederik II' s død medlem. af formynderregeringen, han ejede 
også Estvadgård og Demstrop syd for Limfjorden. Det vil føre for 
vidt at forsøge at udrede Peder Munks mulige impulser til anlæg af 
en glashytte, men det synes rimeligt, at han kan være manden bag 
Valstrup og Nejsum hytterne. Yderligere bør det måske nævnes, at 
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J ak o b Seefelds senere svigersøn Hans J o hans en Lindenow 1581 
erhvervede Hundslund kloster, det senere Dronninglund. 
Ingen af hytterne lå ret langt fra Sæby, afstanden fra den i Volstrup 
var dog kortest, så det var nok her, købmændene i Sæby hentede det 
glas, som blev leveret i København til Tøjhusets bygning. Ingeborg 
Skeel drev en udstrakt handel med korn og nøjedes vist ikke med 
det, hun blev i alt fald beskyldt for landprang, og der var en vis 
misundelse over hendes handel på markederne, så det var nok et 
spørgsmål, om sæbykøbmændene ville tage hendes varer i kom
mlSSlon 
Den ene af sæbyborgerne hed som nævnt Elias Gundelach, hvilket 
kunne tyde på, at det drejer sig om en tidligere glasmager, velsagtens 
den forhenværende hyttemester. Da der i Albæk er fundet hvidtglas, 
tyder det på, at hyttemesteren var uddannet i den i 1580'erne anlagte 
krystalglashytte i Kassel eller kom fra Nederlandene, hvor man 
lavede veneziansk glas. Den vendsysselske produktion fortsatte 
næppe ret mange år ind i det 17. århundrede, i alt fald var den 
definitivt ophørt inden Kaimarkrigen påny satte en stopper for den 
fredelige kommunikation mellem Danmark og Sverige. I øvrigt har 
vi ingen sikre vidnesbyrd om import fra den tidlige svenske glas
industri. Det stadigt stigende forbrug af både drikkeglas og vindues
glas blev i de næste 200 år dækket ved import sydfra og fra det 18. 
århundrede tillige fra Norge. 
Da Holmegård havde vist, at man kunne producere danske glas med 
fortjeneste, fik man også i Jylland lyst til at starte påny. Man kom 
derfor til at opleve en sand »griinderperiode« i Nordjylland på over
gangen fra manufakturer til industrialisme. 
De vendsysselske hytter skal sandsynligvis placeres inden for et kort 
åremål, formentlig med fælles arbejdsstab, men rimeligvis således, 
at Albækhytten og Hytten i Skæve har tilhørt Ingeborg Skeel, og den 
anden hytte i Skæve sogn i Nejsum samt hytten i Volstrup kan begge 
skyldes Peder Munks initiativ. 

4 
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Noter: 
1) Artiklen udgør de første 2/3 af manuskriptet til et foredrag, som blev holdt i 

sammenslutningen af de historiske foreninger i Aalborg i oktober 1974. Fore
draget sluttede med en gennemgang af udviklingen i anden halvdel af forrige 
århundrede. Då både Conradsminde- og Aalborgværkerne for tiden behandles 
i anden sammenhæng, er artiklen begrænset til den ældre periode. Den bygger 
først og fremmest på materialet til og fremstillingen i Thelma 'Jexlev, Peter 
Riismøller og M agens Schluter: Dansk glas i renæssancetid 1550-1650, Kbh. 
1970. Med undtagelse af glastønden fra Skæve er billedeme lånt fra dette værk. 

2) C. Ny rap: Danmarks Glasindustri indtil 17 50, Hist. Tids skr. 5 rk. I, 1849. -
Den omtalte korrespondance findes i TKUA. Ressen A l, pk. 4, Rigsarkivet. 

3) Rokkedrejerbogen indeholder den østhimmerlandske landsbyhåndværker Søren 
Christensens optegnelser 1708-65, deriblandt en del historiske notitser og sagn. 
Den er udgivet af Peter Riismøller, Wormianum 1972. 

') Brevene findes i Visborggård godsarkiv, LA, Viborg. 





Hans Kirstejn Christensen Dollerup, 1857-1886. 



HansDollerup I857-1886 
En hidtil ukendt Himmerlandskunstner 

Af 'Johs. E. Tang Kristensen. 

I min biografiske skildring af den himmerlandske original nTorden
kalven<< i nFra Himmerland og Kjær Herred11 1974 citerede jeg 
visse partier af den ældst kendte skildring af Tordenkalven, trykt i 
nDen nye Almanak11 1890 og skrevet af en person, der angiver 
sig H. D. 
Hvem betegnelsen H. D. dækkede over har været en gåde for dem, 
der har beskæftiget sig med Tordenkalvens livssaga. Jeg selv har 
spekuleret meget derpå, og er på grund af vendingen i teksten n Ovre 
i den Del af Himmerland<< kommet til det resultat, at forfatteren 
måtte være en jyde boende udenfor Himmerland - måske mere 
præcist angivet København. 
Min overraskelse var derfor stor, da jeg kort efter årbogens udsen
delse blev ringet op af et af Historisk Samfunds medlemmer, fru 
Ellen Levisen, Danmarksgade 88, Aalborg, der fortalte, at H. D. var 
identisk med Hans Dollerup, som var hendes farbroder fra Farsø. 
Ved et besøg hos fru Levisen et par dage efter oprulledes hele Hans 
Dollerups slægts- og livshistorie. 
Hans Kirstejn Christensen Dollerup er født i Torupgård i Farsø 
sogn den 16. juni 1857, søn af gårdejer Kristen Jensen Dollerup (f. i 
Dybvadgård 1822, d. i Torupgård 1888) og hustru Dorthea Jens
datter (f. i Torupgård 1822, d. sammesteds 1888). 
Da Torupgård ikke har en helt almindelig historie, skal vi lige kort 
kaste et blik herpå. 
Torupgård har i tidligere tid været præstegård, og så vidt kilderne 
fortæller, har den været benyttet som sådan helt tilbage i den katol-



Torupgård, tegnet c. 1870 af Hans Dollerup som dreng. Gården brændte 1902 og 
blev flyttet nærmere vejen Farsø-Fredbjerg. 
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ske tid til et stykke op i 1800 tallet, hvilket vel nok vil sige i ca. 
350 år. 
Før reformationen havde de katolske bisper i Viborg høstet den 
væsentligste fordel af denne gårds indtægter, men efter den tid til
faldt indtægten den lutherske præst, som boede der, og især da det 
store Gislumskaldi året 1544 blev delt og Torupgård med kongelig 
stadfæstelse blev udlagt til fri præstegård for Farsø kald. 
Det førte til, at bispen i Viborg efter reformationen krævede Torup
gård som hørende til bispeembedet, men flere præster vidnede 1544 
npå tro, sjæl og sandhed at Torupgård ikke var en af de almindelige 
sædegårde, som bisperne havde deres provster og lod bo på og sin 
åbne kælder og at nævnte gård var ret præstegård til Farsø kirke((. 
En af præsterne den første lutherske præst i Vitskøl kloster, Hr. 
Niels Pedersen, bevidnede videre, at Torupgård havde været præste
gård til Farsø kirke i fire bispers tid, nemlig biskop Knud, biskop 
Niels Glo b, biskop Erik Kaas og biskop Jørgen Friis. (Mads Peder
sen Farstrup og Lauritz Axelson: Dagbog fra det 16., 17. og 18. 
Aarhundrede. Aalborg 1813 s. 293). 
Det skal i denne forbindelse nævnes, at der nordvest for Torupgård 
i Fredbjerg har været en kirke, hvor efter sagnet to adelige jomfruer 
en søndag efter messen stak deres utro elskere to junkere fra Fred
bjerg Hovgård ihjel. Til bod gav de deres gård til præstegård, og 
den blev kaldet Torup (J. M. Thiele: Danmarks Folkesagn 1843 I, 
s. 223). Kirken blev nedbrudt, og byen lagt til Farsø kirke. Endnu 
vises stedet, hvor den har ligget. Dette giver måske forklaringen på 
Torup præstegårds noget mærkelige placering i forhold til pastora
tets kirker i Farsø, Vognsild og Svingelbjerg. 
I 1805 blev Farsø anneks til Strandby og Vognsild, og Torupgård 
skulle derfor nedlægges som præstegård ved præstens afgang eller 
død. 
Den sidste præst var Knud Bjerrum. Han var af den rationalistiske 
skole, en fremragende landmand og en flittig præst. Han påbegyndte 
ombygningen af præstegården og gjorde meget for markernes for
bedring og besætningens fornyelse. Efter hans død i 1818 gik gården 
med ca. 700 tdr. land til auktion. 
På gården boede en indsidder ved navn J ens Nielsen Bjerget, der 
var født i Torslev 1790 og gift med Anne Mette Vognsdatter, født 
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Dorthea 'Jensdatter, Hans Dollerups mor, 1822-1888. 
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1797 i Store Ajstrup. J ens Nielsen Bjerget mødte op sammen med 
mange andre, men ingen regnede med en sølle indsidder. Stor var 
overraskelsen, da J ens Nielsen Bjerget fik hammerslag, men det 
viste sig, at han havde ejeren af Kyø i baghånden. Han drev gården 
i en række år, men hans søn viste sig ikke i stand til at overtage den. 
Det blev datteren Dorthea Jensdatter, født i Torupgård 1822, der 
blev arvtageren. Hun blev gift med Christen J ens en Dollerup, der 
var født på Dybvadgård 1822. Dollerup synes ikke at være døbe
navn, men er nok fremkommet ved at enten han eller en af hans 
fædre har haft tilknytning til Dollerup i Fovlum sogn. 
I ægteskabet var der tre børn: Ane Marie Dollerup (f. 185 3, d. 1935), 
Jens Dollerup (f. 1854, d. 1942), Hans Dollerup (f. 1857, d. 1886). 
Efter faderens død overtog den ældste søn, J ens Dollerup, gården 
med hovedparten af jorden. Han giftede sig med Mathilde Møller, 
der var født i Hjelmkær ved Dronninglund i 1865. 
Resten af jorden blev overdraget datteren Ane Marie Dollerup, der 
giftede sig med gårdmand (senere sparekassedirektør) Niels Søren
sen. De byggede gården Nørre-Torup. 
Da J ens Dollerup overtog sin fødegård, begyndte han at opdyrke 
de store hedearealer. Han pløjede ene mand med et spand heste og 
en gammeldags svingplov efterhånden ca. 200 tdr. land. Omkring 
århundredskiftet udstykkede han to mindre ejendomme, og i tids
rummet 1914-20 udstykkede han yderligere jord til fem gårde og 
et husmandsbrug. Torupgårds jorder, der herefter var på 150 tdr. 
land, overdrog han senere til sønnen Kristen. Denne fortsatte fade
rens arbejde, men var ugift, og efter hans død i 1966 overgik gården 
til broderen Karl Anton Dollerups fem sønner, der stadig driver den. 
Den 14. juni 1902 brændte gården totalt, og da den skulle genopbyg
ges, flyttede man den nærmere vejen mellem Farsø og Fredbjerg. 
Men tilbage til Christen J ens en Dollerups yngste søn, Hans Dolle
rup. Han skulle jo også have et levebrød. Hans evner gik i en hel 
anden retning end landbruget. Han havde lyst til at tegne og male 
og ville helst være kunstner. Men forældrene syntes, det var for 
usikker en levevej, og de fik ham overtalt til at lade sig uddanne til 
dyrlæge. Muligvis har en god ven af hjemmet, dyrlægen i Farsø, 
Hans Jensen (Johs. V. Jensens far), der slog sig ned i byen direkte 
efter eksamen i 18 71, været medvirkende hertil. 
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Gåsepigen Dine på Torupgård. 

Dorthea Jensdatter, Hans Dollerups mor, 1822-88. 
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Så vidt vides har Hans Dollerup kun gennemgået den almindelige 
almueskoleuddannelse - han har hverken gået i latinskole i Viborg 
eller Aalborg, men for at kunne få adgang til Den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole har der været krævet forkundskaber i visse fag, og 
det er da ikke usandsynligt, at dyrlægen Hans Jensen har givet ham 
undervisning heri. 

Han blev i hvert fald optaget på Den kgl. Veterinær- og Landbohøj
skole ved semestrets begyndelse i efteråret 18 7 3. 
Om hans studietid vides intet udover, at han en overgang boede i 
Pilestræde og senere flyttede til Frederiksberg. 

Efter 42/s års studium bestod han dyrlægeeksamen i april 1878 med 
tredie karakter. 
Han flyttede derefter tilbage til hovedlandet og nedsatte sig som 
praktiserende dyrlæge i Gudumlund i 1880. Her var han i to år, 
hvorefter han i 1882 tog ophold som dyrlæge i Aalborg- vist med 
bopæl i J ens Bangs Stenhus. 

Men dyrlægebestillingen huede ham ikke, og den blev også kun 
kort. Hans drøm var at blive kunstner. Det var her hans interesse 
lå. Allerede som dreng kom hans anlæg for tegning til udtryk, ved 
at han på ladeporten med kridt aftegnede de handlende, der ind
fandt sig på Torupgård. 

Han blev da også, efter hvad familietraditionen fortæller, optaget 
på Kunstakademiet i København. 

Forældrene har vel stort set også i det nye studium forstrakt ham 
med midler til opholdet, selv om han har søgt at tjene en ekstra 
skilling ved at skrive til socialistiske blade, hvadenten det har været 
til tidsskriftet n Socialisten«, der udkom fra 18 71, eller det har været 
til Social-Demokraten, der udkom fra 1874. Det vides, at en redak
tør ved Hans Dollerups død skriftligt henvendte sig til familien og 
beklagede hans alt for tidlige død. 
Han var nemlig i besiddelse af gode stilistiske evner, hvilket blandt 
andet fremgår af den artikel, han har skrevet om Tordenkalven i 
nDen nye Almanak<<, som ganske vist først fremkom efter hans død. 
Han blev kaldt Himmerlands første socialist, fordi han i Løgstør 
Avis gik i forsvar for belgiske minearbejdere, som efter hans 
mening fik en alt for kortsynet behandling i avisen. 
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Hyrdedreng på Torupgård. 
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En fætter til Hans Dollerup. 
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Ferierne tilbragte han på Torupgård, og skitsebøgerne benyttede 
han flittigt under disse ophold. 
I sommeren 1884 havde han inviteret en studiekammerat ved navn 
O. Aalberg med hjem til Torupgård, og når de var ude med skitse
bøgerne, stod de gerne ved siden af hinanden og tegnede de samme 
motiver, hvilket fremgår af bevarede tegninger. 
Kunststudiet fik for Hans Dollerups vedkommende en brat slutning, 
idet han i sommeren 1886 blev angrebet af en leversygdom, som 
hurtigt gjorde ende på hans liv. Han døde på Torupgård den 27. 
september 1886 i en alder af 29 år. Han blev begravet på Farsø 
kirkegård, hvor hans grav endnu ses. 
Hans efterladte tegninger og nogle få malerier har familien pietets
fuldt værnet om og bevaret, og tiltrods for at gården er brændt flere 
gange, er de hver gang blevet reddet. 
Det Himmerland med dets storladne natur og særprægede befolk
ning, som Hans Dollerup voksede op i, var det samme som digteren 
Johs. V. Jensen oplevede som barn. De havde begge et åbent sind 
herfor, og de iagttagelser, de gjorde, gengav den ene i tegning, den 
anden i prosa. 
Da Hans Dollerup var voksen, var Johs. V. Jensen dreng, og Hans 
Dollerup var derfor den første, der bed mærke i Himmerlands mærk
værdigheder. 
Et helt tilfældigt møde, som Johs. V. Jensen kom ud for i Chicago 
under jordarnrejsen i 1902, blev skyld i, at Hans Dollerup og hans 
studiekammerat Oscar Aalberg blev omtalt i et lille skrift, som 
Johs. V. Jensen skrev efter hjemkomsten, og som blev trykt i 
Amerika. Skriftet har titlen 11Kirken i Farsø. Skitse af Johs. V. J en
sen med illustrationer af O. Aalberg «. Det blev udgivet af dansk
amerikaneren C. Rasmussen på hans forlag i Minneapolis og Chi
cago i 1903. 
I begyndelsen af skitsen er J oh s. V. J ens en i erindringen tilbage i 
barndomsårene i Farsø. 
nDer kom en Sommerdag to unge Malere til Farsø. Den ene kendte 
jeg godt, og ham havde jeg ingen Fidus til, for det var jo Hans 
Dollerup fra Thorup, og hvor kunde en Storhed opstå i vor egen 
Midte; den anden derimod var en Fremmed. De var kun faa Timer 
i Byen, og jeg saa dem bare et enkelt Øjeblik. Rygtet naaede mig 
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Teglværk ved Nørre Torupgård ved Farsø. Bygget af præsten Knud Ejerrum 
(1734-1818). 

oppe paa Loftet, hvor jeg sad og tvandt strikker til min nye Drage, 
Rygtet om at to » Fineec havde været oppe og gjort noget ved Kirken. 
Da jeg i flyvende Fart kom ned, stod Hans Dollerup med den 
Fremmede paa Vejen udenfor vort Hus; de skulle lige til at gaa, 
men viste endnu deres Skitsebøger frem for min far. J eg saa nu alt
saa den Fremmede og hans Bog, hvori Kirken var tegnet. Og aldrig 
glemmer jeg ham! Han var saa let bygget, han holdt sit Ansigt og 
sit Hoved højt, og det saa ud, som var alt overflødigt arbejdet væk 
derfra, saa at kun de rene Træk blev tilbage, selv Haaret og det spidse 
Skæg fulgte tilmaalte Linier. Han gjorde ingen Grimasser, lo ikke, 
men stod ganske rolig. Det var tydeligt nok, at han hverken var 
stærk Mand eller Løber, hverken Gudsbespotter eller et Heldøre -
Tæring havde han heller ikke- og dog var han fornem. Hans Klæder 
var herlige, han havde en smuk Urkæde, gik med brede Bændler i 
Snøreskoene, og i Sporet efter hans Hæle saa man en Kreds af smaa 
Stifter, han brugte ikke Sinker. Han bar en azurblaa Hat paa Hove
det. En usigelig blød Hat med Foragt for Pul, den kunde være blæst 
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Studepranger Vo gn 'Jensen Bjerget, Torupgård. 
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Dyrlæge Hans 'Jensen, 'Johs. V. 'Jensens far. 
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Hus i Grynderup ved Farsø. 

Hus ved vejen fra Farsø til Strandby. 
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N 1'ordenknlvun« Cl:m:sttrlt Christitm Lm·sC1t, 1816- 1891. 
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Hverrestens-Ajes fra Haubro (kendt fra Johs. V. Jensens himmerlandshistorie). 
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hen paa hans Hoved af en Hvirvelvind i den lyse Stad, han udentvivl 
kom fra. 
Men nu Skitsebogen. Da den smukke Maler saa, at ogsaa jeg var 
nysgerrig, holdt han Bogen ned til mig et Øjeblik og lod mig se sin 
Blyanttegning af Kirken. Han havde den jo der, han havde jo taget 
Kirken. J eg brast i en voldsom, lykkelig latter. 
Et Kvarter efter, da Hans Dollerup og Maleren var borte, og alt 
var øde og sørgeligt, sad jeg og skrabede den hærdede Muld ud af 
mine Træsko for dog at blive et bedre Menneske. En Time efter 
havde jeg væbnet mig med blyant og Papir. Min første Skitsebog 
skaffede mig større Glæde, end jeg nogensinde siden har kendt. J eg 
gik straks i gang med at tegne Kirken«. 
Længere henne i skitsen er vi i Chicago. 
»Nitten Aar er gaaet, og nu kommer andet Kapitel af min Historie. 
En Aften tog en Ven mig ud for at hilse paa en dansk Chicagomand. 
Vi blev vel bænkede, fik Mad og Hr. Aalberg*) snakkede med os. 
J eg mærkede straks, at han var en Mand med Smag for sjældne og 
udsøgte Ting. Paa Væggen hang nogle originale Oliemalerier, og 
Hr. Aalberg oplyste os om, at han i sin Tid gav sig af med Kunst. 
Saa gik Snakken igen, og da Hr. Aalberg hørte, jeg var fra Løgstør
kanten, lod han falde, at en Gaard var brændt paa den Egn, Thorup
gaard. 
Thorup! Saa er J ens Dollerup ked af det, siger jeg. 
Jens Dollerup, kendte De ham? Kendte De ogsaa Broderen, Hans 
Dollerup? 
Jeg gjorde! Han vilde være Maler. Han døde i 85, Riffelaaret, af 
Galdefeber. Han var en ven af min Fader. 
J a, han døde. Vi gik paa Akademiet sammen. J eg var ovre og besøge 
ham en Sommer, det var Aaret før han døde. En øde Egn. Aa, vi 
gik og tegnede sammen, vi var oppe og tegne en gammel storartet 
Kirke i en By- hvad var det nu den hed -
Farsø, sagde jeg. 
Hr. Aalberg vendte et studerende Bilk imod mig, og i samme Nu 

*) Exam. jur. Oscar Vilhelm August Aalberg, født i København 1855, søn af 
politibetjent L. W . Aalberg, Roskilde. 
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kendte jeg ham. J a, det var ham. Det var den unge Gud, jeg havde 
set for nitten Aar siden. 
De havde en blaa Hat paa den Sommer! 
Det kan nok være jeg havde. - En gammel morsom Kirke - jeg 
tror jeg har den Skitsebog liggende endnu et Sted. Det var en under
lig øde Egn - for Resten paafaldende. Aa, der var meget der .... 
Hr. Aalberg nikker talende med Øjenlaagene, og jeg forstaar, at han 
har begrebet Egnen, som den var omkring Farsø. Han har kunnet 
fornemme den næsten usporlige Tone, Landskabet svinger i, han 
har faaet fat i den sære graa Stemning af lange Veje, af Glemsel og 
af Barskhed, der ligger ind under Himlen der. 
Den Kirke stod plantet saa latterlig bart, fortsætter Hr. Aalberg med 
sin rustne, filosofiske Stemme - der var ikke et eneste Træ og ikke 
et Forsøg på Udsmykning af nogen Art. Der stod nogle hældende 
Kors paa Gravene, J ærn eller Træ. Diget var sat af svære, raa Kam
pesten, og saa var der disse to Porte eller Laager - især den ene 
stod saa afpillet op imod Luften, saa rent blottet for Pænhed - det 
hele saa ud som om det vilde bide En. Det var fint - Oh wonderful! 
J eg vilde have lavet den Kirke - lige saa fornærmeligt øde som den 
laa, forstaar De - og saa sat en af disse stivsindede Skyer over den, 
som Vinden halele lange uden at faa dem af Stedet. 
Et Par Dage efter blev Skitsebogen bragt til Veje, og Hr. Aalberg 
rakte mig den med ganske samme Bevægelse af Arm og Nakke som 
for nitten Aar siden. Da jeg gensaa Tegningen, blev Aarene til ingen
ting. Noget brast«. 
Det var Johs. V. J ensens beretning om de to unge malere. Nogle 
enkelte erindringsforskydninger er undskyldeligt. Om Aalbergs vi
dere skæbne vides i øvrigt intet. 
Hans Dollerups skildring af Tordenkalven er den først bevarede 
øjenvidneskildring, vi overhovedet har af denne særprægede original, 
der er gået over i litteraturen, ikke mindst fordi Johs. V. J ens en har 
fortalt om ham i sine mesterlige Himmerlandshistorier. Hans Dolle
rup havde mere beskedne evner, men hvem ved, hvad han kunne 
have udviklet sig til, hvis han havde fået lov at leve. Han nåede noget 
bemærkelsesværdigt, nemlig at tegne og male i det samme miljø og 
blandt de samme mennesker, som Johs. V. J ens en skabte litteratur 
over. 
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Et værdifuldt kulturhistorisk materiale er overladt os i hans skitse
bøger og løse tegninger. Bemærkelsesværdigt er hans blik for emner 
fra dagliglivet. Det lyser klart igennem i skitserne fra fødegården: 
Stuer, bryggers, lo og lade, folkehold og redskaber m. m. 
Vi finder tegninger af egnens folkelige typer, dyrlægen, torden
kalven, degnen og forældrene, og af stor interesse er skitserne af 
gamle gård- og hustyper, som ikke eksisterer mere. Der findes meget 
andet af kulturhistorisk værd. 
Takket være familiens velvilje og hjælp er det lykkedes at få samlet 
det meste af Hans Dollerups produktion, i alt c. l 00 tegninger og 
nogle få malerier. 
Disse samt en del af hans personlige papirer og fotografier af ham 
og familie blev udstillet i Nørresundby Bibliotek i april måned 197 5. 
Biblioteket gav derved sit bidrag til at drage denne Himmerlands 
kunstner frem i lyset. 

For lån af tegninger og fotografi samt oplysninger om Hans 
Dollerup og hans slægt takkes herved Dorthea Gylling, Trane
bjerg, Samsø, Ellen Levisen, Aalborg, Amalie Dollerup, Farsø, Hans 
Dollerup, Farsø, Aase Levisen, Rødovre, Eva Holst Madsen, Brøns
høj. 



Frederik Winding 
Sognepræst i Nørresundby I 8 I o- I 84 2 

Af N. E. Mikkelsen. 

Frederik Winding har haft den skæbne at gå over i historien som 
den tykke præst i Nørresundby. Dertil er han husket i nogle anek
doter for sine barokke indfald og for sit temperament. I tidligere 
lokalhistoriske afhandlinger har jeg været inde på sider af hans liv. 
Nu i 200 året for hans fødsel vil jeg prøve at give en sammenhæng
ende fremstilling af hans levnedsløb, så vidt det lader sig gøre på 
grundlag af det overleverede materiale. J eg håber, at læseren vil se 
med venlig humor på denne mand, der vel ikke svarer til billedet af 
en from sjælesørger, ej heller af en punktlig embedsmand, men dog 
liver op i rækken af betydeligere, men også mere ordinære præster 
i Nørresundby. Måske kan man da også bag ved det groteske ane en 
livsskæbne, der har en næsten Eliehersk vemodighed over sig. 

Frederik Windings slægt. 

Frederik Winding var af gammel dansk præsteslægt. Nu findes der 
ikke mindre end tre præsteslægter af navnet Winding (Vinding) 1). 

En af disse slægter stammer fra Vestervig, en anden har sit navn fra 
Vinding ved Silkeborg. Frederik Windings slægt er den tredie 2). 

Den går tilbage til handelsmand, rådmand og kgl. tolder i Kolding 
Povl Jensen, som døde 1592. Sønnen Povl Jensen Calding (f. 1581) 
fik en smuk karriere, hvorunder han 1605-1608 var rektor i Aal
borg. Senere blev han sognepræst i Vindinge og K vislernagle på 
Sjælland. Herfra stammer Winding-navnet. Povl Jensen Calding 
blev i 1622 forstander for Herlufsholm skole og gods. Også hans 
søn magister Jens Povlsen Vinding (f. 1609) gjorde sig gældende i 
den lærde verden. 1633 blev han sognepræst i Asum på Fyn. Han 
døde 1655. 
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Hvad lærdom angår gik sønnen Peder Vinding (f. 1637) i fædrenes 
spor. Han valgte dog juraen, inden for hvilket fag han vandt stor 
anseelse i samtiden. Efter ham vendte slægten tilbage til den gejst
lige stand, en linje, der blev fortsat i fire generationer og sluttede 
med Frederik Winding. Peder Windings søn Herman Winding 
(f. 1667) blev 1695 sognepræst i Farum, men døde allerede 1698. 
Hans søn Peder Nicolai Winding (f. 1697) blev sognepræst i Kulle
mp på Fyn 1728, hvor han døde 17 57. 
Dermed er vi nået til Frederik Windings fader Poul Pedersen Win
ding. Han var født 20. 9. 1733. I 1768 blev han sognepræst i Vester
og Øster Bølle i Vesthimmerland. 1790 blev han provst. Han be
tegnes som en mand med udmærkede kundskaber, nidkær og elsk
værdig. Han døde pludselig, mens han sad ved spisebordet 7. l. 1798. 
Poul Winding blev gift i 1768 med Karen Borch, en købmands
datter fra Odense. Hun døde allerede 1770 efter at have født datte
ren Karen. Denne Karen blev siden gift med Rasmus J ør gensen 
Giessing, der var sognepræst i Bogense. Hun døde 1827. Af deres 
børn blev sønnen Hans Peder Giessing (f. 1801) kgl. toldkontrollør 
og gift med Mette Kathrine W in ding (se senere). En datter Jacobine 
Caroline Giessing (f. 1803) blev gift med sognepræst i Jetsmark 
Andreas Bondorff Obel. 
Den 28. 8. 1772 giftede Poul Winding sig igen, denne gang med 
Else Marie Munk. Hun var født 17 50 på gården Røkendal i Vals
gård sogn. Hun var datter af kammerråd Frederik Munk og hustru 
Karen Lassen. De fik senere Overgård, hendes hjem. Else Marie 
Munk blev sindssyg, formentlig allerede under sit første svangerskab. 
En slægtsoverlevering beretter som årsag hertil, at præsten en aften 
var kørt ud. På hjemturen løb hestene løbsk. Præsten kom af vognen, 
men karlen blev slæbt til døde ind i præstegården. Else Marie, der 
troede, at det var hendes mand, mistede da forstanden. Formodent
lig har der været en arvelig disposition til stede. Hun døde i Vester 
Bølle i 1813. 
Hendes tilstand hindrede dig ikke, at hun i sit ægteskab med Poul 
Winding fødte ni børn, seks sønner og tre døtre 3), nemlig: 

l. Peder Nicolai Winding, f. 17. 6. 1773. Han var opkaldt efter sin 
farfar. Ved sin søster Karens dåb 1785 er han kaptajn, ved faderens 
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død 1798, da han bliver indsat som værge for sin yngre søskende, 
betegnes han studiosus 4). Han blev vistnok teologisk kandidat, men 
derefter slog moderens sindssyge igennem. Han kom til at gå som 
et skumpelskud hos sin farbroder Diederik Balthasar Winding, der 
var degn i V ester Bølle. 

2. Frederik Winding, f. 17. 2. 1775. 

3. Ane Winding, f. 7. 12. 1776. Hun var ugift. En overgang holdt 
hun pogeskole i Nørresundby. Hun døde l. 2. 1851 i Aalborg, Bu
dolfi sogn. 

4. Sara Winding, f. 11. 7. 1778. Hun blev gift med stadsbarber i 
Århus Joh. Chr. Benjamin David Ludvigsen, som døde 1824. Deres 
datter Frederikke, f. ca. 1810, var i 1834 i huset hos Frederik Win
dings5). 

5. Poul Calding Winding, f. 8. 10. 1780, opkaldt med de gamle 
slægtsnavne. Han blev siden snedkermester i Aalborg, hvor han døde 
18. 9. 1838. 

6. Niels Christian Cæsar Winding, f. 3. 9. 1782. Han blev opkaldt 
efter godsejeren på Lerchenfeldt Christian Cæsar Liittichau. Han 
blev gift med tobaksfabrikant Frederik Obels enke Ane Margrethe 
Berlin og døde som tobaksfabrikant i Aalborg 12. 5. 1828. 

7. Herman Winding, f. 25. 10. 1783. Han er opkaldt efter sin olde
far, præsten i Farum. Han blev sejlmager og døde 1829. Hans datter 
Mette Cathrine, f. 1807, var sammen med ovennævnte Frederikke 
Ludvigsen i huset hos Fr. Windings 1834 5). Hun blev siden gift 
med sin fætter toldkontrollør Hans Peter Giessing (se ovenfor). 

8. Karen Lassen Winding, f. 13. 3.1785 . Hun var opkaldt efter sin 
mormoder Karen Lassen. J eg har ingen oplysning om hendes videre 
skæbne. 

9. Holger Helt Winding, f. 8. 9. 1786. Navnet Helt skal han have 
fået, fordi han slap helskindet fra ublid behandling fra sin sindssyge 
moders side, idet hun straks efter hans fødsel kastede ham hen imod 
bilæggerovnen. Denne sejlivethed har man belønnet med navnet 
Helt! Holger Winding blev skræddermester i Aalborg. En datter 
Petrea Maria Winding blev senere gift med kapellan i Nørresundby 
Sigvard Theodosius Flindt 6). Holger Winding døde 25. 6. 184 3. 
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Ældste eksisterende fotografi af Nørresundby (I 843 ). l forgrunden hjuldamperen 
,,[ris" i Aalborg Havn. Daguerreotypi af H. Weniger. Original i Lokalhistorisk 
Arkiv fo1· Aalbm·g kommune. 

Barndom og ungdomsår. 

Frederik Winding var altså Poul Windings andet barn i ægteskabet 
med Else Marie Munch. Han blev døbt d. 5. april l 77 5 i Vester 
Bølle kirke og blev båret af sin moster Mette Marie Munch. Faddere 
var jomfru Esmann og forvalter Pedersen, begge af Westerriis, Fri
derich Munch af Wive (hans morfader, navnets stavemåde varie
rende) og forvalter Nyegaard fra Lerchenfeldt 7). Han blev opkaldt 
efter Friderich Munch. 
I kirkebogen staves hans navn da også Friderich, en stavemåde han 
altid senere benyttede. 
Hvad vi herefter ved om Windings barndoms- og ungdomsår stam
mer fra tre skrivelser fra Windings egen hånd: hans eksamensansøg
ning af 21. december 1803 8), hans embedsansøgning af 12. novem
ber 1809 9) samt hans levnedsbeskrivelse, det såkaldte vita, af 23. 
marts 1810 i Aalborg stifts vita-protokoP0). Den første og den sid
ste er affattet på latin, embedsansøgningen på dansk. Af disse er 
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eksamensansøgningen den vigtigste kilde for tiden indtil 1803. Hvor 
enkelte oplysninger fra de andre skrivelser inddrages, har jeg mærket 
dem med betegnelserne emb. og vit. 
Embedsansøgningen er et såkaldt eksamens-petitum, hvori studen
ten søger om tilladelse til at gå op til embedseksamen. Windings 
petitum er holdt i den høje stil. Det indledes med ordene: 

Patres conscripti 
summeveneran di 
publici examinis æstimatores 
æqvisissimi! 

(oversat: Forsamlede fædre, højærværdige og retfærdige dommere 
ved den offentlige eksamen. - Patres concripti var tiltaleformen i 
det romerske senat!) 
Under fortsat brug af strålende superlativer udbeder Winding sig 
professorernes tilladelse til at gå op til næste teologiske embeds
eksamen (januar 1804). Med et citat fra den romerske forfatter 
Qvintillian beder han dem bære over med hans slette bevandrethed 
i latinen, llhvilket jeg allerede har givet tilstrækkelige beviser påc<. 
Afsnittet røber kendskab til Erasmus af Rotterdams skrifter. 
Derefter følger en skildring af hans hidtidige levned. Af en eller 
anden grund opgiver han sit fødselsår til Ao sup. Sec. (forr. årh.) 
LXXVI, altså 177 6, skønt han ifølge kirkebogen og sine senere op
givelser er født året før. Nogen rimelig forklaring herpå kan jeg 
ikke give. Om sin barndom beretter han, at hans mor allerede fra 
hans fødsel har været berøvet forstandens lys. Dette forhold har 
haft en uheldig indvirkning på ham. ))Der skete så meget, som et 
taknemmeligt sind mod forældrene byder mig at skjulecc. Forsøm
melse i barndommen har også givet årsag til en tilbagevendende 
sygdom, der i ungdomsårene periodevis har berøvet ham hans ar
bejdskraft. Det er ikke klart, hvilken sygdom han har lidt af. Man 
kunne f. eks. gætte på gigtfeber. 
Indtil sit 13. år fik Winding en elementær undervisning af sin far. 
Derefter blev han 1788 sendt til katedralskolen i Viborg. Her be
fandt han sig godt og fik efter tre års forløb i 1791 studentereksa
men med karakteren haud illaudabilis (2. karakter) 12). Om efteråret 
rejste han til København og blev d. 8. november indskrevet ved 
universitetet som akademisk borger. Tvunget af omstændighederne 
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befalede hans far ham dog snart at vende hjem, hvor han forberedte 
sig til den filosofiske og filologiske forprøve. 1793 rejste han påny 
til hovedstaden. D. 5. oktober bestod han filologikum med lauda
bilis (1. karakter) nmed alle censorstemmer« og d. 9. oktober filo
sofikum med baud illaudabilis (datoerne i dette stykke efter vit.). 
Han skulle nu for alvor begynde på det teologiske studium. Men 
pengetrang tvang ham atter hjem til Jylland. I de følgende tre år 
ernærede han sig ved at undervise drenge forskellige steder - han 
siger ikke hvor. Samtidig søgte han ved selvstudium at tilegne sig 
kundskaber, især i tysk og fransk. Han havde helt opgivet håbet om 
nogensinde at kunne gennemføre det studium, som hans far havde 
bestemt ham til. Da der i 1796 bød sig en lejlighed, rejste han til 
Frederikshald i Norge. Her virkede han igen som lærer for drenge, 
nsom jeg håber ikke uden frugt og forældrenes bifald((. 
På dette tidspunkt er det tydeligt, at Winding har indstillet sig på 
en fremtid som lærer. Antagelig har han også delt tidens negative 
holdning til kristendommen. En udtalelse, som jeg senere vender 
tilbage til, tyder på det. 
Under Windings ophold i Norge døde hans far (1798). I embeds
ansøgningen fra 1809 skriver han, at faderen døde i meget fattige 
omstændigheder, efterladende sig en sygelig vanvittig enke nmed 
9 uforsørgede børn foruden mig (( . Dette er dog noget overdrevet. 
Både halvsøsteren Karen og broderen Nicolai var på det tidspunkt 
gift. Men nogle af de yngre søskende har naturligvis ikke været i 
vej. Han oplyste tillige, at han 1799 vendte tilbage til København. 
I eksamenspetitet skildres sagen lidt anderledes, uden at der ligefrem 
kan tales om uoverensstemmelse. Her nævner han hverken sin fars 
død eller sine søskende. Derimod henvender han sig nu direkte til 
den ene af sine lærere »den højærværdige og strålende Molden
hawer((. Denne mand var den for sit arbejde ved Det kgl. Bibliotek 
bekendte Daniel Gotthilf Moldenhawer, der som indvandret tysker 
blev professor i teologi ved Københavns Universitet 1783. Han blev 
berømt for sine på latin holdte forelæsninger. »Latinen blev på hans 
læber til et levende sprogcc, siger en samtidig tilhører. Så man for
står Windings mindreværskompleks i begyndelsen af ansøgningen! 
Teologisk tilhørte Moldenhawer den suprarationalistiske skole, der 
vel ønskede en tilnærmelse mellem troen og fornuften, men dog 
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fastholdt en overnaturlig åbenbaring i skriften. Noget selvstændigt 
bidrag til teologien ydede han ikke 13). 

Ved siden af det allerede nævnte var Moldenhawer særdeles virk
som i det store reformarbejde inden for undervisningen, som fandt 
sted omkring århundredskiftet. I denne sammenhæng fik han i 1800 
oprettet et pædagogisk seminarium i København, et foretagende, der 
dog snart gik ind. I sit petitum skriverWinding nu, at han i Norge 
hørte rygter om dette nye pædagogiske seminarium. Med den prak
tiske erfaring som baggrund, som ti års lærergerning havde givet 
ham, besluttede han at rejse til København og søge optagelse på se
minariet. Det blev en skuffelse. Han blev ikke optaget. Men »jeg 
lærte i denne sag det guddommelige forsyns velgerning at kende«. 
Nu kom han nemlig til at følge Moldenhawers forelæsninger. Han 
indrømmer, at det til at begynde med var af ren nysgerrighed, men 
efterhånden følte han sig draget af den nye måde at fremstille tin
gene på. »Til sidst«, skriver han, »efter at fordomme på grund af 
uvidenhed samt vantroens tåger var henvejret ved Deres undervis
nings skarpsindighed og alvor, har jeg ved Deres fødder, bogstavelig 
talt hængende ved Deres mund, ivrigt beskæftiget mig med de hel
lige (teologiske) studiercc. 
Desværre blev han endnu en gang syg og måtte udeblive fra fore
læsningerne næsten et år. Han bønfalder derfor om professorernes 
velvilje og overbærenhed ved den tilstundende eksamen. 
Det er ud fra dette sted i ansøgningen, jeg drager den slutning, at 
Winding i sin ungdom havde fået et negativt forhold til kristen
dommen. Han var hildet »i fordomme på grund af uvidenhed og i 
vantroens tågerc<. Af den suprarationalistiske teologi i Moldenhawers 
fortolkning er han da blevet ført til et mere positivt forhold til kri
stendommen, så han har kunnet genoptage det teologiske studium 
med en præstegerning for øje. 
Foruden Moldenhawer havde Winding professorerne Mynter og 
Hornemann som lærere (vit.) En stor hjælp var det for ham, at han 
i disse år fik tildelt det legat, som kaldes Det store Kommunitet med 
fri bolig på Regensen. Han underskriver sit petitum: 

Friderich Winding 
Communitatis Callegie Regii 

ex vestra benevolentia 
Alumnus. 
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Ansøgningen blev imødekommet. Han bestod den teologiske em
bedseksamen d. 10. januar 1804 og opnåede karakteren laudabilis 
med alle censorstemmer. Kort tid efter holdt han sin dimisprædiken 
i Trinitatis kirke. Her fik han af professor Clausen og dr. Plum lau
dabilis for indhold, af prof. Hornemann baud illaud for gejstlig vel
talenhed. (vi t.). 
Samtidig med sine studier deltog Winding med iver i fædrelandets 
forsvar i de skæbnetunge tider, som Danmark dengang oplevede. 
Da den engelske flåde i slutningen af marts 1801 dukkede op ved 
indsejlingen til Øresund, blev der efter opfordring fra kronprinsen, 
den senere Frederik d. 6., dannet et frivilligt korps af studenter og 
andre akademiske borgere. Det fik navnet »Kronprinsens Liv
korps<< 14). Det deltog i forsvaret af København med en styrke på 
1100 mand, fordelt på 8 kompagnier. Blandt dets medlemmer var 
bl. a. kendte navne som Rahbek og OehlenschHiger. Til dette 
korps meldte Winding sig. Han var altså med i den nationale be
gejstring, som udløstes ved skærtorsdagsslaget d. 2. april, og som fik 
betydning for flere af guldalderens store navne: Oehlenschlager, 
Grundtvig, Blicher m. fl. Da freden var genoprettet, opløstes korp
set, men dannedes igen, denne gang med 800 mand 11. aug. 1807. 
Winding meldte sig atter og må have gjort god tjeneste, for han 
blev allerede samme år af abermarskal Haach udnævnt til premier
løjtnant. I 1808 fik korpset i forbindelse med tronskiftet navnet 
»Kongens Livkorps«. D. 19. juli 1809 fik Winding af kongen bestal
ling som kaptajn og kompagnichef ved 8. kompagni, en stilling, der 
svarer til major i vore dage (emb og vit.). 
Kongens Livkorps må ikke forveksles med det samtidige (Kronprin
sens) Kongens Livjægerkorps, der havde en bredere rekrutering. 
Kongens Livkorps blev endelig nedlagt i 1864, men fik en slags fort
sættelse i Akademisk Skyttekorps. 
Medlemskabet af Kongens Livkorps var imidlertid efter program
met: »Din belønning bliver stor, om end sen!«. Thi bortset fra løfte 
om kongelig bevågenhed medførte deltagelsen kun udgifter. Efter 
sin embedseksamen havde Winding igen ernæret sig som privat
lærer. Københavns bombardement og den følgende økonomiske 
nedgang bevirkede, at hans indtægter på det nærmeste blev halveret 
(emb.). Han besluttede sig derfor til at søge præstekald. Efter sogne-
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præst Holger Jørgen Schoulunds død 6. september 1809 var embedet 
i Nørresundby og Hvorup ledigt. Dette søgte Winding nu i ansøg
ningen af 12. november. Som en anden mulighed søger han i samme 
ansøgning »Hirtsholm i Sjælland((, hvilket vil sige Hørsholm. »Af 
disse ville Sundby dog være mig den største nåde, da jeg har min 
gamle vanvittige og trængende moder der i nærheden, som for sin 
svagheds skyld ej kan flyttes, og desuden tre brødre bosatte i Aal
borg, til hvis opdragelse jeg efter pligt og evne har bidraget, da min 
fader efterlod dem umyndige, arme og hjælpeløse<<. De tre brødre 
må være Niels Christian, Herman og Holger, der alle blev bosat i 
Aalborg (se slægtsoversigten). De var dog på dette tidspunkt hen
holdsvis 27, 26 og 23 år. Men det tjenerWinding til ære, at han af 
ansvarsfølelse mod sin mor og sine brødre foretrækker det - som vi 
senere skalse-dårlige kald i Nørresundby for Hørsholm. Han har 
den frimodighed at påstå, at han i 19 år »med uafbrudt flid(( har 
forberedt sig til et gejstligt levebrød og påberåber sig sin tjeneste i 
livkorpset med de dertil knyttede kongelige løfter. Til sidst hen
viser han til »mine foresattes ved andre lejligheder afgivne recom
mendationer((. Det kunne tyde på, at det ikke er første gang, han har 
søgt kald. 
Der var imidlertid også andre ansøgere. På den tid var der en stor 
overproduktion af teologer, og mange gik ledige i årevis. I sin ind
stilling til kongen af 22. november 15) anbefaler Danske Kancelli 
kapellan pro persona (personlig kapellan) for Helsinge og Voldby 
menighed Eiler Hagerup S mi th. Han er 3 6 år, har i 11 år været på 
venteliste, gift og for tiden uden levebrød. Han anbefales af biskop 
Balle og biskop Mynter. Desuden peger kancelliet på cand. te ol. J ens 
Petersen, 32 år, med meget fine eksamener og anbefaling fra gehei
mekonferentsråd Raben og på cand. teol. Martin Nicolai Møller, der 
anbefales af Moldenhawer og Hornemann, geheimekonferentsråd 
Urne samt justitsråderne Hammerich. Jeg har omtalt dette så ud
førligt, fordi det giver et godt billede af vilkårene for ansøgere. 
Det var altså ikke kancelliets mening, at Winding skulle til Nørre
sundby. Hans Majestæt skød imidlertid alle faglige kvalificationer 
til side og holdt sig til de militære. I indstillingens venstre side skri
ver han: »Vi ville alln. (allernådigst) have Kapitain i vort Livkorps 
Kandidatus Theol. Friderich Winding beskikket til Sognepræst for 

6 
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Sundby og Hvorup Menigheder. Kjøbenh. d. 28. Decb. 1809.- Frid: 
R. Herefter fulgte udnævnelsen 30. december 1809. 
Efter at have fået kald kunne Winding nu også få kone. Den 18. ja
nuar 181 O blev han gift med Sarah Galtru p, født i København 2 7. 
juni 1709, datter af kommandør Hans Diderik Galtrup og hustru 
Anna Helene Rosenkilde 16). Derpå blev han d. 28. marts 1810 ordi
neret i Budolfi kirke i Aalborg af biskop Janssen 17). Forinden havde 
han d. 2 3. februar fået tildelt rang med Københavns sogne- og slots
præster18). Disse havde endog helt op i dette århundrede rang frem 
for andre sognepræster. De tituleredes højærværdig, medens andre 
sognepræster måtte nøjes med at være velærværdige 19). I skrivelser 
fra kirkelige og verdslige myndigheder til Winding overholdes 
denne titulatur. Formålet med tildelingen har formodentlig været, 
at Winding, der som kaptajn i livkorpset havde en forholdsvis høj 
placering på rangskalaen, ikke gik ned i rang. Faktisk var han herved 
rangmæssig placeret over sognepræsterne i Aalborg, - for så vidt 
disse ikke selv havde højere rang end deres embede medførte. Men 
det havde de fleste af hans samtidige 20). 

J eg er ganske klar over, at ovenstående skildring af Windings barn
dom og ungdom bygger på meget subjektive kilder. Det er i det 
væsentlige ansøgninger, bestemt til at gøre indtryk på modtageren. 
Men vi har ikke andet. J eg har derfor med alt forbehold for mulige 
over- og underdrivelser måttet basere fremstillingen på disse kilder. 

By en og hjemmet21). 

I foråret 1810 flyttede de nygifte ind i præstegården i Nørresundby. 
Det var en lille by, de kom til. Mod øst lå bygrænsen omtrent langs 
med den nuværende Østerbrogade. Mod vest var byen vokset ud til 
det nuværende svineslagteris grund. Inden for disse snævre rammer 
boede der i 180 l 606 indbyggere. V ed næste folketælling 18 34 var 
tallet vokset til 874. For hele pastoratet opgiver Winding i 1827: 
Sundby sogn (incl. Lindholm) 1226, Hvorup sogn 431 22). Byen var 
præget af sin position som færgeby. Det gav fortjeneste både til 
færgefolkene og gæstgiverne. Men til alle gårde i byen hørte tillige 
landbrug. 
Også præstegården var en regulær bondegård. Nørresundby præste
gård har ligget på sin nuværende plads siden engang i 1500-tallet. 
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Men endnu på Windings tid lå den i byens nordlige udkant. Ved den 
store brand 24. maj 1791 brændte præstegården ned. Den nye præste
gård stod færdig Mikkelsdag 1792. Det var altså en forholdsvis ny 
præstegård, Windings flyttede ind i, dog opført af temmelig dårlige 
materialer. En byplan over Nørresundby fra 1812 viser, hvorledes 
bygningerne lå på grunden. Stuehuset var lagt langs med Skolegade, 
hvor der nu er parkeringsplads. Det havde en lang vinkelfløj mod 
vest. Avlsbygningerne lå dels langs den øverste del af Tinghusgade, 
dels i en vinkel, langs Nørregade og grundens vestre side. Herfra 
strakte præstegårdens toft sig helt hen til kirkegården. 
Stuehuset var så vidt vides det samme, som blev nedrevet 1915. Der 
må dog være sket adskillige ombygninger i tidens løb. Vi ved ikke 
nøjagtigt, hvorledes det så ud i Windings tid. Fra registreringen af 
Windings bo efter hans død 1842 ved vi derimod besked om de 
vigtigste rum. Tillige har vi her en fortegnelse over møbleringen. 
Der er naturligvis sket forandringer i løbet af 3 2 år, men de har 
næppe været store. Man skiftede ikke sine møbler ud med få års 
mellemrum, og i Windings betrængte økonomi har der ikke været 
plads til mange nyanskaffelser. Derimod kan enkelte ting været til
ført som arv. 
I dagligstuen, der havde tre vinduesfag, var der en birketræssofa 
med betræk, 4 lænestole, et otte dages stueur med futeral, l mahogni 
spillebord, 2 mahogni kommoder, 2 spejle i mahogni rammer samt 
en to etagers vindovn. I studerkammeret: l rødmalet skrivepult, l 
lille bord, 2 stole, l blåmalet kældeskab, en lænestol, l sengested 
med himmel og omhæng, l spejl, l præsenterebakke samt l baro
meter. I ))Den anden stue a: l kanape og 6 stole, alt med blåt betræk, 
4 mahogni spilleborde, l lænestol, l spejl i ramme. I soveværelset: 
l egetræs chatol, l spejl, l birketræs sengested samt l bilægger kak
kelovn. Kapellanens værelse: l rødmalet sengested med himmel og 
omhæng, 2 stole og et lille bord. 
Herudover nævnes følgende rum: køkken, bryggers, rullestue og 
saltkammer. Fra andre kilder ved vi, at der også fandtes en konfir
mandstue, der stødte op til kapellanens værelse og fik sin eneste 
opvarmning, når døren stod åben hertil. Rummet var 8 alen i kvadrat 
og skulle huse op til 40 børn! 23) 
Der synes ikke at have været en egentlig spisestue. Man har forment-

6. 
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Eneste kendte "afbildning" af pastor Frederik Winding ( ca. 1840 ). Pastoren sidder 
foran Sundby bod under træet til venstre. Maleri af H. L. Galster. Kopi i Nørre
sundby byhistoriske Samling. 

lig dækket op i »den anden stue«. Desuden må der ha ve været gæste
kamre i huset. Kapellanens værelse synes at være mere end tilladelig 
slet møbleret. Men forklaringen kan være, at kapellanen pastor 
Flindt var blevet gift i 1841 og derfor har boet ude i byen. 
Hvor meget Winding gjorde ud af præstegårdens drift, ved vi ikke. 
I 18 3 7 var den største del af j orden forpagtet ud for 15 O r dl. 24) 

Hvordan Windings huslige liv har formet sig, ved vi så godt som 
intet om, og de få ting, vi kan slutte os til, stammer fra de seneste 
år. Ægteskabet var barnløst. Vi ser i boregistreringen, at Winding 
havde sit sengested i studereværelset på sine gamle dage. Men det 
siger ikke noget om forholdet mellem ægtefællerne. Derimod kunne 
der ligge en antydning i den omstændighed, at Winding i 1818 fore
slog, at klubben »Prøven« skulle have klubaften hver aften 25). Det 
er dog for dristigt at drage vidtgående slutninger heraf. Windings 
gik ikke alene i præstegården. Et regnskab fra 1837, som skal om
tales senere, viser, at man på det tidspunkt havde en husjomfru, to 
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piger, en karl og en dreng. Endvidere havde Windings ved folke
tællingen i 1834 to plejedøtre i huset. Den ene var Mette Cathrine 
Winding. Hun var født 1807, datter af Windings broder Herman 
Winding, der var død i 1829. Hun blev senere gift med sin fætter 
kontrollør Hans Peter Gjessing. Den anden pige hed Frederikke 
Ludvigsen, f. ca. 1810, datter af Windings søster Sara, der var gift 
med stadsbarber i Århus Joh. Chr. Benjamin David August Lud
vigsen. Han døde 1824. Hvor længe de opholdt sig i Nørresundby 
præstegård vides ikke, men de har i hvert fald været voksne piger 
i 1834. Frederikke Ludvigsens senere skæbne er ukendt. Endelig til
bragte Windings svigermor Anna Helene Galtrup, f. Rosenkilde, 
sine sidste år i Nørresundby. Hun døde i 1841. D. 18. januar 1835 
fejrede Windings d:res sølvbryllup. Festen holdtes i den uopvarme
lige konfirmandstue - i j an u ar måned! 26 ) I øvrigt viser de 5 spille
borde i skifteregistreringen, at en gammeldags præstegårdslhombre 
hørte med til husets selskabelighed. 

Windings økonomiske forhold. 
Nørresundby og Hvorup var ikke noget fedt præstekald. I kancel
liets allerede omtalte indstilling til kongen af 22. nov. 1809 hedder 
det i det indledende afsnit: »Dette embedes indkomster kunne efter 
den af biskop J anssen indsendte oplysning antages at beløbe sig til 
5 a 600 rigsdaler, men da dette ej er mere end det nødvendige til en 
families tarvelige underholdning, drister kancelliet sig til ikke af 
dette embede at foreslå nogen afgift til seminariefonden<c. Til for
klaring skal oplyses, at der ved kgl. reskript af 17. 5. 1805 blev på
lagt præsteembederne en særskat, hvis provenu skulle opsamles i en 
seminariefond til støtte for de private præstegårdsseminarier, som 
var begyndt at virke rundt om i landet 27). 

At Nørresundby sognekalds indtægter var så små, at det måtte fri
tages fra denne afgift, hang sammen med, at embedet siden 15 58 
var perpetueret Aalborg bispestol, således at biskoppen som nominel 
sognepræst oppebar embedets indtægter mod at lade det betjene af 
en kapellan. På et ikke nærmere kendt tidspunkt mellem 1770 og 
1791 blev præsten sognepræst under kongelig kaldsret, men biskop
pen fik stadig en væsentlig del af indkomsterne. Ved Windings til
træden tilfaldt der biskoppen følgende: 
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Præsteembedets part af korn- og kvægtienden 
fra Hvorup sogn samt embedets part af korn
tienden fra Sundby sogn med undtagelse af 
Sønder Uttrup og Gildsig. 
Kronens part af tienden fra Hvorup sogn. 
2/3 kronens part af tiende af Sundby sogn. 

Herefter blev der til præsten: 
Korn- og kvægtienden fra Sønder Uttrup og Gildsig, 
kvægtienden af Sundby sogn, 
1/3 af kronens tiende af Sundby sogn, 
overskudet af præstegården 
højtids- og andre ofre i kirkerne 28).' 

Det blev Windings skæbne at leve i en af de værste krisetider, som 
Danmark har oplevet i nyere tid. Han tiltrådte embedet under krigen 
med England. I 1813 kom statsbankerotten. Det er derfor forståe
ligt, at han forsøgte at forbedre sine forhold ved at opnå en gun
stigere fordeling mellem bispe- og præsteembede. I Nørresundby 
præstearkiv findes 4 skrivelser vedrørende disse forsøg 20). Den 
første er en skrivelse af 6. 6. 1813, der meddeler kancelliets svar på 
nogle af Winding stillede spørgsmål angående beregningen af små
renten efter de nye penges - rigsbankdalernes - indførelse. Sagen 
er uvæsentlig. Men fra 7. l O. 1813 foreligger en skrivelse fra biskop 
Janssen. Heri meddeles det Winding, at kongen under 4. 9. 1813 har 
bifaldet, at præsteembedets korn- og kvægtiende fra Hvorup hen
lægges til præsteembedet. Dette har så vidt jeg kan se forbedret ind
tægterne med 150 rdl. årlig, altså en væsentlig forbedring. Samtidig 
blev Winding opmærksom på, at han gav for meget i skat. I en skri
velse til stiftsøvrigheden af 9. l. 1816 besværer han sig over, at han 
udreder hele skatten af tienden af Sundby sogn, uagtet han kun oppe
bærer 1/3 deraf. Ved 2 skrivelser af 21. 3. og 28. 5. 1816 bringes dette 
forhold i orden. 
Men alle forbedringer druknede i den store landbrugskrise, som 
satte ind i 1818 og varede ca. 10 år. Korn var nærmest usælgeligt, og 
priserne gik i bund. Kapitelstaksten for rug, byg og havre var i 1818 
henholdsvis 14,93, 12,60 og 7,73 rdl. Året efter var de samme tal 
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7,04, 5,18 og 3,77. I midten af 20'erne lå kornpriserne 25-30 Ofo under 
1818-niveauet30). Dette var en katastrofe for alle, der havde deres 
indtægter af korn. Udgifterne, navnlig skatterne, var nemlig de 
samme. Winding delte skæbne med så mange andre. Det har uden 
tvivl været drøje år at komme igennem. 
I 1826 søgte Winding at forbedre sin stilling ved at søge det gode 
sognekald i Dronninglund. Han formede sin ansøgning på vers. 
Den lyder således: 31) 

Ak, allernådigste Konge og Herre! 
Det går mig ej vel destoværre; 
det kald, jeg for sytten år siden fik, 
har mig ej gavnet en eneste prik. 
Af biskoppen var det så stærkt beklippet, 
at jeg ofte har stået på nippet 
at slænge bort både kjole og krave 
som en for mig selv unyttig gave. 
Thi for brænde, klæder og brød 
jeg med mine må lide nød. 
Ej heller kan jeg her vel sanke 
renten til den nationale banke, 
men må ret som en kujon 
fuy! dagligen frygte execution. 
Dog kan der på dette vel rådes bod, 
når De vil være så nådig og god 
og unde mig fattige sorte hund 
præstekaldet i Dronninglund. 
Vel vil der vist af de sorte flere 
på dette kald stærkt spekulere. 
Men jeg ej heller er nogen zinke, 
fordum blev jeg regnet blandt de flinke, 
da jeg kunne lade sig se 
for Deres åsyn med port Epee; 
min Konge lig i navn og år 
håber jeg vist jeg nåde får. 
Jeg haver ej flere patroner 
end min Konge og min Gud, 
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derfor tror jeg vist, De hører mine toner 
og frier mig af nøden ud. 
Gud give Dem da år så mange, 
som De nu har, men ej så trange. 

Allerunderdanigst. 
Friderich Winding. 

forhen capitain ved Deres Majestæts Livkorps, 
nu ved Deres nåde sognepræst for Sundbye og 
Hvorup menigheder i Aalborg Stift. 

Denne ansøgning er første gang offentliggjort i Personalhistorisk 
Tidsskrift for 1900 - IV række, 3. bind, under titlen: En versificeret 
embedsansøgning fra 1826, ved redaktøren G. L. Grove. Grove gen
giver her de data, der findes i Windings ansøgning fra 1809 og kan 
derefter ikke dy sig for den bemærkning, at den tykke Winding 
næppe kan have haft næringssorger. Fra Personalhistorisk Tidsskrift 
er denne ironiske bemærkning vandret videre til Vendsyssel Årbog 
1923, side 144, og til Petresch-Christensen, hvis »Nørresundbys 
Historie« udkom 1924. Men hertil er nu da for det første at sige, at 
vi ikke ved noget om, hvor tyk Winding var i 1826, og for det 
andet, at man netop under landbrugskrisen kan have haft svært ved 
at skaffe alt mulig andet end mad. Ordet nbrødcc skal vel ikke tages 
alt for bogstaveligt. At måtte frygte n daglig execution« var den bar
ske virkelighed for talrige mennesker på den tid. 
Nogen stor digter har Winding ikke været. Ansøgningen er et mid
delmådigt rimeri. Den gav da heller intet resultat. Det blev den 
67 årige Ole Fr. O bel fra Sennels, der fik embedet i Dronninglund 32). 

Winding har hele sit liv været trykket af pengemangel. Da han i 
1827 bliver truet med en bøde på l rdl., fordi han har vægret sig ved 
at indsende genpart af legatregnskaberne til stiftsrevisoren, vælger 
han at bøje sig naf frygt for mulkten, som jeg arme fattige mand ej 
kan betaleec 33). Fra Windings sidste år findes der i Aalborg bispe
arkiv et d. 28. 6. 1837 indsendt regnskab 34). Det ser sådan ud: 
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Pastoratet Sundbye og Hvorup i Aalborg Stift, 
dets indtægter! og udgifter. 

Præstetienden af Hvorup sogn 98 tdr. hartkorn og 
16 tdr. i Sundbye sogn, bortakkorderet for l sk. rug, 
2 sk. byg, 2 sk. havre pr. td. hartkorn udgør 14 tdr. 
rug, 28 tdr. byg, 28 tdr. havre. Dets værdi efter årets 

89 

priser omtrent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 rbdl. 
Påske- og Sankt Hans renter og den del af kvægtienden, 

som ikke er indbefattet i kornakkorden . . . . . . . . . . . . 30 
Offer og accidenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
De af hans Majestæt tilståede 100 rdl. i tre år . . . . . . . . . . 100 
Den største del af præstegårdens jorder bortforpagtet 

med approbation for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

Udgifter. 

Folkeløn til l karl, 2 piger, en dreng . . .. ........... . 
Til en husjomfru ............... .. .. . . ... . . ..... . 
Skatter på amtsstuen .... .. ...... . .. . .. ........... . 
Expenser til landemodet ........ . ................ . 
Fattigskat .................... .. ........ ... .... . . 
Ildebrændsel .................................... . 
Bager løn ................ . . ...... ...... ... . .. ... . 
Doctor og medicin - for i år ............ . .... . ... . 
Smeden for året ............. .... ... . ........... . . 
Hjulmand .................. .. ...... . .. ... .. . .. . . 
Rebslageren- for året ...... .. .................. . . 

-----
612 rbdl. 

60 rbdl. 
30 
90 

5 
15 
40 
14 
50 
20 
12 
12 

348 rbdl. 

Til gårdens reparation i år medgår . . . . . . . . . . . . . . 20 rbdl. 
Det uundgåelige brændevin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 O -

-----
398 rbdl. 

Bliver igen til klæde og føde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 rbdl. 



90 N. E. Mikkelsen 

Man ser, at kongen ikke helt har glemt sin gamle kaptajn, men i sit 
sidste regeringsår har undt ham l 00 rigsdaler om året i tre år. Men 
uden dette kongelige tilskud er indtægten ingenlunde større, end 
den blev beregnet i 1809 (5-600 rdl.). Vi må endda tage i betragt
ning, at pengene var blevet betydelig forringet i 1813 35). 

Udgiftsiden kan give anledning til adskillige sammenligninger mel
lem folkelønninger, skatter og de øvrige udgifter. >>Det uundgåelige 
brændevin<< kan være det traditionelle traktement ved indbetalingen 
af tienden. Men der kan også i udtrykket ligge en lille resignation 
over for egen svaghed. 

Winding som præst og som menneske. 

Frederik Winding var præst i Nørresundby i 32 år. Det er derfor 
naturligt at spørge: hvordan var han som præst. Men her lader kil
derne os næsten helt i stikken. Der er ikke overleveret et eneste 
manuskript til en prædiken eller ligtale så lidt som noget samtidigt 
referat. I en polemik, som Winding i 1832 førte med redaktør Ree, 
Aalborg Stiftstidende, og som jeg vender tilbage til, karakteriseres 
Windings prædiken som »det vås, hvormed du pligtskyldigt plader 
dine får på troens ager« ! Men det er et led i en ondskabsfuld menings
udveksling og kan ikke tillægges større vægt. Mere positive, men 
desværre ganske korte bedømmelser har jeg fundet i Aalborg Bispe
embedes visitatsprotokol 1822-3J36). D. 18. 7. 1829 holdt stifts
provst Stochholm, der fra 1826-1832 var konstitueret som biskop, 
visitats i Nørresundby. Det hedder herom: Prædiken af Winding 
over Prædikerens bog kap. 12 v. l. Foredraget opbyggeligt og kraft
fuldt. Ungdommen mødt og svarede godt. D. 26. 10. 1832 var der 
igen visitats, så vidt jeg kan se også af Stochholm. Skriften, der alle
rede på det første sted er meget dårlig, er nu utilladelig slet og på 
sine steder helt ulæselig. Gengivet med ulæselige huller står der: 
»Sognepræsten hr. Winding prædikede over Matthæus 10 (?).--
men foredraget opbyggeligt, dog med - - - udvortes fagter. Den 
konfirmerede ungdom svarede i det hele tilfredsstillende«. Så helt 
umulig som præst kan Winding ikke have været. Som vi så det i 
begyndelsen af denne artikel, var Winding påvirket af den rationa
listiske teologi. Han har formentlig som så mange af samtidens præ-
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ster set sin væsentlige opgave som folkeopdrager, medens det vi i 
dag kalder kirkeligt liv har ligget ham fjernt. 
Om hans interesse for byens og sognets liv har vi flere vidnesbyrd. 
Sammen med den initiativrige Wilhelm Spies, der var herredsfoged 
i Nørresundby 1809-1827, var han i bestyrelsen for et i 1822 op
rettet landøkonomisk bibliotek for Kjær og Hvetbo herreder, der 
blev installeret på herredskontoret i Vestergade nr. 9. Ligeledes var 
Winding med ved oprettelsen af Nørresundbys første selskabelige 
forening, klubben »Prøven«, der på initiativ af Wilh. Spies blev 
stiftet d. 25. november 181837). 
Fra året 1827 foreligger der fra Windings hånd en såkaldt præste
indberetning38). Den er udfærdiget på et tilsendt spørgeskema med 
16 spørgsmål, trykt på arkenes venstre side. I højre kolonne har 
Winding givet sine svar. Spørgsmålene handler om befolknings
mæssige og erhvervsmæssige forhold, om natur og historie, derimod 
ikke, som man måske kunne vente, om kirkelige forhold. Denne ind
beretning giver ifølge sagens natur mere oplysning om sognene end 
om præsten. Men ved den måde, som Winding besvarer spørgs
målene på, kaster de indirekte lys over ham selv. Indberetningen 
burde ved lejlighed aftrykkes i sin helhed. Jeg skal her nøjes med 
nogle karakteristiske eksempler. 
Om naturforholdene fortæller Winding anskueligt og levende. 
Sundby og Hvorup sogne ligger på en holm, der i fordums tid har 
været arnflydt af Limfjordens vande. Han beskriver den strandvold, 
der løber rundt om holmen, fund af strandsand og muslinger i de 
omliggende engdrag. I kæret ved Voerbjerg er der fundet friske 
egestammer, 16 og 24 alen lange og af tre mænds tykkelse, hvilke 
Winding har fået til husbygning. 
Han gør rede for jordernes beskaffenhed, marker, eng og hede. 
Hvoruptorp er nen ypperlig ejendom, der kuns mangler en driftig 
mand og bekvem bygning for at blive et lille herresæde«. 
I Nørresundby nævner han vognmandslauget, færgelanget samt de 
rejsende, hvis heste tilfører byens jorder tiltrængt gødning! 
Han omtaler agent Galsters bod og fiskeriet på fjorden. Og uden 
puritanske reservationer slår han et slag for bedre vilkår for byens 
brændevins brænderier, der på grund af skattesystemet har svært ved at 
konkurrere med de større virksomheder i Flensborg og København. 
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Han stiller også forslag til forbedringer. En udparcellering af Lind
holm hede kunne bringe disse øde arealer under drift. Han foreslår 
at indføre dyrkning af canadisk pil (poppel), som nu indføres fra 
Holland. Han har også den geniale ide, at hvis brændevinsbrændin
gen blev fri, kunne bønderne anvende deres kartofler i brænderierne 
og samtidig få et mere bekvemt foder til deres kreaturer! 
Til sidst to herlige stykker om befolkningen: Det første handler om 
folkekarakteren. nEt Hovedværk i Wendelboens Karakter synes at 
være en vis Stolthed og Trosighed, som viser sig strags, naar har 
tror sig fornærmet. Han bøjer ikke sin Nakke under Aaget, førend 
den højeste Nødvendighed kræver det. De ere sparsomme, nøjsomme 
og driftige, i Almindelighed meget interesserede i alle deres Fore
tagender. I dem alle bor en Handelsaand. Et Par Stude at prange 
med er den unge Wendelboes første Ønske. Begge Kjøn ere smukke 
og Velvoksne Folk, og Qvindekønnet er overalt i W endsyssel meget 
smuk, rask og fri i deres Opførsel«. Denne sympatiske beskrivelse 
passer åbenbart ikke helt på mændene i Hvorup. I et andet afsnit 
hedder det nemlig, efter at han har omtalt nde flittige og Winskibe
lige Bondekanene: ))Mandfolkene ere dovne og ejer ej Sans uden for 
deres egentlige Bondearbejde. Harmeligt er det at se, medens Koner 
og Piger flittigen passe deres Rokke de lange Vinteraftener, Mænd, 
Karle og Drenge røge Tobak, spille Kort eller snorke paa Bænkencc. 
Det kunne være skrevet af en rødstrømpe i det kvindens år 197 5. 
I denne indberetning lærer vi Winding at kende som en mand med 
levende interesse for livet i sine sogne, en god iagttagelsesevne og en 
ikke ringe stilistisk sans. 
Men den tilbøjelighed til fornærmethed, som Winding mente at 
finde hos Vendelboerne, var unægtelig et fremtrædende træk i hans 
egen karakter. Det var dog næppe en sur fornærmethed. Den gav 
sig derimod udslag i en voldsom reaktion helt ud i det ubeherskede, 
når han mente sig trådt for nær. Det er umuligt på grundlag af det 
overleverede materiale at skønne om, hvor dybt det stak. 
Lad mig her begynde med den polemik, som Winding havde i for
året 18 3 2 med redaktør Philip Re e ved Aalborg Stiftstidende 39). 

Redaktør Ree 40) var af jødisk slægt. Efter at han i 1827 havde over
taget Aalborg Stiftstidende, knyttede han forskellige folk til sig som 
medredaktører, deriblandt fra 1831 pastor H. F. J. Fogh, res. kap. 
Vor Frue kirke 1831-1839 41 ). 
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I Aalborg Stiftstidende 1832, nr. 38, bringes et referat af en artikel 
i den københavnske avis )) Dagen ", rettet mod Chr. Lindberg, og 
hvori der kræves, at kirken indtager en friere holdning til den luther
ske konfession. I nr. 50- 14. 3. 1832- imødegås disse synspunkter 
af stiftsprovst Stochholm. Dette giver anledning til et gensvar fra 
redaktør Re e i nr. 53. Det er en skarp, men helt igennem saglig me
ningsudveksling af mænd, der står med hver sin opfattelse af for
holdet mellem religion og konfession. 
Men så blander Winding sig pludselig i striden. Det sker i et 
versificeret indlæg i avisen lørdag d. 5. maj 18 3 2. 

Indsendt. 
Til Hr. Bogtrykker N. Ph. Ree samt hans Med- og Modstandere. 

Indgangen til Sandhedens Slot 
findes af Seende blot. -
Vel kan en Halt bære en Blind 
over Broen derind. -
Men tvende Blinde 
kunne den ej finde. -
Een kan ej see for Kraven, 
en anden ej for Maven. -
Om de end med Panden 
rende mod hinanden 
de udfarende Gnister 
oplyse dog ingen Philister. 
Og række de end hinanden 
tjenstvillige Haanden, 
Maae de dog over Staven 
plumpe begge i Graven. -
Vel bær jeg også en Krave 
og slæber på en tyk Mave 
Men kan dog saare let see 
hvad de vente skulle skee 
den ene ønsker at blive Pave 
den anden vil gerne have 
Anseelse for en fort Espri' 
derfor ligge de begge deri, 
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Herpå bringes i samme avis følgende svar: 

SVAR. 

O Du Bedaarede, som finder, 
At Kraven Synet er til Hinder ( !) 
Og Maven ogsaa Øjet hinder ( !) 
Hvor blind maa Du da selv ej være 
N a ar begge Dele Du maa bære ! ! ! 

Saa fælt Du dig forsnakket har, 
Som om Du reent af Lave var! 

Mand med Krave! 
Mand med Mave! 
See Du kan det saadan lave, 
At din fede, tykke Tinding 
Ikke faar en saadan Vinding, 
som den ofte smagte før 
Imod Væg og Krostudør. 
VINDING bragte man Din Mave 
Ved den Mængde Punsch at lave, 
Som fremdrog af dig, Filister, 
Hine usle Tørvegnister; 
Men ej Vinding for dit Ry, 
Du Forædte i S-by. 
Skal en Mave Synet hindre, ( !) 
Hvo iblandt os ser da mindre, 
end som Du, Bemavede, 
som Gud begavede 
med superlatinske Vom 
og en Pande huul og tom! 
Godt at Du det selv fortæller, 
Ellers troede vi ej heller, 
At Du endnu Kraven bar; 
Naar for øvrigt det ej var 
Af Papir - en N arrekrav e, 
stor som Kredsen om din Mave -
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Den vel kunne hindre Dig 
For at see ret tydelig. 
Dog, stod du end ganske nøgen, 
Ville Du ved al Din Søgen 
Neppe finde det, som dog 
sees af hvert sølle Skrog: 
At Dig tjener bedst din Baas, 
Hvor Du grunder paa det Vaas, 
Hvormed Du pligtskyldig plager 
Dine Faar paa Troens Ager. 

R. 
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På denne salut svarer Winding omgående. Svaret er optaget i avisen 
d. 7. maj. 

Svar til Hr. N. Ph. Ree, 
forfattet state pede 

At De har væltet Skuffen 
og af Hjertets Mudder 
udgydet ærerørigt Sludder 
beviser, De er truffen -

At De mig har paadigtet Laster 
der Skygge paa min Ære kaster 
viser De er baade blind og galen 
og kan ej forstaa figurlig Talen. 

At De er blevet meget bister 
viser De er ingen oprigtig Israelit 
Men en gruelig arrig Philister 
der da haver sig selv beskidt. 

At De har været saa forvoven 
offentlig at trodse Loven 
ved mitNavn udpræget at nævne 
tvinger mig til Dem at stævne. 

Sundby Præstegaard, den 6. maj 1832. 

F. Winding. 
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Forklarende noter: Windings første indlæg: med- og modstandere 
er pastor Fogh (med krave) og på den anden side Stochholm. Ree 
var selv udstyret med tyk mave. fort Espri': åndrighed. Windings 
2. indlæg: state pede: på stående fod. >> ingen oprigtig Israelit« hen
tyder til Jesu ord til Nathanael Johs. Ev. 1,47 og spiller på, at Ree 
er jøde. 

Man sidder temmelig desorienteret efter læsningen af disse udgydel
ser. Helst ville man opfatte dem i humoristisk lys og forestille sig, at 
Winding og Ree har kendt hinanden så godt, at de har kunnet ud
veksle den slags grovheder uden at tage det alvorligt. En sådan 
opfattelse kan dog vanskelig forenes med udtrykkerres ærerørige 
karakter. Men skal ordene i disse rimerier tages til pålydende, må 
man rigtig nok undre sig over det lave niveau, debatten her er sunket 
ned på. Winding er naturligvis selv ude om det. Man forstår slet 
ikke, hvorfor han blander sig i den løbende diskussion, når han ikke 
har et sagligt argument at bringe, men kun en række personlige 
angreb på Ree og Fogh. Mærkeligt er det også, at han bringer sig 
selv i skudlinjen ved sin snak om mave og krave. Men han får 
unægtelig også læst og påskrevet. Skal man tro redaktøren, har 
Winding haft ord for at være hyppig krogæst og smage vel rigeligt 
på punschen. Hentydningen til hans prædiken har jeg omtalt tid
ligere. Som sagt, Winding havde selv været ude om det. Men det er 
karakteristisk for ham, at han føler sig krænket på sin ære og truer 
med en injuriesag, baseret på det forhold, at Ree så direkte har 
nævnt hans navn. Arkiverne rummer intet om en sådan proces. 
Winding har næppe kunnet få nogen advokat til at føre sagen. 
Et pudsigt udslag af Windings tilbøjelighed til at blive fornærmet 
forekom, da han - som tidligere nævnet - d. 2 3. 4. 1819 stillede for
slag om, at klubben »Prøven<< skulle holde klubaften hver aften. For
slaget blev nedstemt med 8 stemmer imod og 5 for. Klubbens proto
kol meddeler, at Winding straks meldte sig ud af klubben, »som 
blev antaget << 42). Man har indtryk af, at de andre var godt tilfredse 
med at komme af med ham. 
Mest uheldig virkede Windings nærtagende væsen, når han følte 
sig· gået for nær af sine foresatte. I min artikel om de gamle Nørre
sundbylegater i denne årbog 1973 har jeg refereret hans i legatpro-
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Nørresundby fra vest ca. 1850. Maleri af Thorvald Møller. Original i N ørresundby 
by historiske Samling. 

tokollerne førte skarpe meningsudveksling med stiftsrevisoren, om
talt her side 88. Et andet eksempel findes i en sag fra 1837. Winding 
blev beskyldt for, at han ikke på forskriftsmæssig måde havde indsat 
skolelærer Kristensen i Lindholm. Biskop N. Fogtmann (1833-56) 
udbeder sig i en skrivelse af 16. 5. 18 3 7 pålidelig efterretning om 
sagen. Dette tager Winding biskoppen meget unådigt op (skr. af 
24. 7.) 43). Han finder udtrykket >>pålidelig« ærerørigt, ligesom han 
ironiserer over biskoppens brug af ordet >>behagelig«, der på den 
tid benyttedes uden videre mening i tjenstlige skrivelser. Windings 
reaktion er så meget mere mærkelig, som han netop på den tid havde 
al mulig grund til at sikre sig biskoppens velvilje. Sådanne sammen
stød med myndighederne findes der flere spor af i forskellige skri
velser. I korrespondancer mellem biskop Fogtmann og stiftprovst 
dr. Hald (stiftprovst 1837-1851) får man det indtryk, at de slet ikke 
holdt af at komme for meget i kast med Winding på grund af hans 
ubeherskede reaktioner. 
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Den tykke Winding. 
Eftertiden har især husket Winding for hans tykke maves skyld. 
I Wibergs Præstehistorie står der: »ganske umaadelig før((. J eg har 
underkastet dette punkt en nærmere undersøgelse. N a turligvis har 
der været noget om snakken, men den mulighed forelå, at Windings 
mave var endnu større i overleveringen, end den var i virkeligheden. 
Hertil kommer, at vi har et lille billede af Winding. Det er det ofte 
gengivne maleri af Nørresundby bod omkring 1840, malet af H. L. 
Galster 44). 

Man ser her Winding sidde uden for butikken i samtale med fru 
Galster. Han er iført præstekjole og høj hat og må altså som en af 
de sidste præster have gået i sin kjole til hverdag. Men på billedet 
ser han ikke særlig tyk ud. J eg har derfor søgt efter samtidige vid
nesbyrd om hans tykkelse. De ting, jeg har fundet, viser med al tyde
lighed, at maleriet ikke er noget fotografi, der som bekendt ikke 
lyver! W in ding var ganske umådelig før. Det første vidnesbyrd er 
den lige gengivne polemik med redaktør Ree, hvori nævnes hans 
»superlatinske vom((. Nu findes dette udtryk i et smædevers og må 
tages med et vist forbehold. Men der findes en direkte skildring af 
W in ding fra hans seneste år. I Vendsysselske Aarbøger 19 51 har 
C. Klitgaard offentliggjort nogle optegnelser, skrevet af Erhardt Ha
rald Buchholtz. Denne mand var født 19. 6.181 O i N ør holm, hvor han 
senere selv blev gårdejer. I årene 1879-88 nedskrev han en række 
optegnelser fra Vendsyssel og Himmerland. Her hedder det i op
tegnelse nr. 29: 
»Den største præst, hvad det legemlige angår, som jeg har set, var 
Winding i Sundby, så tyk som en tønde. Man sagde om ham, at han 
var mand for i et måltid at fortære en stegt gås. J eg har i mine unge 
dage set ham i et spisetelt på pinsemarked gøre et vældigt indhug i 
en stegt gås, men da jeg forlod teltet, før hans velærværdighed fik 
sit måltid endt, tør jeg ikke påstå, at han vandt sejr eller fik bugt 
med den. J eg har flere gange haft den ære at være til bords med ham 
på gæstgivergården i Aalborg, hvor han havde den besynderlige skik 
at vende stoleryggen mod bordet, ridende på stolen med vommen 
mod dens ryg som et for ham bekvemt støttepunkt. Hans frue har 
jeg aldrig set, men rygtet gik, at hun som kvinde var lige så godt 
ved huld som hendes mand, så der kan siges med sandhed, at Nørre 
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Sundby dengang havde ære af sin præstefamilie, men børn havde 
de ikke«. 
Den form for ære giver hans efterfølgere i embedet afkald på at yde 
Nørresundby. Men med Buchholtzes optegnelse er Windings kor
pulence vel dokumenteret. Vi får tilmed en af de meget få oplys
ninger, vi har om fru Winding. 
Dog, for at gøre dokumentationen fuldkommen, findes der i Støv
ring-Nielsens notater om Windingslægten den korte bemærkning 
om Frederik Winding, sognepræst i Nørresundby, at han vejede 
18 lispund. Da et lispund var 16 pund, har Winding altså vejet 
288 pund eller 144 kilo! Det er ikke overdrevet, når Wiberg kalder 
ham ))ganske umådelig føn<. 

Den famøse begravelse. 
18 3 7 blev skæbnesvangert for Frederik W in ding. Det var i det år, 
han fik den besynderlige ide, at han kunne forrette begravelse, sid
dende i sin vogn. Forsøget blev gjort Kristi Himmelfartsdag på 
Nørresundby kirkegård. Winding skulle begrave husmand Niels 
Ladefogeds barn. Det siger allerede noget om Windings tilstand, at 
han måtte køre det korte stykke vej fra præstegården hen til kirken. 
Hans ben har formentlig næppe kunnet bære hans store vægt. Men 
selv det at komme af og på vognen har voldt ham vanskelighed. 
Efter talemåden om bjerget og Muharnmed lod Winding da kisten 
tage op af graven, hvor den efter tidens praksis allerede var nedsat, 
og bære hen til vognen, hvor han så foretog jordpåkastelsen! For
ældrene gjorde ingen indsigelse. Alligevel kom sagen frem. Det skete 
på en ejendommelig måde. I Aalborg Stiftstidende nr. 71 kunne man 
læse følgende annonce: 
nNogle Sognefolk af en vis Menighed tage sig den Frihed at fore
spørge, om det er tilladt Præsten at give Ordre til at lade et Lig 
bringe op fra Graven hen til sin Vogn, hvorpå han blev siddende, 
medens han forrettede Jordpåkastelsen«. 
Fremgangsmåden virker lidt lusket. Men den gav resultat. Annoncen 
kom Danske Kancelli for øje. Man udbad sig hos amtmanden nær
mere oplysninger om sagen, i særdeles, hvilken præst det drejede 
sig om. Ved henvendelse til avisens redaktion blev det opklaret, at 
annoncen var indrykket af gårdmand N. P. Bentzen med flere be-

,. 
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boere i Nørresundby og hentydede til Windings ovenfor omtalte 
begravelse. Efter at have fået disse oplysninger fra amtmanden an
moder kancelliet i skrivelse af 15. 6. 1837 45) biskop Fogtmann om 
at indhente Windings erklæring om, hvad han måtte have at anføre 
til sin undskyldning, samt snarest muligt at fremsætte sin egen be
tænkning angående sagen. Dette gav anledning til flere erklæringer 
fra Winding - med overskriften 11Ærbødigst Pro Memoria -((. I 
disse erkender Winding sagens fakta: han har virkelig foretaget en 
sådan begravelse. Men han påberåber sig, at han ikke har vidst, at 
noget sådant var ulovligt!, og skyder sig ind under sin svagelighed, 
som degnen kan bevidne. Endelig forsøger han at føre krigen over 
i fjendens lejr. Annoncens ophævsmænd er alle folk, der er præsten 
fjendtlig stemt. Bentzen har Winding irettesat for at bryde mark
freden. Overfor en anden, Albrecht Nyegaard, har Winding påtalt 
hans slette behandling af sin gamle mor. I øvrigt anråber Winding 
om biskoppens gunst og nåde samt beskyttelse. Fra stiftsprovst dr. 
Halds side tør han ikke vente nogen skånsel )) på grund af nogle 
lidenskabelige ytringer i nogle embedsbreve fra ham, som jeg fra 
min side ved mig fri for vitterlig at have foranlediget((. Med vort 
kendskab til Windings temperament har man svært ved at tro på 
det sidste. Disse erklæringer blev indsendt i løbet af de sidste dage 
i juni måned. 
Biskop Fogtmann betænkte sig ikke længe. Allerede d. 30. juni ind
stillede han til kancelliet, at Winding burde betydes at søge sin 
endedigeise (afsked) eller modtage en kapellan på eget an- og tilsvar, 
)) thi på anden måde vil næppe nogen kapellan kunne stå i forbindelse 
med hr. Winding(( 46). I vendingen )) på eget an- og tilsvan( ligger, 
at kapellanen skulle varetage præsteembedet i sin helhed uafhængig 
af Winding. Der var med andre ord tale om en kamufleret førtids
pensionering. 
Medens kancelliet overvejede sagen, væltede nye klager ind over 
den arme mand, mere eller mindre begrundede. J eg har tidligere 
nævnt sagen om indsættelsen af skolelæreren i Lindholm. Hertil 
kom en klage over, at Winding skulle have nægtet en kvinde adgang 
til den hellige nadver 47). Da visse akter, især for den sidste sags 
vedkommende, mangler i arkiverne, kan det ikke klart ses, hvad de 
drejer sig om. De er da også af mindre betydning, Men den allerede 
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omtalte skrivelse til biskoppen af 24. 7. 1837 viser, at Winding nu 
er helt ude af ligevægt og ikke kan gennemtænke sagerne roligt. Det 
er heri, han til at begynde med besværer sig over, at biskoppen har 
udbedt sig pålidelig efterretning om skolesagen. I sidste afsnit af 
den tre folioark lange skrivelse har han accepteret tanken om at få 
en kapellan til l. oktober. Han mener at kunne tilbyde kapellanen 
rejsepenge samt 100 rdl. i løn om året. nHvad hans person angår, da 
ønsker jeg jo helst et fattigt barn, der er opdraget i og vant til sam
me nøjsomhed og tarvelighed, som jeg selv«. Winding forestiller 
sig, at kapellanen kan tage sig af tjenesten udendørs, mens han selv 
kunne beholde de administrative opgaver. 
Denne skrivelse har stiftsprovsten dr. Hald videresendt til biskoppen 
med en række bemærkninger. De viser, at Windings opfattelse af 
ham som den store stygge ulv ikke var rigtig. Winding har i sagen 
om skolelæreren ganske misforstået biskoppen. Winding har nemlig 
handlet rigtigt i sagen! Stiftsprovsten foreslår nu biskoppen, at man 
tilkendegiver dette ntil beroligelse for den svage mand<<. Derimod 
kan Hald ikke anbefale, at Winding selv varetager de administrative 
opgaver (herunder skole- og fattigvæsnets anliggender). nSkal der 
kunne håbes, at en forandring med præst i Nørresundby skal kunne 
hæve den mistillid og tvedragt, som nu hersker i menigheden, da 
må den eventuelle kapellan overdrages at varetage samtlige en præsts 
pligter«. Vi har her et vidnesbyrd om, hvor dårligt forholdet mel
lem præst og menighed var blevet i Windings sidste år. 
På dette tidspunkt var kancelliets afgørelse dog allerede truffet. I 
resolution af 2 5. 7. 18 3 7 48) gøres Windings forbliven i embedet 
betinget af, at han antager en kapellan på eget an- og tilsvar, ligesom 
der tildeles ham en alvorlig irettesættelse fol hans udviste forhold 
ved Niels Ladefogeds barns begravelse og hans i øvrigt skødesløse 
embedsførelse. 
Her skal endnu bemærkes, at den førnævnte E. H. Buchholtz i sin 
optegnelse nr. 54 fortæller historien om begravelsen fra vognen om 
provst Thomsen i Gunderop (1832-50). Det kan tyde på, at Win
dings indfald i tidens løb er blevet en vandrehistorie. 
Det holdt hårdt at nå til en tilfredsstillende ordning med Winding 
om kapellanen. Men d. 17. l O. 18 3 7 lykkedes det at få Sigvard Theo
dor Decimus Flindt49 ) ansat. Han var født i Thorslunde på Sjælland 
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30. 5. 1805, søn af sognepræst Sigvard Flindt og hustru Anna Petro
nelle Flindt. Trods stiftsprovst Halds betænkeligheder kom han til 
at bo i præstegårdens tarvelige kapellankammer. Kapellanerne blev 
ikke sjældent gift med sognepræsternes døtre. Det kunne af gode 
gmnde ikke lade sig gøre her. Til gengæld blev Flindt 1841 gift med 
Windings broderdatter Petrea Maria Winding. Hun var født i Aal
borg 15. 8. 1815, datter af skrædder Holger Helt Winding og hustru 
Jytte Anna Marie Arboe (Wib. kalder hende Ytterine, P. Chr. Ytte
mine. Det er formentlig kælenavnsformer). 
De fik to børn i Nørresundby, nemlig Sigvard Christian, der vistnok 
blev bager, og Nicolai (f. 3. 5. 1843). Han blev dtsiriktslæge i Hol
bæk, hvor han døde 16. l. 1913. I Holbæk døde også hans mor 
17. 5.1873. 
Efter Windings død i efteråret 1842 passede Flindt embedet, indtil 
efterfølgeren pastor Holger Kongslev Tryde var udnævnt 7. l. 1843. 
22. 4. 1843 blev Flindt ansat som Kateket og førstelærer i Grenå. 
Her fødtes endnu to børn: Holger (1846), der blev bundtmager i 
Aalborg og senere boede i villa »Adiseje« på Østergade i Nørre
sundby, men døde i København, og Henrik Emil (1850), der blev 
oberstløjtnant i artilleriet. I juni 1850 blev Flindt udnævnt til sogne
præst på Askø. Han var allerede mærket af den sygdom, som førte 
til hans død 7. l. 1851. 
Sigvard Flindt blev meget afholdt i Nørresundby. Med Winding 
som baggrund var det ikke vanskeligt, og Flindt havde et vindende 
væsen. Han skrev en lille sognebeskrivelse, som opbevares i Natio
nalmuseets arkiv. 
Der er et trist skær over Windings sidste år. Han var i realiteten sat 
fra bestillingen og måue være vidne til, at kapellanen blev populær 
i menigheden. Selv sad han i præstegården, trykket af svigtende hel
bred og de stadige pengesorger. En sætning i en skrivelse fra biskop 
Fogtmann·til stiftsprovst Hald, dateret 31. juli 184!5°), afspejler 
hans situation. Skrivelsen drejer sig om en reparation eller ombyg
ning af Nørresundby præstegård. Biskoppen skriver: »Det synes for 
hårdt at pålægge den nuværende beneficiarius hr. pastor Winding, 
som har gjort til præstegårdens vedligeholdelse, hvad derved kunne 
udrettes, og som er en aldrende, affældig og helt uformuende mand, 
byrden af en ny præstegårds opførelse«. Biskoppen foreslår der-
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for, at istandsættelsen udsættes, til Winding forlader embedet. 
Men end ikke i denne tilstand slap Winding for fortrædeligheder. 
7. januar 1839 51 ) klagede hans gamle fjende færgemand Alb. Nye
gaard til biskoppen over forholdene i konfirmandstuen i præste
gården. Hans klagemål går ud på, at der ikke er nogen kakkelovn, 
så børnene må sidde i et koldt værelse. Han andrager om, at det må 
pålægges sognepræsten at opsætte en kakkelovn, eller at der lejes et 
værelse i byen. I en udbedt erklæring svarer Winding, at der hverken 
i hans eller i hans forgængers tid har været kakkelovn i konfirmand
stuen, der ikke har skorsten. Det er unødvendigt, og han vil i hvert 
fald ikke have læsset udgifter af nogen art på sine svage skuldre. Set 
med vore øjne synes Nyegaards klage ganske rimelig. Men datiden 
var ikke så godt vant. Både stiftsprovsten og biskoppen afviste kla
gen som ubeføjet. 
Windings ufrivillige otium varede fem år. Den 8. oktober 1842 døde 
han i præstegården. Han blev begravet på den østre side af det 
gamle våbenhus. Hans grav ligger nu under kirkens sydlige sideskib. 
Der er ingen gravsten bevaret fra den. 
Som nævnt betjente pastor Flindt embedet under vakancen. Helt 
gnidningsløst blev forholdet til fru Winding ikke. I en skrivelse til 
stiftsprovst Hald af 17. l 0.184 2 52) klager Flindt over, at fru Winding 
vil blande sig i modtagelsen af embedsindtægterne. Efter stiftsprov
stens indstilling resolverer biskoppen, at fru Winding intet har med 
den sag at gøre. 
Ved Holger Trydes tiltrædelse af embedet i begyndelsen af året 
1843 flyttede fru Winding til København. Er det yderst lidt vi ved 
om hende fra årene i Nørresundby, har vi slet ingen oplysninger om 
hendes senere skæbne ud over, at hun døde i København d. 30. juli 
1868, 78 år gammel. 

Vi har nu fulgt Frederik Winding til vejs ende. Efter en lidt trist 
barndom og en usikker ungdom lykkedes det ham i 1810 at blive 
sognepræst i Nørresundby. Han var ikke uden evner, havde kongens 
gunst og rang af højærværdig. Han skulle have haft gode mulighe
der for en pæn gejstlig karriere. Og så bliver han alligevel hængende 
i dette lille embede til sin død. Hans liv falder i de svære kriseår, og 
han er bestandig trykket af økonomiske vanskeligheder. Ved sin 
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ubeherskede heftighed sætter han sine foresattes velvilje over styr 
og kommer af samme grund efterhånden i et skævt forhold til en 
del af sin menighed. Som han ældes, går han lidt i forfald, bliver 
uformelig tyk og stiver sig nok af med punschen og »det uundgåelige 
brændevin((, Til sidst er han på et hængende hår ved at miste sit 
embede og bliver da også om ikke formelt, så reelt sat fra bestil
lingen. 
J eg har ved beskæftigelsen med Winding ikke kunnet lade være med 
at trække paralleller til Steen Steensen Blicher. De var samtidige og 
hørte begge til den rationalistiske præstegeneration. Winding havde 
ikke Blichers digterevner, ej heller hans ulykkelige familieforhold. 
Men de økonomiske vanskeligheder, det med årene tiltagende for
fald og den triste afslutning havde de til fælles. J eg kan derfor ende 
denne afhandling med disse ord fra novellen: »Ak, hvor forandret((: 

Således kan tiden udslette, dæmpe, tilintetgøre 
skønhed, vid og munterhed, og hvad den måske 
kunne levne, skal sikkerlig nok gå under i 
næringssorg, tidens trofaste medarbejder. 

Til slut retter jeg en tak til overlærer Svend B. Olesen og konsulent 
J. Jeppesen Jensen, samt sognepræst H. Sander Sørensen, Lindholm, 
der hver for sig har bidraget med materiale til dette ar b ej de. J eg 
takker endvidere Rigsarkivet, Landsarkivet i Viborg samt bibliote
ket i Nørresundby for god service. 
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En englænders indtryk af Nordjylland 
i årene 1 8 5 8-5 9 
Af Alfred Bøgh. 

Den engelske forfatter, Horace Marryat, berejste i to år, 1858 og 59, 
Danmark på kryds og tværs, mest med hestevogn. Han gik meget 
op i at studere landets sæd og skik. Landets historie optog ham 
meget, ikke mindst odltiden. 
Resultatet af hans iagttagelser på rundrejsen blev en bog på to bind, 
der udkom i London i 1860 under titlen nA Residence in Jutland, 
the Danish Isles and Copenhagem. 
Det er et meget interessant værk. Han besøger København, hvor 
han får lejlighed til at hilse på Frederik den Syvende, der som be
kendt var ivrig oldforsker, eller i hvert fald var meget optaget af 
oldtidsfundene. Han besøger et utal af landets herregårde og no
terer sig ivrigt deres historie og de sagn, der knytter sig til dem. 
Han er til strandingsauktion på vestkysten og er lige så optaget af 
at skildre den jævne mand og hans livsførelse. 
Bogen blev desværre aldrig oversat til dansk. 
Undertegnede har fundet, at det må have interesse for årbogens 
læsere at få gengivet et afsnit, hvor forfatteren fortæller om et besøg 
på herregården Nørlund i Himmerland. 
Afsnittet lyder i oversættelse således: 
4. juli 1859. Tre dages hvil i Aalborg. 
Ikke just for mig, eftersom jeg må være oppe i tide for at besøge 
Nørlund ca.fem danske mile borte. Min samling af historiske herre
gårde vil ikke være komplet uden. Manglen på energi hos kvindfolk 
er frygtelig. Ingen vil ledsage mig. Hvad angår Kirsten Munk, så 
er det sket med hende. De har besøgt det sted, hvor hun døde, og 
har ikke lyst til at begynde igen med hendes fødested. 
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J eg kan så, ubesværet af overstykker, sjaler og andre ubehagelig
heder, der ufravigelig følger med tilstedeværelsen af damer, smutte 
afsted i min karriol tre minutter før fem - uden nogen irritation 
over at være blevet opholdt. 
Alt er roligt og uforstyrret denne morgen. Vejen er ensformig og 
kedelig, indtil vi når Svenstrup hede, mørk og duftende med pletter 
af vellugtende Timian. Det er et godt sted for et slag. Der er plads 
til et angreb, skønt det retirerende kavalleri ville løbe en stor risiko 
for at komme til at sidde fast i mosejord, hvilken vej de end tog. 
Vi passerer Buderupholm, smukt beliggende væk fra vejen. Den er 
bemærkelsesværdig som den eneste herregård, der undgik at blive 
ødelagt af Skipper Klement. 
Vejen bliver nu bedre. Tæt ved Gravlev, der er en smuk beliggende 
landsby ved højdedraget, er der en sø, der nu er halvt udtørret. 
I løbet af få år vil det hele være under dyrkning. Tag kortet i hån
den. Se på den højest beliggende del af Aalborg amt som midtpunkt. 
Du vil så finde det omgivet af en fortsat række landsbyer, der har 
navne med -holm eller -ø. 
Videre mod øst ligger den Lille Vildmose, en uhyre mose, der ud
strækker sig milevidt som en følge af en af de frygtelige oversvøm
melser af havet, der var almindelig i tidligere århundreder. Efter at 
havet har gjort sit værste, har det kastet klitter op så høje, at de er 
blevet kaldt )) Muldbjergene«. 
Midt i mosen lå fire små søer, der nu er bragt under dyrkning. Som 
vi alle ved, vokser tørven opad. Den er nu femten fod over over
fladen ved søernes bredder. Hvert år, når ploven går over disse om
råder, bliver der afdækket urner med indhold af ben. Disse urner er 
lavet ligesom de samme sorte jydepotter, som nu sælges fra kanalen 
ved Amagerbro i København. 
De er ornamenteret med den samme zig-zag dekoration, som man 
finder på alle rundbuede portaler fra den tidligste kristne periode 
- som ved Frue Kirke i Aalborg. 
I en af urnerne blev der fundet et lille benkors, måske bragt hid fra 
kristne lande, eftersom ligbrænding antagelig gik af brug efter kri
stendommens indførelse i Danmark. 
Lad det nu hvile. Det beviser, at landsænkningen af disse områder 
fandt sted i en periode, der ikke er så fjernt fra os i historien om 
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verdens skabelse. Rav er ligeledes fundet på højdedrag ved Stensbæk 
i V endsysseL 
Vi drejer nu til højre og kommer ind i en bøgeskov. Skrænterne er 
klædt i Vintergrønt (pyrola) i fuldt flor. 
Vi passerer herregården Torstedlund. Det er en fornøjeligere tur 
nu end i Valdemar Atterdags dage. Der eksisterer nemlig dokumen
ter, i hvilke han giver ordre til gårdens ødelæggelse. Den beskrives 
som en røverrede. Dronning Margrethe sparede den imidlertid efter 
en vens bønlige anmodning. 

Og så kommer vi til Nørlund. Genstanden for min pilgrimsfærd. 
Henimod midten af det sekstende århundrede var der en ridder med 
rigdom og berømmelse ved navn Ludvig Munk. 
Han var ikke i sin ungdoms blomstring, da han kurtiserede en fager 
skønjomfru, Ellen Marsvin, datter af en nabo-adelsmand. 
De husker, at De allerede har set hendes portræt på Rosenholm. 
Yppig og fager med leende øjne. Netop en skønhed til at fængsle en 
mand i halvtredserne. Den unge Ellen havde ingen lyst til at blive 
gift, og Ludvig kunne have været hendes far. Så hun lo ad hans 
bejlen, drillede ham, som pigebørn har for vane, hvad der kun 
gjorde hans lidenskab endnu mere brændende. 
Hvor vi nu står omgivet af skove, var der i de dage et sumpet morads. 
Lad os forestille os den ædle ridder på sin gode stridshest ridende 
ved siden af Ellens mere adstadige ganger. Han presser på med sin 
bejlen. Det begynder at blive trættende. Utålmodig drager pigen til
sidst iltert sin handske af. »Byg mig 11 , udbryder hun, »et palads 
midt i mosen her. Et palads, der skal overgå alle dem, der nu er ved 
at rejse sig rundt om os. (De var alle fornylig blevet ødelagt af 
Skipper Klement og hans skare). 
Det skal have et tårn, fra hvis top jeg kan se Budolfi Kirke i Aalborg. 
Gør det- og jeg skal blive din. Men lad mig få fred og ro indtil da 11 . 
Lidet kendte hun Ludvig Munk. 
Inden mange måneder var gledet hen, begyndte et stateligt slot, 
bygget på nedrammede pæle, at rejse sig. Grunden til tårnet er lagt. 
Arbejderne bliver afløst dag og nat. Ludvig føler, at han har ingen 
tid at spilde. 
Rørt over hans standhaftighed ægter Skøn-Ellen ham længe før 
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slottet er fuldført. Hun bliver senere moder til Kirsten Munk, der 
blev født her, og som Christian den Fjerde mødte første gang ved 
et besøg på Nørlund. Kort tid efter blev hun hans morganatiske 
bmd, kun sytten år gammel. 
Nogle forfattere mener, at Ellen har lagt snarer for hans fod ved 
regelmæssigt at tage datteren med til Frue Kirke i Aalborg og an
bringe hende lige overfor kongens kirkestol for at vække hans op
mærksomhed. Maddingen gav ikke bid lige straks, men efter et 
stykke tid blev hans nysgerrighed vakt. Slået af hendes skønhed og 
pragtfulde dragt spurgte han om, hvem hun var. Det blev sagt, at 
hun var datter af enken Munk. Hvis Kirstens portræt fra de unge 
dage ikke forskønner hende, må hun have været meget smuk. 
Senere anklager Kong Christian Ellen for at have haft en finger med 
i spillet vedrørende hendes datters vanære. 
nHun skulle have været opmærksom på hendes datters løsagtige liv, 
som hun kørte løs med helt offentligt og som ikke sømmede sig for 
en dansk adelsdame af ære. Hun burde have givet Os et vink om det. 
Hvis hun havde gjort det, er Vi sikker på, at fm Kirsten aldrig ville 
være kommet ind i den labyrint, som hun senere blev indviklet i«. 
Videre hedder det: »Hvordan Ellen, da hun så, at det blev for slemt, 
og at drengene og de gamle madammer pegede fingre efter hendes 
datter på gaden - kun ville ind på det ved at begynde at græde. -
Og hvorfor hun græd, ville hun ikke fortælle Os cc. 
Kammerherre Mylius med familie var elskværdige værter på slottet. 
Kun få lignende slotte har lidt så meget ved forsømmelse, plyndring 
og forkert restauration i de forgangne århundreder som Nørlund. 
Tårnene er nu alle ved at blive restaurerede. Det rum, som Kong 
Christian benyttede ved sit besøg - riddersalen - vises stadig. På 
sandstenskaminen, der er dateret 1591, fremtræder Ludvig og Ellens 
afbildning og våbenskjold. Ikke længere den unge Ellen, men en 
Ellen, der er frodig, fager, fyrre - og afblomstret. Hun gjorde en 
stor fejl ved ikke at få lavet sin buste lige efter giftermålet, før hun 
begyndte at blive for omfangsrig. Ellens våbenmærke voldte mig 
meget hovedbmd. En plump udseende fisk, skrævende over en 
skråbjælke i en meget ubekvem stilling. Dog - ifølge min ordbog 
får jeg opklaret, hvad Marsvin betyder. 
Der er ingen romantik over den tidlige jyske adels navne. 
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Ellen Marsvin, alt følelsesbetonet er borte. Også navne fra svine
arten er på mode. 
Orne, Galt, Griis. I grevefejden 1534 har vi en højbåren ridder, 
Bagge Griis, som bliver dræbt af en tagsten, der bliver kastet ned i 
hovedet på ham fra et tag af skomageren Peter Bedske. Så har vi 
Okse, Kalv, Daa, Dyre, Krabbe, Tralle, Ulftand, (Ulvetand - det 
lyder helt forfriskende). Vi har allerede omtalt mange andre navne. 
Alle lige stygge - og lige berømte i deres lands historie. 
Ingen har dog navn efter hund, skønt dette dyr blev betragtet som 
ædelt. Det må forklares med, at en ridder, når han var fradømt alle 
rettigheder, var tvunget til at holde en skabet hund i sine arme, mens 
sporerne blev kappet af hans hæle, og hans sværd blev brudt itu. 
Under Svenskekrigen i 1658 led Nødund hårdt under besøg af ven
nerne fra det polske hjælpekorps, der blandt andre ødelæggelser rev 
blytaget ned. 
Det vil kræve mange penge og lang tid at få Nødund bragt istand. 

Haverne er små, men et vildnis af roser. Jylland er rosernes land, 
skønt kun få af de mere moderne sorter endnu har vundet indpas. 
Men den gamle rosa centifolia er der, maidenblush, cinnamomæa, 
og sidst den smukkeste af dem alle, Provencerosen. Alle i rig mang
foldighed i skøn forvirring. 

Ellen og Ludvig hviler ikke i landsby kirken, men på Fyn. J eg kom
mer først ind i en hytte. Da jeg spørger om kirkenøglen, lyder svaret 
klart og ligetil: »Go do te Skuelmæjsteren«. 
Prægtige sværd så jeg ligge, rustne, medtagne og ubrugelige på de 
tidligere ejeres smuldrende kister,- en række fra 1500 tallet til det 
seneste århundrede, mange af den mest udsøgte forarbejdning. 
En runesten lå som trappetrin ved den lille kirkes våbenhus. Den 
havde altid været der, fortalte Skuelmæjsteren mig. 
Vejen passerede den lille landsby, Rold, hvis skove engang gav an
ledning til vendingen: »Så gammel som træerne i Rold skov<<. 
På heden sad et helt kuld tamme ræveunger. En ged græssede frede
ligt i vejkanten. 
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Her slutter beretningen om besøget på Nørlund. 
Forfatteren kører tilbage til Aalborg. Efter et par dages ophold der 
drager han syd på over Hobro og Viborg og spinder videre på sin 
Danmarks krønike. 
Han har dog en interessant tilføjelse til Nødund besøget. Da han 
slutter beretningen i Rold, som han fejlagtig kalder Bold, skriver 
han følgende som fodnote: Jeg kom igennem landsbyen Aan. (Aars). 
På heden ser man disse stolte gravhøje - den største er kæmpen 
Gunti's gravsted. Det er den berømte Gunti, hvorom det gamle rim 
fortæller: 

Gunti ville Kajul jage. 
Med sit spyd og med sin stage 
jaged Kajul Gunt tilbage, 
så hans halsben monne knage. 
Nu ligger Gunti i jorden så kold, 
og Svendstrup hører til Aars så bold. 

Forfatteren tager det undertiden ikke så nøje med stednavne og 
vejenes nøjagtige forløb. I hans beretning er der intet, der tyder på, 
at han fra Rold er kørt tilbage til Aalborg over Aars. Han har 
åbenbart hørt en eller anden fortælle det gamle rim om Gunti og 
Kajul og fundet det så interessant, at det måtte med. På den anden 
side passer hans beskrivelse af gravhøjene på heden mellem Rold og 
Aars fint med gravhøjene ved Kongens Tisted, hvor Elbjerg - som 
den største i en gruppe - ville være et værdigt hvilested for en 
kæmpe som Gunti. 
(Oversættelsen af det gamle rim fra engelsk til dansk er her taget 
direkte fra Thorkild Gravlund: nHerredsbogen«). 
Den landsbykirke, som forfattet·en besøger fra Nørlund, er Ravn
kilde kirke, der tidligere ejedes af Nørlund. Gude Galde til Nødund 
lod i 1600 tallet opføre et gravkapel i nordsiden af kirken. Her blev 
siden kisterne med de afdøde ejere af Nødund hensat. I mine dren
geår (forfatteren til disse linier) stod kisterne der stadig. Kapellet 
var tilmuret, men der var adgang gennem en skrøbelig trælem højt 
oppe på den metertykke mur. Det var alt for spændende for vi 
drenge. Vi stod buk for hverandre for at komme op til lemmen, der 
let lod sig åbne. 
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Der sad vi på den tykke muråbning og så med stille gysen ned på 
kisterne. Låget var faldet af en af dem. De modigste, der dristede 
sig helt ned i gravkapellet, fortalte, at den døde, der lå i kisten, så 
helt levende ud. Så gøs vi andre bangebukse - deriblandt jeg selv -
der ikke turde tage turen ned i dødsriget. 

Ved kirken manglede der et almindeligt ligkapel. 
Uden megen veneration for fortiden og dem, der hvilede i kapellet, 
hev man i 192 3 de møre kister ud og hældte indholdet i en fælles
grav i et hjørne af kirkegården, hvor en simpel granitsten nu er det 
eneste minde om fordums magt og herlighed. 

Vandalisme var det. 
Den skuelmæjster, der viste forfatteren rundt i kirken, var lærer 
Brøgger. Han virkede som lærer i Ravnkilde fra 1852 til 1885. Han 
har givet et vægtigt bidrag til sognets historie ved at skrive sine 
erindringer. (Optrykt i årbogen 1926-27 og 28). Her fortæller han 
intet om den nysgerrige englænders besøg. Men det fremgår af 
andre kilder, at han i 1859 drog omsorg for, at runestenen, der lå 
som dørtrin ved våbenhuset, blev flyttet op på den store kæmpehøj, 
der ligger på kirkegården. 
Den var ikke mere medtaget af kirkegængernes slid, end den lod 
sig tyde. Den må være rejst i et kvindeår. Indskriften lyder: ))Asser 
landbestyrer, Køges søn, ristede disse runer efter dronning As bod ". 
Asbod har jo nok ikke haft så meget at sige som Danebod, men nok 
til at hendes navn er bevaret. 
Det var i juli 1859, at Mr. Marryat snakkede med Skuelmæjsteren. 
Efter længere tids ophold i Danmark var han ikke helt ukendt med 
det danske sprog- læreren formentlig heller ikke med det engelske. 
Det ligger snublende nær at antage, at Englænderen, der var meget 
historisk interesseret, har sagt til den begavede lærer, at det var synd 
og skam, hvis ikke dette oltidsminde blev bevaret. Samme år blev 
stenen flyttet op på højen. Der er således al mulig grund til at være 
Mr.Marryattak skyldig for hans besøg i Nødund og Ravnkilde. 

8 





Magister Niels Jensen Aars 
A. A. Ussing-'Jepsen. 

I dag er Aars- i Himmerlands midte- en livlig og driftig handelsby 
fremvokset som følge af de sidste 100 års tekniske og erhvervsmæs
sige udvikling. 
Før den tid lå der her 3-4 gårde omkring en romansk kirke, for
mentlig stammende fra 11 00-tallet, det store århundrede, da materiel 
fremgang og ung, brusende kristentro spredte smukke kirkebygnin
ger ud over det ganske land. 
I 1921-22 udvidedes og ombyggedes kirken i Aars, således at den 
nu fremtræder som en korskirke med koret nordvendt. Ved denne 
ombygning pillede man en smuk, blågrå ligsten op fra kirkegulvet 
for at bruge den som plade på alterbordet. Generationers tunge -
eller glade - gang over kirkegulvet har nedslidt ligstenens tekst på 
visse steder, men det, der i denne forbindelse er vigtigt, lader sig 
dog tolke. 
Stenen er nedlagt omkring midten af 1600-tallet. Den fortæller, at 
»herunder hviler hæderlig vellærd oc nu salig Mand Jens Nielsen
fordum sognepræst til Aars og Haubro Sognerudi 57 Aar oc Probst 
udi Aars Herred 48 Aar- døde 1651 den 26 Februarii---- -«. 

Her bliver teksten uklar, men tråden kan tages op lidt længere nede, 
hvor der - som skik var - berettes om hans »kiere hustrue salig 
Ane Søfrens datter som med hannem lefuede i Ecteskab 38 Aar oc 
fødde 11 Børn til Verden l Datter oc 10 Sønner, de 8 ligger paa 
Kiregaarden begrafne - - - - Denne steen lodde tre efterlevne 
sønner bekoste - vi Niels Jensøn scolemester og cannonicus udi 
Wiiborg - - - -« 
Herefter følger meget nedslidt navnene på de 2 andre efterlevende 
sønner, der begge blev sognepræster i Skaane. 

s• 
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Omtalte skolemester og canoncicus i Viborg, der tog navnet Aars 
med fra sin fødeby, blev en betydelig mand, hvis virke satte spor 
indenfor datidens lærde skole. Om ham handler denne artikel. 

Niels Jensen, der er født i 1603, blev student fra Viborg Katedral
skole i 1623. Efter få års forløb er han sikkert- som skik da var
vendt tilbage til sin gamle skole som hører. Hans samtidige, Peder 
Villadsen, der var biskop i Viborg og således øverste myndighed, 
beretter i sin nUdsigt over Viborg Skoles Historie((, at det var den 
unge Niels Jensen, der i de hårde krigsår 1627-29 holdt skolen i 
live. Den daværende rektor, mag. Christoffer Hansen, var flygtet, 
da de kejserlige hære ryKkede op i Jylland-, nthi paa Svirebrødres 
Vis - det eneste han satte Pris paa - kunne han ikke leve mellem 
Soldater, hvor det skummende Bæger ikke ville komme ham selv til 
Gode. Kun S te Lekties Diciple og nogle enkelte af de lavere Klasser, 
som vare fra Byen, blev tilbage. Dem samlede Mag. Niels Jensen 
og underviste dem paa det omhyggeligste, saa at 5 te Klasses Diciple 
snart kom langt videre end Sextianeme (elever i 6te klasse, mester
lektien)<<. For denne fortjenstfulde indsats belønnedes Niels Jensen 
i 1634 med rektoratet ved katedralskolen. Som yderligere kvalifika
tion til dette embede fremførtes det i et brev, som biskop V and al 
skrev til kansler Christian Friis, at Niels Jensen et par år havde 
været udenlands med en søn af lensmanden på Hald, Knud Gylden
stjerne til Tim nag der ochsaa forholdett sig megett flittig och 
skickelig ((. 
Niels Jensen sad som rektor i Viborg til 1672, lige så længe som 
hans 12 forgængere tilsammen. Hans lange funktionstid vidner om 
hans store kærlighed til skolegerningen og må ses som en forløber 
for den tid, hvor rektorerne betragtede deres embede som en egent
lig livsstilling. Tidligere havde det hørt til sjældenhederne, at en 
rektor sad i mere end 3 år ved sin skole. De fleste gik, så snart mu
lighed gaves, over til et af de langt mere estimerede og bedre afløn
nede gejstlige embeder. I øvrigt var både regering og biskopper 
opmærksomme på det uheldige i dette forhold. Man havde således 
i 1613 for at forbedre rektor økonomiske stilling henlagt et kannike
dømme til rektoratet i Viborg. Fra en anden kilde, G. Treschow: 
Danske Jubellærere, ved vi, at mag. Nicolaus Johannis Aarhusiensis 
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(andetsteds latiniseret som Aarhusius for at undgå forveksling med 
Aarhus) var canonicus capitulae og som sådan lønnet så vel, at han 
ikke har behøvet at forlade det skolearbejde, han havde så usædvan
lige evner for. 
På dette punkt er alle kilder ubetinget enige: rektor Niels Jensen 
Aars har været i besiddelse af en usædvanlig flid og lærerdygtighed. 
I løbet af kort tid kom katedralskolen på fode igen efter krigsårenes 
elendighed, ja, den opnåede en hidtil ukendt anseelse, så den trak 
diciple til sig fra fjern og nær. Således søgte en ung mand fra Ran
ders, Johannes Olavius, der senere blev en kendt latindigter, til 
skolen i Viborg, nden gangenestaaende i Landet- tum praecipua
hvor jeg i tre Aar har haft den højt fortjente og vidt berømte mag. 
Nicolauro Johannis ((. 
Også Vitus Bering har været blandt de mange, der i disse år søgte 
til skolen i Viborg. I sin biografi af den kendte opdagelsesrejsende 
skriver historikeren H. F. Rørdam: >>Niels Jensen Aars synes i sin tid 
at have været en af landets mest fremragende Skolefolk. Når Bering 
kort efter sin Ankomst til Universitetet lagde en ualmindelig Fær
dighed for Dagen, maa vel Æren derfor til en vis Grad tillægges 
ovennævnte Lærer((. 
Ifølge Dansk biografisk Leksikon har rektor Niels J ens en intet 
skriftligt efterladt sig. En undersøgelse på Landsarkivet i Viborg 
gav imidlertid til resultat, at der her fandtes et lille skrift (Viborg 
Bispearkiv, Nørrelyng Herred 5, Viborg lantinske Skole, 1.-3. pakke) 
-et skrift, der bærer titlen nDe uniformitate((, og som nærmest må 
karakteriseres som et pædagogisk responsum. Denne lille afhandling, 
som hermed formodentlig publiceres for første gang, fremkom i 
1654. Den direkte foranledning var den, at biskopperne i 1650 havde 
klaget over uensartetheden i den danske skole. I 1653 rådslår uni
versitetets professorer på Frederik II' s opfordring om sagen, og man 
enes om at indhente responsa fra rektorerne ved de mere betydelige 
skoler, bl. a. fra skolerne i Aarhus, Randers og Viborg. Fra Viborg 
kom i øvrigt også et svar fra konrektoren, Johannes Resenburgius. 
Også dette findes i den omtalte pakke på Landsarkivet. 
En mere dybtgående forståelse af skriftet nde informitate(( kræver 
et kort historisk rids af forholdene ved latinskolerne i det første 
århundrede efter reformationen. 
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Grundlaget for den lærde skole i dens nye reformatoriske form blev 
givet med Kirkeordinansen af 15 3 7, der påbød, at der i hver by 
skulle være en latinsk skole med to eller tre duelige lærere. Med 
Nationalsynoden i 15 46 blev de officielle retningslin j er for under
visningen fastlagt. Man beskæftigede sig allerede her med det af
gørende problem, ensartetheden -uniformiteten -i undervisningen 
ved de forskellige skoler. 
Det af Antvorskovsynoden tilstræbte enhedspræg slog dog ikke rig
tig igennem, hvilket bl. a. skyldtes - i øvrigt prisværdige - pædago
giske reformbestræbelser, fremkommet ved påvirkning fra udlandet, 
især fra gymnasiet i Strasbourg. Her havde man under ledelse af den 
kendte skolemand Johannes Sturm (1489-1533) fundet frem til en 
mere udbytterig sprogundervisning, ligesom man havde optaget 
geometri, aritmetik og fysik på læseplanerne og indført en mildere 
skoletugt. 
Omkring år 1600 var skolevæsenet i Danmark imidlertid nede i en 
bølgedal, hvilket resulterede i, at adskillige velstillede folk sendte 
deres sønner udenlands til de dygtigt ledede jesuittiske skoler i 
Frankrig og Tyskland. Dette var en ikke ufarlig sag, for jesuitterne 
var modreformationens stødtropper, der let kunne fordærve unge 
lutherske sjæle. Noget måtte der gøres, og landsfaderen Christian IV 
tog personlig sagen i sin hånd. I 1604 udsendte han et kongebrev, 
hvori han utvetydigt giver udtryk for sin harme over tingenes til
stand: n Vi haver erfaret, at Ungdommen i Skolerne her udi Riget 
bliver forsømt af følgende Aarsager, at der ikke læses ens Autores 
udi Skolerne over hele Riget, saa de Personer, der drager fra en 
Skole til en anden, saa godt som paa ny maa begynde at lære og 
dermed forspilde deres Ungdomsaar og Alder, og endda hænder det 
undertiden, at Præceptores understaa sig i selv at forme og diktere 
deres egne private Forskrifter, som Ungdommen skal nedskrive i 
Timerne endda med andre længere Diktater og Tilføjelser, hvormed 
Børn og Ungdom lidet eller intet er tjent. Derfor befaler Vi strenge
ligen og alvorligen alle Rektorerne i Vort Rige Danmark, at de med 
deres Hørere og Medtjenere aldeles retter sig efter en tabella 
scholastica (anordning om pensa og fagkrav), som herom er for
fattet. 
Man har indtrykket af, at den kongelige bandbulle i nogen grad har 
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aktiviseret de pædagogiske reformbestræbelser i den første halvdel 
af det 17. århundrede. Hovedmanden i dette arbejde var professor 
Hans Poulsen Resen, der er forfatter til den ovenfor omtalte tabella 
scholastica. Derudover skrev han et helt system af nye lærebøger 
samt et latinsk skrift om skolernes indre ordning, den i rektor Niels 
Jensens responsum omtalte »Pro scholis puerorum«. 
Professor Poulsen Re sen dør i 16 3 8. I 1649 udsender forfatteren og 
skolemanden Hans Mikkelsen Ravn, der var rektor i Slagelse, en 
betænkning om de lærde skoler, stilet til biskop J esp er Brochmand. 
Heri behandles de samme problemer som i det lille skrift »de unifor
mitate «, men fyldigere og i en livligere stil. Særligt interesserer Hans 
Mikkelsen Ravn sig for lærernes forhold. 
»De maa med tilbørlig Strenghed holde Disciplene til Tarvelighed 
i Klædedragt samt til Anstændighed paa Haaret«. Og om lærerger
ningen hedder det: IlDe haver et besværligt, uafbrudt og surt Trælle
arbejde, men ere derfor dog ikke Trælle. De bør agtes mere, thi 
honos alit artes (agtelse nærer dygtigheden) «. 
Fem år efter dette skrift kom så - i 1654 -på given foranledning 
rektorernes responsa, deriblandt Viborg-rektorens. 
Niels Jensen Aars døde en halv snes år før Holbergs fødsel. Hans 
sprog minder meget om det Holberg-dansk, vi kender fra Epist
lerne, men det er stivere og i endnu højere grad end baronens spædet 
op med latin. Det gengives her i oversat og moderniseret form, men 
jeg har dog i nogen grad søgt at bevare det gamle sprogs særlige 
charme og særegne tone: 

På det at ungdommen udi skolerne desbedre kan præpareres til 
studierne, synes uniformitet blandt andet at være et meget for
nødent middel: dette haver Academie Hafniensis indset for nogle 
år siden efter lang overvejelse om genrejsningen af skolerne i 
disse riger: hvorfor det er ved Kongl. Missive 1604 den 20. 
Octob. strengeligen blevet befalet alle skolers rektorer udi ri
gerne, at de skulle forholde sig uden nogen afvigelse efter de 
beordrede tabellas scholasticas. 
Førnævnte uniformitet kunne efter adskillige indtrufne foran
dringer bekvemmeligst genindføres i skolerne uden fornøden 
fornyelse ved den bogliste, hvilken de ærværdige herrer biskop
per haver forelagt Hans Højhed Kongens Kansler udi Køben-
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havn 1650 den 17. junii, eftersom de bøger der deri angives er 
største parten udi skolerne introduceret: de andre så som l. Mose
bog (Genesis Mesaica) og Matematik for begyndere (initia 
Matheseos) skulle her i landet billigt og i forkortet form udgives 
for de fattige skoler ved offentlig trykning. Imidlertid kunne der 
anbefales til skolernes brug andre lette, overkommelige og kort
fattede bøger af hvilke førnævnte begyndelsesgrunde kunne 
læres, på det at ungdommen ikke sin tid skulle spilde på at ned
skrive efter diktat, hvilket billigen i skolerne er afskaffet. Var 
og vel at ønske, at den kristne religions grundbegreber blev ud
draget af Jesper Brochmands værk og noget tilpasset efter hvad 
der kan fattes og huskes af eleverne, der dog er pligtige til på 
stående fod at gengive punkt for punkt kristendommens defini
tioner og forskrifter med de vigtigste steder i den hellige skrift, 
førend de bliver dimitteret til universitetet. 
Angående målet for hvad der skal nåes (meta profectus) så be
findes det vel at være sat for de 5 nederste lektier af Poulsen 
Resen - salig ihukommelse - i hans bog om drenge-skole, men 
eftersom ungdommen nu langt mere end tilforn ved en vis med
født dumdristighed løber fast hvert år af skolerne til academierne 
og det i mængde, så synes det fornødent, at målet for den øverste 
lektie besynderligen på ny sættes og så udførligen og klarligen 
fastlægges, at disciplene kunne selv se, hvad de skulle have lært 
mere indgående efter deres fatteevne og alder af den kristne 
religions grundbegreber, af sprog og veltalenhed, så og deraf 
kunne kendes hvilket elementært kendskab til filosofi og mate
matik de så nogenlunde burde have, førend de kunne blive an
taget af universitetet. Dette mål kunne både opflamme ungdom
men til ikarisk flugt mod højderne og ægge de bedst begavede, 
men på det at de svagere begavede, der hverken udenfor skolen 
eller i denne kan holde deres plads, ikke ganske her skulle for
kastes, burde enhver, som skulle bedømme dem, lade sig deres 
velfærd være anbetroet, om de end trods flid og god opførsel 
skulle blive oversiddere i anden eller tredje klasse. 
De, som enten af manglende evne til at finde sig i disciplinen 
eller af ungdommelig overmod omskifter de større skoler med 
de mindre, at de derved des snarere kunne få adgang til univer-
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sitetet, burde ingenlunde have adgang dertil, førend de haver 
bevist deres fremgang i overensstemmelse med den fælles mål
sætning. 
De, som efter privat undervisning ville optages i det academiske 
borgerskab, burde, dersom de ellers haver underkastet sig de 
samme betingelser som skolerne, også have nået de samme mål, 
som er foreskrevet de førende skoler, førend de får adgang til 
universitetet, ellers kunne den private undervisning herefter 
hindre den offentlige og forårsage stor forvirring i skolerne. 
De. som fremfor andre af deres meddisciple i deres skolegang 
viser lydighed og flid og befindes at have lagt lovende funda
menter, burde efter deres økonomiske kår befordres til at nyde 
kongelig understøttelse, at de kunne blive på universitetet og 
desbedre fortsætte studierne til menighedens og skolernes tjene
ste, når man behøvede dem. Hin letsindige og overmodige unge 
mennesker, der begiver sig for tidligt af skolerne, burde ingen
lunde antages, førend de haver bevist deres fremgang i over
ensstemmelse med det faste mål, enten de kunne privatim eller 
fra andre skoler bliver dimitteret til universitetet. 
Når uniformitet og målsætning bliver fastlagt for alle skolerne, 
kan og til skolernes opbyggelse uden forvirring, disputeren og 
anden kappestrid hver tredje måned sættes værk i skolerne. Præ
mier og belønninger, som ellers er til stor lyst og nytte i sko
lerne, kræver gavmildhed fra borgernes side. 
Forargelig og fræk fornyelse udi klædedragt, som er ulidelig, 
hindres lettelig blandt de skolepersoner, som for største delen 
lever for skolens og andres midler. Var vel og at ønske, at en del 
af dem, der er vendt tilbage fra universitetet, ville vise sømmelig
lighed i klædedragt. 
Måtte den evige og hellige Gud velsigne deres råd, som skal 
træffe bestemmelse om den lærde Republiks ve og vel og lede 
ret de beslutninger, der tages, sit navn til ære og skolerne til gavn. 
Således ønsker jeg. Viborg, d. 15. marts 1654. 

Nicolaus Joannis m( an u) m( e a). 
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Det vil føre alt for vidt i enkeltheder at gå ind på de mange pæda
gogiske problemer, der omtales i ovenstående lille skrift. Her skal 
blot gøres enkelte bemærkninger. 
Det brændende spørgsmål for datidens skole var - som påvist -
den eksisterende uensartethed i undervisning og målsætning. Be
timeligheden af en større ensartethed i målsætningen bør vel næppe 
betvivles. At man også har villet ensrette undervisningen, hvilket 
sikkert har været helt i den spirende enevældes ånd, forekommer 
mere betænkeligt for en moderne opfattelse, der betragter den dan
ske skoles metodefrihed som noget meget værdifuldt. 
Fremmedartet - og pudsigt - virker det også, at den brave mand 
vil gøre offentlig hjælp og understøttelse til trængende skoleperso
ner afhængig af, at de undlader fræk og forargelig fornyelse i klæde
dragten. Senere tider har jo unægtelig et noget mere liberalt syn på 
de dele. Man tænker sig blot uddelingen af stipendier fra Ungdom
mens Uddannelsesfond gjort betinget af en passende anstændighed 
på håret eller skægget for nu at bruge Hans Mikkelsen Ravns udtryk! 
Helt nutidigt og ganske i overensstemmelse med moderne pædago
gisk principper klinger imidlertid den gamle Viborg-rektors ord 
om, at de svagere begavede ikke ganske skulle forkastes, og at man 
skulle lade sig deres velfærd være anbetroet. Er det mon ikke så
ledes, at for det sande lærersind vil til enhver tid eleverne være andet 
og mere end slet og ret undervisningsobjekter, som man kan kaste 
til side og kassere, hvis de ikke i samme mål som de mere velbega
vede kan tilegne sig den ønskede viden. U den dette sind bliver i alt 
fald enhver lærergerning gold. 
Niels Jensen Aars døde 1672. Knap 300 år senere fik hans fødeby 
eget gymnasium. Den 14. august 1961 fandt grundstensnedlæggelsen 
til Vesthimmerland sted. Ved denne lejlighed holdt den elskelige, 
lunerige himmerlandsdigter Hans Povlsen en tale, der gav udtryk 
for glæden over, at n der nu tugtes pilte tillærde mænd i Aars«. 





Småstykker 
Energikrise. Vore gamle møller 

Af 'Jacob Stistrup Andersen. 

For hundrede år siden var der ingen energikrise- og dog- alligevel. 
Da den stationære trækkraft dengang kun var vandet og vinden, 
kunne disse elementer også svigte. For vandmøllernes vedkommende 
kunne vandtilførslen svigte om sommeren i en længere tørkeperiode, 
der lå som regel flere vandmøller ved samme vandløb, og da måtte 
møllen stå stille en dag eller to for at samle reserver i mølledammen. 
Vandmængden til det store drivhjul reguleredes ved et stigbord (en 
skodde). I frostperioder om vinteren kunne drivhjulet tilises, så 
mølleren og hans eventuelle medhjælper kunne sidde det meste af 
en formiddag og afise drivhjulet. Bort set fra disse små forhindringer 
var vandkraften den mest stabile. Mølleren kunne selv regulere far
ten, så kværne og andet maskineri i møllen kunne køre jævnt og støt 
med den passende fart. 
Anderledes var det med vindmøllerne, de kørte i bogstavelig for
stand som vinden blæste til. Vinden er lunefuld, det var den også 
dengang. I stille vejr var møllen magtesløs. Var vejret urolig og 
måske optræk til storm, skulle mølleren være vågen og agtpågiven, 
møllen skulle bremses og noget af sejlene ribbes, for at møllen ikke 
skulle »løbe løbsk«, som man kaldte det. Dette endte ofte med, at 
møllen antændte sig selv og nedbrændte, dette er bleven mange 
vindmøllers skæbne. 
Min far var møllersvend ved Skovbakmøllen i Aalborg i 1888 og 89. 
Den stod omtrent der, hvor nu Aalborgtårnet står. Han har fortalt, 
at i december måned 88 var der meget lidt blæsevejr, men de sidste 
8 dage før jul, var der blikstille både nat og dag. I møllen hobede 
der sig store lagre op af korn til formaling, situationen var ved at 
blive kritisk. Men juleaftens dag om morgenen begyndte det at 
blæse, møllen kom i gang, vindstyrken øgedes til stiv kuling, møllen 
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måtte bremses og en del af sejlene ribbes for at ikke der skulle ske 
en katastrofe. Men ellers fortsattes med fuld kraft, møllen trak to 
kværne, en valse, to sigter, der skiftedes til at være i brug og ind 
imellem en grynpiller. Mølleren og hans to medhjælpere havde mere 
end nok at gøre, man skulle være hurtig både i tanke og med hånd. 
De enkelte kunders kornparti skulle holdes adskilt, og partierne 
skulle ikke behandles ens. Der blev ingen julebord den juleaften. 
Maden blev fra møllerens køkken båret over i møllen til folkene, 
man stod op eller sad på en komsæk og indtog et hastigt måltid for 
atter at passe sin dont. Møllen kørte for fuld kraft hele julenat til 
den lyse morgen, men da var vinden også løjet af. Da var det et 
smukt syn at se de mange hestekø.retøj er rundt om møllen og langt 
ned ad vejen, men det var og å en dejlig følelse for møllere11 og hans 
folk a kunne udlevere de færdige varer, tillandmæn ~ til privat brug 
og til vognmændene, der skulle levere va1·erne til bagerieme i Aal
borg, der da skulle i gang med at bage julebrød. 
Dette er ikke noget særtilfælde, det er kun, hvad der har gentaget 
sig i mange vindmøllerier. Der er knyttet megen romantik til de 
gamle møller, men endnu mere virkelighed. 
Ved århundredskiftet begyndte vindmotorerne at skyde op ude ved 
landbrugsejendommene, først de større gårde, men de mindre gårde 
og mange husmandsbrug fulgte hurtigt efter. I løbet af 10 til 15 år 
var der ikke mange ejendomme, der ikke selv kunne formale deres 
foderkorn, dog alligevel var der en del mindre ejendomme, der kørte 
til mø lle med der.e korn der ud over havde de gamle bymøller en 
del at bestille med formaling af rug riJ 1·ugb1·ød og med f rem tjlling 
af sigtemel. Men e l samme tidsrum rem tod de store dampmøller 
i byeme, der f remstillede de færdige varer til bagerierne og til bu
til k rne. Efterhånelen fandt folk ud a'f, at det var meget lettere at 
købe det færdig bagte rugbrød og sigtemel til småbagning. Den 
tore ovn i hjemmene, hvor en sådan fandtes, blev ikke brug mere. 

Resultatet blev, at bymøllen og mølleren blev arbejdsløs i ordets 
bogstaveligste forstand. De ældre kunne lægge op, men de yngre 
måtte se sig om efter andet arbejde. Nogle gik over til handel med 
kom og foderstoffer, derfor er der en del gamle korn- og foderstof
forretninger, der har møllenavnet knyttet til. De gamle møller har 
igennem århundrede trofast tjent menneskene. Men de har lidt en 
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krank skæbne. Først gik det ud over vandmøllerne. Der var opstået 
en ny tid for landhruget med større husdyrhold og mere kornavl. 
Der stilledes krav om afvanding. Derfor var regulering og sænkning 
af vandløbene en nødvendighed, men for dette var vandmøllen med 
mølledammen en hindring. Vandmøllerne har altid ligget 11/2-2 m 
under jorden for vandfaldets skyld, men efter åens uddybning og 
regulering forsvandt mølledammen, og den gamle vandmølle for
svandt i bogstavelig forstand stille og ubemærket i jorden. Vind
møllerne »holdt sig« længst, på trods af, at de altid var udsat for en 
hård belastning af vort omskiftelige klima. Som før nævnt er mange 
nedbrændt, resten er simpelt hen gået i forfald, lige som et andet 
ubeboet hus. 
Mennesker har også været med til at ødelægge den gamle mølle
kultur. For nogle år siden afbrændte Falck og Hjemmeværnet, i for
ening, Aars mølle, men rejste en »Gulerod« som vartegn i stedet. 
J eg er nok klar over, at man betragtede møllen som en fare for den 
omliggende bebyggelse, men hvad havde været dyrest eller billigst, 
enten det ene eller det andet projekt? Nyrup mølle i Gislum sogn 
står med sin overbygning, men vinger og hat er væk, resten er vist 
intet værd. Løgstør mølle har stadig sin overbygning, det er ikke så 
mange år siden, vinger og hat blev taget ned. Hvilket vartegn der 
kunne have været for Løgstør og omegn i stedet for den nu »ned
gåede« kunstige sol. Durup mølle ved Gl. Nørager har stået næsten 
intakt i mange år, det var vt:dtaget, at den skulle fredes og istand
sættes, men til sorg for mange nedbrændte den i sommeren 1973. 
Den smukkeste og mest velbevarede mølle, jeg har set i privat eje, er 
Lyshøj mølle ved Udbyover, Havndal. Hvad dens fremtidige skæbne 
bliver, ved jeg ikke. Mariendals mølle ved Aalborg er fredet og 
istandsat for mange år siden, den ligger på hjørnet af Hobrovej og 
Mariendalsvej, er uheldig placeret, da den er delvis skjult af træer 
og bebyggelse. 
Der er en fredet mølle i Vest Han Herred og et par stykker i Vend
syssel. Der var stort behov for mølleriet indtil århundredskiftet, det 
ses deraf, at der var en mølle i hvert sogn, under tiden to, f. eks. Løg
stør, Malle, Ranum, Overlade, Strandby, Vilsted, Vindblæs og Sal
ling. Dertil kom vandmøllerne ved åløbene både Bjørnsholm å og 
Trend å. 
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Her i Vesthimmerland er der kun Vindblæs mølle tilbage. Den er 
smukt placeret i landskabet. Den er fritliggende, den generer intet 
og generes ikke af noget. 
I påsken 197 4 var en spejdertrup fra Farstrup på travetur i omegnen. 
En af de unge deltagere beskrev oplevelserne i Løgstør Avis: Man 
aflagde besøg flere steder, bl. a. også Vindblæs gamle mølle, man så 
med interesse den gamle mølles indretning og beundrede det svære, 
solide træværk, der så ud til at være helt frisk; møllen burde istand
sættes, fredes og bevares for fremtiden. 
Skrivelsen var anonym, men vedkommende fortjener tak for denne 
smukke tanke. Vi ældre må bakke denne tanke op, så istandsættelse 
og fredning af Vindblæs gamle mølle kan blive en realitet. Det er 
det, der er hensigten med denne lille artikel. 
Hver ting har sin historie, det har Vindblæs mølle også. Den er byg
get 1873-74. Den er altså en 100 årig. I de første godt 30 år havde 
den flere ejere: J ens Peter Christensen, Niels Sørensen Vestergård, 
Jacob Bis gård, J ens Peter J ens en. I 1906 bliver Peter Kr. Pedersen 
(Møller Peter) ejer af Vindblæs mølle; han afstod møllen til sin søn 
Anker Pedersen i 1931. Møller Peter flyttede til Aars og døde der 
19 S 6 97 år gammel. Anker Pedersen er stadig ejer af Vindblæs mølle. 
Han udtaler, at han mener, at den vingebjælke, der stadig sidder på 
sin plads, er helt intakt, idet den er af Pitchpinetræ og er dannet af 
bovspydet fra et stort skib, der forliste ved vestkysten under 2. ver
denskrig. Anker Pedersen stiller møllen til rådighed for ovennævnte 
formål. 



Vindrosen eller vindmotoren 

Af Laurids Stigsen. 

Vindmotoren havde sin tid fra arhundredskiftet og op til cirka 1920, 
derefter var den stærkt på retur. 
- J eg er født 1897. Det første, jeg kan huske, var der een vind
mølle i Morum by. Cå. 1915 havde så godt som alle gårde og hus
mandsbrug i Himmerland deres vindmotor. Enkelte større gårde 
havde også petroleumsmotor, men det var med glødehoved. 
Den første, jeg så af den slags brugt ude på landet med magnet
tænding, var i 1918. Det var nok denne, der begyndte at fortrænge 
vindmotoren. 
Vindmotoren var opbygget på et højt jernstativ, der stod på fire 
cementsokler, der var støbt godt ned i jorden tæt op ad laden, dog 
var det almindeligt i Vendsyssel, at den var bygget ovenpå laden, 
men alligevel med benene ført ned i jorden. 
Stativet blev smallere opefter, højden varierede noget efter beliggen
hed. I et bakket landskab eller hvor der var høje træer, skulle de 
bygges højere, i alle tilfælde godt over hustagene. 
Indvendig førte en lodret aksel ned fra et tandhjul på rosen's aksel 
ned til en vandret aksel, der gerne førtes ind i laden lige under taget. 
På denne aksel sad så forskellige snor- og remskiver. Til tærskema
skinen var snorskiven over l meter, til kværne og den uundværlige 
hakkelsemaskine betydelig mindre. 
Mange steder måtte den også trække vandpumpe, slibesten og lign. 
Til vandet var der lavet store beholdere, og så var det endda ofte 
galt i perioder med megen vindstille. Det var også ofte galt med 
hakkelsen. 
J eg har været med til at stå op midt om natten og skære hakkelse, 
hvis vi hørte, det var begyndt at blæse. 
Ligeledes var det drilagtig, når vi startede med tærskning om mor
genen med vældigt drøn på maskinen for en kraftig vind, og det så 
midt på formiddagen blev vindstille. 

9 



130 Småstykker 

Igangsætning og standsning af motoren foregik ved at løsne eller 
stramme en lænke inde i laden, en jernstang førte op gennem stativet 
og ud til sejlene, der bar selve rosen. -Når man slækkede lænken, 
blev sejlene skråt stillede ved at en spand med sten trak stangen 
opad,- modsat: Når vi trak lænken ind, hev vi spanden opad, hvor
ved klapperne stod lige ud, og derved ingen vindpres gav. 

På modsat side af rosen sad et par vinger, der kunne trække rosen i 
rigtig vindretning. Dog kunne det ske efter vindstille, at det be
gyndte at blæse direkte bagfra, så måtte en mand op og dreje disse 
vinger, indtil de var i vindstilling. Lige under disse drejevinger 
hængte en stige ned til et plankebrædt lige under rosen's kant. Dette 
gulv gik ca. en halv meter udenfor stativet, så man kunne gå om til 
den lille stige, der jo hang tilfældigt, eftersom vinden blæste. Fra 
platformen og ned sad en stige fast på den ene side. 

Det var jo ikke alle, der kunne gå op og smøre helt oppe. Jeg kendte 
en ung mand, der gik op indvendig i stativet øverst oppe og fik en 
arm klippet af i tandhjulene. Mærkeligt nok kunne han selv kravle 
ned bagefter. Han blev siden landpostbud. 
Det kunne godt være en kold omgang at skulle op og smøre, når 
nbæstet« begyndte nat hyle« bedst som vi var i gang med at tærske 
i en brandstoml med ruskende regn eller om vinteren, når det hele 
var tiliset. 
Hvis man så bare kunne dreje smørekopperne lidt rundt, men det 
skulle selvfølgelig nok passe, at de var tomme, så man måtte ned 
efter fedtspanden og op igen for at fylde på. 

Men lige så dejligt kunne det også være i fint vejr at komme op og 
nyde udsigten og den friske luft. 

Det blev også brugt af ungdommen at kravle op på platformen og 
tilbringe en timestid deroppe med skæmt og morskab. 

Ikke så langt fra, hvor jeg tjente, var et par piger gået op i vind
motoren en søndag formiddag, mens denne var i gang. Pigerne stod 
inde i stativet, som deroppe ikke var megen plads i. Den ene piges 
lange hår blæste mod den roterende aksel med det sørgelige resultat, 
at hun fik huden revet af det halve hoved og mistede det ene øre, 
- efter dette blev det lovbefalet, at akslen skulle afskærmes lidt over 
platformen. 
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Nu findes der vel ikke een eneste af disse den gang for landbruget 
så nyttige trækkraft. 
J eg syntes også, at vindrosen virkelig pyntede i landskabet. 
J eg må også fortælle, at der også var vindmotorer med vinger i 
stedet for rosen. Der var 4, 5 eller 6 vinger, men sejlene var også 
af træ. 

9. 





Da vindmotoren kom til Himmerland 

Lidt om pionerånd og besværet med at holde styr på det 
)mymodens værktøjrr i tiden omkring sidste århundredskifte . 

Af 'Jesper Stigsen. 

Blæst havde man nok af i Vesthimmerland omkring sidste århun
dredskifte, akkurat som det er tilfældet i dag, og det har nok været 
<;len stærkest medvirkende årsag til, at man i en periode, hvor tek
nikken ikke var nær så højt udviklet, som den er i dag, kunne leve så 
nogenlunde op til at klare de energiproblemer, der med rette kunne 
stilles af den lokale befolkning, og her er der i første række tænkt 
på den del, der havde tilknytning til landbruget. 
Og blæsten, der kom piskende hen over de vesthimmerlandske bak
kedrag på store dele af året, var altid gratis, og klar til at blive ud
nyttet, blot det hele blev gjort på den rigtige måde. 
Landsdelens store digter, Johs. V. Jensen, der som alle ved, var vidt 
berejst, sammenlignede undertiden den himmerlandske blæst med 
den, han havde mødt på højsletterne i Himalaya. 
Nu vindmotoren ... 
Hvem der opfandt den, som den mundret blev kaldt, er det aldrig 
lykkedes mig at få noget kendskab til, men jeg har dannet mig en 
formodning om, at den må være nået til os fra Amerika, hvor man 
jo netop omkring sidste århundredskifte gjorde en lang række af de 
opfindelser, som i de følgende år skulle vise sig at få så stor betyd
ning - her stadig tænkt på landbruget - rundt i alverdens lande. 
Som forbillede havde man hos os de noksom bekendte vindmøller, 
der i de år satte deres præg på landskabet, og som på en både billig 
og fortrinlig måde sørgede for at skaffe den energi i hus, som land
bruget ikke kunne undvære. 
I 1880'erne havde man for at få sat skub i kornavlen begyndt med 
mergling, og i den forbindelse mindes man uvilkårligt det gamle 
ord: Mergling giver en rig far og en fattig søn. Jorderne var langt 
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de fleste steder utroligt forsømte - udpinte for næringsstoffer af 
nær sagt alle slags. Her var det så, det rige Amerika begyndte at 
sende billig korn til Europa. Danmark valgte det sikkert rigtige at 
tage imod tilbuddet, hvorved der åbnedes mulighed for at vende 
produktionen om, gående over i fremstilling af animalske produkter 
i stedet for, og ret pludselig gik det op for de fleste, at en øget frem
stilling af smør, bacon, kød, æg o. s. v. måtte være en del af de ting, 
fremtiden skulle bygges på. 
Andelsbevægelsen opstod, og det blev påstået, at det var højskolen, 
der påvirkede landboungdommen, som søgte den, og som kom til at 
spille den helt afgørende rolle i den udvikling, der fulgte efter. Rundt 
om i landet blev der oprettet mejerier, svineslagterier o. s. v., og der 
var netop i de tider et stadigt stigende behov for en produktions
forøgelse, ikke mindst hvad landbrugsprodukter angik, på grund af 
befolkningstilvæksten. Byer blomstrede op - Esbjerg ikke at for
glemme - og den tekniske udvikling førte sig frem i rivende fart. 
Afsætningen til England begyndte. 

På det tidspunkt, i begyndelsen af dette århundrede og endnu før, 
var Vesthimmerland nærmest at betragte som et underudvildet om
råde. Jernbaner havde man ingen af, men til gengæld veje, der var 
så dårlige, at man simpelt hen ikke fatter det i dag. 
I begyndelsen af 1890'erne havde man dog i nævnte landsdel fået 
hele to jernbaner: Hobro-Løgstørbanen, og banen, der fra Aalborg 
gik over Nibe til Aars. (Den blev senere forlænget til Hvalpsund). 
Disse to baners betydning for Vesthimmerland og befolkningen, har 
naturligvis aldrig kunnet gøres op i rede penge, men så meget står 
fast, at de førte til den opblomstring, egnen længe havde sukket 
efter at få. Banen, der »nåede(( til Aars i 1893, gav hurtigt det til 
resultat, at byen begyndte at vokse. Dygtige håndværkere strøm
mede til, og ikke mindst kom der lige efter århundredskiftet ekstra 
gang i foretagsomheden, da en mand ved navn Niels J ens en slog sig 
ned i Aars som fabrikant af »særlige(( vindmotorer. Ikke længe efter 
starten havde han 22 mand beskæftiget- ikke så lidt efter datidens 
målestok - og de kunne ved samlet indsats lave op til 60 vindmøller 
i løbet af et år. Virksomheden dækkede i virkeligheden hele Him
merland, som stort set blev så velforsynet med møller, at folk, der 
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kom udefra, vist havde indtrykket af, at hver eneste landbrugsejen
dom havde sin. Det var nu nok lidt overdrevet, men når så mange 
landmænd, som det var tilfældet, henvendte sig til Niels J ens en for 
at få lavet en, så var det ikke mindst, fordi de i ham havde fundet en 
mand, der var bundhæderlig i al sin færd. En mand, de i alle hen
seender kunne stole på, og havde tillid til. Som så mange andre var 
han startet på bar bund. 
Nibe var på de kanter »storbyen«, men det var nu ikke alene den, 
der nød godt af banen. Det gjorde alle de stationsbyer, der hurtigt 
voksede op, og det var selvfølgelig ikke håndværkere alene, som nød 
godt af udviklingen. De handlende så her udveje for at skabe sig en 
lovende fremtid, og også - og måske ikke mindst - landmændene 
havde grund til at være tilfredse, for nu kunne så at sige alle de ting, 
der skulle til for at skabe en øget produktion, blive fragtet næsten 
lige til døren - kunstgødning og foderstoffer frem for alt. 

Nu kan man så spørge: Hvordan tog ungdommen mod den ny ud
vikling på mekaniseringens område? 
Her mener jeg, at den i de år var akkurat lige så interesseret i at følge 
med i de tekniske fremskridt, som unge er det i dag, men dengang 
var man vel ikke så velforberedt på at tage mod en kommende ud
vikling og de ny tider i det hele taget, som det er tilfældet nu, og 
det kunne ind imellem give sig lidt uheldigt udslag. 
Fra min barndom husker jeg en bestemt episode: En eftermiddag 
hen på efteråret, en dag med regn og blæst, var mine plejeforældre 
taget til et møde i forsamlingshuset. Min plejesøster og jeg sad og 
hyggede os inde i stuen, så vidt det nu kunne lade sig gøre under 
lektielæsning. Andenkarlen på gården- almindeligt kaldt for n Bette
Kålen((, opholdt sig ude i laden, men hvad det var, han var sat til at 
bestille, husker jeg ikke, men det var i hvert fald ikke det, han havde 
givet sig i lag med. Pludselig hørte min plejesøster og jeg et øre
døvende rabalder fra laden. Karlen havde ikke kunnet modstå fristel
sen til at efterprøve den nyopsatte vindmotor og den lige så nye 
tærskemaskine. Uheldigvis havde der på brættet ligget en skrue
nøgle, som, uden han havde opdaget det, kom til at følge kornet ind 
i maskineriet, og det var den, som havde forårsaget det spektakel, 
som mildest talt gjorde os i stuen noget nervøse. 
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Skruenøglen, der var kommet til at løbe med den forkerte vej, be
virkede, at maskinen hurtigt skiftede udseende, og det opdagede min 
plejefar jo hurtigt efter at være vendt hjem fra forsamlingshuset. 
Hvad »kålen(( . fik at vide af ham, har jeg ingen anelse om, men så 
meget husker jeg da, at ordskiftet mellem de to ikke blev ført på 
overdreven venlig måde. Tærskemaskinen måtte til gennemgribende 
reparation hos smeden, før den kunne tages i brug igen. 
J eg kan levende forestille mig, at det i denne »pionertid« må have 
knebet ganske eftertrykkeligt med at holde styr på alt det nymodens 
værktøj, det nu blev nødvendigt at have på gårdene. Det havde ingen 
bestemte pladser - noget så man flyde i vindueskarmene, andet 
kunne man finde efterladt, hvor det sidst var blevet brugt. 
Men det hele fandt lidt efter lidt sit rette leje, og for de unge den
gang, var hele den udvikling, der skete i landbruget, ikke blot noget 
helt uventet nyt- det var også spændende at være med. 



Fra museernes arbejdsmark 

Digterhuset i Farsø 

Dyrlægeboligen i Farsø, hvor Johs. V. Jensen og Thit Jensen vok
sede op, er for længst jævnet med jorden, men Johs. V. Jensens føde
hjem eksisterer stadigvæk. Da dyrlæge Hans J ens en i 1871 valgte at 
slå sig med i Farsø, bl. a. på grund af det derværende apotek, lejede 
han sig ind i Poul Snedkers gård ved søen. Allerede i 1872 blev han 
imidlertid distriktsdyrlæge, hvilket sikrede ham 250 rigsdaler årligt 
udover den almindelige praksisløn, og derfor lejede han sig ind i en 
gård lidt bedre beliggende ved Hvalpsund-Aalborg landevejen, 
Chaussen. Ejeren var en landmand, der drev lidt smedehåndværk 
ved siden af. 
I dag er kun stuehuset af denne gård tilbage, i hvilket Johs. V. Jensen 
fødtes 20. jan. 1873. Bygningen med smedjen lå dengang mod vest 
i passende afstand p. g. a. brandfaren, og på gårdspladsen stod en 
kastanje, som står der den dag i dag. Foran stuehuset ud mod vejen 
var plantet syv lindetræer, så huset kaldtes nhuset med de syv linde«. 
Dyrlægefamilien beboede halvdelen af det forholdsvis lille hus og 
havde køkken fælles med smeden. Der har været 2 rum i nord
enden, og Johs. V. J ens en er født i stuen i det nord-vestlige hjørne, 
men han kom kun til at leve her i fem måneder, så intet i forfatter
skabet kan føres direkte tilbage hertil - - derimod til dyrlægebo
ligen, som lå 5 00 meter længere mod nord i byen. 
nHuset med de syv linde« eller Smedehuset, som det også kaldtes, 
var egentlig glemt i sammenhæng med dyrlægefamilien, da det i 
1969 igen kom til ære og værdighed. Der var sket det, at Thit Jensen 
var død 14. maj 1957, og efter at hendes urne var anbragt i familie
graven ved Farsø kirke, tilbød familien daværende skoleinspektør 
Tom Christensen, Farsø, nogle af Thit J ensens møbler og billeder 
til en mindestue. Tom Christensen var en stor Thit Jensen-beundrer 
og havde allerede samlet mange udklip og billeder angående Thit. 
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Fra Thit 'Jensens mindestue, Farsø. 

Effekterne blev anbragt i et rum i det biblio~ek, der var indrettet i 
Teknisk skole i Skolegade, men det var i høj grad en interimistisk 
løsning. 
Da tog tre kvinder i Strandby-Farsø sogneråd med Lizzie Vegger i 
spidsen sagen op og dannede et udvalg, der skulle arbejde for at er
hverve Smedehuset som ramme om Thit J ensens mindestue. Det 
lykkedes, og i 1969 flyttedes alle Thit J ensens effekter ned i huset 
-i den ende af huset, som dyrlægefamilien havde beboet. 
Stuens møblement er egentlig ret uensartet og bærer præg af at være 
købt styk for styk. Der er bl. a. en bedestol, som Thit har brugt i 
forbindelse med husalter (et epitafium, som nu hænger i koret i 
Farsø kirke), et rygebord fra syden med en olielampe, et rundt bord 
med et indlagt skakspil, et ret spinkelt skrivebord med skrivemaskine, 
en chaiselong, en bogreol med samtlige hendes bøger i danske og 
udenlandske udgaver. Desuden er der malerier af forældrene og 
broderen Hans Deuvs malet af sid~tnævnte, et par malerier af Thit 
samt klenodiet: et maleri af dyrlægeboligen malet af Johs. V. Jensen 
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på et cigarkasselåg og foræret Thit som konfirmationsgave. På væg
gene hænger mange interessante fotografier, og som en kuriositet 
kan man se en af de romantiske kjoler, som Thit Jensen bar for at 
holde inspirationen i live, når hun arbejdede på en historisk roman. 
Thit J ensens niece, frk. Agda Arden, støtter på alle måder bevarel
sen af effekterne og supplerer dem op. 
Farsø forstod desværre ikke Johs. V. Jensen- det er en længere histo
rie, men i hvert fald fik Nationalmuseet alle hans skønne, simple 
møbler, hans store bogsamling m. m. Ikke desto mindre begyndte 
vi i 1974 at indrette en mindestue for ham i hans fødehjem og har 
indtil videre en del gode fotografier og bøger. Vi håber at kunne 
gøre også denne samling seværdig, men der er langt igen. Med op
rettelsen af Johs. V. Jensens mindestue ændrede >>Huset med de syv 
linde « navn for fjerde gang, således at Thit J ensens mindestue blev 
til ))Digterhuset''· 

P. C. Poulsen. 





Hals Egnsmuseum 

Museet har været åbent seks dage om ugen i sommerhalvåret. Der 
har i årets løb været godt og stigende besøg. Kommunens beboere 
har lagt deres tur om ad Skansen. Ved besøg i museet har de studeret 
deres forældres »dimser«. Mange fraflyttede halsboere, særlig blandt 
realskolens tidligere elever, lægge en sommertur om ad Hals og føl
ger deres barndomsbys udvikling. Disse besøg giver ny medlemmer 
i museumsforeningen. Flere skoler fra Nordjylland har i årets løb 
besøgt museet. Men det største besøg har dog været fra egnens cam
pingplads og sommerhusområde. 
Der har været talt mere tysk end dansk ved besøgene i Hals museum. 
En stor del af dette turistbesøg skyldtes sikkert museets gode belig
genhed i en af de gamle bygninger indenfor det fredede skanse
område. Mange turister har historisk interesse. De opsøger byens 
seværdigheder. Deriblandt først og fremmest Skansen. De kikker 
ind på den, og de »finder« museet. 
Hele området er jo museum, som det er rester fra gammel tid. Her
ved opstår den tanke, om ikke museet burde omfatte hele Skansen. 
Først og fremmest burde det gamle krudtmagasin fra 1675 inddrages 
til dette formål. Museets lokalemangel kunne samtidig afhjælpes. 
Museet har i årets løb modtaget mange ting. Blandt disse en del 
klædningsstykker og dragter fra vore tipoldemødres tid. Kommu
nens beboere bliver mere og mere villige til at overlade gamle ting 
på museet og derved hindre deres tilintetgørelse. 
Af oldtidsredskaber har museet ikke mange. Men i årets løb er der 
udarbejdet generalstabskort med indtegning af de kendte fundsteder 
i de gamle kommuner Hals og Ulsted. Nogle af fundene er havnet 
på Nationalmuseet, mange på Aalborg museum, en del i skolesam
lingerne. Men meget ligger også rundt hos private. Til disse: »Tænk 
på museet«. 
Under billedindsamlinger i foråret lod museumsbestyrelsen afholde 
møder i Hals og Ulsted. Der var stor interesse begge steder. Museet 
sikrede sig mange gamle billeder, og fik løfter om flere, når ejerne 
senere ønskede at aflevere dem. 

']. Gregersen. 





Bessel Landbrugsmuseum 

Også i den fantastiske varme sommer 197 5 har mange besøgende 
fundet vej til Hessel på halvøen Louns ved Hvalpsund. 
Be-søgstallet på ca. 9000 ville dog være blevet væsentlig højere om 
vejret havde været mindre godt, idet de såkaldte Hesseldage, den 
9. og 10. August, hvor Hessellevendegjordes, foregik på årets var
meste dage med 3 6° i skyggen. 
Selvom »Foreningen til levendegørelse af landsbykulturen i Vest
himmerland« i år havde udvidet programmet med bl. a. høstning 
med slåmaskine og aflægger, var det ikke nok til at lokke folk bort 
fra stranden. Foreningen har dog ikke tabt modet, så også til næste 
år bliver der »Gammel Daw« på Hessel. 
I løbet af året er de noget trange toiletforhold på Hessel blevet af
hjulpet, idet der i en udbygning er indrettet to nye toiletrum. Glæde
ligvis omfatter folk stadig Hessel med interesse, og det har bl. a. 
medført, at museet i årets løb har modtaget mange gamle ting, som 
vil gøre det muligt at indrette vævestue, rullestue, et mejerirum og 
en smedie. 
Det er tanken foreløbig at indrette smeclien i et hjørne af en udbyg
ning, som bliver indrettet til udstillingslokale. 
Det er lykkedes at købe en hestegang, som nu er anbragt på gårds
pladsen, hvor der tidligere har stået en. 
Hessel er Hobro Museum en stor tak skyldig, idet dette museum har 
deponeret en karet her. Der er tale om Hessels gamle karet, som i 
næsten 50 år har stået i Hobro. 
Ved velvilje fra Farsø kommune og foreningen »Hessels Venner« 
er der fremskaffet tilstrækkelige midler til vognens istandsættelse, 
og efter en del besværligheder med at finde egnede håndværkere er 
arbejdet med restaureringen nu påbegyndt, og kareten vil være køre
klar til næste sæson. 

Bør.ge Brink. 





Limfjordsmuseet 1974-7 5 

Museets påbegyndte indsamling af dokumentationsmateriale til be
lysning af fiskeriets betydning for befolkningen på Gjøl har på 
grund af pengemangel desværre ikke kunnet afsluttes i år. 
Som forberedelse til særudstillingen i sommeren 197 5 om Agger
tangens gennembrud i 1825 har jeg undersøgt arkivalier på Rigs
arkivet, Det kongelige Bibliotek og Erhvervsarkivet. 
I årets løb har museet modtaget flere gode gaver, som vi hermed 
benytter lejligheden til at takke alle giverne for. Det drejer sig om 
følgende: Issav (I. Kjær, Løgstør), rusehov, ålemål, garnvinde m. m. 
(Klaus S. M. Bøknæs, Gjøl), messingpengetut m. m. (A. Aistrup, 
Aabenraa), bødenåle (Chr. Kloster, Leri.drup ), 2 oliemalerier (I. J ep
pesen, Nykøbing M.), messinglod (E. M. Andersen, Odense). 
Desuden har museet modtaget bøger, arkivalier, fotografier og avis
udklip fra: Fiskeriministeriet, savskærer Christensen, Løgstør, Løg
stør kommune, E. Kjeldgaard, Løgstør, Johs. E. Tang Kristensen, 
Nørresundby, Jens Justesen, Sebbersund. 
Der er købt en sjægt, en model af en kasteruse og en glib. 
Sjægten fra Agger er blevet behandlet med C-tox, og den nyerhver
vede sjægt er under restaurering. 
I den permanente udstilling er søfarts- og bådebygningsafsnittene 
nyopstillet. 
I sommeren 1974 vistes særudstillingen nFiskeri fra Gjøl((' og i julen 
nLøgstør - den unge købstad ((, Sidstnævnte udstilling blev produ
ceret i samarbejde med den lokalhistoriske samling i anledning af 
byens købstadsjubilæum. Til påsken lånte museet særudstillingen 
nSkudefart og Limfjordshandel(( fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i 
Esbjerg. 
I kalenderåret 1974 har museet været besøgt af 5585 mennesker 
( 197 3: 412 6). Heraf var 440 skoleelever ( 21 klasser fra 14 skoler). 
Museet har udsendt nLimfjordsmuseet. Status og Fremtid(( til for
eningens medlemmer. Heri angives rammerne for museets virksom
hed i årene 197 5-80. Gennem museumsrådet for Nordjyllands amt 

lO 
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(MRN) har museet haft et nært samarbejde med amtets øvrige 
museer. Undertegnede er sekretær for MRN, og har desuden været 
konsulent for MRN ved planlægningsarbejder for Hobro Museum 
og Skagen Fortidsminder. 
I årets løb har undertegnede afholdt en del foredrag samt diskuteret 
>>Museet i undervisningen« med et liniefaghold (historie) fra Rarrum 
Seminarium. Desuden har jeg haft 3 undervisningstimer for bifags
studerende ved Københavns Universitets Institut for Europæisk 
Folkelivsforskning. Endvidere har flere HF-studerende modtaget 
vejledning i forbindelse med oegaveskrivning. 
I løbet af vinteren er der lagt nye gulve i søfarts- og bådebygnings
rummene, og i skole- og særudstillingslokalet er opsat elektriske 
radiatorer. 

Hans 'Jeppesen. 



Vesthimmerlands Museum 

Som daglig leder af museet kan jeg ikke begynde denne årsberetning 
på anden måde end at udtrykke en hjertelig tak til vort byråd for 
god forståelse af vore ønsker. Vi har fået løfte om en så stor årlig 
bevilling, at vi nu kan gå i gang med en udbygning af museet. Det 
er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i høj grad lider under plads
mangel, som nu kan afhjælpes. Der er dog også andre ønsker på 
tapetet, og dem synes der også at være skaffet lys for. Så vi har 
noget at arbejde på i den kommende tid. 
Den store og omfattende billedkampagne, der i tiden omkring St. 
Bededag løb af stablen, deltog museet naturligvis i. I »Banken for 
Aars og Omegn« samt i sparekassen »Himmerland« havde vi arran
geret et par ret store udstillinger, som vakte stor interesse, og hvad 
der var formålet at få flere billeder lykkedes også. Museet råder 
ganske vist over en rigtig pæn samling af såvel bybilleder som por
trætter, men der er altid plads til flere. Vi fik også løfte om nogle 
film af optog, fodboldkampe, idrætsstævner o. lign. Alt i alt var vi 
godt tilfredse. 
På det arkæologiske felt har der ikke været så meget. Foruden en 
del nittere har der dog også været et par interessante grave fra sidste 
del af stenalderen, men en nærmere redegørelse herfor må af prak
tiske grunde vente til næste årbog. 
Til vor byhistoriske afdeling har vi modtaget en del forskellige 
effekter. Vi har haft den glæde, at flere foreninger har afleveret 
gamle eller udskrevne forhandlingsprotokoller. Fra nedlagte meje
rier og transformatorforeninger har vi modtaget såvel protokoller 
som kassebøger. Fra I/S Aars Lystanlæg, der nu er overgået til kom
munen, har vi modtaget en meget stor stabel af papirer og protokol
ler. Desuden har vi modtaget et skilt med påskrift »Cykelstald« -
ak ja, det var dengang. Under en oprydning og modernisering af en 
forretning fremkom et skilt med en virkelig morsom oplysning om 
priser fra før: Vi leverer Middagen for Dem i Deres Stue for l Kr. 
Vi garanterer for Kvaliteten. Skal De have Fest, bestil da Smørre-

10• 



148 Fra museernes m·bejdsmarked 

brødet hos os. Priser fra 0,3 5 - l Kr. o. m. fl. oplysninger af lignende 
art. En noget speciel, men meget interessant gave, er en samling af 
avisudklip fra alle fem krigsår - opklæbet og indbundet årgangsvis. 
Vor sølvsamling er blevet forøget ganske pænt med spiseskeer og 
teskeer og enkelte andre genstande. Vi samler ikke i egentlig for
stand på sølv, idet der aldrig har været nogen sølvsmed her i byen, 
men det sølvtøj af enhver art, der har været i brug af egnens folk, 
er vi naturligvis glade for at modtage, idet det udtrykker noget om 
dagliglivet. Det er meget glædelig at modtage en gave, der helt og 
fuldt opfylder vore ønsker, og virkelig som gave efter afdødes ønske. 
Som sædvanlig har vi modtaget en lang række af beklædningsgen
stande, pynteforklæder, halsbind, hovedklæder, underskørter m. v. 
Det bliver skønt, den dag vi kan udstille en del af vore mange be
klædningsgenstande og ikke blot lade dem ligge i skuffer og skabe. 
Som afslutning på denne beretning vil jeg nævne, at vi har mod
taget et maleri af tidligere stationsforstander Hansen. Til daglig blev 
han omtalt som onkel Johs., og af repræsentanter (der jo måtte be
nytte tog) blev betegnet som >> Danmarks flinkeste stationsforstan
der«. Det har været en glæde at fremvise maleriet for ældre borgere, 
der med begejstring og genkendelsens glæde i øjet har udbrudt 
n J amen, ham kender jeg«. Eller det er jo stationsforstander Hansen. 

V. B. Qvist. 



Aalborg Historiske Museum i r 974/7 5 

Are t 197 4/7 5 blev det første år i meget lange tider, hvor næsten hele 
museets samling kunne rummes indenfor de afstukne rammer. 
Først på året blev håndværkeme færdige - næsten samtidigt i den 
istandsatte magasin- og værkstedsbygning, som museet lejer af Aal
borg Kommune - og i selve museumsbygningen i Algade, hvor 
istandsættelsesudgifteme blev 1,6 mill. kr., hvilket svarer til de be
villinger Aalborg Byråd havde stillet til rådighed til formålet. 
Da ombygningeme er foregået med huset fuldt af museumsgen
stande, måtte året derefter nødvendigvis komme til at stå i opryd
ningens tegn. Op imod et halvthundredetusinde stumper af fortiden 
- fra alle perioder og dækkende en stor del af det menneskelige ak
tivitetsfelt - fra små fragmenter til museets største enkeltgenstand: 
Aalborg Skipperlaugs ligvogn - skulle nu på plads. 
Det skulle vise sig, om der var disponeret rigtigt - og om evnen til 
at løse praktiske problemer havde overlevet årelange frustrationer 
over principiel umulighed. Det ser ud til det. Ikke fordi probierneme 
er løst, men fordi en lang række af dem er eller er på vej til at blive 
det. Naturligvis kun for at afdække andre og dybereliggende 
mangler. 
Opbygningen af museets ordensprincipper har ikke kunnet følge den 
strikte systematik - der har også været andre hensyn at tage. Først 
og fremmest til publikum. For selvom museet kun i en meget kort 
periode var helt lukket, har ønsket om opbygning af nye udstillinger 
bestandigt været bestemmende for hvilke dele af samlingen, der 
skulle ordnes først. 
Mens ombygningen stod på, blev oldsamlingen således gennemgået 
med henblik på opstilling af en ny udstilling i to rum, hvor sten
alderens jægersamfund og bondesamfund skulle præsenteres i sam
menhæng med Nordjyllands særlige udviklinger i denne ældste pe
riode, og med hensyn til styrken i museets samling. 
Samtidig skulle udstillingen rumme de mest aktuelle betragtnings
måder - uden at forfalde til det journalistiske - og endelig ville vi 
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søge at vise tingene på en måde, der fik de besøgende til at opfatte 
de foreliggende fragmenter som en del af en helhed - en sammen
hæng - en livsform. 
Det faglige og koordinerende ansvar blev lagt i hænderne på stud. 
mag. Erik Johansen, mens den praktiske udformning blev resultatet 
af et teamwork, der til tider nærmede sig euforiske højder. Om 
resultatet har stået mål med anstrengelserne, må de besøgende be
dømme - de får næppe en ny fremstilling af emnet det næste tiår. 
Mange positive reaktioner er fodængst noteret - og hvis de opstil
lede mål således er nået, skyldes det ikke mindst tegneren Peter 
Skjøtt, der med fin fornemmelse har fremstillet det 40 meter lange 
» anskuelsesstykke <<, der danner udstillingens baggrund som et forsøg 
på en gendigtning af det naturgivne grundlag for stenalderens dag
ligliv. 
For ,at mindske afstanden mellem de besøgende og materialet mest 
muligt blev glasmontreroe sparet - og pengene brugt til et internt 
alarmanlæg, der tilkalder kustoden, hvis fingrene kommer indenfor 
et par centimeter fra tingene. Denne helt nye bevogtningsform har 
sine egne problemer, som imidlertid ikke ser ud til at være større, 
end at fordelene så godt og rigeligt opvejer dem. 
Museets centrale rum på l. salligger lige efter stenalderudstillingen, 
og overgangen fra denne udstillings indtryk af et samfund, hvor de 
enkelte medlemmer har været optaget af ensartede gøremål formid
les gennem stenalderens første tilløb til en specialisering: minedriften 
og flinteksporten fra Nordjylland. 
I centralrummet møder man det fuldt udbyggede, specialiserede og 
hierakiske samfund som i løbet af middelalderen udvikler sig overalt 
i den europæiske verden. Genstandene, der vil blive udstillet her, er 
udvalgt blandt ting fra middelalderens slutning til næringsfriheds
loven 1857, og på en måde så de vigtigste stænder og deres funktion 
skulle fremgå af udviklingen samtidig med, at tingene skulle vise 
nogle af tyngdepunkterne i museets samlinger fra Aalborg by og 
egnen omkring den. 
De udvalgte genstande til denne udstilling er under højst tiltrængt 
istandsættelse. Således har et loftsmaleri fra herregården Rødslet, der 
for 3 5 år siden blev nedrevet af den tyske værnemagt, på mirakuløs 
vis overlevet de mellemliggende år i sammenrullet stand på et utæt 
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T æt vest for Næsborg i Nordvesthimmerland undersøgtes i foråret 197 5 resterne 
af en tidligere sløjfet jættestue. På billedet ses den delvist afrensede kammerbund. 
Forrest fornemmes, som en mørk oval kantet af de oprindelige skoningssten, lejet 
efter en af kammervæggens store granitblokke. 
Fra øverste højre hjørne, næsten parallelt med udgravningsprofilet anes indgangen 
til kammeret. 

loft, men selvfølgelig ikke uden men. Efter udskiftning af lærredet 
er restaureringen nu påbegyndt i rum, hvor billedet siden skal sættes 
op, idet monteringen på blændramme på grund af billedets størrelse 
ikke kunne ske udenfor rummet. 
Mens opbygningen af denne udstilling først og fremmest fordrer tid 
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og praktisk indsats, vil de sidste to rum på etagen, som kommer til at 
udgøre den almen permanente udstilling,, kræve en betydelig under
søgelsesmæssig aktivitet. 
Emnerne er nemlig dels Aalborgs handel fra den florisante periode 
i 1600-årene til slutningen af forrige århundrede, hvor industrien 
bliver byens vigtigste erhverv, og dels Aalborgs industrialisering. 
Begge emner er kun mangelfuldt belyst ved de undersøgelser, der 
hidtil har været foretaget. 
Gennemgangen af Aalborgs handel vil rent rumligt føre frem til 
Aalborgstuen, der er så fast placeret både i publikums bevidsthed og 
i selve huset, at den er blevet bevaret, hvor den hidtil har været 
opstillet. 
I museets trapperum er det tonstunge præparat af graven fra Lille 
Bjerggård i Sønderholm sogn nu blevet endeligt placeret, og det 
nordvendte rums vægge er blevet brugt til et topografisk billed
galleFi, der i gangen på 2. sal vil blive suppleret med et topografisk 
kortgalleri ved indgangen til museets specialsamlinger. 
Disse sidste vil komme til at beskæftige sig med et par af museets 
gamle specialer: nordjyske glas, Aalborg-sølv og keramik fra byen 
og området. Udstillingerne vil få studiemagasinets karakter udfra 
ønsket om at vise så store dele af museets samlinger som muligt. 
Samtidig vil der dog blive lagt vægt på gennem supplerende materiale 
at give den kulturhistoriske baggrund for samlingerne, og på at til
gængeliggøre den dokumentation, der knytter sig dertil. 
Arbejdet med det første emne: nordjysk glas har allerede stået på i 
et halvt år, hvor hele det grundlæggende arbejde, som Peter Riis
møller ofrede en lille menneskealder på, er blevet endevendt for at 
sikre, at al tilgængelig dokumentation i hans optegnelser blev truk
ket ud. Hele samlingen af glas er blevet fotograferet og beskrevet 
for at bringe det indsamlede materiale i en sådan form, at den hid
tidige indsats ikke skulle være forgæves. De nye montrer blev sat i 
produktion inden beretningsårets udgang. 
Udover arbejdet med de kommende faste udstillinger har der været 
arrangeret udstilling i det gamle rådhus i forbindelse med Pinse
markedet. En udstilling af Tønniesfotografier, som museet produ
cerede allerede i 1972, kunne efter at have været vist i København 
atter trække 7.000 besøgende. 
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Et kig gennem museets nye stenalderudstilling, hvor genstandsmaterialet, uden 
generende reflexer fra montreglas, kan ses - og dog er beskyttet. 
Menneskenes naturgivne betingelser er søgt illmtreret i det gennemgående bag
tæppe, mens den kommenterende og fortolkende tekst e1· boldt fo1· sig foran 
genstandsmate1·ialet. 

I museets forhal har 3 mindre emner været behandlet i særudstil
linger. 
Udstillingen nGryler«, som museet arrangerede i 1973 sammen med 
Asger Dragsholt, har i beretningsårets løb været vist på en lang 
række af landets kulturhistoriske museer. 
Udstillingen nAalborg og middelalderen(( har været vist i hele be
retningsperioden. Den har været velbesøgt, og beklagelserne over 
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at den nu forsvinder fra museets særudstillingslokale, er begyndt 
at melde sig. 
Det har imidlertid fra begyndelsen været tanken, at udstillingen 
skulle markere en slags status over vore hidtidige forsøg på at forstå 
denne periode af Aalborgs historie, og stå som indledning til det 
næste 10-års mere systematiske undersøgelser af emnet. I beretnings
året er allerede fremkommet forslag til nye hypoteser om Aalborgs 
oprindelige placering og tidligste udvikling - udfra ideer der opstod 
under museets samarbejde med kommunens teknikere omkring en 
analyse af Nørregadekvarterets særlige kulturhistoriske værdier. En
kelte prøvehuller i området blev undersøgt - uden definitive resul
tater, men dog tilstrækkeligt til at en udgravningsstrategi for de 
kommende år kunne fastlægges. 
Samarbejdet med skolerne har ført til deltagelse i et forsøg med det 
mobile museum, idet en skurvogn med en udstilling i anledning af 
Danmarks Lærerforenings 100-års jubilæum gennem Museumsrådet 
for Nordjyllands Amt blev tilbudt til opstilling ved skolerne i amtet. 
Museets opsøgende virksomhed har også omfattet et antal emne
kasser med museumsgenstande, billed- og tekstmateriale, til udlån 
til skolerne. 
Til brug ved skolernes besøg på museet er udarbejdet opgavesæt til 
stenalderudstillingen og til middelalderudstillingen. 
Samarbejdet med institutioner og myndigheder udenfor museet har 
været omfattende. For Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning er 
udført et antal nødgravninger i henhold til naturfredningslovens 
§ 49 ved truede anlæg i Tolstrup, Gug, Torslev, Alstrup, St. Brøn
dum m. fl. For AUC's Nordjyllandsprojekt har der været udført 
summarisk orienterings- og fotograferingsarbejde, der førte frem til 
en forelæsning for projektets deltagere om Nordjyllands specielle 
historiske forudsætninger, kulturgeografisk anskuet. Et biprodukt 
af denne sag blev grundlæggelsen af en diassamling, der foreløbig er 
nået op på ca. 500 numre. 
Til brug for saneringsplanen for Nørregade-Fjordgadekareen er i 
årets løb blevet foretaget en arkivundersøgelse af de enkelte ejen
dommes bygningshistorie, ejer- og beboerforhold m. m. Det fyldige 
materiale, der herved er kommet tilveje, gør en senere fremstilling 
af kvarterets historie til en fristende opgave. 
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De interne ordningsarbejder har resulteret i ca. 2.000 nye genstands
registreringskort, ca. 4.000 nye fotografier og en biblioteksregistre
ring af henved 5.000 bind. 
Til opbygning af museets håndbibliotek er modtaget støtte fra 
Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck's Fond. 
Lejligheden til en tak herfor, såvel som til museets mange andre 
kontakter for gaver og for inspirationer skal benyttes. 
Trods ombygningsrod, kun få særudstillingsarrangementer og en til 
ydmyghed grænsende beskeden PR-virksomhed, har 28.673 besø
gende været på museet, hvilket er c a. 5.000 mere end året før. 

Torben Witt. 





Lokalhistorisk Arkiv 

for Aalborg Kommune 
Af Henning Bender. 

Mens det endnu i årbogen for 1974 kunne forekomme rimeligt at 
give Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg en overskrift, der i opsætning 
svarede til Fra museernes arbejdsmark, er der i løbet af 197 5 fore
gået en sådan udvikling i landsdelens lokalhistoriske arkivarbejde, 
at jeg for 197 6-årbogens vedkommende vil foreslå redaktionen at 
optage et afsnit under overskriften Fra arkivemus arbejdsmarked, 
således at de mange nye lokalhistoriske arkiver på linie med mu
seerne vil kunne aflægge årsberetninger. Da det dengang nyopret
tede Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg sidste år skulle præsenteres 
for årbogens læsere, var det endnu stort set ene om at repræsentere 
det lokalhistoriske arkivarbejde i det gamle Aalborg amt. Det er 
heldigvis helt anderledes nu. I samtlige Nordjyllands 27 primær
kommuner er der nu enten oprettet et lokalhistorisk arkiv eller h 
under dannelse. Nogle i tilknytning til skoler, museer eller biblio
teker, andre som selvejende arkiver støttet af de enkelte kommuner. 
Mange steder således, at en lokalhistorisk forening er blevet stiftet 
med driften af et lokalhistorisk arkiv som hovedformål. 
Set på landsplan har denne udvikling af lokalhistoriske arkiver været 
sen, men til gengæld særlig stærk i Nordjylland. I resten af landet er 
medlemstallet i Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver 1970 
til 197 5 steget fra 90 til 180, uden at der dog endnu, bortset fra 
Nordjylland (og Bornholm) findes et amt, der er helt dækket af 
dette arbejde. 
Årsagerne til denne vækst i det lokalhistoriske arkivarbejde J·ede
gjorde jeg for i årbogen for 1974. At udviklingen er nået Nordjyl
land netop nu, må formentlig tilskrive den amtsdækkende billed
indsamlingskampagne, der afholdtes i foråret 197 5. 
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Den nordjyske billedindsamlingskampagne. 

Med hovedvægten på ugen 19.-27. april blev der i foråret 1975 gen
nemført en omfattende indsamling af gamle fotografier, film og 
arkivalier i Nordjyllands amt. Kampagnen, der var den femte i 
rækken efter tilsvarende indsamlinger på Lolland-Falster og Fyn, i 
Århus og Viborg amter, arrangeredes som disse efter initiativ fra 
fuldmægtig Ole Brage, Danmarks Radio. Siden har en lignende 
kampagne været afholdt i Ringkøbing amt, mens kampagner er 
under forberedelse i Vejle og Københavns amter. 
Som første skridt kontaktede Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg 
interesserede kredse i amtet, hvorefter repræsentanter fra alle dele 
af Nordjylland på et fællesmøde i oktober 1974 besluttede at gå ind i 
det forberedende arbejde. Næste fællesmøde i december viste, at disse 
tilsagn ikke var tom snak. Skønt størstedelen - nemlig 19 af amtets 
27 kommuner - aldrig tidligere havde haft et organiseret lokal
historisk arkivarbejde, blev samtlige kommuner nu repræsenteret 
med arbejdsgrupper, hvis mål var oprettelsen af lokalhistoriske arki
ver til lokal opbevaring og benyttelse af det indsamlede. Allerede 
på decembermødet kunne der fremlægges planer for størstedelen 
af de 82 udstillingsarrangementer, der løb af stabelen i apriVmaj, 
ligesom mange grupper allerede nu på egen hånd havde startet 
et indsamlingsarbejde for at have noget at udstille under selve 
kampagnen. I det hele aktiviteter, der kun kunne gennemføres, 
fordi man overalt modtog værdifuld støtte fra lokale kredse og 
pressen og kunne finde husly og hjælpe fra skoler, museer og bib
lioteker. 
Da de bærende indsamlings- og opbevaringsspørgsmål således over
alt løstes lokalt, kunne man på det afsluttende møde i marts før 
kampagnen koncentrere sig om de amtsdækkende aktiviteter. Et 
tilskud på 20.000 kr. fra Nordjyllands amtskommune muliggjorde 
en festlig åbning - samt trykning af plakater, oplysningsfoldere og 
registreringskuverter til fordeling under selve kampagnen. Herud
over diskuteredes, hvad det lokalhistoriske arkivmateriale skulle 
bruges til på længere sigt. Der var enighed om, at mens styrken i 
indsamlingen lå i et fintmasket net af indsamlingssteder og lokal
historiske arkiver, krævede den fremtidige benyttelse af det ind
samlede, et samarbejde arkiverne imellem, således at man gennem 
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et ensartet registreringssystem kunne nå frem til en amtsdækkende 
fortegnelse. 
Det, der fejredes med bjesk og kommenskringler for ca. 200 ind
budte ved den officielle åbning af kampagnen i Jetsmark-hallen den 
19. april, var derfor ikke blot starten af en indsamling, der jo i reali
teten forlængst var i gang, men markeringen af et samarbejde, der 
for en hellandsdels vedkommende sigter mod at give det lokalhisto
riske arkivarbejde en mening udover det rent indsamlingsmæssige. 
Men også hvad indsamlingsresultaterne angår blev kampagnen en 
succes. Helt præcise tal er vanskelige at give, da indsamlingen som 
nævnt startede længe inden kampagneugen og stadig fortsætter -
men opgøres tallene for månederne april-juni, når man dog næsten 
45.000 gamle fotografier, hvoraf 21.300 indleveredes af en lang 
række enkeltpersoner, mens c a. 2 3.000 afleveredes i enkelte store 
portioner fra virksomheder o. l. Til sammenligning skal nævnes, at 
den hidtidige rekord var kampagneresultatet fra Århus amt med 
ca. 10.000 billeder indleveret i småportioner og 10.000 i en enkelt 
aflevering. 
Derimod ligger et tal på l O indleverede film meget lavere end ved 
tidligere kampagner. Forholdet kan naturligvis skyldes, at der gem
mes færre gamle film i Nordjylland end andre steder, men findes 
der stadig gamle filmruller på loftsrum e. 1., må jeg indstændigt ad
vare om faren herved. Flere af de film, der indleveredes under kam
pagnen viste sig så eksplosionsfarlige, at de måtte destrueres efter 
at være blevet kopierede. Tal for indleverede arkivalier kan selvsagt 
ikke gives. Etableringen af de mange lokalhistoriske arkiver i hele 
amtet har dog betydet, at folk nu efterhånden ved hvor gamle pro
tokoller, breve og manuskripter kan indleveres, hvorfor vægten 
sent på året efterhånden mere og mere er gledet hen på en indsam
ling af sådant materiale. Det sker i erkendelse af, at gamle billeder, 
så lidt som de genstande der opbevares på museerne, alene kan for
tælle om en egns historie. Det fulde perspektiv opnås først gennem 
en benyttelse af de skriftlige kilder. 
Hvor det indenfor lokalhistorien er bibliotekernes opgave at samle 
den trykte litteratur om fortiden, museernes opgave at indsamle de 
genstande, der kan belyse fortidens virke, er det de lokalhistoriske 
arkivers opgave at indsamle de skriftlige kilder, der danner grund-
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laget for den trykte litteratur og sætter fortidens genstande i ind
byrdes sammenhæng. Dette sker samtidigt med, at netop de skrift
lige vidnesbyrd om fortiden og ældre folks beretninger herom hører 
til det fra fortiden, der går hurtigst tabt uden en organiseret ind
samling. 

Beretning 1975. 

Mens arkivets sidste år først og fremmest bestod i selve etableringen 
og ordningen af de arkivalier institutionen var )) født « med, har 
arbejdet i år navnlig været præget af koordineringen af den amts
dækkende billedindsamling og en uventet voldsom tilstrømning af 
arkivalier. Billeder fraregnet, har arkivet modtaget 345 enkeltafle
veringer af arkiver fra enkeltpersoner, foreninger og erhvervsvirk
somheder, en udvikling, der navnlig hvad erhvervsvirksomheds
arkiverne angår har stillet store krav til arbejdskraft og plads. 
Arbejdet havde været uigennemførligt uden medhjælp. Fru Lis 
Rasmussen, Aalborg, har således fået så meget skik på den topogra
fiske billedsamling, at den kan benyttes, mens de civile værnepligtige 
Niels Christian Davidsen, Hellum, og Erik Laursen, Aalborg, for 
en stor del har varetaget det omfattende registrerings- og ordnings
arbejde. Alligevel har der været alt for meget arbejde, navnlig det 
mere opsøgende, arkivet ikke har haft kræfter til at udføre. 
Tidligt på året stillede endvidere pladsforholdene sig hindrende i 
vejen for yderligere afleveringer. Der blev simpelthen nedlagt for
bud mod at belaste arkivlokalernes gulve yderligere med materiale. 
Dette problem er imidlertid nu løst gennem istandsættelse af en 
sidebygning til Bryggergården som nærmagasin og tilladelse til at 
benytte forskellige kælderlokaler rundt i byen som fjernmagasiner. 
Denne løsning på pladsproblemerne har medført, at arkivet kan byde 
besøgende på nogenlunde aceptable arbejdsrum, således at det ikke 
længere blot kan benyttes af forskere, der tør sidde på løse arkiv
æsker mellem gyngende stabler af arkivalier. Forhold der dog trods 
alt ikke har forhindret en stigende benyttelse af arkivet i takt med 
gennemførelsen af registrerings- og ordningsarbejder i materialet. 
Groft fordelt således, at slægtsforskere er begyndt at udnytte de 
xeroxkopierede rækker af Aalborgs kirkebøger og samlingen af 
privatarkiver. At undervisningsinstitutioner og foreninger benytter 
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billedsamlingen i undervisnings- og udstillingsøjemed. Samt endelig, 
at de større erhvervs- og foreningsarkiver er blevet inddraget i pro
jektarbejder på AUC. 
Denne udvikling skulle gerne fortsætte, men det kræver som sidste 
år, assistance fra alle sider, således at intet relevant materiale går 
tabt - det være sig arkiver fra enkeltpersoner, foreninger eller er
hvevsvirksomheder. Har De noget fra Aalborg kommune, eller 
ønsker de nærmere oplysning om det lokalhistoriske arkivarbejde i 
Deres kommune, eller råd og hjælp hertil, kan de roligt henvende 
Dem til: 

11 

Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune 
Østergade 8, 9400 Nørresundby 
Tlf. (08) 17 48 82. Privat (08) 12 71 30. 





Litteratur om Himmerland og Kjær herred 1974175: 

Ved bibliotekar Signe Pedersen, Det nordjyske Landsbibliotek. 

Fortegnelsen omfatter litteratur, som er udkommet i 1974/75, suppleret med 
enkelte titler fra andre år. 
Artikler i Fra Himmerland og Kjær herred er ikke medtaget. Lokale institutioners 
årsberetninger og andre periodiske publikationer medtages kun første gang, de 
udkommer. 
Det nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelse om manglende titler. 

Himmerland og Kjær herred i almindelighed: 

En analyst? af turisterne i Nordjyllands amt somme1·en 1972 + tillægsrapport. 
Udgivet af Turistsamvirket i Nordjyllands amt. u. å. Bd. 1-2. 

Det ligger i luften. 1975. 8 sider, illustreret. 
Tegninger af Age Wedel Storm. 
Om Aalborg lufthavns historie samt DDL/SAS's tilknytning til Nordjylland. 

Dans Christensen, Elisabeth: En komparativ undersøgelse af mormon- og baptist
samfundets sociale struktur i Vendsyssel og Aalborg på basis af folketællingen 
i 1855. 
(i: Kirkehistoriske samlinger, 1974, s. 108-126, litteraturhenvisninger). 

Grundværdikort ved 15. alm. vurdering pr. J. april1973. Nordjyllands amts søn
dre skyldkreds: Hobro, Løgstør og Nibe kommuner (del). 1975. 31 sider, illu
streret. 

Kock, 'Jan og 'Jens Vellev (red.): Festskrift til Oscar Marseen, 23. 8. 1975. 230 
sider, illustreret. (Hikuin, 2). 
Bl. a. om arkæologiske og historiske emner fra Nordjylland. 
Heri : Oscar Marseen-bibliografi. 

Regionplanlægning i Nordjylland - et udvalg af litteratU1·. Udgivet af Det nord
jyske Landsbibliotek 1975. 8 sider. 

Schlichtkrull, Peter og Poul Ømm: Koordinering af den offentlige persontransport 
i et tyndt befolket område. 197 5. 13 8 sider. 
Om kollektiv trafik i Ars og Farsø kommuner. 

u • 
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Amtskomunale publikationer: 

Areal- og byggemodningsundersøgelse pr. l. l. 1973-byområder. Udarbejdet af 
Nordjyllands amtskommune, teknisk forvaltning, amtsarkitektkontoret. 1974. 
3 9 sider, illustreret. 

Dit Nordjylland-oplæg til debat. Udarbejdet af Nordjyllands amtskommune. 1975. 
24 sider, illustreret. 

Lindenborg A. Hovedløbet, Delrapport A. Biologi/økologi, Juni 1973. Udarbejdet 
for Nordjyllands amtskommune af F. L. Schmidt & Co., A/S. 1973. 51 sider + 
13 sider + bilag. 

Mariager Fjord, recipientundersøgelse 1973. Udgivet af Nordjyllands og Århus 
amtskommuner. 1974. l bind + bilag. 

Mariager Fjord-området. Landskabsplan. Udarbejdet af Fredningsplanudvalget 
for Århus amt og Fredningsplanudvalget for Nordjyllands amt. 1974. 166 sider, 
illustreret + kortbilag. 

Nordjyllands amt. Registrering af fredninger. Udgivet af Fredningsplanudvalget 
for Nordjyllands amt. 1974. Kortværk. 

Praksisplanlægningsudvalgets betænkning vedrørende praksis i fremtid i Nord
jyllands amt 1973-1985. Udgivet af Nordjyllands Lægekredsforening. 1974. 
42 sider, illustreret. 

Referat fra mødet på Rold Storkro 29. 'Januar 1975. 1975. 23 sider. 
Orienteringsmøde vedrørende regionsplanlægning i Nordjylland. 

Registrering af flyvepladse1· i Nordjyllands amt. Udgivet af Fredningsplanudvalget 
for Nordjyllands amt. 1973. u pag. 

Enkelte lokaliteter: 

Hadsund 

Betænkning angående centerplanlægning i Hadsund by. Udarbejdet af L. B. L.
planlægning A/S. 1974. 38 sider + bilag. 

Hadsund som oplandscenter 1971-8). 2. udkast. Udarbejdet af W. G. Stevenson, 
Peter Lorentz Nielsen og Nanna Sloth Møller. 1973. 41 sider + bilag. 

Hope-sagen. En dokumentation af samtlige faser i retssagen. Ved Philip In
gerslev. 197 4. 191 sider. 

Sebber-Bislev-Ejdrup 

Kristoffersen, Svend Aage (red.): Sebber-Bislev-Ejdrup sogne i fortid og nutid. 
1974. 41 sider, illustreret. 
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Ulsted 

Høgh, Peder: Spare- og Laanekassen i Ulsted. 100 års jubilæum 16. juni 1974. 
1974. 95 sider + l kort. 

Ulsted skole og sognebibliotek, 1874-1974. 1974. 96 sider, illustreret. 

Aalborg 

Bolignotat. 3. udg. Udgivet af De uddannelsessøgendes samarbejdsudvalg i 
Aalborg. 1974. 168 sider. 

Christiansen, Kaj: Det startede på broen ... Berg Bach & Kjeld Egmose AIS -
civilingeniører og entreprenører gennem 40 år. 1973. 52 sider, illustreret. 

4. maj kollegiet, Aalborg, 1950-1975. 1975. 23 sider, illustreret. 

Gl. Lindholm skole, 1924-1974. 1974. 24 sider, illustreret. 

Grundværdikort over Aalborg kommune( del) ved 15. alm. vurdering pr. l. april 
1973. 1975. upag. 

Huset, Hasserisgade 10. 1974. 19 sider. 

Koefoed Nielsen, T.: En epoke af Nørresundbys historie. 1974. 106 sider, lliu
streret. 

Lindholm kirke 1934-1974. Udgivet af Lindholm menighedsråd. 1974. 8 sider, 
illustreret. 

Madsen, Peter: Strejken på Skråen. 197 5. 55 sider, illustreret. 

Rapport om cyklisternes vilkår i Aalborg. Udgivet af NOAH Aalborg og Dansk 
Cyklist Forbund. 1975. 20 sider. 

Undersøgelse af de uddannelsessøgendes boligforhold i Aalborg 1972. Udgivet af 
De uddannelsessøgendes samarbejdsudvalg i Aalborg. 1974. 50 sider + bilag. 

"Vores fabrik". Beretninger fortalt af arbejdere fra D. A. C., Nørre Sundby. 
Skrevet af en elevgruppe på St. Restrup Højskole. 1974. 48 sider, illustreret. 

Aalborg Stiftstidende i lokalsamfundet. Af Arne Ejbye-Ernst, Steen Lykke Pe
dersen og Erik Nordahl Svendsen. 197 5. 269 sider + bilag, litteraturhenvis
ninger. (Lokalmonopolundersøgelse, 1). 

Aalborg: Kommunale publikationer: 

Frejlev. Program og udviklingsmodeller. Udarbejdet af Aalborg kommunes plan
lægningssekretariat samt NB byplankonsulenter A/S. 1974. 77 sider, illustreret 
+ kortbilag. 

Fritidsvirksomheden i Aalborg kommune (2). Forslag til udbygning af idræts
faciliteter. Marts 1975. Udgivet af Aalborg kommune. Magistratens 2. og 4. 
afd. 197 5. 
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Saneringsplan nr. 2. Bevaringsplan for et område i Aalborg kommune, omfattende 
en del af Nørregade og Fjordgade. Udgivet af Aalborg kommune, Magistratens 
2. afd. 1973. 8 sider + kort. 

Stillingtagen til Dag Hammarskjoldsgade gennembruddet (Aalborg bykerne, rap
port nr. 2). Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Aalborg kommunes 2. magi
stratsafd. 1975. 47 sider, illustreret. 

Trafik og parkering i bymidten Aalborg. Analyse og prognose. Udarbejdet af 
Anders Nyvig A/S, Aalborg Kommune, Nordjyllands Amt og Vejdirektoratet. 
1974. 53 sider, illustreret. 

Zoneinddeling i Aalborg kommune. Udarbejdet af Planlægningssekretariatet -
Statistisk kontor - Folkeregistret - Stadsingeniørens kontor, Aalborg kommune, 
1974. 9 sider + kort. 

Aalborg universitetscenter: 

Aalborg universitetsbibliotek. Udsendt i anledning af Aalborg universitetsbiblio
teks indvielse den 31. Januar 1975. 15 sider, illustreret. 

Aalborg universitetscenter. Fysisk planlægning. Indstilling og rapport nr. 2, 
April 1974. Udarbejdet af Styringsgruppen vedrørende den fysiske opbygning 
af Aalborg universitetscenter. 1974. 49 sider + bilag. 

Personal- og slægtshistorie: 

Festskrift til Chris Moes, 17. December 1974. Redigeret af Gunnar Kragelund. 
1974. 111 sider, illustreret. 

En slægt 'Jensen fra Skørping sogn. Om Andreas Jensen, født 1846 og hustru, deres 
forældre og efterkommere. 1974. upag., illustreret. 

Aagaard, Samuel: Fra Aagaard til Vesterbølle Skole. En slægtshistorisk redegø
relse for Søren Christian Jensen Aagaard og hustru Sofie Elisabeth Jacobsens 
slægt og efterkommere. Med bistand af Lydia Frank Møller, Eva Schneider og 
Erik Agård. 1974. 53 sider, illustreret. 

Arlige publikationer: 

Hansen, Karl 'Johan: Dagligliv i Aalborg ved århundredskiftet. Udgivet af Selska
bet for Aalborg historie. 108 sider, illustreret. (Aalborg-bogen, 1974). 

Aalborg historiske museum i 1974/75. 1975. 11 sider. 



Anmeldelser 

I 1962 startede Landsarkivet for Nørrejylland udgivelsen af arkivregistraturer. 
Den første udgivelse var en registratur over præstearkiver og kirkeregnskaber, 
hvoraf førstnævnte navnlig omhandler kirkebøger, som er den arkivgruppe, der 
hyppigst benyttes af de besøgende på arkivet. 
For de arkivstuderende er disse registraturer af uvurderlig betydning, idet de dels 
giver en glimrende oversigt over de arkivalier, som vedkommende arkivgruppe 
indeholder, dels - og det er meget væsentligt - har den enkelte forsker mulighed 
for inden arkivbesøget at sætte sig ind i, hvilke arkivalier der kan formodes at 
tjene til belysning af det emne, som vedkommende har interesse i at få belyst. 
Det må derfor hilses med stor tilfredshed, at arkivet i de senere år i betydeligt 
omfang har fortsat udgivelsen af sådanne registraturer, hvis antal nu beløber sig 
til i alt 11, hvortil kommer andre udgivelser, som er vigtige hjælpemidler ved ar
kivets benyttelse. 
I det forløbne år har arkivet udgivet to arkivregistraturer. Den ene omhandler 
Hedekolonierne, d. v. s. i første række tyske bønders etablering på Alheden og de 
tilgrænsende heder i midten af 17 50'erne frem til midten af 1800 tallet. Denne 
arkivgruppe indeholder bl. a. en del personalhistorisk stof, som hidtil ikke har været 
særlig påagtet. Den foreliggende registratur giver imidlertid så fyldestgørende op
lysninger, at gruppens indhold må siges at være let tilgængelig. 
Den anden registratur omfatter privatarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland. 
Disse privatarkivers antal er meget stort, men de er indholdsmæssigt stærkt va
rierende, hvorfor en registratur over deres indhold netop er særlig påkrævet. I 
forordet bebudes en fortsættelse af registraturer vedrørende privatarkiverne. Der
ved henledes publikums opmærksomhed på denne betydningsfulde arkivgruppe, 
der på grund af manglende oversigt hidtil har været vanskeligt tilgængelig. 
De omtalte arkivregistraturer kan på Landsarkivet købes til en meget rimelig pris. 
Desuden findes de på de fleste større biblioteker. 

'J. 'Jeppesen 'Jensen. 





Meddelelser fra styrelse og redaktion 

Udflugterne: 

Traditionen tro blev der også i 1975 afholdt to udflugter. Så længe tilslutningen 
til disse ture er tilfredsstillende, er der næppe grund til at bryde med traditionen. 
Der er jo efterhånden mange foreninger indenfor Aalborg området, som arran
gerer sommerture, og der kan godt nu og da melde sig det spørgsmål, om det i 
det lange løb vil være muligt for arrangørerne af turene - selv med stor op
findsomhed - at finde nye mål. 
J o flere foreninger, der bejler til den stedlige befolknings gunst, jo vanskeligere 
bliver det selvsagt at tilfredsstille den enkeltes ønsker om den fornødne alsidighed 
samt at undgå konkurrence med andre foreninger. Det kan derfor meget vel i 
fremtiden blive nødvendigt med et vist samarbejde eller i det mindste en vis 
koordinering på dette område. 

Vendsyssel-turen. 
Heldagsturen, der fandt sted søndag den 15. juni, havde samlet ca. 100 deltagere. 
I bus og et stort antal private biler kørtes til Vrejlevkloster. Efter at deltagerne 
var samlet i gårdens smukke og velholdte park, bød formanden velkommen, hvor
efter godsejer S. M. Holst gav en interessant omtale af klosterets historie samt 
det tilhørende landbrug. 
Derefter kørtes til Tolne Skovpavillon, hvor der var afsat god tid til at nyde den 
smukke natur og bese såvel genforeningsstenen som mindestenen over etatsråd 
Jørgen W. Larsen, Gaardbogaard. Efter middagspavse med spisning i skovpavil
lonen fortsattes turen gennem det storslåede landskab til Bangsbo museet, hvor 
der blev gjort grundige studier i de righoldige samlinger. 
Efter besøget på Bangsbo blev der drukket kaffe i Møllehuset. Turens næste mål 
var Sæby kirke. Her gav rektor Kaj Løber en både grundig og fængslende redegø
relse om den ejendommelige og interessante kirkes artikektur og inventar. 

Sensommertur en. 
Denne tur foregik lørdag den 13. september med god tilslutning. Deltagerne sam
ledes ved ruinerne af det forsvundne Egholm slot ved Skørping. Her gav museums
inspektør J an Kock en interessant og udførlig skildring af slottets historie, om 
hvilket de bevarede oplysninger desværre er meget sparsomme. Efter at deltagerne 
havde beset de bevarede rester af slotsruinerne, kørtes til Rebild Park Hotel, hvor 
deltagerne nød et veldækket kaffebord og en perfekt betjening. 
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Derefter afholdtes generalforsamling med Alfred Bøgh som dirigent. Såvel for
mandens beretning som det af kassereren fremlagte regnskab godkendtes enstem
migt. 
Til bestyrelsen genvalgtes vicestadsbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen, rektor 
Kaj Løber og overlærer Svend B. Olesen. Som suppleant genvalgtes direktør 
A. Spang Hansen, Aalborg. Ligeledes genvalgtes såvel revisorer som revisor
suppleant. 
Efter generalforsamlingen foretoges den sædvanlige med spænding imødesete 
bortlodning af en del bøger, hovedsagelig skænket af Viggo Madsens Boghandel, 
Aalborg. 
Til slut gik turen til vikingeborgen Fyrkat, hvor bestyrer Svend Lunou Madsen 
forklarede om udgravningen af borgen. 
Blandt de aktiviteter, som Historisk Samfund i det forløbne år har været deltager i, 
kan nævnes en foredragsrække. Foruden Historisk Samfund for Himmerland og 
Kjær Herred har Folkeuniversitetet, Jysk arkæologisk Selskab, Aalborg-kredsen, 
Kulturhistorisk Forening for Nordjylland samt Selskabet for Aalborgs Historie 
foranstaltet afholdt 24 foredrag i vinterens løb med et foredrag hver torsdag 
aften. 24 foredrag på en vinter er meget, og det er efter nogles mening måske 
også for meget. Serien fortsætter med det samme antal foredrag i sæsonen 
1975-76. 
Nærværende årbog er ikke så omfangsrig som tidligere årgange, hvilket skyldes, 
at årbogen 1974 blev betydeligt større end tidligere. Det har belastet økonomien 
i en sådan grad, at det har været uomgængelig nødvendigt et år eller to at ud
sende en årbog af mere beskedent omfang. Det er bestyrelsens håb, at denne 
ordning vil finde forståelse hos medlemmerne. 
Der er fremkommet henstilling om, at der i kommende årbøger bringes beretnin
ger fra områdets lokalhistoriske arkiver i lighed med, hvad der i mange år har 
været tilfældet for museerne. 
Efterhånden som der er oprettet lokalhistoriske arkiver i alle områdets kom
muner, er et sådant ønske absolut berettiget, og det vil i den kommende årbog 
blive imødekommet. 
Medlemmerne gøres atter opmærksom på, at der endnu er mulighed for at er
hverve den smukke og rigt illustrerede bog: Aalborg Bindingsværk. Prisen er for 
medlemmer kr. 26,50 inkl. moms og porto (normal pris kr. 38,25). 
Årbøgerne 1964, 1965, 1967-73 kan fås for kr. 12 pr. bind og jubilæumsbogen 
for 5 kr. Bestilling sker ved henvendelse til kassereren. 

Historisk Samfunds ledelse: 

Vicestadsbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen, Nørresundby (formand). 
Rektor Kaj Løber, Aalborg (næstformand og sekretær). 
Konsulent J. Jeppesen Jensen, Aalborg (kasserer). 
Gårdejer Alfred Bøgh, Nysum, Arden. 
Museumsdirektør Lars Rostrup Bøyesen, Aalborg. 
Konsulent J ens Graves en, Aalborg. 
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Skovejer Bernhard Jacobsen, St. Restru p, Nibe. 
Amtskontorchef Carl A. Larsen, Nørresundby. 
Fru Valborg Larsen, Sulsted, Vestbjerg. 
Overlærer Svend B. Olesen, Aalborg. 
Gårdejer Knud Ottosen, Nordkær, Vadum. 

Forretnings- og redaktionsudvalg: 

J oh s. E. Tang Kristensen, A. C. Jacobsensvej 16, Nørresundby, 
telf. 17 12 66. 
Kaj Løber, Katedralskolen, Aalborg, telf. 12 28 36. 
J. Jeppesen Jensen, Danmarksgade 96, Aalborg, telf. 13 80 22. 
Svend B. Olesen, Nr. Trandersvej 69, Aalborg, telf. 12 59 72. 

171 

Lars Rostrup Bøyesen, Kong Christians Alle 21, Aalborg, telf. 12 48 08. 

Artikler og andet vedrørende årbogen bedes tilsendt J. Jeppesen Jensen under 
ovenstående adresse. 





INDTÆGTER 

Sammendraget driftsregnskab 
for året I. april I974- ji. marts I975 

Kr. Øre 

l 
Kr. 

UDGIFTER 

Tilskud: Arbogen .............................. i' 39.558 
Kulturministeriet . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 700,00 Porto og udgifter ved udsendelse af årbogen 3.431 
Amt og kommuner . . . . . . . . . . . . . . 2.200,00 Udgifter ved udflugter ................. · 1 
Banker og sparekasser . . . . . . . . . . 2.300,00 Annoncer ........ .. .................... 
Institutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 700,00 8.900 00 Andel i udgifter ved foredragsrække ...... 

1 

Medlemskontingent 33.184 00 Dansk historisk Fællesforening ............ l .. .... ... ~ ..... ... ... 
Indgået ved udflugter ............... . .. 2.548 80 Møder og repræsentation ................ 

Salg af bøger . . . ......... . ... .. . .... ... 1.698 45 Kontorhold, forsikringer m. v. 

Renter af girokonto . . . .. ............... 39 61 Saldo at overføre til 1975-76 ............ 

Overført fra 1974-75 .. • . .. ... .. ......... 2.973 91 

l 49.344 77 

Undertegnede revisorer har dags dato revideret regnskabet for året 1/4 1974 til 
"1/s 1975 og gennemgået de hoslagte bilag for indtægter og udgifter samt konsta
teret, at kassebeholdning på kr. 417,47 var tilstede. 

Hals, den 10. september 1975. 

'J. Gregersen. Arne Pedersen. 

Aalborg, den l. september 197 5. 

'J. 'Jeppesen 'Jensen. 
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