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Aalborg Kloster 
Helligaandsklosteret i Aalborg 

Af W. Scheving. 

Helligåndshus, Helligåndsklos ter, Hospital, Stiftshospital og nu ifølge 
kongelig resolution af 29. oktober 1954 AALBORG KLOSTER med 
undertitlen Helligaandsklosteret i Aalborg. Det er nogle af de navne, 
hvorunder Aalborg Kloster har eksisteret, siden det blev stiftet i 
1431 (61 år før Columbus gik i land i Amerika). 
Af Aalborgs i alt tre klostre er dette det yngste og det eneste, der 
oplevede reformationen i 15 3 6. Ved Vor Frue Kloster blev dog 
kirken bevaret. Aalborg var allerede i 14 31 en betydelig by, hvis 
privilegier var stadfæstet af kong Erik af Pommern. En driftig by 
i vækst og udvikling, men dermed også præget af, hvad dette førte 
med sig af menneskelige og sociale problemer. 
Oprindelig var vel familiefølelsen, sammenholdet indenfor de en
kelte slægter, den spore, der tilskyndede til at stå sammen om at 
hjælpe betrængte og nødstedte slægtninge, når det var påkrævet. 
Men som den handelsby Aalborg allerede dengang var, trak den 
mange fremmede til, også eventyrere og tiggere. Byen havde et pro
letariat, som ingen tog sig af. 
I den senere middelalder opstod der i bysamfundene de såkaldte 
Helligåndshuse, hvor man søgte at tage sig af syge og hjælpeløse 
personer. 
Her i Aalborg var det en varmhjertet og velhavende kvinde ved 
navn Maren Hemmings, der i samråd med sin mand, Hemming 
Billedmester, og deres to sønner, Henneke og Klavs, tog initiativ til 
oprettelse af et barmhjertighedens hjem for disse stakler, som henlå 
på gader og i stræder, uden at nogen kerede sig om dem. 
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Ved et stiftelsesdokument af 20. august 1431, der opbevares i Lands
arkivet i Viborg, skænkede Maren Hemmings sin fædrene og mød
rene arv, et grundstykke »norden Algaden ved byens vestlige plan
ker(( til et Helligåndshus »den hellige trefoldighed til hæder, lov og 
ære<<. Helligåndshusets første bygning ved vi intet om, udover at 
det nedbrændte efter 3 års forløb. Men med støtte af magistrat og 

nogle af byens velhavende borgere blev et nyt 
og større Helligåndshus påbegyndt opført. 
Det var nok også ved en energisk indsats af 
stifterens søn, præsten Hr. Henneke, det lyk
kedes at få støtte dertil gennem et paveligt 
afladsbrev af 10. maj 1437. 
Med stiftelsens første forstander Anders Borch 
og hr. Henneke arbejdede stadig på at gøre 
stiftelsen større og bedre. De rejste til Rom 
for at tale deres sag med paven, og det lykke
des dem den 9. juni 1451 at få Helligåndshuset 
i Aalborg optaget i Helligåndsordenen, en 
kloster- og hospitalsorden af verdensomspæn

dende format, ledet direkte fra Vatikanet. Som Helligåndskloster 
stod stiftelsen nu direkte under moderklosteret i Rom »San Spirito 
in Sassia (( . Forstanderen skulle tituleres prior, og for at få bekræftelse 
på sin værdighed skulle han personligt fremstille sig i moderklosteret. 
Prioren fik den fulde myndighed i klosterets anliggender, og klosteret 
fik del i Helligåndsordenens privilegier, bl. a. afladshandelen, samt 
tilladelse til at udsende almissehedere over hele Norden. Arbejdet i 
klosteret skulle udelukkende være barmhjertighedsarbejde, og i or
densreglerne fastsloges det udtrykkeligt, at de indbragte personer 
skulle betragtes som klosterets herrer; munkene, søstrene og læg
brødre som de tjenende. 
Alt dette betød naturligvis, at den før så beskedne stiftelse fik helt 
andre kår og udsigter, og der er da også i de følgende år indtil re
formationen samlet så meget jordegods, at klosteret, da det var størst, 
ejede over 900 tdr. hartkorn - agerjord og skov m. v. af højst for
skellig bonitet - flere kirker, herunder Saltum kirke, Skagen kirke 
(den nu tilsandede), talrige fæstegårde, møllerier, teglovne og fiske-
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r:::_ 
Plan af stiftshospitalet. Stueplan - undtagen for vestfløjens vedkommende, hvor 
kælderplanen er vist. Sv. Risom og Charles Christensen del. 

vande samt meget andet, således at der foruden barmhjertigheds
gerningen overfor fattige, trængende og syge og i en periode om
sorgen for hittebørn indenfor klosteret og for spedalske ude på Set. 
J ørgensgaard, var mange store administrative opgaver at løse. Men 
klosteret var også - efter datidens forhold - et imponerende byg
ningskompleks. En lang et-skibet kirke og 5 store klosterhuse i 2 
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stokværk med knejsende, kamtakkede gavle omkransede 2 gårde, 
søstergården, som stadig er klostergård, og fratergården, som nu er 
et særpræget haveanlæg. 
I dette dobbeltkloster har der sikkert rørt sig et broget liv, når da
tidens brødre og søstre i blå eller grå ordensdragter med sort kappe 
og det hvide dobbeltkors på venstre bryst, samt talrige lægbrødre 
mødtes med fæstere og tyende, som indbragte levnedsmidler og for
skellige produkter fra klosterets mange besiddelser viden om. At disse 
tilrejsende såvel som andre gæster er blevet bespist, lader de davæ
rende køkkenregioner formode. Den store krypt under klosterets 
vestfløj, hvis mure og hvælvinger henstår ganske uændrede, har nem
lig i katolsk tid været køkken, fadebur og forrådskammer. Her har -
i hvert fald, hvad plads angår- kunnet tilberedes adskillige måltider 
mad og opbevares vin- og øltønder af anseelige dimensioner. 
Der har også ad Vesteraa kunnet sejles dertil. I kryptens vestlige 
ende er der en nu tilmuret dør, hvorigennem der i sin tid kunne 
indlodses varer, som kom søværts til klosteret. Igennem de første 
2-3 hundrede år af klosterets historie er Vesteraa formentlig i nogen 
g.rad mudret til, i hvert fald er der blevet så fugtigt i krypten, at man 
har fundet det nødvendigt at hæve gulvet ved en påfyldning på op 
til 40 cm. Dette opdagedes ved en tilfældighed for nogle år siden. 
Ved en opgravning fandtes der en stenpikning, som delvis var beva
ret, formentlig opgravet til nedlægning på den foretagne opfyldning. 
Efter forelæggelse for Historisk Museum og med et beskedent tilskud 
fra Nationalmuseet gik man i gang med at afgrave opfyldningen i det 
første af kryptens 3 rum. Den påfyldte jord indeholdt utallige potte
skår og knogler af forskellig art, og desuden fandtes en mønt fra 
1730. En lille del af fundene er fremlagt i en montre i krypten. 
Men afgravningen afslørede også andre ting, bl. a. en afløbsrende 
tværs igennem bygningen til Vesteraa. Denne afløbsrende var for 
ca. en trediedels vedkommende åben, medens resten var en ned
gravet, udhulet træstamme. Der var også antydning af en brønd. 
Desværre har der ikke været råd til at foretage afgravning i de næste 
2 rum. Der vil sikkert også her kunne gøres interessante fund. 
I krypten er der 2 murede trapper, som i sin tid l;lar udgjort forbin
delsen til sygestuerne i L og 2. stokværk, men desuden er der i hvæl-
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vingerne indmuret 2 trærammer, gennem hvilke der har kunnet 
hejses daglige fornødenheder op og ned. Den ene bærer i hvert fald 
spor af at have været flittigt benyttet. Endelig er der i krypten et lille 
fængselsrum med et lille vindue mod vest. Det er i modsætning til 
middelalderens andre fængselsrum så venligt, at det formentlig kun 
har været brugt internt til mindre diciplinærstraffe. Gennem væg
gen til køkkenet er der et lille hul, hvor igennem fangen kunne for
synes med vand og brød, men samtidig kunne han (hun) gennem 
dette hul fornemme duften af, hvad de andre skulle have til middag, 
og det har måske været den værste straf. 
Det blev kun ca. et århundrede, klosteret kom til at virke efter den 
oprindelige bestemmelse. Under reformationskrigene blev det stor
met og plyndret af J oh an Rantzaus landsknægte. Klosterhusene blev 
plyndret for alt, selv de syges og fattiges ejendele. 
Reformationen medførte, at væsentlige dele af klosterets jordegods 
blev inddraget under kronen, og klosteret blev omdannet til en verds
lig stiftelse, men uden de betydelige midler, hvormed den katolske 
kirke før reformationen, direkte og indirekte, havde opretholdt klo
steret. Det barmhjertighedsarbejde, der hidtil havde været det cen
trale i stiftelsen helt fra Helligåndshustiden, nemlig plejen af syge 
og fattige, omsorgen for gamle, for hittebørn og for spedalske på 
Set. Jørgensgård kunne naturligvis kun fortsætte med væsentlige 
ændringer. Hvor der tidligere havde været en stab af ordensbrødre 
og -søstre m. v. med en prior i spidsen, var der nu kun en forstander 
med et sikkert også dengang beskedent personale, men funktionerne 
blev opretholdt, og navnet blev, efter at alt, hvad der kunne minde 
om katolicismen, var bandlyst, ændret til »Aalborg almindelige 
Hospital«. 
Kongemagten var dog stedse stiftelsen venligt stemt. Gang på gang 
berettes der om, hvorledes kong Christian III, når han holdt retter
ting i Aalborg, gav hospitalsforstanderen medhold i de mange rets
trætter om jordegods, ligesom kongen skænkede kvægtiende af en 
række nordjydske herreder til de fattiges ophold i hospitalet, et pri
vilegium, der blev udvidet af senere konger. Flere breve vidner om, 
at man fra kongemagtens side har fulgt hospitalets virksomhed med 
opmærksomhed og interesse. Det blev endog en overgang benævnt 
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»Kongens Hospital«. Men de store indtægter var og blev borte, og 
det var svært at skaffe midler til det daglige brød. 
I 1624 var stiftelsen kommet i så stor gæld, at den måtte bortsælge 
store dele af det tilbageværende jordegods. Krige havde hærget 
landet, og det gik naturligvis ud over stiftelsen, som i lang tid 
kun havde ganske få beboere. Bygningerne gik i forfald, bønderne 
kunne ikke betale deres landgilde, og de stiftelsen tillagte tiender 
blev ikke betalt. Der måtte foretages en ændring i stiftelsens drift, 
for at den fortsat kunne bestå, og i 1670 gik man bort fra at give 
beboerne (dengang betegnet som lemmerne) kost; i stedet fik de 
ugepenge, som de så selv måtte administrere. Denne ændring var en 
fordel for økonomien, derved at man afskrev en vidtløftig husførelse 
med bespisning af mange personer, og man fik frem for alt klarere 
linier i administrationen og regnskabsførelsen. Ordningen med uge
penge har bestået helt op til vor tid. Det er ikke stort mere end 25 år 
siden den sidste, der modtog ugepenge, gik bort. 
Den tidligere nævnte klosterkirke blev ikke meget brugt efter refor
mationen, og i 15 54 blev den udset til sognekirke i stedet for den 
brøstfældige Vor Frue kirke. Reaktionerne herpå var imidlertid så 
kraftige, at ordren blev annulleret året efter. Kirken stod dog endnu 
i 15 8 5, men derefter blev der givet kongelig tilladelse til, at der til 
byggearbejdet ved det nye Aalborghus Slot kunne tages sten fra »en 
gammel forfalden kirke ved Aalborg Hospitak Kirken blev i de 
følgende år brudt ned til fundamenterne, kun tårnet blev bevaret. 
Det blev først fjernet i 1808; det var det tredie tårn i Aalborgs da
værende byvåben. Den oprindelige Klosterkirke, der havde kor i 
fortsættelse af skibet og i dettes bredde, var en lang etskibet kirke, 
som mod syd forbandt klosterets 2 nord-sydgående fløje. I klosterets 
østfløj, der var sammenbygget med kirkens kor, findes endnu kir
kens sakristi, det er den sydligste af denne fløjs 3 hvælvede sale, og 
fra munkegangen ses der at have været en dør ind til kirken, for
mentlig priorens og munkenes indgang til kirken. 
Det skulle dog senere vise sig, at stiftelsen følte savnet af en kirke, 
og i 1649 ansattes en klosterpræst, og derefter blev der i den sydlig
ste ende af vestfløjen indrettet en lille kirkesal, som senere igen, 
nemlig i 1681, blev udvidet med et mod den søndre gavl opført kor. 
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I forbindelse med en gennemgribende og hårdhændet restaurering i 
1847-48 blev den meget lille kirke udvidet til den nuværende stør
relse, dog blev den lille tresidede apsis først tilbygget i 1897. 
Kirken, der har 17 5 siddepladser, benyttes til offentlige gudstjene
ster og kirkelige handlinger fomden til klosterets eget bmg. Kirkens 
kalk stammer fra den oprindelige klosterkirke, og et par smukke 
alterlysestager bærer årstallet 15 8 5 og er forsynede med klosterets 
symbol, dobbeltkorset. En meget fin lille oblatæske er skænket kirken 
i 1692. Den smukke udskårne prædikestol stammer fra tiden omkring 
kirkens indretning umiddelbart efter 1649. Nadverbilledet i alter
tavlen er malet i 1764 af Aalborgmaleren L. F. Weise, som også har 
malet billeder bl. a. til Budolfi og Nørresundby kirker. Billedet har 
fra 192 5 til 1962 været erstattet af det nu nede i kirken anbragte, af 
J. Th. Skovgaard malede billede, der forestiller forklarelsen på bjer
get; i baggrunden Kristus med Moses på venstre og Elias på højre 
side, medens Peter, Jacob og hans broder Johannes knæler i for
gmnden (Ma'th. 17 ,1-4.) I 1962 blev det gamle alterbillede, der var 
meget medtaget af tidens tand, hvilket var gmnden til udskiftningen 
i 192 5, imidlertid meget smukt restaureret af nu afdøde kirkemaler . 
og konservator J. Th. Madsen, Aalborg, og derefter genindsat på 
dets 200-årige plads. 
Østfløjen er den bedst bevarede af klosterets bygninger, idet hele 
nederste stokværk efter en restaurering i 1907 fremtræder som det 
var i katolsk tid. Foruden sakristiet, en centralsal, hvis 4 hvælvinger 
bæres af en slank ottekantet granitsøjle, findes der her yderligere 
2 overhvælvede lokaler, det ene - en etfags sal - har været regn
skabs- og kassererkontor, og det andet- en tofags sal- var kapitel
salen. Denne er i øst- og sydvæggene i en højde af ca. 70 cm fra 
gulvet prydet med 12 s.må fladbuede nicher, hvori der formentlig i 
katolsk tid har været opstillet apostelfigurer. Mest imponerende er 
dog denne sals smukke kalkmalerier, de eneste bevarede i hele klo
steret. Billederne på endevæggene, mod syd Golgatha og mod nord 
Kristus, dømmende verdens børn, medens engle blæser i basun, er 
dygtigt og magtfuldt udført og danner et smukt samspil med de 
øvrige symbolske billeder. Dog er der også blevet plads til en engel, 
som i hver hånd holder et skjold, det ene med Helligåndsordenens 
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Den lukkede munkegang 
set fra Priorstuen mod 
den tilmurede dør til den 
oprindelige klosterkirke . 
Dørene til venstre er til 
kapitelsal, camera og 
kirkens sakristi. 

to symboler: dobbeltkorset og duen, det andet er biskop Erik Kaas' 
våben samt en bispehue og -stav. Aalborg hørte på den tid under 
Viborg stift, og Erik Kaas (Sparre-Kaas) var Viborgs bisp fra 1508-
1520. Heraf kan formentlig udledes, at billederne er fremstillet i 
dette tidsrum. Det er også i denne fløj, vi har den smukke og ene
stående krydshvælvede, lukkede munkegang, hvis betagende virk
ning man aldrig kan blive træt af at beundre, når eftermiddagssolen 
kaster sine stråler ind gennem de mange små blyindfattede ruder. 
Man har hidtil ment, at det var den eneste eksisterende lukkede 
munkegang, men på det seneste er det konstateret, at der også har 
været en lukket munkegang i Ørslev Kloster. Fra munkegangen fører 
der døre ind til de 3 nævnte overhvælvede sale. Endvidere er der 
endnu 2 døre, bag hvilke der i sin tid var trapper op til øverste stok
værk, hvor brødrene (munkene) havde deres soveceller. Dette stok
værk er senere ombygget og er nu bolig for klosterets præst. 



Aalborg Kloster 13 

Efter reformationen var der ikke mere brug for denne klosterbyg
ning, men da Aalborg blev stiftsby i 15 54 skulle man også have en 
Latinskole. Der blev givet kongelig ordre til, at denne klosterfløj 
skulle anvendes til dette formål, og her havde Aalborg Katedralskole 
så til huse i 300 år indtil 1848. Ikke alene som skole, men også som 
boliger for rektor og hørere. Disse 300 år har deres egen interessante 
historie, hvorom man kan læse i rektor Galsters dejlige værk, som 
blev udgivet i anledninge af Katedralskolens 400 års jubilæum (1940). 
Klosteret bærer dog også mindelser om disse 300 år, idet ydermuren 
mod øst, hvor der var skolegård, bærer talrige initialer, indridset af 
skolens elever i tidens løb. 
I den nordre østfløj (portfløjen), hvis indre er stærkt ombygget, var 
der en kort tid fra 15 52 anvist biskoppen, når denne kom hertil fra 
Viborg, 2 kamre til bolig og ophold samt en ølkælder og plads til 
4 heste. I det hele taget har de klosterbygninger, som ikke benytte
des til videreførelse af barmhjertighedsgerningen, i vid udstrælming 
været benyttet til andre formål. 177 5 står at læse, at der blev n indsat 
en del gode bøger«. Disse blev dog senere på biskoppens foranled
ning overført til et bibliotek, som man var begyndt at indrette i 
Budolfi kirke. Dette bibliotek blev i nyere tid sammenlagt med 
stiftsbiblioteket og Latinskolens bibliotek og anbragt på Katedral
skolen. Senere er desværre en del af de ældste og mest værdifulde 
værker blevet realiseret. Dog er det for nogle år siden lykkedes at 
tilbagekøbe en Lyrabibel i 6 bind, trykt i 1498, og som bærer påteg
ning om, at den i sin tid af provsten i Stadil er skænket til brødrene 
ved Helligaandsklosteret i Aalborg. 
I 1630 blev der i portfløjen indrettet lokale for tamperretten, og 
da landemodet i 1684 blev flyttet fra Hjørring til Aalborg, fik også 
dette lokaler i denne del af klosteret. 1693 overflyttedes disse 2 ær
værdige institutioner til klosterets tværfløj, som nærmere vil blive 
omtalt nedenfor. Tamperrettens og landemodets hidtidige lokaler 
blev herefter benyttet til opbevaring af stiftskisten samt bispestolens 
og stiftsøvrighedens arkiv. 
Oprindelig ha1· der i h ert a·f vestfløjens stol<væ..rk kun været cen 
ygestue, hvor hver af beboerne (lemmeme) kun har haft en meget 

beskeden p lads. I hvert fald hedder det i en af stiftsamtmand Casten-
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skiold i 1828 til justitsministeriet indsendt anmodning om tilladelse 
til en grundig ændring af fløjens indre: 

)) Localet til Hospitalets gamle og afkræftede Personer e re derhos 
indrettet saaledes, at 3 2 af de i Stiftelsen sig opholdende 68 Lemmer 
ere indespærrede i een lang Gang med Steengulv, uden Loft og uden 
Kakkelovne. I denne Gang ere anbragt 3de Rader med Skabe, der 
ere bestemte til Boliger for de vedkommende. I disse Skabe ere 
Sengesteder, og deri befindes opslagne Hylder med Levnetsmidler, 
Potter af forskellig Slags, Klædningsstykker og andre Beqvemme
ligheder. Ovenpaa de arnmeldte Skabe, der nærmest ligne Boder, 
ses Lysestager, Æsker, Pialter, Rokke, Hør, Blaar o. s. v. Uden at der 
i denne Gangere anbragt nogetsomhelst Skillerum, fremviser der sig 
i den ene Ende af samme en stor Skorsten, hvorpaa alle Lemmerne 
tilbereder deres Levnetsmidler, og i den anden en ophøyet Prædike
stol, hvorfra der prædikes. Bag ved denne Prred ikesto l ere et Alter, 
der afsondres fra det ommelcltc Locale ed et killen1m opslaget af 
• ielle. Fontden denne Gang e re der i riftelsen nogle andre mindre, 

hvori flere Lemmer ere indpakkede, men hvori Luften, fonnede1st 
Tilværelsen af Lofter, ere i Ordets sande Betydning, pestbringende H. 

Dette har formentlig ikke været noget rent forbigående, for allerede 
fra 15 58 findes bevaret en af biskop Palladius udfærdiget redegørelse 
for, hvorledes bispen optræder ved sine besøg i hospitalerne. Denne 
redegørelse slutter således: ))De skal til Afsked høre en liden Prædi
ken om Korset og Aarsagerne til Korset, om Boden etc. Hvis Super
intendenten (Biskoppen) føler K valme, skal han forinden tage et 
eller andet i Munden ((. 

Der skulle dog hengå 20 år fra stiftamtmandens ansøgning, inden 
der skete ændringer. Først i 1848 fandt den tilsigtede forbedring 
sted. Herefter blev det almindeligt kun at henvise 3, højst 4 til at 
bo i samme rum. Indtil for få år siden var der endnu beboere, som 
kunne berette om, hvorledes beboerne i de dybe stuer i vestfløjen 
slog kridtstreger på gulvene for at vise, hvor stor en del af stuen 
der tilkom hver enkelt. Anciennitetshensynet blev nøje overvåget. 
Var der 3 i stuen, havde den først indkomne den lyse plads ved vin
duet. Den næste boede midt i stuen, og den sidst ankomne måtte 
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Refektoriet efter restaureringen (tilbageføringen) i 1905-07. Døren i baggrunden 
fører ind til Priorstuen. 

nøjes med den mørke plads ved indgangsdøren og i umiddelbar 
nærhed af den rødglødende kakkelovn. 
Først i 193 5 indførtes eneværelsessystemet fuldt ud, og nu er stuerne 
i vestfløjen indrettet med en lille forstue, hvor der bl. a. er håndvask 
med varmt og koldt vand, og alle stuer er forsynede med fjernvarme. 
Afdelingen er ikke som de øvrige afdelinger, der vil blive omtalt 
nedenfor, blevet yderligere moderniseret. Der er stadig fælles bade
værelse, opholdsstue og køkken for hvert stokværk. De i midten af 
forrige århundrede indrettede åbne ildsteder i køkkenerne blev efter 
nogle års forløb erstattet med komfurer, og senere er der indlagt 
gas. De store meget flotte kobberkedler, hvorfra beboerne kunne 
tappe varmt vand, er ikke i brug mere, men har stadig deres plads 
ved ildstedet. Der foreligger dog planer til også her at indrette 
lejligheder med eget køkken, bad og toilet. 
Tværfløjen (midterbygningen) er sammen med den tidligere om
talte øst- eller skolefløj måske den mest interessante del af klosteret. 
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Fra forhallen kommer man ind i refektoriet, munkenes spisesal, et 
smukt og højtideligt to-skibet trefagsrum, hvis 2 runde murede 
piller bærer de 6 høje hvælvinger. Gulvet er lagt af kvadratiske røde 
teglsten, og i hver ende af lokalet er en tidligere åben pejs. Nu er der 
i hver af disse gemt radiatorer, så refektoriet, der benyttes bl. a. som 
klosterets festsal, kan opvarmes hurtigt og godt. Lyset falder rige
ligt ind fra syd og nord gennem ret brede 3-falsede ruder og gør det 
monumentale rum lyst og festligt. Efter reformationen har dette 
lokale indtil 1907 været opdelt i 3 rum til bolig for forstanderen, og i 
1878 blev disse rum smukt restaureret og istandsat af klosterets da
værende forstander H. P. Barfod. Først ved den store og gennem
gribende restaurering af alle klosterets bygninger i 1905-07 blev 
refektoriet føn tilbage til dets oprindelige skikkelse. Heldigvis var 
hvælvinger og piller ikke berørt af den mellemliggende brug og om
kalfatring, rummet havde været udsat for. Indtil for få år siden 
boede der i klosteret en dame, som har kendt denne lejlighed godt, 
idet hun var svigerdatter af prokurator A. M. Hasselbalch, der var 
klosterets forstander fra 1893 til 1917. Der har foruden en pompøs 
forhal, hvor bl. a. de marmortav ler, der nu er indmuret langs trappen 
op til den nuværende forstanderbolig, var anbragt, tavler som kort 
beretter om klosterets historie, været en n billedstue « med vægbille
der i kalkfarve, forestillende de mange forskellige personer, som 
direkte eller indirekte har medvirket til klosterets tilblivelse. End
videre har hvælvingskapperne i de to tilstødende stuer, dagligstue og 
kabinet, været forsynet med påmalede ornamenter og indskrifter. Til 
eksempel var der et løsrevet citat fra Grundtvigs smukke bryllups
salme n Huset som Gud har bygt«. Der stod: n Vi har med alle Vinde, 
det hyggeligt herinde«. Vest for den nævnte forhal var klosterets 
kontor, som havde 2 store vinduer mod syd. 
Foruden refektoriet rummer tværfløjens nederste stokværk prior
stuen, en centralsal, hvis 4 hvælvinger bæres af en rund muret pille, 
svarende til de 2 piller i refektoriet, hvormed priorstuen er forbun
det ved en dør, ligesom der også fører en dør fra denne stue ind til 
den tidligere omtalte munkegang. Priorstuen har været et stærkt be
nyttet rum. Her har klosteret og dets mange funktioner været diri
geret fra, og det var det eneste sted i klosteret, hvor der kom både 
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Portfløjen set fra øst. Spring~1andet (Aalborgs ældste) stod oprindelig på Nytorv, 
men blev da Østernas delvise ti/d,ekning fandt sted i 187 S flyttet til Karoline/und. 
Det blev opstillet i klosterets forhave i 19 58. 

munke og søstre. Det var ikke blot priorens kontor, men også hans 
bolig. Øverste stokværk blev i 1905-07 i sin helhed indrettet til 
bolig for klosterets forstander. Det har antagelig oprindelig været 
benyttet af brødrene eller i hvert fald af mandligt personale. Men 
som før nævnt blev der her i 1693 indrettet lokaler for tamperretten 
og landemodet. 
Portfløjen (nordre østfløj) har hidtil kun været nævnt i forbindelse 
med klosterets benyttelse efter reformationen. Den har sammen med 
den nedenfor beskrevne nordfløj været søstrenes residens med til
hørende søstergård (den nuværende klostergård) på samme måde, 
som tværfløj en og østfløjen har været munkenes residens med tilhø
rende fratergård (den nuværende klosterhave). I portfløjen har der 
også været hvælvinger i nederste stokværk, men de er forlængst er
stattet med et mørktfarvet bjælkeloft. Søstrenes refektorium har 
været i den ene ende, og dertil har knyttet sig endnu et hvælvet rum. 

2 
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Den hvælvede port - midt i huset - må være gennembrudt i den 
nærmeste tid efter reformationen. Det øverste stokværk gør sig be
mærket ved sine ualmindelig mange vinduer med dybe nicher. Her 
har ikke kunnet påvises skillevægge, men der har formentlig været 
en gang i hele husets længde til gårdsiden, fra hvilken der har været 
indgang til sovesal eller andre rum til søstrenes behov. Den søndre 
gavls indvendige side samt en del af østvæggen bærer svage spor af 
kalkmalerier, men som nævnt har denne fløj kun ringe reminiscenser 
fra dens oprindelige benyttelse, hvilket bl. a. skyldes de mange for
skellige formål, hvortil den har været anvendt siden reformationen. 
Nu har klosterets kontor til huse i den sydlige ende af nederste 
stokværk, medens resten samt øverste stokværk dels udgør boli
ger for klosterboere og dels er køkken m. v. til klosterforstanderens 
bolig. 
Den sidste fløj af de gamle klosterbygninger er nordfløjen, der er 
sammenbygget med portfløjen. Arkitektonisk set er det den smukke
ste- med fladbuede vinduer i dobbeltbuede spejl og rundblændinger 
i vinduespillerne. De vekslende gule og røde munkesten giver denne 
fløj et karakteristisk og farverigt udseende, vidt forskellig fra de 
øvrige klosterbygninger. Denne fløjs vestgavl, den femte gavltype 
indenfor klosteret, glider naturligt ind i husets billede. Den.er med 
sine blændinger, dobbeltbuer og konsoller ikke mindre karakterfuld 
end facaden mod nord, som man desværre ikke ser på grund af de 
meget nære nabobygninger. Nordfløjen blev oprindelig bygget i 
kun eet stokværk, hvor der bl. a. var vognport og ligkapel. Der er 
endnu i murværket over det ene vindue et kors, nemlig hvor døren 
til kapellet var. Senere, men endnu inden reformationen, blev øverste 
stokværk påbygget, og det ses tydeligt ved sammenbygningen med 
portfløjen, hvorledes man har måttet bygge på den nordlige del af 
denne for at få tilstrækkelig højde i nordfløjens nye stokværk. Der 
er 2 murskift af røde munkesten, som oprindelig var afslutningen på 
portfløjens mur mod gårdsiden. Der er påbygget 10 skift mod nord, 
men kun 2 skift mod syd. Tilsvarende opretning er naturligvis også 
foretaget på østsiden af bygningen, men her er det ikke umiddelbart 
så iøjnespringende. Den nærmere forklaring herpå er nok den, at 
man oprindelig blot byggede på det mod Limfjorden skrånende ter-
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ræn uden at foretage nivellering. Det samme fænomen mærkes tyde
ligt i munkegangen i østfløjen. 
Men husets indre er desværre stærkt ombygget, om end det er gjort 
smukt og med stærk indleven i stil og form, således at denne bygning 
efter restaurering og ombygning i 1930erne, hvilken restaurering 
foretoges kort tid efter, at klosterforstander K. K. Nicolaisen var 
tiltrådt, af kongelig bygningsinspektør, arkitekt E. Packness, blev 
en smuk og praktisk beboelse i 2 stokværk med ca. 10 stuer i hver, 
alle med håndvask, hvortil R:om 2 fælles køkkener, badeværelse, toi
letter m. v. Som noget helt exeptionelt for klosteret fik disse 2 
afdelinger installeret centralvarme, og de var som følge heraf de 
mest eftertragtede boliger i klosteret. I 197 3 blev disse 2 afdelinger 
moderniseret, således at man slog 2 stuer sammen til een lejlighed 
med eget toilet og bad samt forstue med køkkenelement og een stue 
samt kammer. Der blev ialt 11 sådanne boliger, uden at bygningens 
karakter hverken udvendig eller indvendig blev ændret. 
Øst for klosteranlægget blev der i 1796 anbragt en bygning, indehol
dende 7 dårekamre. Der havde fra 1709 været 3 afskyelige, næsten 
underjordiske huler, hvori 3 nafsindige11 mennesker levede eller .var 
nhenkastede11, som det er anført i en klage til direktionen, hvilken 
klage bevirkede det betydelige fremskridt, at der blev bygget et sær
ligt hus til disse stakkels mennesker. Det blev dog hurtigt forældet og 
måtte ombygges og udvides i 18 31. Da forsorgen for sindslidende 
omkring 18 55 kom ind under bedre forhold, blev klosteret fritaget 
for omsorgen af disse stakler, og i 1867 blev der på grunden opført 
en ny klosterafdeling, kaldet nNyt Hospitak Denne afdeling, der 
havde plads til 13 klosterbeboere, er i den seneste tid moderniseret på 
samme måde som nordfløjen og indeholder 6 gode 2-værelses lejlig
heder. 
Medens man igennem alle årene fra reformationen havde frasolgt 
jord for at skaffe penge til klosterets drift, så klosteret lå og stadig 
ligger indeklemt fra alle sider, så skete der nu dette, at klosterets 
malermester Lars Peter Paulsen ved en testamentarisk disposition af 
31. juni 1890 skænkede klosteret sin ejendom, der stødte op mod 
klosterets grund mod øst. Det var en betydelig gave; ejendommen 
var vurderet til 3.500 kr. Bygningerne var dog gamle og uegnede til 

2• 
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klosterets formål, men på grunden blev der i forbindelse med kloste
rets gennemgribende restaurering i 1905- 07 opført en ny bygning, 
der er klosterets syge- og plejeafdeling med 8 gode sygestuer, op
rindelig beregnet til 2 personer, men nu benyttet som eneværelser, 
beregnet for klosterets beboere, når de bliver så gamle og skrøbelige, 
at de ikke kan klare sig selv i deres boliger i klosteret. Det er dog 
således, at denne afdeling altid er fuldt belagt, idet Aalborg kom
munes sociale forvaltning disponerer over de stuer, som klosteret 
ikke selv har brug for. 

Kommer man fra Vesterbro og går ad Hasserisgade, har man meget 
hurtigt Almenkirkegården på venstre hånd. En lille del af denne, 
ca. 700 grave, er klosterets kirkegård. Længere fremme støder man 
hurtigt på navne som Anders Borcksvej, Hr. Hennekesvej, Kong 
Hansgade, Dr. Christinesvej, Kong Christians Alle, Maren Hem
mingsvej o. s. v. Det er altsammen gammel klosterjord, som er ud
stykket og solgt - fra omkring slutningen af forrige århundrede til 
c a. 2 5 år ind i dette århundrede. Der er villaservitutter på alle grun
dene. Klosteret er den påtaleberettigede, og der har i tidens løb 
været mange problemer at tage stilling til i denne forbindelse. I det 
hele taget er der ved en gammel institution som klosteret mange pro
blemer af den art, f. eks. gamle forlængst indfriede pantebreve, som 
ikke er blevet aflyst, og som en ting, tiden også er løbet fra, kan 
nævnes en forpligtelse for flere gårde i Svenstrup sogn til årligt at 
levere et læs kampesten til klosterets kirkegård. 
Som nævnt ligger klosteret indeklemt, ca. midt i bykernen, lidet på
agtet, mellem høje huse alt for tæt på; men da det stod færdigbygget 
omkring 1500-tallet, har det taget sig imponerende ud i datidens 
omgivelser. 
I disse klosterhuse, de ældste bygninger i Aalborg, hvor de tykke 
mure, gammeldags vinduer og døre, overhvælvede sale og gange for
tæller os om tidligere tiders byggeskik, og hvor klosterets beboere 
- ældre medborgere - stilfærdigt færdes, føler man stærkt byens 
historie og glæder sig over, at disse gamle statelige bygninger står 
her i vor tid og stadig tjener samme formål som i 14 31. Det giver i 
hvert fald os, der bor her, en stærk følelse af den historiske sammen-
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hæng mellem fortid og nutid, for selv om der naturligvis i tidens løb 
er foretaget mange forandringer og forbedringer, uden hvilke det 
ville være umuligt at skabe hyggelige, komfortable og nogenlunde 
tidssvarende forhold for klosterets beboere, så er det klosterets hi
storie og atmosfære, som gør, at vi føler det som et privilegium at få 
lov at bo i disse trygge og fredelige omgivelser, som i over et halvt 
årtusind har modstået tidens omskiftelser; for selv om tilværelsen for 
klosterets beboere - som foran beskrevet - ikke altid har været til
lokkende og måske i dag ej heller byder på helt de samme bekvemme
ligheder, som findes eller tilstræbes i moderne institutioner, så er 
den store efterspørgsel om boliger i klosteret nok et udtryk for, at 
der her endnu findes noget tilbage af den tryghed og fornemmelse af 
uforanderlighed, som mange mennesker i vor tid savner. 

Kildemateriale: 
H. P. Barfod: Om Aalborg Hellig-Aands-Hus. Det nuværende Hospital. 1878. 
J. Lindbæk og G. Stemann: De danske Helligaandsklostre. 1906. 
Vilh. Lorenzen: De danske Helligaandsklostres Bygningshistorie 1912. 
Bjørn Kornerup og Vilh. Lorenzen: Aalborg Stiftshospitals Historie. (Jubilæums
bogen) 1931-39. 





Hadsundfærgested og færgeriets historie 
Af N. C. Skaanvad. 

På Videnskabernes Selskabs kort fra 1791 angives fire færgesteder 
ved Mariager fjord : Mariager færgested (det vestligste), Hadsund 
færgested, Havnø færgested og Nødenæs færgested længst mod øst. 
De er omtrent lige gamle, men der er forskel på benyttelsen af dem. 

Mariager færgested. 

Mariager er nok det sted, hvor færgeriet fik privilegium først. Blandt 
Mariager klosters privilegier nævnes i 14 51 Kristian den Første's 
stadfæstelse, at klosteret må holde en fri færge mellem Ommer- og 
Himmersyssel, altså nord og syd for Mariager fjord. Deraf fremgår 
det, at klosteret allerede tidligere har haft færgerettigheder her. Af 
et stokkenævn fra 15 41 ses det, at den alfa re vej mellem Randers 
og Aalborg gik over Mariager. Ligeledes anføres i et regnskab fra 
amtmanden på Steinberg slot angående Johan Rantzau's udgifter 
på hans rejser i Jylland og Fyn fra november 1534 til januar 1536, 
at han på rejser imellem Aarhus og Aalborg to gange blev sat over 
fjorden ved Mariager færgested, og hver gang betaltes 8 skilling. 
Mariager har uden tvivl på den tid været et vigtigt overfartssted og 
som sådan af væsentlig betydning for byens trivsel. Efterhånden blev 
denne betydning mindre og mindre, idet færgefarten i midten af 
1600-årene så godt som forsvandt fra Mariager. 
Besidderne af ladestederne langs fjorden tilforhandlede sig både ind
og udskibning af alt det brænde, som udførtes fra fjordområdet. De 
solgte næsten alt brændet fra området, også det som af bønderne 
blev benyttet til brænding af kalk. Så godt som al den kalk, der blev 
udført fra området, blev brændt af bønderne. Besidderne af lade-
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stederne bestemte prisen på alt brændet, idet de havde tilkøbt sig 
monopol på handelen med det. Der var ingen, som kunne købe 
brænde uden gennem dem, end ikke til husbehov. Heri skal nok 
søges noget af forklaringen på det kolossale opsving, som ladeste
derne og især Hadsund Iadested senere fik. 
Det er uvist, hvornår vejen Randers-Aalborg blev forlagt, men i 
hvert fald i det 17. århundrede kom den til at gå over Hadsund. 1680 
flyttedes toldstedet fra Mariager til Hadsund. 1687 klages der til 
kongen over de dårlige tider og forhold, der herskede i byen: 11Efter
som vi intet andet har at betale med end klæderne af kroppen, ta
gene af husene og al anden armod«. Samtidig siges det om Mariager 
færgested, at »det ej er bedre end et gadehus uden avling og dertil 
ingen færge, siden den i fejdetiden blev øde<<. 

Nødenæs færgested. 

Dette færgested lå på sydsiden af fjorden over for Als Odde. Her lå 
tidligere landsbyen N ødenæs, som blev nedlagt c a. l S 4 5 ved opret
telsen af Overgaard. I Danske Magazin bind VI omtales en rejse fra 
Aalborg til Aarhus 6. juni 15 41. Rejsen var tilrettelagt således: Fra 
Aalborg til Muldbjerg var første skift, og her skulle Axel Juel be
stille skifteheste. Fra Muldbjerg til Øster Hurup var andet skift, og 
her var det herredsfogden i Hellum-Hindsted herred, der skulle stille 
vogn og heste til ddighed. Fra Øster Hurup til Als Odde-Nødenæs
Sund færgested skulle hr. Mathias fra Mariager bestille skift sammen 
med fogden i Hindsted herred. Fra Nødenæs og Hald, mellem Ma
riager og Randers, var det herredsfogden i Gjerlev herred, der skulle 
tilrettelægge rejsen. 

Havnø færgested. 

Dettefærgested omtales så langt tilbage som år 1501 i en mageskifte
sag mellem ejeren af Havnø, Hans Lykke, og hans svigerinde Inger 
Andersdatter Bjørn på Visborggaard, hvorved de fik ret til vej og 
færge. 
Denne færge har haft stor betydning for Visborggaard og Visborg 
by. I de gamle fæstekontrakter for færgemændene hedder det da 
også: 11 bestyrer han oversættelser over fjorden med kåg og kvæg, og 
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når færgen skal gå, nyder han fornøden hjælp med mandskab «. Efter 
at Havnø og Visborggaard ejermæssigt blev adskilt, beholdt Havnø 
færgerettighederne, medens Visborggaard måtte betale Havnø's 
færgemand 12 rdl. om året for at blive færget over. 

Hadsundfærgested ca. 1635. 

Det blev dette færgested syd for fjorden, der blev det foretrukne 
som overfartssted ved Mariager fjord. 
Det interessante ved disse 4 færgesteder er, at de 3 lå på sydsiden, 
og kun Havnø færgested lå på nordsiden, og var mere af privat 
karakter. Derimod lå alle ladepladserne på nordsiden. Dette kan vel 
berettige til at tro, at det var fra syd, man kom, og nordpå man ville. 
Det var ikke Mariager fjord, der var rejsens endemål. Havde fjorden 
ikke i ældre tid flere steder gået højere op i landet, havde der vel 
næppe været grund til at kalde en del af den for et nSund« nemlig 
>> Hadsund cc . Men i de tider, da Havnø, Strandkær etc., svarede til 
disse navne, havde det sin berettigelse at kalde denne indsnævring 
af fjorden for et Sund (et Stræde). 
I et tingsvidne fra 1480 hedder det, at nSundkrogen og Hadsund kun 
er skilt ved et lidet færgested og ikke er nSund c< . Sundkrogen blev 
altså til det, vi i dag kalder Hadsund. Færgeriet er således af meget 
gammel oprindelse og har øjensynlig de første 500 år bag sig. I de 
første mange år lå stedet og færgeriet under det kongelige gods og 
var lagt under Dronningborg gods og amt. 
I 1500-tallet solgte kongen færgeriet til J ør gen Seefeld til Visborg
gaard, som omtrent p å samme tid blev lensmand på Mariager kloster. 
I et mageskiftebrev af 1634 fra Peder Seefeld til Randrup og hans 
broder Jacob Seefeld til Havnø bortskifter de det jordegods, som var 
en arvelod efter deres forældre, Enevold Seefeld og Hilleborg Daa. 
Af det gods, som Peder Seefeld afstod, nævnes en mængde gårde og 
bol i Hellum-Hindsted herreder, blandt andet Karl's mølle i Vals
gaard sogn. Af det gods, som Jacob Seefeld afstod, var der meget 
omkring Havnø. Der var Sundskoven, som takseredes til 190 svins 
olden. I Gerlev herred, Vindblæs sogn var der 2 gårde, Reffsbech 
og Aa mølle, Hadsund færgested samt 3 gadehuse. Hadsund færge
sted og de 3 gadehuse var takseret til 2 tdr. hartkorn. Den 11. juni 
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1665 nævnes i et gældsbrev Hadsund færgested med tilhørende 
gadehus, hvor Enevold Nielsen var færgemand. Han skulle i årlig 
afgift svare 3 rdl. 
I 1682 nævnes færgestedet igen i forbindelse med mølleren iAa mølle. 
Færgemanden hed da Chresten Pedersen. I øvrigt synes der at have 
været et vist tilhørsforhold mellem Aa mølle og færgestedet. 
I Dronningborg amts matrikel 1688 nævnes Hadsund færgehus og 
andre omliggende huse. Færgehuset ejedes af Peder Benzon til Havnø. 
Fæstere var Niels Eriksen' og Søren Christensen. Hartkornet var 
1-5-3-0, og som det hed: »færgehusets indkomst kan betragtes for 
hartkorn 2-1-0-0 (skattes ej af dets hartkorn). De andre huse ejedes 
af Daniel Calows arvinger: Et hus sønden for færgehuset, som Niels 
Eriksen har i fæste, hartkorn 1-2-3-2 112. Et hus: Søren Chrestensen 
Bonde, hartkorn 0-3-1-0. Et hus: Mads Andersen, hartkorn 0-2-1-0. 
Et hus: Alfast Andersen tømmermand, tilforn Chresten Pedersen, 
hartkorn 0-0-4-0. Et hus : Laurits Knudsen, hartkorn 0-4-2-2. 
Billedet er nu blevet klarere. Det var syd fra, man kom, og mod 
nord man ville, og deraf opstod det lille bysamfund, som i dag kaldes 
>>Syd Hadsund «, men det hed dengang slet og ret »Hadsund «. 
Det var en lille flække, som dannede rammen om færgeriets første 
historie. Men i den samme lille flække var der på den tid toldere, 
kontrollører, skrædder, kræmmer, og en smed manglede heller ikke, 
og så var der selvfølgelig færgemanden. Af ovennævnte fremgår, at 
færgemanden Chresten Pedersen var død, og at det nu var Niels 
Eriksen, der var færgemand. Der foruden var der Aa mølle, som 
spillede en ikke ringe rolle i det lille bysamfund. J a, i Lystrup var der 
endog en bager. 
I 1707 hedder færgemanden Niels, men Søren Chrestensen var sik
kert også færgemand, da færgehuset beboedes af de to. Niels Eriksen 
døde 1739, 74 år gl. Søren Chrestensen Bonde er et navn, der for
modentlig har tilknytning til de næste to færgemænd, nemlig J ens 
Bonde, der døde i en alder af 7 4 år. Hans søn Peder Bonde J en sen 
er næste generation ved færgestedet. Han blev 17 52 gift med pigen 
Kirsten Chrestensdatter af Aistrup. I 1765 kom der en ny færgemand, 
Hans Aagesen. Vi når derefter frem til det ulyksalige år 1772, hvor 
færgen den 25. februar kæntrede, og mange druknede. Det hedder 
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herom i Vindblæs kirkebog: n Den 25. februar gik færgekågen ved 
Hadsund færgested ned med 9 mennesker, som alle ynkeligen om
kom «. De fire var fra sognet, og de blev alle fundet og begravet 
6. marts på Vindblæs kirkegård. Kirkebogen melder herom: Den 
6. marts begravedes J ens Rasmussen, druknet, 68 år. Samme dag 
begravet Mads Madsen færgekarl, druknet, 45 år. Samme dag be
gravet Niels I vi, indsidder, druknet, 52 år. Samme dag begravet Niels 
Nielsen, færgekarl, druknet, 28 år. Den 14. marts samme år begravet 
Jens Chrestensen Smed, druknet, 63 år. Samme dag har færgemand 
Hans Aagesen et barn, der bliver begravet på Vive Kirkegård. For
øvrigt var der to begravelser mere på Vive kirkegård nævnte dag, 
men det ses ikke af kirkebogen, om det var omkomne ved færge
ulykken. Det fremgår heraf, at nu var færgemanden Hans Aagesen 
flyttet over til stedet HadsunJ. 
I 1780 blev toldstedet i Hadsund Syd nedlagt og flyttet til Mariager 
igen. Det blev et vendepunkt i færgeriets historie, idet kontrollør 
Michael Qvotrup købte stedet Hadsund og fik privilegium både på 
færgeriet og gæstgiveriet. Det er første gang, vi hører noget om, at 
der var et privilegium på Hadsund færgested. 
Peder Nielsen var færgemand, men han boede stadig i Hadsund og 
har antagelig haft færgeriet i forpagtning. Samme Peder Nielsen, der 
var kromand i Rostrup, var født 1752 og døde 1824. 
Færgeriet gik nu fra far til søn i et par generationer. 1825 blev Had
sund Færgekro bygget, og 18 56 byggedes et nyt stuehus, som ved 
brandtaksation samme år blev takseret til 4.115 rbdl. 
Kroen solgtes i 1900 til Jakob Knudsen fra Als Kro. Han solgte den 
1914 og byggede derefter huset på hjørnet, hvor nu skipper Sørensen 
bor. På den tid var der et stort skilt på gavlen, hvoraf det fremgik, 
at der var god staldplads til mindst 50 heste. Til kroen hørte for
uden købmandsforretning også et landbrug, og alt det omliggende 
jord hørte dertil. Nuværende ejer er Nørgaard Jakobsen, som købte 
af kroens mangeårige ejer, Konrad Overgaard. 

Stedet Hadsund (nord). 

Vi lader os nu færge over Mariager fjord til stedet nHadsund((, som 
det blev kaldt. Det er en vending, som går igen og igen, når Hadsund 
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nævnes. I matriklen 1664 nævnes under Hadsund nogle gadehuse 
tilhørende Oluf Chresten Pedersen (han nævnes også under navnet 
Nielsen). Han havde Hadsund ladested i forpagtning. Det hørte 
under Dalsgaard hovedgård. 1688 var det matrikuleret for hartkorn 
0-7-1-1. På samme tid ejede han også Aa mølle, hartkorn 7-3-2-0 og 
mølleskyld 3 5 tdr. 
Hadsund ligger i Vive sogn og har Vive kirke som sognekirke, og da 
vi nu gerne vil vide noget mere om stedets beboere, er der vel ikke 
noget mere nærliggende end at søge dertil. På kirkegårdens østside 
ud for koret står 2 mindestene for Hadsund ladesteds beboere. Den 
ældste er over Oluf Nielsen, født i Hadsund 1634, død 1707, og hans 
kone Mille Hansdatter, født i Mariager 1651, død ved Hadsund 
1736. Den yngste sten er rejst over Andreas Andreasen, Hadsund 
ladesteds beboer i 28 år. Han var født i København 1678, og død 
ved Hadsund 17 31. Hans kone Maren Olufsdatter, født ved Had
sund ladested 1678, død samme sted 1748. Hun var datter af Oluf 
Nielsen og Mille Hansdatter. Efter mandens død giftede hun sig 
17 3 3 med Bagge Chrestensen Ingstrup, forpagter af Haslevgårde og 
Hadsund ladested. Det er ham, der har bekostet disse ligsten. 
Meget tyder på, at det var handel, disse mænd var optaget af. Der 
står på den første sten, at Oluf Nielsen var barnefødt ved ladestedet, 
og det vil sige, at vi godt kan gå endnu et slægtled tilbage med be
boerne her. Herefter nærmer vi os den tid, hvor den første tolder 
blev ansat ved Hadsund, altså på sydsiden. 
Langt tilbage i tiden har smugleri uden tvivl floreret på denne stræk
ning af fjorden. Man gjorde alt for at unddrage sig erlæggelsen af 
den såkaldte accise eller sise, som den også kaldtes. Det var dels en 
afgift på indført vin og øl fra nordtyske byer, dels en afgift på ud
skænkning af vin eller øl og på brygning af øl. Indtægten af accisen 
tilfaldt som regel kronen, men ofte havde også byerne andel deri. 
Den afløstes 1657 af den såkaldte konsumtion, der samtidig kom til 
at virke som en forbrugsafgift på visse indenlandske varer. Såvel ved 
byerne som især ved overfartsstederne har det været nødvendigt at 
ansætte toldere for at begrænse den ulovlige handel. At der har været 
noget galt fremgår af følgende kongelige åbne brev af 6. juni 15 81: 
nAabent brev, hvorved kongen, der har bragt i erfaring, at mange 
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JJStedet Hadsund" . Ukendt fot. 

ind- og udiandiske hidtil er løbet ind i Hadsund med skibe, ladede 
med Tyskøl og andre varer, og have solgt godset uden at have svaret 
told og sis e deraf, beskikker J ens Nielsen, borger i Hobro, til tolder 
og sisemester i Hadsund og forbyder alle, der kommer med skibe i 
Hadsund, at bryde deres bunke eller opskibe noget, førend de har 
svaret ham told og sise«. 
Der har utvivlsomt været gode muligheder for at drive forretning 
af forskellig art i forbindelse med færgeriet, og det er ikke utænke
ligt, at handelen har været af større økonomisk betydning end fær
geriet. 
Bagge Chrestensen Ingstrup havde en søn, der i Oue kirke blev døbt 
Andreas Adriansen Baggesen Ingstrup. Derefter fortoner disse stor
mænd sig nærmest i tågen. Bagge Chrestensen Ingstrup døde 12. 
februar 17 58 på Dronninglund hoYedgård. 
I Pontoppidans Danske Atlas 1769 angives: »Hadsund er en skibs
bro, hvortil skibene kan ligge både at laste og losse«. Den hørte 
under Dalsgaard hovedgård, der havde fri udskibningsrettigheder i 
Mariager fjord. 
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Som før omtalt blev toldstedet i Hadsund Syd nedlagt år 1780, hvor
efter det blev flyttet tilbage til Mariager. Før det blev en realitet, 
havde kontrollør Michael Chrestensen Qvotrup købt stedet ))Had
sund11. Om han nu regnede med at være både gæstgiver og kontrollør, 
eller det var for at have noget at falde tilbage på, når toldstedet blev 
nedlagt, vides ikke. Der står i Mariager toldarkivs materiale, at han 
var ansat på succession 24. oktober 1763 og tog sin afsked 5. sep
tember 1781, så alt tyder på, at det var frivilligt. 
Han fik 17. februar 17 81 privilegium med ret til at holde kro og 
udskænkning af drikkevarer. Men særlig godt er det vist ikke gået 
Michael Qvotrup som gæstgiver. Han døde 1797, og i skiftet efter 
ham, der blev holdt 12. juni 1797, var hans eneste arving sønnen 
Jens Qvotrup, som boede på Sjælland, til stede. Han var da 25 år. 
Skiftet blev udsat til den 29. juni, hvor der af sønnen blev begæret 
afholdt offentlig auktion over stervboet ))Hadsund11 kaldet, be
liggende i Vive sogn. Det oplyses i konditionerne, at stedet stod 
for hartkorn 0-7-1-1 med tilliggende have og kongeligt privile
gium samt gadeplads, skibsbro og ladeplads. Ifølge auktionsakterne, 
der blev fremlagt 12. og 29. juni 1797, skulle det hele sælges. til 
den højestbydende uden noget forbehold. Det gjaldt også det om
talte privilegium af 17. februar 1781 med ret til at holde kro. Ved 
auktionen blev hr. Peder Wagaard, sognepræst i Skelund-Visborg, 
højestbydende med l. 71 O r dl., hvilket bud blev approberet af J ens 
Qvotrup og hans curator godsejer J ens Brask på Kjellerup. Efter 
auktionen meddelte pastor W agaard, at han havde overladt J ens 
Wedsted stedet og begæret, at auktionsskødet måtte overgå til ham. 
Derefter lånte Jens Wested af den velhavende pastor Wagaard 1.500 
rdl., der skulle forrentes med 4 procent og med l. prioritet i ejen
dommen. Han måtte tillige give pant i hele sit indbo, der bestod af 
et chatol, seng med dyner, lagner såvel i blår som hørlærred. Også 
en slagbænk var med i pantet. 
En sønnesøn af Michael Qvotrup, læge Chr. Qvotrup i Rønde, har 
givet et interessant bidrag til færgefartens historie. Han har videre
givet en beretning fra sin gamle tante fru Cathrine Svanholm på 
Sebberkloster. Hun, der var født 1811, har fortalt om Jens Brask til 
Kjellerup, der i nogle år var fuldmægtig på Aalborg amtstue. Han var 
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i besiddelse af vilje og energi både i sin tjeneste, og når det gjaldt 
landbruget. Han havde altid usædvanlig travlt, og det kan lyde meget 
naturligt, når det fortælles, at dersom færgekarlene ikke var parate, 
når han ankom, så satte han sporerne i siden på sin hest og lod sig 
så svømme over for at komme så meget hurtigere frem. 

De sidste l 00 års færgefart. 

Folketællingen i 180 l giver følgende oplysninger om den nye færge
mand: Jens Wedsted, færge- og kromand, 
Margrethe J espersdatter, husmoder, 
3 færgekarle og 2 tjenestepiger. 
At der var ansat 3 færgekarle fortæller noget om, at der har været 
en del at bestille ved færgeriet. 
Stedet Hadsund har vi hørt så meget om, men hvordan det egentlig 
har set ud, eller hvad der var af bygninger, ved vi ikke noget om før 
i 1819. Det år blev der foretaget brandtaksation af Hadsund færge
sted, som ejedes af færgemand Jens Wedsted. Der blev takseret føl
gende bygninger: 
Litra a. Stuehus sønder i gården, 19 fag langt, IO alen bredt 1.500 rdl. 
Litra b. Nordvendt hus, 8 fag langt og 8 alen bredt 500 rdl. 
Litra c. Østerhus, 7 fag langt, 91/2 alen bredt 500 rdl. 
Litra d. Et søndervendt hus, 7 fag langt, 81/ 2 alen bredt 500 rdl. 
I alt forsikret for 3.000 rdl. Alle huse var af murede vægge og med 
stråtag. 
Det var et lille hyggeligt sted, der lå godt skærmet ind under bak
kerne i Sundkrogen. 
Jens Wedsted døde 19. juli 1827, og samme år den 18. oktober arve
skødede hans børn stedet n Hadsund(( til deres ældste broder J esp er 
Michael Wedsted, imod at han skulle betale hver af de andre sø
skende 400 rdl., i alt 2.000 rdl. Hvor stor hans egen arvepart har 
været, gives der ikke nogen oplysning om. Den har sikkert været 
større end de andres, eftersom det var ham, der ledede færgeriet, idet 
faderen var en ældre mand, der nok har passet bedre til at hygge om 
gæsterne i kroen, end til det hårde liv i færgekågene. 
At J esp er Wedsted har været forretningsmand, der forstod, at der 
skulle gøres noget for kunderne, ses af en annonce, som var indryk-
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ket i Randers Amtsavis 1828, og hvori det hedder: >>Hadsund færge 
bliver sat i land den 8. juli for at digtes og tjæres. Den kommer be
stemt ikke ud igen før den 15. juni. Dem, der ønsker sig over hos mig 
med hestevogn, er nødsaget til at lade hestene svømme. Vognen kan 
komme over i båd. Hadsund, den 26. juni 1828. Jesper Michael W ed
sted<<. 
(Digtes er at blive efterset for revner i sider og bund og få dem til
stoppet med blår og beg). En lignende annonce var indrykket i Aal
borg Stiftstidende. Disse annoncer viser, at der nu er større brug for 
færgen og, at der foregår en livlig trafik ved færgestedet. 
Det har vel hovedsagelig været heste og stude, men der var også tale 
om drifter af gæs, hvoraf de gamle fortæller om drifter af op til 
700-800 gæs. Hvad enten det nu var trækkere, bønder eller handels
mændene, der fortsatte med driften af dyrene, eller de vendte om 
og rejste hjem, var der lejlighed til at gøre et ophold og få noget at 
styrke sig på, og det gav færgestedet på begge sider god lejlighed til. 
Sådan set var det hele såre godt, men der var også her en slange i 
paradiset, nemlig den Havnø færgemand, som godt ville snuppe de 
rejsende for næsen af Hadsund færgemanden. Havnø havde sta~ig 
sit eget færgeri, der lå en god halv mils vej øst for Hadsund færge
sted. Som det er nævnt flere gange, havde Hadsund færgeri privile
gium, hvori der stod, at ingen måtte færge over inden for en mils 
afstand fra Hadsund færgested til begge steder, men det blev ikke 
overholdt, og det var til tider meget generende for færgemanden i 
Hadsund. I årene 1814-1815 kom det til ret hårde stridigheder, og 
færgemanden i Hadsund var nu indstillet på, at det skulle have en 
ende med denne illoyale konkurrence. Han forsøgte først et forlig 
med Havnø færgested, men det førte ikke til noget resultat. Stridig
hederne blev derefter indbragt for generalpostamtet, som var Had
sund færgemands foresatte. Han opfordrede nu direktionen til at 
skaffe ham sine formente rettigheder. Der førtes herefter lange for
handlinger, hvo~ begge parter måtte afgive rapport om uenighedens 
årsag. 
Havnø færgemand ville nødigt indlade sig i proces med Hadsund 
færgemand, men var af den formening, at det ikke ville komme til 
nogen sag, om også HavnØ derved kunne tabe sin i århundreder 
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upåankede rettighed til at overføre rejsende. Hensigten var ingen
lunde at fortrædige Hadsund færgemanden, og han ville med for
nøjelse renoncere på at overføre virkelige rejsende, hvoraf der des
uden ingen kom. Men på den anden side ville han ikke fortrædige 
for sin egen skyld, men snarere for egnens beboere, idet han ikke 
troede, at det kunne være i privilegiets ånd, at en nabo skulle rejse 
langt for at komme over til sin genbo, der boede lige over for på 
den anden side af fjorden. 
For Havnø selv var sagen næsten uden betydning, da man altid 
beholdt sin frihed til at få ført alt, hvad der vedkom gården, frem 
og tilbage. Efter at begge parter havde forelagt deres syn på sagen 
for generalpostamtet, blev resultatet, at Havnø ikke måtte kræve 
betaling for at overføre rejsende. 

Efter oprettelsen af Hadsund marked i 1838 blev der ekstra liv og 
røre ved færgestedet, når alle de søndenfjordske markedsgæster 
skulle tilbage. 
Den store flade pram kunne godt til tider være overlæsset med mar
kedsgæster, heste, kreaturer, får, j a, hele køretøjer, så færgekarlene 
rigtig fik brug for deres kræfter til at hale i tovet for at trække den 
flydende last over fjorden. På sådanne markedsdage kunne der godt 
være op til 12 mand beskæftiget ved færgestedet. Til daglig var der 
kun beskæftiget 3 mand. Overfarten foregik ved hjælp af 2 færger 
og 2 både, der blev forhalet fra det ene brohoved til det andet ved 
en nedlagt trosse. Dog var færgen forsynet med årer for påkom
mende tilfældes skyld. Trossen lå på bunden af fjorden, og ved af
gang trak man trossen op ved hjælp af en brandhage. Man trak så i 
takt frem ved at tage skridt for skridt, og på den måde pressede man 
færgen frem. Det skete taktfast: >>dum te dum11. Det fortælles, at 
denne rytme var så taktfast, at den kunne spilles på klaver. Gjorde 
man det, og man så spurgte børnene, hvad det var for et stykke, sva
rede de omgående: nDet er da færgen11, 
Afstanden mellem brohovederne var ikke mere end c a. 3 00 meter, 
så det tog ikke lang tid at komme over. Det, som tog tiden, var at få 
losset og ladet. Køretøjerne anbragtes på stærke planker, der lagdes 
tværs over færgerne fra side til side, og på disse planker blev køre-



Hadsund færgested og færgeriets historie 35 

tøjerne kilet fast med klodser. Et køretøj svævede således højt oppe 
i luften, som det ses på nærværende billede. 
De rejsende måtte selv holde ved deres dyr under overfarten. Der 
fandtes ikke på færgen noget læskur eller anden beskyttelse for de 
rejsende imod dårligt vejr. Men inde i gæstgivergårdens lokale var 
der fest og glæde til langt ud på aftenen. Også det ebbede ud lidt 
efter lidt. 
Færgemanden var somme tider lidt sur, når han skønnede, at dagens 
indtægter ikke helt stod i forhold til det, der i dagens løb var færget 
over. Han havde måske en mistanke om, at hans færgekarle havde 
»deltH med efter deres eget skøn, men det var jo også dem, der havde 
haft dagens slid. 
Den l. december 1854 fik Hadsund bevilling som handelsplads, og 
der var netop da en meget stor handel på Hadsund. Det var i en 
periode, hvor Danmark var et kornproducerende og korneksporte
rende land, og det var især de østhimmerlandske bønders kornavl, 
der bragte Hadsund frem som by og handelsplads, hvorved byen 
blev bragt over det ))døde'' punkt fra den tid, da den var en slags 
))ventesal for kvægdrivere og hesteprangere((, som skulle videre mod 
syd med deres dyr. 
For bønderne var det af stor betydning at få Himmerlands kornavl 
eksporteret over Hadsund, idet kornet her blev bragt i handelen 
under betegnelsen »Randers Korn((, som man anså for en særlig fin 
kvalitet og som derfor betaltes med en højere pris. Resultatet heraf 
blev i en periode en betydelig korneksport over Hadsund. Det be
rettes, at bønderne helt oppe fra Aalborgkanten kom kørende til 
ladestedet ved Mariager fjord, for at få deres kom ind under Ran
ders-stemplet. Der var til tider en sådan tilstrømning til Hadsund, at 
der kunne holde over 40 vogne, som ventede på at få deres kornsække 
læsset af i de opankrede skibe. Det er derfor såre naturligt, at en sådan 
tilstrømning gav grundlag for en opblomstring af byens handel, og 
med sådanne perspektiver i sigte var det velbegrundet, at købmænd 
udefra begyndte at etablere sig i byen. 
cL t.:ksempd på en sådan etablering er følgende købekontrakt, som 
blev tinglyst 12. juli 1855: 
»Undertegnede færgemand i Hadsund, Jesper Michael Wedsted, 

,. 
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sælger til købmand og konsul Søren Sørensen i Hobro min iboende 
færgegård i Hadsund med samtlige påstående og mig tilhørende byg
ninger, tidligere gl. matr. hartkorn 0-7-1-1, ny matr. nr. 2 af hart
korn 0-6-0-1/ 2 med skibsbro, ladebro med færgeforbindelse over 
Mariager fjord, med tovforbindelse i fornødne jordstolper og med 
alle de dertil hørende fordele og rettigheder, som efter auktions
skøde af 9. oktober 1798 tilhørte min fader Jens Wedsted, og igen 
af hans børn mig tilskødet 18. oktober 1827. Købesummen er 25.000 
rdl. Sælgeren fratræder først ejendommen 15. juni 1855 og beholder 
således indtægterne til nævnte dag. J eg J espe r Wedsted har for min 
livstid fri bolig i det nye hus ved gården, tillige med min husholder
ske Ane Cathrine. J eg forbeholder mig også retten til nytten og 
brugen af en toft, som huset står på tillige med 3 agre i Slagtermar
ken, som går i sønder og nord og er ca. 21/ 2 td. land. Dog skal købe
ren, når han ønsker det til bebyggelse, give mig fri ret på den søndre 
ende. Min husholderske Ane Cathrine skal sin livstid have fri bolig, 
og dersom hun ønsker at flytte, da betaler køberen 50 rdl. årligt til 
hende. Som ildebrændsel skal køberen være forpligtet til at levere 
sælgeren for livstid ved sin bolig i Hadsund 10 favne godt bøge
brænde((. 
De bygninger, som konsul Søren Sørensen købte af færgemand J e
spe r Wedsted, var i tidens løb undergået store forandringer ved om
og tilbygninger. I 18 31 blev det hus, som i 1819 betegnedes som li
tra a, omtakseret. Det var nu blevet 24 fag langt og 10 alen bredt 
med ege over- og undertømmer. Det vil sige, at både loft og gulv
bjælker var af eg, ligesom der var murede vægge og stråtag. 
I 1840 var der blevet bygget et hus mere, og det er uden tvivl det 
hus, som vi kaldte nDet gamle posthusH. Deri boede en tid Christen 
Sørensen. Han var gift med Marie Wedsted, og en tid var han be
styrer af Dalsgaard teglværk. 

Som bekendt er Hadsund og dets færgested knudepunkt for vejene 
i den østhimmerlandske landsdel, og forbindelsen mellem landet 
nord og syd for Mariager fjord finder sted ved det smalleste sted, 
som findes i hele fjordens længde. Det er ganske givet, at denne for
bindelse i tidens løb har givet anledning til megen diskussion. 
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K øbmand Laurits Bolt Sørensen, 
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Allerede i 1855 begyndte for alvor ønsket om en broforbindelse ved 
Hadsund at gøre sig stærkt gældende. Man var ikke tilfreds med den 
tidsspilde, man var udsat for ved at vente på færgen. 
Det var især en kreds af landmænd, som blev kraftigt støttet af Had
sund bys handlende, der ville danne et aktieselskab til opførelse af 
en bro, og tanken var især henvendt på en pontonbro. 
Den 14. januar 1856 indgav man til indenrigsministeriet andragende 
om tilladelse til at danne et sådant aktieselskab. Det førte i første 
omgang ikke til noget. Det hele forekom myndighederne for nyt, og 
hertil kom, at man oppe i Aalborg tumlede med lignende planer om 
bygning af en bro over Limfjorden. 
Det lykkedes dog omsider at få generalpostamtet interesseret i at 
rejse spørgsmålet om en forbedring af det bestående færgevæsen ved 
Hadsund. Randers amtsråd var villig til at bevilge ejeren af færge
stedet, konsul Søren Sørensen, som boede og ejede det på nordsiden, 
et beløb på 300 rdl. en gang for alle, til istandsættelse og fremtidig 
vedligeholdelse af det søndre brohoved. 
I det hele taget afsluttedes denne sag med, at der 21. juni 1858 af 
Ministeriet for monarkiets fælles indre anliggender udstedtes bevil-
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ling på færgefarten over fjorden ved Hadsund til Laurits Bolt Sø
rensen, der i mellemtiden var blevet ejer af færgestedet. Han overtog 
nu efter overenskomst med Randers amtsråd vedligeholdelsen af det 
søndre brohoved for det tilbudte beløb 300 rdl. 
Købmand Laurits Bolt Sørensen var søn af konsul Søren Sørensen, 
Hobro. Han var en meget initiativrig mand, der snart bragte mere 
liv i Hadsund bys udvikling. Først og fremmest fik han færgeord
ningen lagt i mere faste rammer. Han søgte et kongeligt færgeprivi
legium, og det blev i 1858 tilstået ham af Frederik den Syvende. Det 
havde følgende ordlyd: 
n Vi Frederik den Syvende etc. gør vitterligt, at vi efter derom ind
komne allerunderdanigst ansøgning, allernådigst har bevilliget og 
tilladt, at nærværende ejer af Hadsund færgested under Aalborg 
amt, Laurits Bolt Sørensen, må besørge overfarten af rejsende og 
gods, såvel som alt andet, der forlanges overført over Mariager 
fjord ved Hadsund, imod at han holder færgefartøjerne og det, som 
ellers udfordres til færgefartens bestridelse således vedlige, at ingen 
grundet klage der over kan føres, imod at svare til Statskassen 2 rdl. 
rigsmønt årligt og til befordringsvæsenets fond en årlig afgift af 
4 rdl. rigsmønt, og ville den til hans færgerettigheders konversation 
have bevilliget og fastsat, ligesom vi og derved fastsætter, at på en 
mils distance fra færgelejet, både på den nordre og søndre side af 
færgeløbet, må ingen som til færgefarten er uberettiget gøre trans
port med nogen anden end dem selv, og hvad de til eget husbehov 
kunne behøve at overføre, under erlæggelse af dobbelt færgepenge 
til færgemanden og mulkt af 2 til 4 rdl. rigsmønt til stedets fattig
kasse. Dog såvel at Nødenæs færgesteds rettigheder og de gårde i 
Aalborg amt, hvilket grænser til Mariager fjord og måtte have til
ladelse til at lade og losse, således uforkrænket vorder forbeholden. 
Ejheller skal færgemanden have nogen som helst krav på erstatning 
for tab, han i sin tid muligen måtte komme til at lide derved, at en 
bro måtte blive anlagt over Mariager fjord ved Hadsund eller andet 
steds. 
Thi skal nævnte færgemand under denne bevillings fortabelse ej 
alene holde sig de bestemmelser og forskrifter, som færgevæsenet i 
almindelighed eller Hadsund færgested i særdeleshed er givne, eller 
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i fremtiden måtte vorde givne, nøje efterrettelig ........... men 
også sig iøvrigt således skikke og forholde, som en brav og fornuftig 
færgemand og en tro undersåt, og han agter at forsvare". 
I 1883 åbnedes jembanen mellem Randers og Hadsund Syd. Det 
gav yderligere travlhed for færgeriet, som samtidig medførte, at 
overfarten blev mere og mere belastet, så også ventetiden blev læn
gere end det var ønskeligt. Det gav ny næring til en stigende inter
esse for bygningen af en bro ved Hadsund. 
Nu havde denne sag hvilet i• 25 år, og der var sket en betydelig ud
vikling i Hadsund, hvor der var kommet flere driftige storkøbmænd. 
Det var nu købmand Kryger, der var formand for en kreds af 14 
medlemmer, som arbejdede med tanken om bygning af en bro over 
fjorden. Man havde regnet ud, at en bro kunne bygges for 70.000 kr. 
Det viste sig, at Visborg kommune ikke ønskede at deltage i et så
dant projekt, og da planen om en jembane fra Aalborg til Hadsund 
på samme tid var genstand for en intens drøftelse, var man faktisk i 
vildrede med, om der skulle arbejdes med planer om en bro, eller 
om banen skulle komme først. Det bevirkede, at den nævnte komite 
på 14 medlemmer ikke så sig i stand til at føre sagen videre, så der 
kunne opnås et praktisk resultat. . 
Efter at sagen således igen var gået i hårdknude, tog amtsrådene fat 
på at finde en løsning på spørgsmålet. De indkaldte til et møde den 
19. august 1884 og igen til et nyt møde 20. januar 1885. Begge amts
råd var enige om at ville afholde alle udgifter ved en foreløbig under
søgelse af et projekt, der tilsigtede en forbedring af overfartsforhol
dene ved Mariager fjord mellem Hadsund by og den ved søndre side 
af fjorden beliggende banegård. Sagen blev opsummeret i to punkter 
vedrørende hvilke forbedringer, der kunne tilvejebringes. Disse 
punkter gik ud på følgende: 
A. V ed en forlængelse af den søndre færgemole helt ud til dybt 
vand, med et anlæg af jembanespor fra banegården til molens nordre 
ende, hvor der skulle være et anlæg med plads for færgeprammene 
og andre fartøjer. Desuden en rampe til ophaling af færdselsvogne 
fra færge eller andet transportmiddel. 
B. Ved et i forbindelse med ovennævnte moleforlængelse stående 
anlæg af en færdselsbr0 nver sejldybet til fjordens nordre side. Denne 
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bro måtte ikke umuliggøre den frie sejlads på fjorden eller andre 
fartøjers anløb ved Hadsund bolværk. Broen skulle være i stand til 
at optage jernbanespor til overførsel af Hadsundbanens driftsmate
riel til pakhus ved Hadsund by eller banegård, der skulle ligge byen 
så nær som muligt med henblik på, at jernbaneanlæg nord på kunne 
finde sted. Anlæg af nye moler ud til dybt vand skulle ske i en sådan 
retning, at de senere kunne benyttes ved etablering af en fast for
bindelse i retning af Aalborg. 
Omkostningerne ved disse anlæg blev anslået at ville koste for den 
søndre mole med tilbehør 64.000 kr., den nordre mole samt forbin
delse til vej gennem Hadsund 20.000 kr. og sporanlægget 10.500 kr. 
I alt 94.500 kr. 
Et anlæg af en fast broforbindelse udført i jern og stål ansloges at 
ville koste 653.000 kr., medens en bro udført af pæleeg og i tømmer
konstruktion ville koste 3 79.000 kr. 
Selv om man diskuterede bro i mange forskellige udførelser, havde 
man stadig færgeforbindelsen i tankerne. Det stod klart, at en bro 
ville gøre færgeriet overflødigt, og desuden var der heller ikke tale 
om nogen erstatning ved nedlæggelse af færgeriet, som det tydeligt 
fremgår af privilegiet i juni 1858. Skulle der finde en udvidelse og 
forbedring sted af færgeforholdene, ville privilegiets ihændehaver 
ikke være pligtig til at deltage i en sådan udgift. Hans forpligtelse 
strakte sig ikke videre end til at holde færgefartøjerne i behørig stand 
samt, at han havde vedligeholdelsespligten af de to brohoveder. Det 
sydlige brohoved ejedes af Randers amt, da landevejen Randers
Hadsund endte der. L. B. Sørensen havde som nævnt modtaget 300 
rdl. for at holde det vedlige, og det gjaldt stadig. 

Som færgefarten havde sine bryderier, havde færgekarlene også 
deres. J eg havde i 1962 den oplevelse at tale med den sidste færgekarl 
ved Hadsund færgested under L. B. Sørensen. Det var Anders Chr. 
Andersen, som nu boede i Terndrup. Han fortalte, at han i sin tid 
havde arbejdet på Havnø, og det hårde slid som landarbejder havde 
været medvirkende til, at han fik lyst til arbejde på søen og specielt 
Mariager fjord. Lønnen som færgekarl var dengang 300 kr. om året, 
og det var noget mere end lønnen som landarbejder. Da han var 
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Den gamle Hadsundfærge. Ukendt fot. 

færgekarl, var der ansat 5 karle ved Hadsund færgeri. ))Det var et 
hårdt og slidsomt arbejde, idet karlene skulle halvt bære og halvt 
skubbe de tunge landbrugsvogne ombord på færgerne. Overfarten 
foregik som nævnt ved hjælp af et 300 meter langt tov, som løb i to 
gafler og var fastgjort på færgen. I dette tov trak man så færgen 
frem i den berømte takt, som der kunne spilles efter. Der var nu og 
da nogle, der sagde, at vi var lidt langsomme i det, men det var nød
vendigt, for det var de lange, seje træk, der skulle til. Der var ingen 
faste sejltider, idet færgen gik efter behov, hvad enten det var dag 
eller nat. 
Vi var som sagt 5 færgekarle, og det skulle være rigeligt til døgn
drift. J eg blev ansat i 1897, og man tog det ikke dengang så tungt 
med fritiden. Vi slangede os en dag om måneden, men ellers var der 
ingen forskel på, om det var søndag eller torsdag, eller det var selve 
juleaften. 
Ovre på sydsiden af fjorden havde vi et bjælkehus til læ og overnat
ning. Det tilsvarende hus i Hadsund var dog muret. Men koldt var 
der begge steder. J eg har været med til, at vi ovre på sydsiden skulle 
sparke vore støvler løse om morgenen, da de var frosset fast til gul
vet. Kulden kunne aldrig standse overfarten, men det var tværtimod 
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således, at jo hårdere det frøs, desto mere måtte vi sejle for at holde 
sejlrenden åben. 
Færgekarlene var et folkefærd for sig, og de kunne bruges til mange 
ting, blandt andet også til tider som redningsmænd. En nat i 1898 
blev de hjemmeværende karle vækket af 2 sypiger, der kom styr
tende ind i færgehuset med 3 russiske søfolk løbende efter sig. Vi 
måtte op af sengen for at sætte de russiske matroser udenfor, og det 
skete med et par lussinger. Snart kom der flere af deres kammerater 
til, og de begyndte at bombardere færgehuset med sten. Øvrigheden 
i Hadsund var dengang repræsenteret alene ved sognefogden, og 
han var en ældre mand, som helst undgik indblanding i håndgemæng. 
Der måtte sendes bud efter politibetjenten i Terndrup, som først 
indfandt sig hen på morgenstunden, og da var der ikke en hel rude 
eller vinduesstolpe tilbage i færgehuset. 
Der var ret ofte tumulter ved færgestedet, der jo samtidig var for
syningssted for ballast til de skibe, der lossede kul til cementfabrik
ken ))Dania((, Det hændte også at færgekarlene blev benyttet til at 
rydde gæstgivergården, når det gik for hårdt til der. 
Nogen tid efter, at jeg var begyndt som færgekarl, fik jeg koldbrand 
i hænderne af det uvante slæb med færgetovet. Da Kjeldsen på Havnø 
hørte om mine besværligheder, spurgte han gennem forvalteren, om 
jeg ville tilbage til Havnø. J eg havde fået nok af færgeriet og sva
rede omgående ja. Det var kommet L. B. Sørensen for øre, at jeg 
agtede at flytte. Efter en del tovtrækkeri om lønnen, endte det med, 
at jeg fortsatte min tilværelse som færgekarL 
Det var vel ikke alene vi 5 færgekarle, der gjorde Hadsund til en by 
-men vi var nu med til det«. 
I den ejendom i Hadsund, der nu kaldes ))Færgegården((, boede fær
gekarlene de sidste år, der var færgeri, og for de rejsende, der kom 
til byen og ville færges over, kunne der her findes en færgekarL Der 
var et skilt på muren, der forkyndte, at »her sover en færgekarl«. 
Dette skilt var alt for fristende for de unge mennesker nytårsaften. 
Det kunne der laves meget sjov med, og det gjorde man bl. a. ved at 
flytte skiltet over til kokkepigens vindue i gæstgivergården. Det har 
nok ikke altid været lige kærkomment for hende med en sådan 
skiltning. 
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Den gamle færge var primitiv, og det kneb stærkt at klare den stadigt 
stigende trafik mellem de to landsdele. Det var efterhånden ved at 
overstige den lille færges kapacitet, og det var tilmed kostbart med 
en sådan overfart, der krævede både tid og penge, ligesom sejladsen 
om vinteren mildest talt var en blandet fornøjelse. 
Det var derfor intet inder, at man efterhånden for alvor begyndte 
at samle alle gode kræfter for at skaffe penge til bygningen af en bro, 
og trods økonomisk ugunstige tider viste byens borgere deres offer
sind. I denne forbindelse må nævnes ejeren af Visborggaard, etats
rådinde Magdalene Kjellerup, og godsejer J ens Kjeldsen, Havnø. 
De trådte begge hjælpende til i et sådant omfang, at målet blev nået. 
De nødvendige pengemidler blev sikret, hvorefter arbejdet med byg
ning af broen kunne begynde. I de næste 2 år, hvor arbejdet stod på, 
levede byens borgere i forventningen om, at der nu ville komme en 
opgangstid for byen. 
Den 19. december 1904 blev broen indviet. Med stor festivitas fejrede 
Hadsund by indvielsen af den nye, smukke bro, som nu helt skulle 
afløse færgeriet. Afskeden med færgen vakte ikke nogen særlig ve
mod hos byens borgere. Det skulle da lige være færgeejeren, der nu 
ikke længere kunne nyde synet af det gennem så mange år kendte 
sceneri med færge og færgekarle, der råbte deres 110 høj«. 
Der gik ikke mange år, før broens svingparti viste sig at være for 
smalt. Det kneb for større skibe at passere broen, og den blev flere 
gange stærkt beskadiget. I sommeren 192 7 gik man igang med en 
udvidelse. Broens svingparti blev taget ud, for at arbejdet kunne ud
føres. Medens det stod på, måtte man atter sætte færgeriet i gang. 
Men selv om det nu foregik med motorbåde, føltes det dog stærkt 
generende . 
Det nye svingparti, som var bygget på havnepladsen, blev sat på 
plads 6. oktober 192 7. Det var et imponerende syn, da det store 
svingparti om natten blev sejlet på pramme fra havnen til broen. 
Hadsund havde dermed fået Skandinaviens største bro-svingparti 
som en værdig afløser for færgeriet. 

Færgetaksterne i ældre tid kendes der ikke så meget til, men vi ved, 
at de har været omskiftelige, og ændringer er sket med mellemrum. 
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Følgende takst er fra 1709: 

Af gemene folk, når færgekarlene samler fuld fragt enten 
til færge eller kåg, af hvert ledige menneske . . . . . . . . . . . . l skiling 
Af en hest ... .. ... .. .... .. .... ... ... .. ............ 4 
Af en oxe eller koe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Af et får, væder, svin eller deslige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

Af et læs korn af alle slags beregnet til 3 tdr. . . . . . . . . . . . . 3 
Af en tønde korn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Af et læs tørv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Af et læs lyng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Af en tønde salt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Af en tønde kalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

I en færgetakst gældende fra 1874 er der sket visse ændringer: 
sommer vinter 

En matros, håndværkssvend eller lignende . . . . . . . . 4 øre 8 øre 
En person med så megen bagage, som kunne holdes i 
hånden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 12 -
Børn fra 2 år til 12 år betaler det halve 
Børn under 2 år samt nødlidende betaler intet. 
l hest ....................................... . 12 - 16 -
l kvæghøved .................................. . 8 - 12 -
l svin eller føl ................................ . 4 - 8 -
l får, lam, kalv eller pattegris ................... . 4 - 6 -
En hellukket rejsevogn eller fragtvogn ........... . 60 - 70 -
Eller en anden med 2 heste for ...... ...... .. . . . . 85 - 90 -
En anden rejsevogn med tøj og gods ............. . 50 - 60 -
En anden sådan med 2 heste for .. .. ............. . 75 - 85 -
En bondevogn med læs ....................... . 25 - 35 -
En sådan med 2 heste for .. .. .... .. ............. . 50 - 60 -
En enspændervogn med rejsetø j, handelsrejsende . .. . 12 - 16 -
Medfølgende heste betales særskilt. 
En tønde korn .......... .. .......... .. .... . .. . 4 - 6 -
En kuffert, kiste, balle eller deslige indtil 5O pund ... . 4 - 6 -
En samme over 50 pund indtil 100 pund ......... . 6 - 8 -
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Større forsendelser betales i forhold hertil. Færge
manden er ikke pligtig at lade båden eller kågen afgå, 
med mindre er ............. ..... .............. 35 - 50 -
Ejheller færgen for mindre fragt end . . . . . . . . . . . . . . 60 - 70 -

Af købmand L. B. Sørensens regnskaber kan man se hans brutto
fortjeneste fra færgevæsenet, og det er klart, at færgekarlene måtte 
over fjorden mange gange for at indtjene disse beløb. 
1881 er dette beløb opgivet til kr. 2.020 
1882 er dette beløb opgivet til kr. 2.725 
188 3 er dette beløb opgivet til kr. 3.112 
1884 er dette beløb opgivet til kr. 3.272 
1885 er dette beløb opgivet til kr. 3.150. 
Til tider kunne der være så hård sø på fjorden, at det var umuligt 
at færge over. Derfor var det sommetider nødvendigt at indrette sig 
på overnatning på gæstgivergården eller i færgekroen på Hadsund 
Syd. Færgekroen havde staldplads til 50 heste, og det var til tider 
ikke spor for megen staldplads. Det var jo på den tid hestene, der 
klarede så godt som al transport. Dem staldede man ind og tog så 
med færgen over til Hadsund, enten der nu var marked eller anden 
begivenhed, eller det slet og ret drejede sig om et forretningsærinde. 
Følgende oplysninger om, hvor )) dyrt H det var at )) gå til kro's H i 1859, 
kan nok have nogen interesse: Kold frokost eller aftensmad af skinke, 
okse, kalve- eller lammesteg med brød, salt sennep og smør kostede 
2 mark. En ret middagsmad med brød etc. på værelset - 2 mark og 
8 skilling. To retter- 3 mark. Ved værtens bord: 2 mark og 8 skil
ling. For kusk og tjener l mark og 8 skilling. En flaske rødvin 4 mark. 
Et glas punch på en pægl l mark, en sopkum rom 4 skilling. Fransk 
brændevin 3 5killing. En flaske dobbeltøl l mark. Brændevin 3 skil
ling. Dagligt øl 8 skilling. En portion kaffe 2 mark. En spølkum 
kaffe 8 skilling. En portion fin the på maskine 3 mark. Et værelse 
uden varme 4 mark, med varme l rdl. Dobbelt værelse l rdl. og 
l mark, med varme. Dobbelt værelse uden varme 5 mark. 

Efter at såvel Hadsund-Aalborg som Hadsund-Randers banen var 
nedlagt 31. marts 1969, blev det biltrafikken, der blev den aldeles 
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dominerende. Det medførte, at vanskelighederne med at klare pas
sagen over den smalle bro efterhånden blev overordentlig store. 
Ønsket om en mere tidssvarende bro var i mange år ført frem med 
betydelig vægt, og endelig lykkedes det at overvinde de bevilgende 
myndigheders betænkeligheder, så arbejdet med opførelse af en ny 
bro kunne tage sin begyndelse, og 10. november 1976 blev det ny 
broanlæg med tilsluttede og forbedrede vejforbindelser taget i brug. 
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En engelsk forfatters indtryk 
af Nordjylland i årene 18 5 8-18 6 o 

Af Inge E. Recker-Christensen og F. L. Hepworth. 

En rejsebeskrivelse af ganske usædvanlig karakter kan man læse i 
den engelske forfatter Horace Marryats bøger, der udkom i London 
i 1860 under titlen »A residence in Jutland, the danishIsles and Co
penhagen<C. Marrya t var af fornem engelsk slægt, hans far, Joseph 
Marryat MP, var formand for Lloyds i London, og hans bror var 
den berømte forfatter og kaptajn i den engelske flåde, Frederick 
Marryat, der særlig er kendt for mange drengebøger: Peter Simple, 
Midshipman Easy, Børnene i Nyskoven o. m. a. 
Horace Marryat blev født i 1818, og i 40 års alderen påtog han sig 
at give englænderne et grundigt indtryk af Danmark og senere af 
Sverige. Sammen med sin hustru, nogle venner og tjenestefolk gen
nemkrydsede han i to år vort land fra Holsten til Skagen, fra Ribe til 
Bornholm; var en æret gæst på vore store godser og havde kong 
Frederik VII som fremviser, da han besøgte Frederiksborg slot. I 
Vejle Amts Avis af 14. juni 1860 kan man læse: 11Englænderen Mar
ryat, der som bekjendt i de sidste Aar har opholdt sig her med sin 
Gemalinde, en Datter af Hertugen af Beaufort, skal for Tiden være 
beskjæftiget med at forfatte et Værk om Danmark, som vil blive 
trykt og udgivet i London<<. 
Marryats bøger er spændende læsning, fordi han ikke nøjes med 
navne og data men i høj grad lytter til, hvad egnens befolkning for
tæller om sæder og skikke, sagn og vort lands historie. Han beskriver 
flora og fauna, landskabet og nyder folkelivet. Han er sandsynligvis 
den første turist, der på den måde har berejst vort land og en del 
beretninger kan forekomme nutidens læsere vel fantasifulde. På de 
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følgende sider bringes et uddrag af Marryats beskrivelse af sin rejse 
gennem dele af Aalborg Amt. I denne forbindelse henvises til hr. 
Alfred Bøghs artikel om samme emne i årbogen 1975, side 170 ff. Vi 
har forsynet oversættelsen med et række notater, der følger efter 
artiklen, medens Marryats egne kommentarer bringes som fodnoter. 

Hadsund 
27. juni 1859. Solen er stadig højt på himlen, hestene er bestilt til 
klokken fire, vi tøver, uvillige til at forlade så smukt et sted som 
Mariager, men en otte timers rejse ligger foran os, før vi er i Aalborg, 
og vi har prøvet natkørsel og at fare vild. Vi har valget mellem at 
tage til Hobro og videre ad den kongelige chausse til Aalborg eller 
ad den mere indviklede vej til Hadsund, og så tage færgen og køre 
videre til Lindenborg og Aalborg. Da vi ikke er kommet over vort 
had til elektriske telegraftråde, vælger vi den sidste, og kører langs 
vandet; de grønne bøges grene hænger ud over bredden, på den mod
satte side ser vi pæne sommerhuse, et paradis i sommersæsonen. Men 
hvad er det? Vi standser vognen, en stork, en sort stork, der fiskede 
i vandet - sort som en ravn, den første vi nogensinde har set; dens 
rede er uden tvivl i skoven tæt ved, for sorte storke bygger deres 
reder i træer for at undgå mennesker. Det er et mærkeligt faktum, at 
selv om disse fugle yngler hvert år, kan ingen fortælle, hvad der 
bliver af de unge; antallet af reder bliver aldrig større. Nu flyver 
den bort med sin fangst til sin mage og ungerne, og vi fortsætter 
vor rejse. 
Da vi passerer nær et sommerhus, peger vor røde postillon på et sted 
bag vejen. nStonehenge« siger han, og der, så rigtigt som det er sagt, 
står en stor stendysse, Stonehenge, som bønderne kalder den på disse 
kanter. Han taler også til hestene, den ene kalder han nole ars", den 
anden >>mare11 - hoppe er det korrekte ord - ligesom en engelsk 
staldkarl ville have gjort. 
På vor meget rimelige regning i Mariager blev vi krævet for fire glas 
ntoddy11 -udtalt som på engelsk af vor postillon- cognac og vand, 
som vi fik ved vor ankomst, da vi var halvdøde af dug efter vor 
natlige tur gennem moserne. Sådan en nat havde han aldrig prøvet 
før: nSikken a ane he'd never kenned11. Alt dette bevirker, at jeg 
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næsten føler mig hensat til et eller andet sted på landet i gamle Eng
land. 
Vi når til Hadsundfærgen, båden er selvfølgelig på den anden side, og 
ingen er at se. »Tu-whu, tu-whu((, lyder posthornet, ligesom en 
fremmed ved slotsvagtens port. Intet svar fra færgehuset, der, hvis 
en etage blev bygget til, var så stort som et palæ på Belgrave-square 
i London. Endelig viser der sig to mænd; vi sidder tålmodigt og be
undrer Dalsgaard, der ligger omgivet af træer på den modsatte side, 
og vi plukker buketter af hvide orkideer. 
Omsider kommer båden, og vi sejler over til den anden bred. En 
halv time efter at vi har forladt færgehuset, byder vi farvel til al 
skønhed og foran os ligger nu en af disse mystiske, vidtstrakte sletter, 
der er typisk for Nordjylland. Forestil Dem et vældigt hav, kun 
rasende bølger i gærende bevægelse, der pludseligt standses af en 
tryllekunstners stav. Sådan er det land, vi kører igennem i denne 
aften, til en vis grad trist, men ikke uinteressant, små pletter med 
korn, lyng, sort jord og hvidt sand, en mærkelig uregelmæssig farve
skale, som man ikke ofte ser i naturen. Selv de utallige gravhøje giver 
en særlig variation i sceneriet, de tegner sig enkeltvis mod horisonten, 
nogle sorte, andre grønne, en har lige fået sine græstørv afgravet, 
eller måske er lyngen fjernet, for kvinderne laver koste deraf og 
bærer dem til markedet i Aalborg. Mange og kostbare er de smykker 
af sølv og guld, der ligger gemt i disse ældgamle grave; hvert år 
bringes nogle frem, og nye ting pryder skabene på museet i Kø
benhavn. 
En herre i Aalborg fortalte mig sidste år, at der på hans broders 
ejendom i Buderupholm, tre danske mil syd for Aalborg, lå en stor 
sten midt på en mark; den var altid i vejen for plovjernet, derfor 
gav ejeren arbejderne ordre til at grave et hul ved siden af og vælte 
den derned. Under flytningen af granitblokken opdagede de neden
under den tre guldarmringe af udsøgt forarbejdning; fra København 
modtog man for hver af ringene den fulde værdi i klingende mønt, 
3 50 daler, næsten f 40 i vore engelske penge. 
På det samme gods fandt bønderne, medens de var ved at skære 
tørv i mosen, liget af en kvinde, der lå surret fast til træpløkke, en 
falsk dronning Gunhild. Hvilken velsignelse disse moser dog er for 

4 
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fattigfolk! 1000 store tørv sælges her for 2 sh. 6 d., men man finder 
ikke moseeg som i Irlands moser. 
Medens vi kørte af sted, faldt jeg i drømmerier og prøvede at fore
stille mig Danmarkskortet, som det ville have set ud længe før Kristi 
fødsel, da disse lange dalstrøg, nu halvt opdyrket og halvt mose, 
endnu lå som udstrakte søer efter istidens smeltevand, endnu ikke 
udtørrede og i tidens løb forsvundne ved fordampning og menne
skers ar b ej de. At vandet har trukket sig tilbage i disse egne, kan der 
ikke være tvivl om; selve navnene så vel som det uregelmæssige 
terræn, hvor landsbyerne er bygget, beviser denne påstand - Tran
dersholm, Engholm og en snes andre. 
Den agtværdige borgmester i Aalborg fortalte mig, at den lille Grav
levsø, hvor han for omtrent atten år siden plejede at fiske, nu længe 
har været tørlagt og jorden dyrket, uden at der er blevet drænet. 
Også øerne i Limfjorden er efterhånden blevet forbundet med land 
- Oxholm og mange andre; ejeren af Revsgaard vedblev indtil for 
50 år siden at hævde retten til at færge rejsende til Gudumholm i 
sin båd, skønt vogne i mange århundreder havde kunnet køre over 
tørt land. Det er lettere at sætte sig ind i denne overgangsperiode en 
sommeraften i tusmørke, hvor der så langt øjet rækker er en dunkel, 
mystisk glød over dette hav af småhøje. 
Efter en trættende tre timers køretur kommer vi til Lindenborg, grev 
Schimmelmanns gamle slot; malerisk, med kunstfærdige gavle ligger 
det næppe synligt mellem træerne, der skiller det fra den græs
grønne, stillestående voldgrav, hvorfra der lyder støj som var det 
fra et gammelt mosehul fuld af frøer nede i Frankrig. ))Hvor er det 
en skam, at det er så sent på aftenen11, udbrød vi; men det gjorde 
ikke noget, for i det blide tusmørke så den gamle bygning mere hem
melighedsfuld ud, som den lå der midt i det vildsomme landskab, 
ensom omgivet af træer. På en eller anden måde havde jeg glemt dens 
historie, ellers ville jeg ikke for guld have taget den vej, vi kørte ad, 
efter at natten var faldet på; for der er uhyggelige historier om 
Lindenborg, der er velkendte af bønderne der på egnen. 
Næsholm 1), som godset hed, før det blev omdannet til et baroni, 
har gået gennem mange hænder- mærkeligt, at disse store besiddel
ser i Jylland ofte skiftede ejere; ingen andre end Rosenholm, tror 
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jeg, er gået fra fader til søn i 3 50 år. Senere blev Næsholm købt af 
den jydske adelsmand Claus Daa, der var gift med Christian IV's 
barnebarn Sophie, baronesse af Lindenov. Claus Daa fik en brat død 
nved det røde led 11 , ingen vidste hvordan, blev begravet og glemt. 
Arene gik, og den smukke men meget skrøbelige Sophie blev angre
bet af kvindekønnets svøbe, en frygtelig kræftsygdom. Forfærdelige 
var de lidelser, hun gennemgik, ikke alene på legemet men også på 
sjælen. Som sidste udvej lod hun sig stærkt lidende transportere på 
en båre, der var udspændt mellem fire heste, ad hjulspor og ujævne 
veje til Aalborg; også nu om stunder en anstrengende rejse, hvad vi 
selv kan bevidne. For at overdøve hendes skrig, blev hun ledsaget 
af nogle musikanter; ved hvert anfald gjorde de musikken stærkere, 
hvad der forøgede den lidendes pinsler. Hun nåede Aalborg, hvor 
hun blev opereret, dog til ingen nytte. Den skumle død nærmer sig 
hurtigt; hun sender bud efter biskoppen og på sit dødsleje afgiver 
hun en fuldstændig og sandfærdig tilståelse af mordet på sin mand 
og beder om yderligere aflad for sine syndige lidenskaber. Hun dør; 
men ofte hører den forbipasserende på en vinteraften endnu tramp 
fra hestene, der bærer båren, og den lidende kvindes smertefulde 
skrig, der overgår de skingrende trompeter og klarinetter, som var 
de gongon 'erne ved en indisk enke brænding. 
Klokken er et- alene erindringen om denne historie giver mig kulde
gysninger- det er dejligt at se spiret på Budolfi Kirke i morgendæm
ringen og at bo sikkert og godt - langt væk fra alle spøgelser og 
trolde - på hotel Phønix i Aalborg. 

Aalborg 
28. juni 1859. Vi er i Aalborg, Eel Castle; det var jævne folk de 
f~rdums nordboere med deres Flyndere 2) og deres Aal, ingen Cha
teau Gaillard 3 ) i dette land, alle sammen enkle navne, her er vi nu 
ved Limfjorden, kun to dages rejse fra Skagen, som folk forudsagde, 
at vi aldrig ville nå. Da vi kom ind i byen, var mit første indtryk af 
Aalborg gunstigt: gamle, respektabelt udseende huse, smalle gader 
og her og der en å (jeg kan ikke sige flod, og vil ikke fornærme 
danskerne ved at sige bæk); tre af dem løber gennem byen - Østerå, 
Vesterå og Bleggårdså-hvert vandløb kendetegnes ved en ål i by-



52 Inge E. Becker-Christensen og F. L. Hepworth 

Aalborg og Nørresundby set fra Skovbakken I8S6. Stik af E. Bærentzen. 

våbnet, tre røde ål på en baggrund af guld. Limfjordens bredder er 
lave her, men en udstrakt vandflade er altid behagelig for øjet; den 
breder sig herfra fire danske mil ned til Hals*). 
Aalborg er ikke en by med seværdigheder, læser vi i vor rejsefører -
intet bestemt vi skal se, heldigvis; dog er der rigeligt at interessere 
sig for og få en dag til at gå med, når man drysser rundt uden en fast 
plan. Brolægningen er ikke fremragende, men der er tegn på, at det 
bliver bedre, for i tre lange gader er stenene for nylig lagt om; her 
blev indlagt gas lige så tidligt som i København, hvis ikke før; en 
rigelig vandforsyning fra Blegkilde trykkes ved hjælp af hydrauliske 
pumper op til de øverste etager i hvert hus. 
Der er ingen tvivl om, at denne dal oprindelig var en del af fjorden; 
byen må dengang nærmest have ligget på en ø. Beviset for denne 

*) Hvor Harald Graafeld, konge i Norge, søn af dronning Gunhild og Erik Blod
økse, i 965 blev dræbt af Guldharald 4), der senere selv blev myrdet af Hakon 
Jarl. 
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teori er de østersbanker, som er fundet i stenaflejringerne nær ved 
Blegkilde - lag af uåbnede østers, der ser ud som de levende med 
den runde skal nederst og den flade øverst - ikke delte som dem 
man ser i de udstillede køkkenmøddinger på Nordisk Museum 5). 

Mange af disse er blevet afdækket på højderne ved Limfjorden. 
Vi forlader hotellet og vandrer ned ad gaden, der fører til Budolfi 
Kirke 6), hvor dørene stod åbne; nogle kvinder var beskæftiget med 
at gøre rent derinde, hver var forsynet med en gåsevinge, en slags 
ældgammel støvekost, der også blev brugt på kong Gorms tid, ville 
jeg tro. St. Budolfi er lige som alle kirker i disse egne af landet ens
betydende med billedskærerarbejder, malede bibelske motiver og 
forgyldning. 
Vi må absolut besøge det tilstødende hus*) med de smukke gavle i 
hjørnet af den gamle klostergård. Her udåndede kong Hans 8) den 
20. feb. 1513; han var fader til Christian II, ridder af hosebåndsorde
nen og en god ven af England. Han tillod vore købmænd at have en 
Oldermand 9) i hver dansk havneby til at beskytte deres handels
privilegier. Da kong Hans var 58 år gammel red han en morgenstund, 
rask og rørig, ud fra Ringkjøbing efter at have undgået en over
svømmelse ved Ribe; idet han passerede en å, faldt han af hesten, 
brækkede benet, blev forkølet og døde i det selv samme værelse, 
som vi nu skal besøge for at beundre den kamin 10), der er det eneste 
levn fra hans tid. Kaminhylden bæres af to jydske krigsmænd med 
sværd i hånd iført hjelm og harnisk; de er også udstyret med for
gyldte overskæg, som får dem til at se ganske flotte ud. Kolossale 
fyre må de have været, noget i retning af billederne af vor barndoms 
kæmper. Et gudfrygtigt motto er anført ovenover: >>Protectio Do
mini, fundamenrum stabile(( 11). 

Kong Hans blev i 1476 trolovet med prinsesse Mary, datter af 
Edvard IV af England, men hun døde i Greenwich før brylluppet 
fandt sted. Hvis man har lyst til at gå op på l. sal i rådhuset, vil man 
finde mange portrætter af kongelige fra Christian I og fremefter, de 

*) Et af de få huse i denne del af byen, der undgik den ødelæggende brand i 1660 
eller deromkring (11/a 1663); siden den tid har ingen brande hærget Aalborg, 
og derfor har den bevaret sit gamle præg 7). 
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fleste dårligt udførte; byrådene må have skylden, de har tilsyne
ladende behandlet deres billeder, som vi behandler vore London
huse, de lod dem male op hvert syvende år; men man vil urørt imel
lem dem se vor engelske dronning Louise 12). Hun bærer det selv 
samme smykke, som senere ses på dronning Juliane . Portrætterne 
af Louise findes dog ikke så ofte på rådhuse og i offentlige bygninger 
som i bøndernes huse, hvor mindet om hende stadig holdes i ære. 
Nu kommer vi til Aalborgs stolthed, Svane Apoteket. I Danmark 
svarer en apoteker til den franske phrmnacien; disse indtager her en 
meget højere stilling i samfundet, end de gør i England. Da så mange 
liv er afhængig af deres kunnen, udvælges de kun efter en grundig 
eksamen. Det ser ud til, at rejsende i gamle dage kunne bo på apote
ket. Vi læser i Daniel Majar's Travels, 1693: 11På apoteket blev jeg 
beværtet med haresteg, fortrinlig laks og en god brændevin, alt til 
en billig pris :< . Endvidere i Holger Jacobeus' Journal, 1671: )) Blev 
i Odense indlogeret på apoteket og drak citronlikør((. Alle apoteker 
i Danmark har som bomærke en svane eller en løve, undtagen et, jeg 
har set, der var opkaldt efter kong Salomon; dette apotek i Aalborg 
blev bygget i 162 3 og er det fineste eksempel på renæssancens byg
ningskunst, man kan møde uden for Sjælland. Der er anbragt sådan 
et morsomt lille tårn over indgangsdøren. 
På den ovennævnte tid levede der i byen, Aalborg, en rig vinhandler, 
der hed J ens Bang; han var af den gamle skole, mild overfor begåede 
fejl og ærlig i sin adfærd over for alle. Ung var han også, han elskede 
datteren af en gammel gnier, ålesalteren Knud Jensen; hun var den 
smukkeste jomfru i det nordlige Jylland. En rig svigersøn var lige 
efter gamle Knuds smag, men det fik hans hjerte til at bløde at se 
pengene rulle så let, og da J ens Bang begyndte at bygge det hus, vi 
nu se; på, svor Knud med en drøj ed, at hvis J ens ikke straks afstod 
fra et så ekstravagant foretagende, ville han ende sine dage i fattig
huset. Jens lo og svarede : )) Godt, hvis det skulle blive tilfældet, skal 
det være i en af mine egne bygninger<'. Derfor grundlagde han uden 
for byen fattighuset for gamle mænd og kvinder; det bærer hans 
navn. 
Vi står nu på den nye markedsplads og se, skråt over for apoteket, 
ovre på den anden side af vandløbet, der hedder Østerå, ligger gnie-
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ren Knuds tidligere beboelse; et gammelt bindingsværkshus 13 ) med 
stejlt skrånende tag og en lang svalegang foran, der minder en om 
Chester's bymidte. I dette hus døde den onde baronesse af Linden
borg, det er nu et konditori, og nedenunder svalegangen har en 
skoflikker sin bod. 
Kan man ikke forestille sig den smukke Mette, Knuds datter, frisk 
og yndig i sin ungdom og skønhed, klædt i pyntelig borgerdragt fra 
det 17. århundrede, læne sig ud. over rækværket, medens hun iagt
tager byggearbejdet på sit fremtidige herskabshjem, og hendes gnier
fader med langt hvidt skæg og fløjlskalot komme til syne bagved 
hende med en stok i hånden, idet han skænder på jomfruen, fordi 
hun driver, og sender hende tilbage til hendes huslige pligter; dog 
ikke før hun har fået øje på J ens Bang, nikket og smilet og viftet med 
sit lommetørklæde som tegn på genkendelse og derved ophidset gnie
ren yderligere? En scene som et gammelt hollandsk maleri - en 
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Gerard Dou 14) eller en Mieris 15) fortræffeligt udført. Men De 
rynker måske på næsen af sådanne emner og synes ikke, det er stor 
kunst. 
Tiden gik, og den gamle gnier døde; J ens Bang ægtede hans smukke 
datter, og den gamle mands spådom var for længst glemt. J ens havde 
heldet med sig, han tjente penge ved spekulationer og købte godset, 
Sæbygaard. Alt gik godt indtil general WrangeP6) og hans svenske 
soldater besatte Jylland. Wrangel boede i hjørnehuset længere nede 
ad gaden. Man kan besøge hans værelse, to stuer med pragtfulde rigt 
udskårne egetræspaneler, der engang var forsynet med gudfrygtige 
sentenser, som for længe siden er overmalede, men som stadig kan 
skelnes. Før Wrangel forlod Aalborg pålagde han byen en så stor 
løsesum, at borgerne ikke kunne skaffe pengene; Jens Bang, der var 
forstående og gavmild som altid, meldte sig, villig til at lægge pen
gene ud på sine medborgeres ord. Han gjorde det, fik aldrig pengene 
igen, blev en ruineret mand og døde, således som gnieren havde for
udsagt, som en beboer i det fattighus, han selv havde grundlagt. Så
ledes er historien om J ens Bang; den giver det gamle hus, vi alle 
beundrer i Aalborg, en særlig interesse. 
Se på den kunstfærdige indgang lidt længere henne ad gaden; over 
den i en niche står en figur af en kvinde, det er Kristine Munk. 
Huset 17) tilhørte hendes moder, Ellen Marsvin, to figurer bevogter 
døren, der er dateret 1616, måske er det Ellen Marsvin og faderen, 
Ludvig Munk. Rundt om Kristines hoved sværmer en flok bier -
murbier - der, så længe man kan huske, har bygget deres boliger i 
muren bag hendes hoved, et behageligt naboskab! 
Hvis man bryder sig om at se en ældgammel døbefont med årstallet 
1166 tydeligt aftegnet i den tilhuggede granit, står der en af kolossale 
dimensioner på gårdspladsen til det hus, hvor Wrangel boede; der 
er uhyrlige figurer på den, keruber med ansigter så brede som Wilt
shireoste, og svin, eller også er det andre dyr, hvis haleduske folder 
sig ud som fuldt udsprungne liljer. 
Ved den lille havn, der fornylig er blevet færdig, står det gamle slot, 
sandsynligvis ikke det samme i hvilket kong Hans blev født, men 
dets efterfølger, en faldefærdig bygning, der engang var omgivet af 
voldgrave, som nu er fyldt op. Set fra gårdspladsen ligner slottet 
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Østerågade i Aalborg med D en gamle Svalegård til venstre og 'Jens Bangs Stenhus 
på vestsiden af åen. Tegning af Tom Petersen. 

mere en bondegård, alt er bindingsværk; i dette såkaldte slot fore
slog Guldberg og Juliane at indespærre dronning Caroline Mathilde, 
inden hendes forvisning til Celle, men den engelske regering ville 
ikke tillade det. Jylland har altid været tilflugtssted for damer, der 
var faldet i unåde: Kristine Munk, Reventlow-dronningen, de russi
ske prinsesser, så Caroline Mathilde og senere en anden berømt 
dame 18), der er for nær tilknyttet den nuværende kongelige familie, 
til at kunne nævnes. 
Der er megen travlhed på havnen, for Aalborgs kornhandel er stor; 
tidligere var det ål og sild, der var dens vigtigste handelsvare. Den 
pludselige gennembrydning af Aggerkanalen 19 ) i 1824 ud til Vester
havet ødelagde denne del af handelen. Sildene, som ønskede at se 
fremmede steder, ligesom englænderne efter afslutningen af den 
sidste krig, svømmede ud i åbent hav og befandt sig så godt i rigtigt 
saltvand, at de aldrig mere vendte tilbage til Limfjordens brakvand 
og Aalborgfiskernes net. Om denne kanal vil blive en fordel for 
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Jyllands handel er svært at sige. På søkortene er angivet en vand
dybde af otte fod, men for tiden er der knap fire, for kun få dage 
siden kom nogle skibe tilbage ude af stand til at sejle ud i åbent 
vand, efter at have ventet derpå siden december. 
Under bygningen af den nye havn stødte arbejderne på et skib af 
gammel oprindelse at dømme efter tømmeret; der lå det sort som kul 
foran dem, antagelig bygget på Skipper Clement's tid, da Aalborghus 
var omgivet af vand. Skipper Clement var af rang søofficer, som hans 
navn tyder på, og leder af de oprørske bønder, som i ondt og godt 
forblev trofaste overfor Christian Il. Clement stod i spidsen for dem 
mod adelen, der tyraniserede dem så vel som deres tilfangetagne 
konge. Frygtelig var bøndernes hævn, de myrdede og plyndrede på 
det skrækkeligste, og som anfører for de mange tusinde, besejrede 
Clement adelsmændene Banner og Rosenkrantz i slaget på Svenstrup 
Hede og tog derefter ophold i Aalborg. Næppe en herregård i Jyl
land forblev uskadt, de fleste nedbrændte til grunden. Skipper Cle
ment blev senere fordrevet af Rantzau og slået i kampen om Aalborg
hus, taget til fange i en mose fire engl. mil fra byen, i Storevorde 
sogn, ført til Kolding og der dømt til hjul og stejle for tilsidst at 
blive halshugget. 
Selv op i nutiden er en bonde i Storvorde sogn fri for at betale enhver 
form for skat af sine jorder, det var en begunstigelse givet af den 
danske konge; denrie skulle gælde for evigt, fordi Clement*) var 
blevet fanget levende på denne gård 20). 

Vi mangler nu kun at besøge Frue Kirke 21), et bygningsværk fra 
begyndelsen af det 12. århundrede, hvis rundbuede indgangsportal 
er et højst bemærkelsesværdigt eksempel på den tidsalders arkitektur. 
Billedhuggerarbejdet er ejendommeligt og af tidlig oprindelse, et 

*) I den brevsamling"'), jeg før har hentydet til, findes der endnu adskillige breve, 
vekslet mellem kong Christian og Skipper Clement, i et af dem takker monarken 
Clement og hans fæller for deres tro tieneste og opfordrer dem til at tage til 
Skotland for at skaffe hjælp. Senere beder Clement i et brev af 31. dec. 1525 
kongen om at sende forstærkning, underskrevet: ~>Fynd Rempe og Skipper 
Clement, Deres trofaste og underdanige tjenere, samt Skipper J ackmyn«. Tro
faste tjenere var de over for deres plagede herre, men de voldte, som vi alle ved, 
en umådelig mængde fortræd i Jylland. 
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kunstværk i lighed med kong Gorms runestene i Jelling; dragen er 
der også, som det er almindeligt på alle ornamenter fra den tid. Deg
nen foreslog, at vi skulle se ))Nordmændenes grave(( 22 ) ·-- som han 
kaldte dem - eller snarere kister; ifølge eksisterende optegnelser er 
det bevist, at de er begravede her. Sigurd Slemmedegn, en norsk 
konge, led skibbrud ud for Aalborg i 113 9 og overvintrede her. Det 
følgende år blev han dræbt i en eller anden kamp mod Harald Gille
sen, og det fortælles, at han led en frygtelig død. Hans venner bragte 
hans lig til St. Maria Kirke og begravede det der, således som kirkens 
præst, Kield Kalff, bevidnede. Så er der Olaf et eller andet- endnu 
en bemærkelsesværdig person fra den tid, tror jeg nok - der ligger 
ved siden af Sigurd. I kapellet stod så mange Skeel'er og Been'er 24), 

der må have været mægtige folk på den tid, hvis man skal dømme efter 
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deres våbenskjold, at Nordmændenes tunge egekister næppe var 
at se. 
Gravkapellet under det, Nordmændene ligger i, benævnes det Høg' 
ske Kapel, og her kan man se et af de smukkeste monumenter fra 
renæssancen, der overhovedet eksisterer; det er udført 1647 til minde 
om Erik Høg til Bjørnholm, en af Christian IV's stormænd, og hans 
hustru Sophie Lunge. 11Den ædle ridder og hans velbårne frue« er 
repræsenteret ved figurer i nicher, som udenom er prydet med or
namenter, hvori deres 16 våbenmærker er anbragt; de udgør Jyl
lands bedste adel. 
( Marrya t anvender her i sin rejsebeskrivelse flere sider på at fortælle 
'om slægten Høg's mange medlemmer. Oversætterne har ikke ment 
dette havde almen interesse og har derfor udeladt dem). 

29. juni 1959. 

Vi skulle med færgen ved seks-tiden for at møde posthestene i 
Sundby, en lille landsby, der ligger op ad skråningerne på den anden 
side af fjorden. Fra højderne har man en fortræffelig udsigt over 
Aalborg med dens to kirketårne og havnen- et indtagende skue. Til 
ære for os havde postmesteren opstøvet en udslidt berlinervogn, som 
vi afslog, hvorfor tre kvarter gik med at finde en anden; og da denne 
vogn endelig kører frem, er den lille og smal. Der er ikke andre mu
ligheder, den store vogn har været under reparation siden december. 

Sulsted 
Vi kommer forbi Sulsted, i hvis landsbykirke herr Jacob Høg 25 ) til 
V an g hviler imellem sine to hustruer - Vang er den tilstødende 
herregård mellem træerne. Præsten i Sulsted, Møller var hans navn, 
meldte sig sammen med sin broder, præsten i Vadum, som frivillige 
under Holstenoprøret i 48 og 49 for at kæmpe for deres land, og 
begge opnåede rang af kaptajn. Så godt udmærkede de sig, at den 
kommanderende general ved deres fratrædelse og tilbagevenden til 
præstegerningen sagde, at dersom det blev nødvendigt, ville han 
igen bede om deres hjælp. Da vi kører gennem Aistrup krænger vor 
rådne vogn pludselig over; et hjul flyver af og ud falder vi - jeg 
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selv på alle fire som en kat- den røde postdreng tumler om som en 
kegle med ansigtet ned i vejstøvet. Atter en times forsinkelse. 
Vi besøger kirken og lægger mærke til det gamle, udskårne galleri 26 ) 

foran korbuen, en gave fra Peder Munk og Karen Skeel. Der er 
Jørgen Billes grav 27 ), en ondskabsfuld gammel sjæl må han have 
været, siden den højrøde kappe i hans kiste kan være så urolig. Der 
ligger den, en kappe, der er 150 år gammel med brede flige og borter. 
Hver gang den nærliggende herregård 28) skifter ejer, siges kappen 
at forlade kisten, liste sig af sted til gården, vandre hvileløst omkring 
og vise sig uventet alle vegne - ved middagsbordet, ludende sig over 
en lænestol, daskende sine flige i ens ansigt i de lange gange- bestemt 
nægtende at holde sig i ro, førend den nye ejer personligt har bragt 
den tilbage til dens tidligere hvilested. 

Tise. Vildmosen 
Vi har nu fået forbundet vore smårifter og ordnet vort tøj, inden vi 
går ind på en kro for at få noget at spise, og så spadserer vi videre. 
»Drej mod vest((, siger postillonen, »og så mod syd-øst((, Jyderne 
bestemmer alting ved hjælp af kompasset; vi retter os efter beskeden 
om at gå mod vest, men sætter os så på en skråning, indtil vognen 
kommer, da vor erfaring har lært os ikke at gå for langt væk. En 
kedelig køretur ad en bivej fører os til Tise, hvor vi ved at køre op til 
kirkegården har udsigt over Vildmosen- den største mose i Jylland, 
hvis ikke i Europa - igen en af istidens eftervirkninger, udtørret og 
lige som andre steder efterladende en snavset sort plet på naturens 
skønne ansigt. Så langt øjet rækker og endnu længere breder en uhyre 
mosestrækning sig, sjældent befærdet af andre end jægeren på jagt 
efter urfugle, og han må springe fra græstue til græstue; skulle han 
miste fodfæstet, så Gud nåde ham - han synker ned i mudder og 
dynd, for måske aldrig at komme op igen. 
På kirkegården så vi igen mange af disse gravmæler af træ - råt til
huggede træstammer - der oftest ses på gamle kirkegårde, hvor de 
er anbragt over en rangsperson. Vi ser nu ikke flere af de store grav
monumenter, her er små græsbevoksede høje ligesom på en engelsk 
landsbykirkegård. Kirken er helt nykalket, som kirkerne synes at 
være på denne årstid. Ved indgangsdøren ligger en sort ligsten, hvor-
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på der er udhugget et stort sværd, som man brugte dem på Knud den 
Helliges tid; stenen er til minde om en eller anden død kriger; måske 
ikke fordi han var hellig, men på grund af hans byrd, blev det tilladt 
at hvile i fred ved kirkens indgang. En arbejder, der var beskæftiget 
med en reparation af kirken, pegede over imod Børglum Kloster og 
berettede historien om dens grundlægger"!1

), Knud den Hellige; han 
kunne det hele på fingrene. I al almindelighed er danskerne velbe
vandrede i deres eget lands historie. Vi kommer gennem landsbyen 
Tise, der ligger lunt i ly ved bakkens fod - husene, der er meget 
lave med små vinduer, synes at dukke sig for vinden. 

Slutning 
Det Schimmelmannske Palæ 16. april 1860. 
Min rejse er nu til ende, for i morgen skal vi forlade København. 
J eg har efter min bedste overbevisning nedskrevet, hvad jeg har set, 
hvad jeg har besøgt og mine indtryk. Mine vandringer gennem kon
geriget Danmark har været af største interesse. Alligevel, læg mærke 
til det, anbefaler jeg ikke denne tur til alle og enhver. Den tungsin
dige unge mand- na moustache naissante « (med begyndende over
skæg) - der lige er færdig med sin skole eller skal på ferie efter en 
hård militærtjeneste eller har udsigt til en præstegerning på landet, 
kan udnytte sin tid på en meget bedre måde. Lad ham besøge Kø
benhavn i to dage, så fiske sig vej op gennem Norge, rejse hurtigt 
ned gennem Sverige, svælge i champagne - mere Cliquot - i St. 
Petersborg, han vil ikke få den andre steder, købe turkiser fra ta
terne i Moskva - de vil dog alle blive grønne en uge efter - drage 
videre til Konstantinopel, sætte næsen indenfor i et harem og blive 
beskudt, som han senere vil fortælle, videre, videre, undgå ophold 
undervejs, løbe hornene af sig, rundhåndet - ikke letsindigt - for 
siden at vende tilbage til sit eget land og n gøre sin pligt i det embede, 
som det har behaget Gud at tildele ham((. 
Men de lidt ældre, som har været alle vegne og alligevel ikke oplevet 
noget, som afskyer at blive hvirvlet gennem de pæne egne af Europa 
for fornøjelsens skyld af et lokomotiv og som hader de tyske kurbade 
og deres ugudelighed; de, der føler, at de ved og kan bedømme, hvad 
der er stort og smukt i denne verden, og som kan tillade sig - uden 
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at miste værdighed - at glæde sig over noget, der måske ikke er før
sterangs, og som kunne lide at køre gennem et land, at studere dets 
historie, dets skikke og dets legender; de, der er tilfredse med at tage 
folk, som de er, og foretrækker høflig, venlig behandling og rimelige 
priser i stedet for smigrende underdanighed og udplyndring, til så
danne mennesker kan jeg med god samvittighed love megen glæde, 
mange interessante oplevelser- særlig i forårstiden-på deres rejser 
gennem det ældgamle Jylland og de frugtbare havomkransede øer 
i det danske arkipelag. 

Noter: 
1) 1672 købte Claus Olufsen Daa gården Næs og døbte den om til Daasborg. Efter 

hans død, 1678 (han blev dræbt af et skud, affyret af en formummet rytter) 
overtog hans hustru, Sophie Amalie Lindenov, Daasborg, der den 31/1 1681 
blev ophøjet til baroni under navn af Lindenborg imod løfte om at indsætte 
Christian V's søn, grev Christian Gyldenløve som arving. Hun døde 1688, 
hvorpå baroniet tilfaldt den nævnte Gyldenløve til Samsø og hans efterkom
mere, som 1753 solgte det til grev Adam Gottl. Moltke til Bregentved, der 
allerede i 1762 videresolgte godset til baron Hcinr. Carl Schimmelmann, der 
18/6 1781 fik det ophøjet til grevskab. 
J. P. Trap Danmark. 5. udg. bd. VI side 1106. 

~) Flynderborg: Denne borgs beliggenhed har man påvist ved de såkaldte Anker
smedebakker lige syd for Helsingør på den gamle jernbanevolds plads. At der 
allerede i 1289 har ligget en by og en borg her, kan man læse hos Arild Huit
feldt (rigskansler og historiker l .1'46-1609). Han beretter, at den norske konge, 
Erik Præstehader, i dette år overfaldt byen Helsingør, og at byens befolkning 
flygtede ind i »Flynderborg"· 
J. P. Trap Danmark. 5. udg. bd. III side 66. 

3) Richard Løvehjertes borg nær Rouen. (gaillard = munter). 
4) Guldharald: Sønnesøn af <:;orm den Gamle og søn af Knud Dana-ast; hans 

egentlige navn var Harald Knudsøn, men han fik sit tilnavn efter de rigdomme, 
han havde samlet sig i Irland og England. 
Politikens Danmarks Historie bd. II side 246. 

5) »Det kongelige Museum for nordiske Oldsager" blev i 1854 overflyttet til 
Prinsens Palæ fra Christiansborg Slot, der siden 183 2 havde huset genstandene 
fra »Det gamle Kunstkammer<C. Før den tid befandt tingene sig på Trinitatis 
Kirkens loft. Nationalmuseet fik først sit nuværende navn 1892. 
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6) Aalborg Domkirke, Sankt Budolfi, har en historie, der må søges langt nede i 
jorden. Under den hvidkalkede, gotiske teglstensbygning fandt man ved ud
gravninger i beg. af 1940 rester af formodentlig tre ældre kirker. Allerede i 
1000-tallet har her stået en kirke, hvis værnehelgen, den eng. St. Burulf vidner 
om, at kirken må være blevet opført, medens kontakten med England var stærk. 
148 danske bykirker, side 261. 

7) En imponerende række af anselige gårde, der lå omkring Gl. Torv, langs Øster
og Vesterå og i hele den indre by, gav stedet en arkitektonisk interesse og en 
skønhed, som nu desværre næsten er gået tabt. Den ejendommeligste middelalder
bygning var det ved den vestre ende af Gl. Torv beliggende gotiske stenhus, i 
hvilket kong Hans efter et uhjelmet sagn skal være død, og som derfor gik 
under navnet »Kong Hans' Gaard" dog med større ret kaldet »Toldergaarden", 
da den under Christian II kendte tolder Hans Bartholomæussen har ejet og 
muligvis opført det. Huset blev nedrevet 1871 for at give plads til Diskonto
bankens bygning. 
J. P. Trap Danmarie 5. udg. bd. VI side 872. 

8) Kong Hans døde formodentlig på det daværende middelalderslot, der lå i byens 
sydlige udkant, hvor den nuværende politistation ligger. 
J. P. Trap Danmark. 5. udg. bd. VI side 831. 

A) I 1490 afsluttede Danmark en freds- og bistandstraktat med England, hvorved 
englænderne bl. a. modtog en lang række privilegier i danske købstæder. De fik 
ret til at oprette deres egne kompagnier med udstrakt selvstyre. 
Politikens Danmarks Historie, bd. V side 95. 
Marryat bruger det eng. ord: aldennan. På gl. dansk: Alderman, der senere 
bliver til oldermand. Ovs. anm. 

10) Kaminen, der nu står på Nationalmuseet, er af malet sandsten og bærer tolder 
Lucas Hansens og hustru Cathrine Calows våbner (c. 1665). 
J. P. Trap Danmark. 5. udg. bd. VI side 872. 

11) »Protectio Domini, fundamentum stabile" betyder: Til beskyttelse for Herren, 
en solid grund. 

12) Frederik V's første og meget populære dronning, død 17 51. I l 7 52 ægtede han 
Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbiittel. 

13) Den såkaldte nSvalegaard", en rigt udstyret renæssancegård fra beg. af 17. årh., 
nedrevet i 1873. 
J. P. Trap Danmark. 5. udg. bd. VI side 872. 

") Gerard (Gerrit) Dou (Douw) , (1613-1675) holl. genremaler, elev af Rem
brandt. Han skildrer navnlig den stilfærdige syslen i et jævnt borgerhjem. Bil
lederne er omhyggeligt malede i varme rustrøde, vissengrønne og gulbrune 
farver. 

15) Mieris, holl. malerfamilie, betydeligst var Frans van Mieris den ældre (1635-
1681). Elev af Dou, som denne maler han minutiøst udarbejdede kabinetstykker. 
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16 ) 1644; det var oberst Wrangel, der opførte den efter ham opkaldte bro over 
Østerå . 
J. P. Trap Danmark. 4. udg. bd. V side 537. 

17) Østerågade 25, borgmester Jørgen Olufsens 1616 opførte stenhus, der med 
urette kaldes nEllen Marsvins G aa rd «. En høj stentrappe fører op til en 
sandstensportal, der er forsynet med renæssanceornamentik og to Hermer. 
I en niche er anbragt en i træ udskåret damefigur i dragt fra 17. årh.'s 
første del. 
J. P. Trap Danmark. 5. udg. bd. VI side 868. 

18) M arryat tænker her sikkert på Frederik VII's moder, Charlotte Frederikke af 
Mecklenburg-Schwerin ( 1784-1840) . Hun var Christian VIII's første hustru, 
men de blev skilt i 1810, da hun forelskede sig i sin sanglærer, Dupuy. Hun 
tog ophold i palæet i Horsens, hvor hun holdt et lystigt hof til 1829; sine sidste 
år levede hun i Rom. 

10) Aggerkanalen opstod ved en stormflod 1825, da havet gennembrød Aggertan
gen; den tiltog i dybde og bredde, og sejladsen var livlig i 1850'erne, da dybden 
var 21/2 m, men da Thyborønkanalen dannedes i 1863 ved en anden stormflod, 
tilsandede A. og forsvandt 1877. 

20) Bonden Esbern Nielsen fra Store-Vorde fangede Skipper Clement, da denne 
flygtede fra Aalborg i dec. 1534. 1539 gav Christian III ham til belønning en 
krongård i Store-Vorde, fri for alle afgifter. 
J. P. Trap Danmark. 5. udg. bd. VI side 1018. 

21 ) Marryat besøgte den gamle Vor Fme Kirke, tidl. kaldet St. Maria Kirke, der 
blev bygget 1116; den var i 1877 så forfalden, at den blev revet ned med und
tagelse af tårnet og det Skeel 'ske Kapel på nordsiden. Den nmndbuede ind
gangsportal «, Marryat taler om, var dengang nordportalen, men er nu anbragt 
ved hovedindgangen mod vest. En stor del epitafier og ligsten blev fjernet ved 
kirkens ombygning. 
148 danske by kirker s. 258-261 og Aalb. Bys Hist. II s. 115. 

22) To norske kongsemner siges at være blevet begravet i kirken. Sigurd Slembe 
efter drabet på ham i 1139, og Olaf Skafhauge efter at han som flygtning døde 
i byen 1169. Der er dog ikke fundet spor efter de norske tronprætendenters 
begravelser. 
148 danskebykirker s. 258-261 og Aalb . Bys Hist. II s. 123. 

23) Marryat refererer sikkert til C. F. Allen's bog: Breve og Aktstykker til Oplys
ning af Christiern den Anden og Frederik den Førstes Historie. Den udkom 
i København 1854. Denne bog bygger på Christian II's udenlandske arkiv 
eller den såkaldte Miinchcnske Samling. 
Marryat bytter lidt om på dato'erne for de to nævnte breve. Det første er fra 
31. dec. 1525, det andet er afsendt fra Amsterdam 5. juli 1526 og underskrevet 
af de tre skippere. 

s 
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24 ) Marryat har set epitafiet over Ove Lunge til Odden, hvorpå der ifølge Eric 
Pontoppidan, Tomus l, side 243 læses: »Under denne Steen hviler Ove Lunges 
Been o. s. v.cc, og sikkert ment, at Been var et adelsnavn. 

~;') Må være: Just Høg til Vang, hvis ligsten fra 1626 nu findes i kirkens tårnrum. 
Det var Just Høg der i 1548 bekostede kalkmalerierne på de dengang nylig 
opførte hvælvinger. De blev udfort af Hans Maler fra Randers. 
J. P. Trap Danmark. 5. udg. bd. VI side 966. 

2G) Marrya t må tage fejl af Aistrup kirke og Tise kirke. I sidstnævnte findes nemlig 
en prædikestol i rig renæssancestil, en af de ganske få i landet, der endnu står 
som pulpitur tværs over korbuen, skænket af Peder Munk og KarenSkeeli 1586. 
J. P. Trap Danmark. 5. udg. bd. VI side 336. 

2;) Jørgen Billes (t 1736) grav har Marrya t set i Aistrup kirke. 
2B) Gammel Vraae. 
29) Knud den Hellige opholdt sig på Børglum i l 086, da vendelboerne begyndte 

opstanden mod ham. Børglum var allerede på den tid en kongsgård. 
J. P. Trap Danmark. 5. udg. bd. VI side 326. 



Brandtaksation på Sohngaardsholm i 1 7 6 8 
Af'}. 'Jeppesen 'Jensen. 

Ved arkivstudier på Landsarkivet i Viborg for nogle år siden, hvor 
det gjaldt indsamling af materiale til en mindre afhandling om Sohn
gaardsholm, stødte jeg i Aalborghus amts arkiv på en syns- og tak
tionsforretning fra 1768 med en udførlig beskrivelse af gårdens 
bygninger. 
Af pladsmæssige grunde kunne denne beskrivelse ikke medtages i 
nævnte afhandling. Efter nærmere overvejelse forekommer materia
let imidlertid at have så megen kulturhistorisk værdi og formodet 
interesse for en kreds af årbogens læsere, at det berettiger til publice
ring på dette sted. 
I det gamle landsbysamfunds lokale vider og vedtægter var der som 
regel indføjet en bestemmelse om, at hvis en af landsbyens bønder 
blev hjemsøgt af ildsvåde, var de øvrige grander forpligtet til at 
hjælpe den brandlidte med arbejde, penge eller andre fornødenheder. 
Så godt som alle landsbyens bønder var dengang fæstere, og da en 
fæstegårds bygninger som regel var godsejerens ejendom, påhvilede 
genopbygningen efter brand derfor ham. Var en brand således ikke 
den helt store økonomiske katastrofe for en fæstegårdmand, selv om 
det naturligvis kunne være alvorligt nok at miste indbo og private 
ejendele, så kunne det derimod for herregårde og selvejere være 
ensbetydende med økonomisk ruin, når gården nedbrændte, idet der 
ikke fandtes nogen form for brandforsikring. 
I Nørrejylland blev der ganske vist 17 58 oprettet et nBrandsocietetcc 
for herregårde og selvejere samt møller og kroer, men uvist af hvil
ken grund fik denne forsikringsform kun en kort levetid. Større 
betydning fik derimod en kgl. anordning af 13. j an u ar 17 61, hvor
efter det blev påbudt, at der skulle oprettes brandforsikringsselska-
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her i alle landets købstæder. I disse selskaber kunne også landbyg
ninger forsikres, men det stod landboerne frit for, om de ville have 
forsikret eller ej. 
Det var dog især efter kgl. anordning af 29. februar 1792 om opret
telse af en ))Almindelig Brandforsikring for Landet i Danmark«, at 
der kom gang i forsikring af landbygninger, selv om det stadig var 
en frivillig sag. Først da det store salg af bøndergods til selvejendom 
satte ind omkring 1800, blev det overalt almindeligt med brandfor
sikring af landbygninger. Det har vel ganske enkelt været et krav fra 
de pågældende panthavere, at de prioriterede ejendomme skulle 
brandforsikres. 
Som nævnt var interessen for de første brandforsikringsselskaber 
meget beskeden, og det har formentlig først og fremmest været de 
mest driftige og fremsynede godsejere, der har benyttet denne nye 
foranstaltning. Til denne kategori af godsejere må konferensråd 
Johannes Benzon til Sohngaardsholm uden forbehold henregnes. I 
de 44 år (1740-1784), han besad gården, viste han sig på mange om
råder som en foregangsmand. Det kan derfor heller ikke undre, at 
han som en af de første har haft øje for den store fordel, der lå i at 
få det anselige bygningskompleks assureret. Man behøver blot at 
kaste et blik på beskrivelsen af hovedbygningen, dens indretning og 
indvendige udstyr, for at danne sig et indtryk af hvor betydelige 
værdier, der her var tale om. 
I det følgende bringes taksationen i sin fulde udstrækning og med 
bibeholdelse af den originale retskrivning. 

n Anno 1768 den 27. October er af os undertegnede 3 Haandværks
mænd Christen Amdisen, Tømmermand boende i Nørre Tranders, 
Søren Michelsen, Muurmester boende i Sønder Tranelers og J ens 
Justsen, Snedker boende i Gug, efter Højvelbaarne Hr. Conference 
Raad Johannes Benzon til Sohngaardsholm hans Begiæring og For
langende bleven foretaget lovlig Syns- og Taxations Forretning over 
bemelte Sohngaardsholms Hoveelgaards Bygninger, beliggende i Vi
borg Stift, Aalborghuus Amt og Fieskum Herret, i Henseende til, at 
Højbemelte Hr. Conference Raad Benzon agter at villade denne sin 
Hoveelgaards Bygninger indbefatte under Kiøbstædernes Brandfor-
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sikrings Anordning af 13. Januar 1761. Hvilken Syns- og Taxations 
Forretning i Overværelse saavel af velædle Hr. Bye- og Herreds 
Foged Johan David Conradi, som Hr. By e- og Herrets Skriver Poul 
Rich fra Nibe, efter vores bedste Skiønnende er foretaget og fuld
ført saaledes som følger: 

Sohngaardsholms BorgeGaards Bygning: 
l. Det østre Huus i Borgegaarden er af Eege Tømmer, Muur og 

Bindingsværk og teglhængt af 39 Fags Længde foruden en Over
bygning paa Huset paa 5 Fag, med Altan ud til Gaarden, overalt 
med store engelske Vinduer forsynede. I Synderende 2 Qvist
kamre paa 5 Fag, smukt malet med Oliefarve, og det andet lige
ledes paa Lærret skildret med Saftfarve 1), og Loftet underneden 
beklædt. Derved en stor Sal paa 10 Fag, overalt panelleret og 
ovenpaa beklædt med smukt Papirbetræk 2

), Loftet og Forpanelet 
med videre smukt malet, skiideret og forgyldt, og over Skorste
nen forgyldte Zirater med Spejlglas og Lysarme. Derved et Ca
binet, 3 Fag med Glasdør ud til Haven, Panel og derover paa
klædt med Papirbetræk, smukt skildret og malet med Forgyld-
ning, samt Loftet beklædt og et stort Skilderi i Midten. · 
Ved den vestre Side af Cabinettet er Forstuen med Trappe op 
til Overstuen. Derved en Stue paa 5 Fag, panelleret og betrukket 
med Støvværk 3 ) uden om Panelet, overalt smukt skildret og 
malet. Derved en Stue 4 Fag, panelleret og klædt med Papirs 
Betræk, smukt malet samt gibset under Loftet. Ved denne Stue 
er 2 smaa Kamre, hvoraf det ene er et Halvtag U d bygning paa 
5 Fag. Derved et Sovekammer med Alcove paa 5 Fag, beklædt 
med Skilderier uden om Panelet, Loftet underklædt med Fie! og 
Lærret og overalt smukt malet. 
Derved 3 Kamre paa 7 Fag, det ene med Voxdug beklædt, og 
under Loftet med Lærret. Og det andet smukt skildret og malet. 
Ved samme Kamre en lang Gang med Dør ud til Haven, og der
ved et udbygget Commoditet 4 ) paa 2 Fag. Gør i alt 3 9 Fag, som 
i det mindste med det tilbyggede Halvtag iberegnet, bør taxeres 
for 60 Rdl. for hvert Fag, er 2 340 Rdl., samt de 5 Fag Overstue 
a 20 Rdl., er 100 Rdl., gør 2.440 Rdl. 
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2. Det nordre Huus i Borgegaarden er de 19 Fag paa den ene Side 
af Ecg og Resten af Fyr, alt Mur og Bindingsværk og teglhængt, 
og indrettet til 2 Pigekamre, Viin Kielder, Opgang til Loftet, 
Kokken, 3 Gæstekamre, hvoraf de 2 er betrækkede med Støv 
værk og uden om panelede og malede, og det tredie med Papirs 
Betræk panellet og malet, samt nok et Urøds Cammer;;), og gaar 
en lang Gang med syndre Side igennem dette Hus, som bestaar 
af 24 Fag foruden et Halvtag til Commoditet og et lidet Kammer 
ved Vester Ende. Hvilke H Fag taxeres med Halvtaget iberegnet 
for 40 Rdl. hver Fag, er 960 Rdl. 

3. Ved Nordre Sidt af bemelte Nordre Huus en Udbygning af Eege 
Tømmer, 1\:luur- og Bindingsværk og teglhængt, indrettet til 
Fadebord og Bagestue, med Kielder under, er 5 Fag, taxeret a 
Fag 30 Rc1!., er 150 Rdl. 

4. Fra bemelte Udbygning og til Nordre Ende af det østre Hus et 
for nogle Aar siden af nye opbygget Huus af Fyr, Muur og Bin
dingsværk og teglhængt. Indrettet til Brøggers og 2 Kamre, be
staaende af 12 Fag. Taxeres a Fag 30 Rdl., er 360 Rdl. 

5. Det Syncire Huus i Borgega arden, af Fyrtømmer, Mur og Bin
dingsværk og teglhængt. Indrettet til Fogdens Cammer, Tiener 
Cammer, Borgestue, Gevext Stue!i), Fremmede Folks Cammer, 
Mejeripigernes Cammer, 2 Mælkestuer, Mejeri, Brøggers og en 
Port paa Vester Side af samme Hus ud til Baggaarden. I alt be
staaende af 30 Fag, taxeret a 30 Rdl. Faget, er 900 Rdl. 
Imellem Borge- og Ladegaarden et nyt, malet Stakitværk Foed 
og Stolper af Eeg, bestaaende af IO store Fag, og en Bro med 
Eege Reckværk, alt taxeret for 50 Rdl. 

Ladegaardshusene: 

6. Den nordre Stald er af Fyr-Tømmer, murede Vægge med Straa
tag og Loft over, i den østre Ende 2 Staldkamre og et til Heste
tøj. En Stald med Spiltove paa den nordre Side til 17 Bæster, og 
i hver Ende til een Hest, samt en dito Stald med Spiltov paa begge 
Sider til 12 Bæster, og et Hakkels Cammer i Vester Ende. I alt 
29 Fag, taxeret a Fag 20 Rdl., er 580 Rdl. 
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7. Den Syncire Stald, som dels er af Eeg og dels af Fyrretømmer 
med murede Vægge og Straatag samt Loft over, indrettet til 
Rulle- og Bødkerstue, Følst<ild, HakkeJs Lo, Stald til 15 Bæster 
og Vognhuus, bestaar af 19 Fag, taxeret a Fag 20 Rdl., er 3 80 Rdl. 

8. Den store Kornia de, hvoraf al U dskuds Tømmeret i begge Sider 
og øster Ende er af tyk og stærk Eeg, og det indvendige af Fyr 
Tømmer, murede Vægge og Straatag. Den Vestre Ende med en 
tyk Grundmur forsynet, som for fa a A ar tilligemed l O Fag til 
Laden er sat, bestaar af 54 Fag, som i Henseende til den større 
Høide og Bredde, ej ringere - tilligemed de 11 Fag Halvtag ved 
Nørre Side til Svine Sti - kan taxeres end 50 Rdl. hver Fag, er 
2.700 Rdl. 

9. Det vestre Øxenhuus er af Fyrre Tømmer, murede Vægge og 
Straatag, hvoraf de 11 Fag næst ved Laden er Kasthuus 7), Port, 
Ladefoged- og Materialkammer, med Loft over og Fielgulv i 
Kasthuset. De øvrige 31 Fag er til 100 Kiøer og Foerbaas samt 
Kalvestier. I alt 42 Fag, taxeres a Fag 20 Rdl., er 840 Rdl. 

l O. Et Øxen Hu u s synden i Ladega arden, hvoraf 15 Fag er Eege 
Tømmer, og 11 Fag, som for faa Aar siden af nye er opbygt, 
Fyrretømmer, alt med murede Vægge og Straatag, hvilke 26 -Fag 
indrettet til Fæe Høveder, Faarebox og Material Huus, taxeres 
a Fag 20 Rdl., er 520 Rdl. 

11. En Korn Lade Synden i Ladegaarden, som for nogle Aar siden af 
nye er opbygt, er Fyr Tømmer med murede Vægge og Straatag, 
deraf 29 Fag til Kornlade og Tærskeloe, og 8 Fag til Port, Ma
terialhus og 2 Snedkerstuer, i alt 3 7 Fag a 20 R dl., er 7 40 R dl. 

12. Et Øxenhus øste r i Ladega arden, hvoraf en Dee l er Eege- og en 
Del Fyr Tømmer, med murede Vægge og Straa Tag. Indrettet 
til Faaresti, Port igennem til Bagga arden. V æddersti, Stald til 
50 Stude og Foerbaas i Enden. Bestaar af 26 Fag, og taxeret a 
Fag 20 Rdl., er 520 Rdl. 

13. Et bred Øxenhuus med Underslag 8) igennem, staaende inde i 
Ladegaarden imod den Syncire Side, alt af got Eege Tømmer 
med murede Vægge og Straatag, bestaaende af 29 Fag indrettet 
til 104 Stude og Foerbaase i Midten. Taxeret a Fag 30 Rdl., er 
870 Rdl. 
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14. Ved den Øster Ende og SyndreSide af dette Huus 6 Fag Vogn 
Hus, for faa Aar siden bygget. Taxeret a Fag lO Rdl., er 60 Rdl. 

15. Et Huus i Baggaard en, som for nogle Aar siden er bygt til Tørv 
og Lyng, af Fyr Tømmer meJ murede Vægge og Straatag, be
staaende af 14 Fag a l O R dl., er 140 R dl. 

16. Et Hus i Baggaarden til smaa Creaturer og Have Materialier, 
ligeledes for nogle Aar siden bygt af Fyr Tømmer med Loft 
over de 9 Fag, klinede Vægge og Straa Tag, bestaaende af 12 Fag 
a 5 Rdl., er 60 Rdl. 
Giør 110 Fag Hus paa Borgegaarden og 294 paa Ladegaarden. 
I alt 404 Fag Huus, som er taxeret for den Summa 12.270 Rdl. 

At denne Syns- og Taxations Forretning saaledes som anført er 
det retteste, Vi haver kundet skiønne, er bleven af os forfattet, 
bevidner vi med vores Hænders Underskrift. Datum Sohngaards
holm d. 27. October 1768. 
Christen Andersen Tømmermand 
Søren Michelsen Muurmester 
J ens J. J. S. siiger Justesen Snedker 

Som overværende efter Højvelbaarne Hr. Conference Raad 
Benzoos Begæring ved denne Syns- og Taxations Forretning, 
underskriver og attesterer sammes Rigtighed under vores Hæn
der og hostrykte Zigneter. Datum ut Supra. 
J. D. Conradi. P. Rich. 

Efter denne af Rettens Betiente Hr. Bye- og Herrets Foged Conradi, 
samt Hr. Bye- og Herrets Skriver Poul Rich fra Nibe udstedt og af 
skiønnende Haandværksmænd forrettede Syn og Taxation over min 
paaboende Hovedgaard Sohngaardsholms Borge- og Ladegaards 
Bygningers nuværende Beskaffenhed og Værdi, bedrager Taxations 
Summen sig til 12.270 Rigsdaler, hvorefter bemelte min Hoved
gaards Borge- og Ladegaards Bygninger til Brandhielps Nydelse 
eller Svarelse ved paakommende ulykkelige Tilfælde/: som den Al
mægtigste vilde afvende :/bliver indbefattet og forsikret i den Kongl. 
allernaadigste Brandforsikrings Anordning for Kiøbstæderne, af 13. 
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Sohngaardsholm. Oversigt på grundlag af en gammel tegning med daværende 
bygninger skraveret og skel punkteret. Med sort er forsøgt angivet nuværende 
bygninger. Nord angivet med pil. Tegnet af Vilhelm Bøgh. 

Januar 1761, hvis 20. Articul slig-t allernaadigst tillader. Thi ere fire 
ligelydende Original Gienparter heraf forfattet, hvoraf det eene til 
det Høj Kongl. General Told Kammer og Commerce Collegium i 
Kiøbenhavn, med Stiftsbefalingsmanden over Viborg Stift hans Paa
tegning forsynet, vorder indsendt. Den anden til Højbemelte Hr. 
Stiftsbefalingsmanden over Viborg Stift. Den tredie til Amtmanden 
over Aalborghuus Amt, og den fierde forbliver her ved Gaarden, 
ligesom og ved forbemelte Taxations Forretninger følger attesteret 
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Spccification fra Rettens Betiente over de her ved Gaarden efter 
Kongl. allernaadigste Resolution værende Brandredskaber, nemlig: 
En fuldkommen stor Sprøjte med Læder Slange. En Brand Stie med 
2 Brandhager og 12 Læder Brand Spande, som alt saaledes, i Følge 
Højbemelte General Told Kammer og Commcrce Collegii Skrivelse 
til mig af 29. Febr. indeværende Aar er bleven iagttaget og efter
kommet. 
Sohngaardsholm, d. 3. November 1768. 
J. Benzon. 

Højvelbaarne Hr. Conferents-Raad Benzon til Sohngaardsholm ved 
den af os overværende Syns- og Taxations Forretning over bemelte 
hans Hovedgaards Bygninger, hvorefter samme vorder assureret i 
den Kongl. allernaadigste Brandforsikrings Anordning for Kiøbstæ
derne af 13. Januar 1761, tillige haver forevist os at have anskaffet 
sig i Følge General Toldeammer og Commerce Collegii Skrivelse til 
ham af 29. Februar indeværende Aar følgende Brand Redskaber, 
nemlig: En fuldkommen stor Sprøjte med Læder Slange. En Brand 
Stige med 2 Brand Hager og 12 Læder Brand Spande. 
Sligt vorder herved efter Højbemelte Collegi Skrivelsers Tilhold for 
Fieskum Herret, hvorudi Sohngaardsholms Hovedgaard er belig
gende, under vores Hænder og hostrykte Zigneter attesteret. 
Sohngaardsholm, d. 27. October 1768. 
J. D. Conradi. P. Rich.<< 
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Noter: 
1) Saftfarve udvindes af forskellige plJnter, og lader grunden skinne igennem. 

Forskellige betegnelser som f. eks. "saftgrøn «. 

~) Papirbetræk = vægbeklædning af papir i modsætning til mere kostbare stoffer 
som gyldenlæder, lærredstapeter o. l. 

3) Støv Værk er vist ældre betegnelse for tapet. Ældre udtryk: >>Støv Betræk i 
Stuen«. 

') Et udbygget Commodiret er vel en mindre udbygning, evt. kloset. 

") Urøds Kammer = uryddeligt rum, pultekammer. 
6 ) Gevekst Stue = Væksthus, drivhus. 
7) Kasthus = hus eller Io, hvori kornet kastes (renses). Før rensemaskinen blev 

opfundet, skulle kornet kastes for at skille kornet fra avnerne, hvorefter det 
skulle over et sold (soldes). 

") Underslag = bjælke, tømmerstyldæ. Brugtes i ældre tid især om en vandret 
liggende drager eller rem, anbragt på stolper under bjælkelaget i en bygning. 

En Iwrt beskrivelse af bygningerne på Sohngaardsholm, foretaget i anledning 
af en tvangsauktion i 1810, findes i: J. Jeppesen Jensen: »Nogle blade af Sohn
gaardsholms historie«. 1963, side 30 ff. 





Gårdmandskoner fra Øster Sundby 
Af Svend B. Olesen. 

Juledag 1891 var der fødselsdagsgilde i gården matr. nr. 10 i Øster 
Sundby. Gårdmand og sognefoged Johannes Jensen havde inviteret 
samtlige byens gårdmænd og deres koner til fest. I aftenens løb blev 
det omtalt, at gårdmandskonerne i Storevorde var blevet 11taget af(( 
hos en fotograf i Aalborg. På spindesiden blev der hurtig enighed 
om, at det kunne være morsomt at følge deres eksempel, og da 
værten, der altid var med på en spøg, tilbød at befordre samtlige 
koner til Aalborg i sin charabanc, slog de til med det samme. Løftet 
blev dog ikke indfriet på stående fod. Tiden gik til hen sidst på vin
teren, før turen endelig blev fastsat tillørdag den 5. marts 1892. 
Da dagen oprandt, fik sognefogeden alle elleve koner stuvet sammen 
på sit køretøj og agede til Aalborg, hvor det muntre selskab sikkert 
har vakt behørig opsigt. Det har i al fald været kuskens hensigt. 
Turen gik ind ad Østerbro gennem Nørregade, Bredegade og Algade 
helt til Gravensgade og fortsatte så gennem denne gade og Bispens
gade for endelig at slutte ud for H. Tønnies' ejendom Nytarv nr. 8, 
hvor den højtidelige fotografering skulle foregå. 
På ovenstående fotografi ses resultatet af mesterens anstrengelser. 
Her som altid evnede H. Tønnies at skabe et velproportioneret bil
lede med såvel rytme som balance. Den rigt udskårne plint bryder 
på genial vis den ensformighed, der ellers let kunne have gjort bille
det kedeligt. Efter sigende skulle den tillige tilsløre, at konen bag 
den var i lykkelige omstændigheder, men det passer dårligt med tids
punktet for hendes 9 børns fødsler. 
H. Tønnies' bevarede protokoller oplyser udover dato og år for 
optagelsen, at den fotografiske plade har nr. 97917, og som det 
kunne forventes blev der bestilt 11 billeder, alle i stor størrelse 
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a 4 kr. lait 44 kr., som Søren Peen måtte lægge ud, da han afhentede 
billederne. 
Men nok så væsentligt er det at få rede på, hvem de elleve koner er. 
Det skal forklares i det følgende, hvor der tillige skal fortælles et og 
andet om deres ægtefæller og berettes lidt gårdhistorie fra Øster 
Sundby. 
Yderst til venstre på billedet sidder Else ']ensdatter. Hun var født i 
Storevorde den 19. august 1845 og gift med gårdejer og sogneråds
formand Thomas Sørensen, ligeledes fra Storevorde. De havde den 
21. juni 1869 købt gården matr. nr. 11 i Øster Sundby (nu Forårs
vej 3 7) af kammerråd Andreas Sørensen Thorn. Deres ægteskab var 
barnløst, og efter hans død den 21. maj 1912 gik gården i arv til hans 
søstersøn. Derom senere. Else flyttede til Løkkegade i Aalborg, hvor 
hun døde den l. april 1929. De ligger begravet i Nørre Trand~rs 
kirkegård. 
Stående bag Else Sørensen ses Christiane Nielsen Slwlborg. Hun var 
født i Øster Sundby den 20. maj I 868, og den eneste af samtlige, der 
var ugift pige, da billedet blev taget. Når hun alligevel er med, skyl
des det, at hun efter moderens dod var husbestyrerinde for sin fader 
Niels Christian Jensen Skalborg i gården matr. nr. 14 (nu Forårs
vej 17). Den 23. november 1897 blev hun gift og flyttede fra egnen. 
Bag plinten står Kirstine Winther Christophersen, født i Øster 
Sundby den 2 3. oktober 1868 og gi f t med gårdmand og senere sogne
foged J ens Peter J en sen fra Sønder Tranclers. De fik den 18. februar 
1890 skøde på hendes fødegård matr. nr. 12 (nu Forårsvej 29) og 
arvede senere matr. nr. 11 efter ovennævnte Thomas Sørensen, der 
var J ens Peter J ensens morbror. De flyttede til denne gård, som de 
gav navnet ))Thomasmincle", og en søn overtog nr. 12. Hun døde 
den 2 5. april 193 o og han den l. august 1942. De ligger begravet på 
kirkegården i Nørre Tranelers i samme gravsted som Else og Thomas 
Sørensen. 
Den næste i rækken er Karoline Sørensen (Lasgård). Hun var født 
i Sulsted sogn den 12. juli 1868 og gift med turens kusk gårdmand 
og sognefoged Johannes Jensen. De boede i hans fødegård matr. 
nr. l O, hvor hans slægt havde boet . i al fald siden begyndelsen af 
1600-tallet. Da de solgte gården, blev dens jord lagt under matr. nr. 
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Il gårdmandskoner fra Øs/er Sundby f otograferet 5/3 189?. /Jos H. Tmmies. 

Kopi: H . Clausen. Original hos P. Peen, Ø. Sundby. 

13 »Christiansminde « og alle bygningerne blev jævnet med jorden 
efter en brand, hvor man ifølge overleveringen brugte petroleum 
som slukningsmiddel! Gården lå mellem Forårsvej og Efterårsvej 
lidt længere mod øst end JJThomasmindecc med laden langs Forårs
vej. Efter salget af gården flyttede ægteparret først til Prinsensgade 
i Aalborg og senere til Skovbakkevej i Hasseris. De havde da 40.000 
kr. at tage renter af JJOg dem kan vi jo slet ikke bruge«, sagde Karo
line. Han døde den 17. april 1928 og hun den 11. august 193 5. Til 
Nørre Tranders kirke, på hvis kirkegård de ligger begravet, gav de 
en sølvkande til altervin. 
Foran Karoline Jensen sidder Kirstine Sofie Andersen, som var født 
i Klarup den 15. februar 1863. Hun blev først gift med Laurits Axel
sen i Herredgaarden matr. nr. 3 (nu Sommervej 13). Efter 2 års 
ægteskab døde han den 19. januar 1890. Hun var altså enke, da bille
det blev taget og ejer af gården, hvor hun havde sine svigerforældre 
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og svigermoderens mor, som var 92 år og sindssyg, på aftægt, hvilket 
var en stor belastning både økonomisk og psykisk. De gamle følte, at 
den kun 27-årige svigerdatter havde berøvet dem gården. Bedre blev 
det ikke, da hun i 1892 giftede sig med sin karl J ens Larsen Jensen 
(Borup). De måtte sælge den bedste halvdel af gårdens tilliggende 
for at kunne købe sig fri af aftægtsforpligtelserne. Under l. verdens
krig solgte de den yderst gammeldags indrettede og ikke særlig vel
drevne gård, hvoraf kun stuehuset blev stående. Dermed var også 
al denne gårds jord lagt under nChristiansminde((. Efter salget flyt
tede Borups, som de blev kaldt, til Louisegade i Aalborg og senere 
til Ingridsvej i Hasseris, hvor hun døde den 5. juni 1925 og han den 
2 7. februar 1944. De ligger begravet på Aalborg Almenkirke gård. 
Stående midt i billedet ses Mette Kirstine Rasmusdatter. Hun var 
født i Sønder Tranders den 20. april 1845 og således den ældste af 
de elleve. Hun var gift med gårdejer Thomas Pedersen Hjulmand i 
gården matr.nr. 7 (nu Aftenvej 25). Den havde de købt den 9. sep
tember 18 81. Af gårdens bygninger eksisterer kun det stærkt om
byggede stuehus. Nordmarken blev opslugt af nChristiansminde((, 
mens der af sønderlodden blev dannet de to mindre ejendomme øst 
for vejen til Nørre Tranders (nu Struervej 80 og 82). Thomas Hjul
mand døde den 2 3. februar 1922 og hans hustru Mette den l. april 
1928. De er begravet på kirkegården i Nørre Tranders, skønt de på 
deres ældre dage var bos a t på Hadsundvej i V ej gård. 
Foran sidstnævnte sidder Karen Pedersen Nørgård, der var født i 
Rold den 25. november 1860. Hun var gift med Søren Pedersen Peen, 
og var hans tredie hustru. De boede i gården matr. nr. 8 (nu Struer
vej 90), som de arvede efter hans moster Johanne Marie Sørensdat
ter, enke efter g-årdmand og sognefoged Mikkel Krog. Skødet er 
dateret 17. september 1887. Denne gård blev den 4. februar 1795 
købt til selveje fra Aalborg Kloster. Søren Peen var født i matr. nr. 6 
den l. september 1842. Han var en foregangsmand, der sad i sogne
råd og skolekommission, og var medstifter af Landbosparekassen 
i Aalborg, i hvis bestyrelse han sad i 42 år. Den sidste tid som 
næstformand. Karen Peen døde den 22. juni 1917 efter i nogle år at 
have været næsten blind. Søren Peen levede til den 15. september 
1928. De ligger begravet i det smukke familiegravsted på Nørre 
Tranders kirkegård. 
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Til venstre for Karen Peen står hendes svigerinde Ane Dorthea 
Pallesen, født den 14. juli 1857 på Rostrup Hedegård. Hun var gift 
med Søren Feens yngre broder Sørinus Pedersen Peen i gården matr. 
nr. 6 (nu Aftenvej 23), der siden den 12. maj 1800 havde været i 
slægtens eje, men helt tilbage til omkring 1700 boede der Peen'er i 
gården som fæstere. Sørinus Peen var en energisk mand, der faktisk 
gjorde gården til et lille, selvforsynende samfund. Han havde egen 
teglovn, hollandsk mølle, smedie og eget vandværk. I gårdens kælder 
indrettede han mejeri, og naturligvis havde gården et såkaldt hugge
hus, hvor han fremstillede og reparerede mange af de ting, der an
vendtes i gårdens drift. Han var ikke uden lune. Engang da en posi
tivspiller besøgte gården, så Sørinus lidt på ham og sagde så: 11 J a, 
jow. Hver har sit og ciraves med« . .i\1en ingen af egnens mange origi
naler gik tomhændet fra den gård. Ane Dorthea Peen døde den 23. 
januar 1922 efter nogle års sygeleje, og den 6. september 1926 døde 
Sørinus. På slægtens gamle gravsted på Nørre Tranders kirkegård 
står en smuk mindesten over dem. 
Foran Ane Dorthea Peen sidder Kirstine Marie 'Jensen Boelsmand. 
Hun var født den 29. august 1859 i gården matr.nr. 4 (nu Sommer
vej 4) som eneste barn af Kirstine Marie Nielsdatter og J ens Peder
sen Boelsmand. Efter sit bryllup med Severin Henriksen, født Aar
destrup den 3. april 185 6, overtog de hendes fødehjem ved skøde af 
19. juni 1889. I gårdens storstue blev børnene i Øster Sundby en 
kort tid undervist, indtil byens første skole stod færdig i 1894. Seve
rin Henriksen var en lun fortæller. En af hans historier lyder så
ledes: 
11Engang da mæ og Lång Lavst en awten cyklede hjem fra Aalborg, 
kam a te og kør på nøj forskrækkeli knoldret nøj, der åller vil' få 
end'. A stod så a' cyklen for at si etter, hvad de' ku' vær'. Og så so 
a jo te, a håd kørt långs ad Lång Lavst((. 
U n der l. verdenskrig solgte Henriksens gården til A. C. Christensen 
11Christiansminde11 og flyttede til den nordligste af de to ejendomme 
ved vejen til Nørre Tranders. Her døde Severin Henriksen den 2 7. 
maj 193 3 og hustruen den 29. november 1949, 88 år gammel. Også 
dette ægtepar er begravet på Nørre Tranders kirkegård. 
Den sidste af de stående koner er Mette Kristine 'Jensen. Hun var 

6 
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fodt i Talstrup i Næsborg sogn den 29. april 1866 og gift med Jens 
Larsen Corfitzen fra Gammel Hasseris. Den 15. februar 1890 købte 
de gården matr. nr. l (nu Aftenvej 3) af dennes ejer Niels lYladsen. 
Gården forsvandt faktisk ved anhg af motorvejen; men allerede 
længe før var dens nordmark solgt til og unelerlagt »Christians
minde((. Kun stuehuset står endnu tilbage og benyttes af spejdere. 
Det er opført som en kopi af en villa på Hasserisvej, efter at gårdens 
gamle stuehus var brændt. Mette Kristine Corfitzen døde allerede 
den 31. juli 1894, hvorefter J ens Corfitzen levede som enkemand til 
sin død den 17. november 193 7. De ligger begravet på Almenkirke
gården i Aalborg. 
Sidst i rækken sidder Ane Dorthea Christensen Nørgaard. Hun var 
født 24. juni 1856 i Nørre Tranders. Den 23. april 1874 var hun 
blevet gift med gårdmand Peder Sørensen Boelsmand i matr. nr. 9 
(nu Struervej 95). Da billedet blev taget var hun enke, idet Boels
mand døde den 3. juli 1891. Den 2. februar 1894 holdt hun bryllup 
med Christen Peder Vestergaard fra Saltum sogn. Ane Dorthea døde 
den 2 3. august 1909. U n der l. verdenskrig solgte Vestergaard sin 
gård til A. C. Christensen og flyttede til Østergaard i Nørre Tran
ders, men købte senere gården i Øster Sundby tilbage. Her døde han 
den 24. januar 1949 efter at have været enkemand i næsten 40 år. 
Ane Dorthea og hendes to mænd er begravet på kirkegården i Nørre 
Tranders. 
Af det hidtil anførte vil det fremgå, at gården matr. nr. 2, S og 13 
ikke er repræsenteret på det gamle billede, hvilket naturligvis har en 
forklaring. 
Nr. 2 blev den 24. januar 1853 solgt til Johan Flyger på Bakkegården, 
hvortil jorden blev lagt. Denne gård lå, hvor nu Lir:1fordskollegiet 
er. Kun stuehuset af nr. 2 blev stående og senere indrettet til tre 
familier. Det ligger i stærkt ombygget stand vest for nr. 3. 

Gården matr. nr. S var sammenbygget med nr. 6, fordi disse gårde 
langt tilbage i tiden havde udgjort en gård. Den 30. juni 1854 blev 
nr. 5 solgt til Israel Warburg på Rørdalgaarden, der året efter solgte 
bygningerne med sønderlodden til Peder Peen i nr. 6, hvis søn 
Sørinus Peen i 1880 erstattede bygningerne på såvel nr. S som nr. 6 

med de endnu stående. 
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Gården matr. nr. 13, der oprindelig lå vest for nr. 12 på den anden 
side af vejen, ejedes på det her omhandlede tidspunkt af skibskaptajn 
Thue Hansen, der var enkemand. Han solgte den 9. juli 1892 gården 
til A. C. Christensen, som flyttede den ud nordvest for byen. Nu
værende » Christiansminde «. Hans talrige gårdhandler i Øster Sundby 
lavede stor ravage i byen, men det er en anden historie, og det er 
Thue Hansens videre skæbne sådan set også, men uden at gå i de
taljer kan den vel finde plads her. Efter handelen flyttede han til det 
gamle stuehus af nr. 2, og her døde han i februar 1902. Hans begra
velse går der endnu ry af på egnen. Gravøllet varede i tre dage, og 
stemningen blev efterhånden så animeret, at deltagerne dansede 
udklædt i den afdødes tøj. Mere end en endte under bordet. 
Efter dette sidespring skal vi atter kaste et blik på det gamle billede, 
der giver indtryk af, at samtlige koner er noget til års og nogenlunde 
jævnaldrende, hvilket dog ikke er tilfældet. Af de anførte data ses 
det, at den ældste kun er 46 år og den yngste blot 23- altså en alders
forskel på 23 år. Den tilsyneladende ensartethed skyldes påklædnin
gen, der trods forskelligheder næsten grænser til uniformering. Lige
som den skrabede standardfrisure med midterskilningen virker i 
samme retning. 
Det var en strålende ide, de Sundby koner fik i julen 1891. Kun 
skade, at mændene ikl{e fulgte den op. De var ellers flinke nok til at 
tage turen til Aalborg tirsdag og lørdag. 

For mange gode oplysninger takker jeg frk. Ane Marie Peen, Støv
ring, og overlærer Jens Ovesen, Vejgård. 

6. 





To voldsteder i Himmerland 
Af Alfred Bøgh. 

Rundt omkring i landet ligger et stort antal voldsteder med spar
somme rester af befæstede borge, der i en fjern fortid var opført af 
datidens stormænd. Nogle af dem har man historiske efterretninger 
om, andre kender man kun til gennem sagnagtige overleveringer, der 
er gået fra mund til mund, fra slægt til slægt gennem århundreder. 
Få steder gribes man af fantasien, som når man står på et af disse 
voldsteder og lader tankerne gå tilbage i tiden. 
To af disse gemte og glemte voldsteder er gennem sagn og over
leveringer knyttet sammen. Det er voldstedet STUBBERUFHUS 
ved Lindenborg å. Godt gemt dybt inde i Rold skov ca. 3 kilom·eter 
syd for Rødemølle. Ingen forsker har nogensinde sat spaden i jorden 
her for at undersøge det. Det blev opmålt i 1901 af arkæologen Peter 
Hauberg. Hans tegning viser tydeligt et stort anlæg med dobbelte 
voldgrave og tomten af det traditionelle tårn i midten- eller STEN
STUEN, som det undertiden kaldes. Lindenborg å har forsynet gra
vene med vand, og en vase eller dæmning har ført til den faste grund 
på Roldsiden. Da jeg første gang så det for mere end 50 år siden, lå 
det som en banke i engen ved siden af åen. ldag har skoven erobret 
hele banken med store graner .og tæt vildnis, så det kun er til at 
finde, hvis man har kyndig vejviser. 
Borgen har i sin tid haft strategisk betydning gennem dens beliggen
hed ved vadestedet over Lindenborg å, netop hvor en af de ældgamle 
færdselslinier krydsede dalen. 
Intet historisk vides om, hvornår eller af hvem anlægget er opført. 
Kun sagnet knytter det sammen med voldstedet med det pompøse 
navn, HVARRE SLOT, der i luftlinie ligger 15 km mod omtrent 
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syd ved Hvarre sø. Gør man holdt på parkeringspladsen på hovedvej 
10, 11,4 km nord for Hobro, kan den opmærksomme iagttager se 
voldstedet hæve sig ved det nordøstlige hjørne af den lille sø. Af
standen fra landevejen er ca. en km. 
Også her er der tydelige tegn på, at >>slottet(( har været beskyttet af 
vandgrave. Tårn-tomten hæver sig idag kun få meter over terrænet. 
For hundrede år siden må der have været betydelige rester. I min 
barndom har gamle folk fortalt, at da Gandrupgaards efter den tids 
forhold mægtige lade blev bygget i 1869, stjal man om natten ste
nene fra tårnet til byggeriet. Man har altså dog haft nogen respekt 
for fredningsbestemmelserne, siden man brugte natten til tyveriet. 
Laden står endnu, noget medtaget af tidens tand, i østsiden af Gan
drupgård, der ligger ved landevejen 12 km nord for Hobro. 
Her kan man altså endnu se, hvor stenene fra det stolte tårn havnede. 
Der er heJler ikke overleveret noget historisk om HVARRE SLOT, 
kun sagn, men derom senere. Fælles for de to voldsteder er, at de 
har ligget nær ved den samme alfarvej. 
Professor Knud Fabricius har i en meget kyndig afhandling beskrevet 
middelalderens vejfo~ løb fra Aalborg mod syd. Artiklen findes trykt 
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i: Aarbog for nordisk oldkyndighed, tredie række, bind 16. Fabricius 
undersøger især, hvordan datidens yeje forløb for at konstatere, hvor 
adelshærens sammenstød med Skipper Clements bønder ved Leere 
Sig i 15 34 i virkeligheden fandt sted. Artiklen viser ogs~, at yore to 
borge lå ved samme vej. 
Fra Aalborg gik på den tid to hovedfærdselsårer mod syd. Den øst
ligste gik over Nr. Tranders, Gistl·up, Haals bro, Gerd ing. Skørping, 
Ræbild, hvorefter den et par kilometer nord for Rold forener sig 
med den vestlige linie. Denne gik fra Aalborg over Svemtrup, Guld
bæk, øst om J ulstru p sø til Ersted. Her bøjer den mod øst for at 
passere Lindenborg ådal tæt ved vort voldsted STUBBERUPHUS, 
der i ældre tid har behersket overgangen her. 
Herfra vil vi med kyndige ledsagere følge de gamle vejspor, som 
forbandt vore to borge. 
Vi starter ved bondegården Stubberupgaard, nær Erstcd, hvor vi 
forlader de moderne befordringsmidler for med stok i h~nd og solidt 
fodtøj at begynde vor vandring. 
Fra gården er der en mægtig udsigt over ådalen. Den elskværdige 
ejer bekræfter, at vi er på sporet. Han peger mod øst og fortæller, 
at ned gennem skrænten er der den ene dybe hulvej ved siden af den 
anden. Vi følger anvisningen, og i skovtykningen, der beklæder 
skrænten, finder vi ganske rigtigt den ene hulvej parallelt med den 
anden. Det er tydeligt, at det er det af professor Fabricius beskrevne 
ældgamle vejforløb, som vi finder. I bunden af dalen finder vi frem 
til vadestedet over åen, hvor stensætningen endnu markerer det. Vi 
vader over det og følger vildthegnet et par hundrede meter mod 
syd og finder her, godt gemt i tykningen, den banke, hvor engang 
Stubberuphus rejste· sig. Selv om det er vanskeligt nu i den tætte 
bevoksning at få overblik over anlæggets form, finder vi dog let ud 
af, at Peter Haubergs tegning af anlægget, som vi har medbragt, 
svarer til virkeligheden. 
Fra dæmningen i østsiden af borgbanken søger vi igen efter spor af 
den gamle vej og finder dem igen ved bunden af Aldalen. Her er vi 
heller ikke i tvivl om, at vi står ved ældgamle vejspor. Men her i 
bunden af Aldalen, hvor vejen helt tydeligt har ført op mod sydøst, 
deler sporene mod vest sig i to. Det ene med retning mod Stubberup-
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hus, hvor vi netop kom fra . Det andet også mod vest ned mod åen, 
men lidt nordligere. Vejsporene er her meget tydeligere, end det vi 
kom fra, og fører direkte ned mod et endnu større vadested, end det 
vi nys har passeret. Her er vi historiske amatører lidt usikre. Er det 
mere udviskede spor nær Stubberuphus det ældste, eller er det det 
norelligere med flere og bredere vejspor på fastere grund og til meget 
større vadested. Da det mindre spor peger omtrent direkte mod de 
fire-fem hulveje på vestskråningen, anser vi det med nogen tvivl for 
at være det ældste. Vi drager så den slutning, at man for at undgå 
den bratte stigning, som det må have været meget besværligt at for
cere, senere har søgt en norelligere overgang, hvor der heller ikke 
var så sumpet. 
Vi puster ud her og går i tankerne tilbage i tiden. Her hvor vi sidder, 
mener professor Fabricius at adelshæren i 1534 passerede, da den 
sejrssikker red sin skæbne imøde ved Leere Sig. Samme Fabricius 
mener også, at Rantzau senere valgte den før omtalte østlige vejlinie 
fra Rold over Haals bro for ikke at komme til at sidde fast i Leere Sig. 
Her i bunden af Aida! lå i 1700 tallet en lille fæstegård, der har givet 
navn til slægten Aida!. (J. Nørgaard: Slægten Aida!). Der er nu kun 
få tegn på, at der her dybt inde i skoven har levet og virket menne
sker. 
Modsat de stejle skrænter på vestsiden af dalen har Aidalen på øst
siden dannet grundlag for en fortrinlig vejføring. Navnet Aldal har 
tydeligvis også forbindelse med betegnelsen Alfarvej. 
Ad den bekvemme Aldal vandrer vi videre gennem den skønne skov. 
Da vi er steget op fra dalen, kan det være vanskeligt helt sikkert at 
følge den gamle vej, fordi skoven vrimler med gamle vejspor. Vi 
mener dog at være på ret kurs, når vi følger et spor øst om Trydsø. 
Her tangerer vi den nuværende hovedvej for så atter at følge gamle 
spor vest for denne. 
Et par kilometer nord for Rold går den før omtalte østlige linie fra 
mod Ræbild, men den lader vi andre følge. 
Vi følger gamle spor noget vest for den nuværende landevej. Her 
mener en af holdet (Regnar Pedersen, Nysum) at kunne påvise et 
ældgammelt Røskast. Røskast? Hvad er det? Den store danske ordbog 
forklarer det således: ))Røskast: Om stendynge på et sted, hvor en 
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forbryder er begravet. Opstået ved at de forbifarende af overtroiske 
grunde har kastet sten derhen.« Endnu i min ledsagers drengetid lå 
stendyngen der. Vejfarende vedblev at kaste sten på den længe 
efter, at det var gået af minde, hvorfor? 
Røskastet her er nævnt af Laurits Engelstoft: nRejseiagttagelser i 
Jylland i året 1805 ((, (Trykt i: Samlinger tiljydskHistorie og Topo
grafi. 3. Række. 6. Bind. Side 58). 
Nu er stenene dog borte. Formentlig brugt ved den seneste regule
ring af hovedvejen. 
Omsider er vi ad gamle hulveje nået til den sydlige udkant af Rold 
skov, ca. 200 meter vest for nuværende vej. 
Kun her er skovdiget brudt i stor bredde og viser, 'at her har vejen 
gået. Fra andre kilder ved vi, at vejen indtil 1822 gik i nuværende 
Rolds vestlige del, vest for kirken, imellem denne og præstegården. 
Her lå også kro og smedie. Begge måtte senere følge med udviklin
gen og placere sig, hvor de nu er, tæt ved trafikstrømmen. Kirken 
blev, hvor den var. 
Da vi forlader skovkanten, er der ingen vej at se. Det er dog kun et 
kort stykke, der mangler. At den har været der, får vi bekræftet af 
en ældre mand, der kan huske, at hans far netop der har pløjet en 
gammel vej op. I den vestlige gamle del af Rold findes vejen stadig. 
Her lå kirke og kro tæt sammen, men kroen måtte altså vige. 
Det ville være fristende at dvæle lidt længere i Rold. Her rastede 
konger og lensmænd i gamle dage. Her regerede i halvandet århun
drede den kendte herredsfogedslægt Bloch over Hindsted herred. 
Som følge af udgifterne ved alt det gæsteri for konger og lensmænd 
måtte herredsfogden have ekstra indtægter, - og han fik det. Blandt 
andet fra Rold mølle ved Lindenborg å og brokorn fra Ho broen 
ved Hobro. 
Men det er en anden historie. (Aage Brask: Niels Bloch i Rold.). Vi 
må videre. Vest for kirken går den gamle vej stadig og fortsætter så 
stik syd, men nu som markvej, der snart afløses af dyrkede marker. 
Men vi er på sikkert spor. Tegn herpå finder vi igen i engen i Hof
mandsdam, ca. 100 meter vest for nuværende vejdæmning. Her er 
der stensætninger, hvor vejen førte over et vandløb o15 slugten derfra 
mod syd antyder også, hvor vejen har gået. Ved Kragelund forenes 
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så den gamle vej atter med den nuværende. Her kommer vi forbi, 
hvor l\lylenberg glasværk lå indtil slutningen af 1863. I min barn
dom lå her endnu toetagers træbarakker, der havde været boliger for 
glasværkets arbejdere. Vi betegnede dem almindeligvis som nFjæl
husene((, Så er vi omsider ved Gandrupgaard, der forøvrigt var di
rektørbolig og administrationsbygning for glasværket. 
Her søger vi bort fra vejen, bag om. føromtalte lade. Her finder vi 
snart frem til stumper af en flere meter dyb hulvej, der fører ned 
mod ruinen af Hvarre Slot. Endnu for et par år siden lå hulvejen 
ganske som i fordums tid. Nu har de store markredskaber udjævnet 
store dele af den. Resten er snart fyldt op med alskens affald. 
Omsider står vi så ved vandringens mål - ruinen af Hvarre Slot. 
Turen har været anstrengelserne værd. Få steder kommer man igen
nem så meget uberørt natur, som vi har været. 
Dette i forbindelse med tankerne om, hvad der gennem tiderne har 
færdedes på disse nu glemte spor, kan nok sætte fantasien igang. Det 
er blevet aften med et solstrejf over landskabet. Trylleriet om svund
ne tider brydes ved larmen af en jetjager oven over os. Nye tårne 
med andet formål har erstattet ruinens tårn. Mod sydøst rejser fjern
synstårnet på Tinghøj sig. Mod sydvest er nutidens tårn en bastant 
silo ved V ebbestrup mølle. Oppe på hovedvejen hører vi trafikken 
summe sin egen tone. 
Vi ryster denne nutidens utidige forstyrrelse af os og vender igen 
tankerne mod det forgangne, for netop her må det være naturligt at 
fortælle om sagnet, der bandt de to borge sammen. Det sagn, der har 
betaget mig, siden jeg i min barndom fik det fortalt af de gamle, 
der ikke var tynget af viden fra hverleen Trap eller andre skrevne 
kilder: 
På Hvarre slot boede den mægtige ridder Hofmand, der havde en 
underdejlig datter. En dag, da han var på jagt sammen med sine 
svende, kom ridderen fra Stubberuphus og bortførte hende. Ridder 
Hofmand satte efter ham, da han vendte tilbage fra jagten. Ved Hof-

·. mandsdam mellem Gandrup og Rold nåede han ham, og det kom til 
en drabelig kamp mellem de to riddere og deres svende. Resultatet 
blev, at bortføreren vandt. Ridder Hofmand og tredive af hans 
svende faldt. Derfor fik stedet navnet Hofmandsdam. Ridderen og 
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hans hest, der havde guldsko, ligger begravet i Hofmandshøj tæt ved 
valpladsen. Dette er sagnet i al sin dramatiske korthed. 
Når man nu står her på ruinen, er det næsten ikke til at lade være 
med at lade sig føre videre af stemning og fantasi: 
Ridderen fra Stubberuphus må have kendt den skønne. Han har 
formentlig bejlet til hende flere gange og nok opnået pigens gunst, 
men ikke faderens, da han er en forvorpen karl, der ikke tager det 
så nøje med, hvad der er mit eller dit. Han har jo sin faste borg, hvor 
han tager sin tribut af de vejfarende, der nødvendigvis må gennem 
passet derinde i den utilgængelige skov. Han forsøger endnu engang 
at gøre indtryk på og imponere den forfinede ridder Hofmand. Han 
samler alle sine svende og rider endnu engang til slottet. Kuren ved 
vindebroen kender ham og har ingen betænkeligheder ved at lade 
broen gå op. Men ak! Lejlighed gør tyve. Jomfruen ved, at faderen 
aldrig vil give op. Hun har forlængst tabt sit hjerte til den forvovne 
fribytter. Hun følger ham på sin egen ganger, og den enlige vagt 
tvinges til at lade vindebroen gå ned igen. 
Så er det nok bedst at blive nøgtern igen og undlade at drømme om 
parrets videre skæbne efter koldblodige sammenstød ved Hofmands
dam. 
Hvorvidt sagnet har rod i virkeligheden, er det ikke muligt at få op
klaret. Den stædighed, hvormed det er vedblevet at gå fra mund til 
mund, gør det sandsynligt, at dramatiske begivenheder ligger til 
grund. At stednavnet Hofmandsdam, hvor det blodige opgør fandt 
sted, er bevaret, kan vel også tydes som tegn på, at virkelige begiven
heder danner grundlag for sagnet. 
At tidsfæste, hvornår de har fundet sted, er gætteri- 1200 tallet-
1300 tallet- måske? 
Når kyndige forskere engang sætter spaden i jorden ved Hvarre 
slot, er det vel muligt at løfte sløret lidt angående tidsperioden. 



Småstykker 
Det sære skel 

Af Anton Bak. 

I en af vore viser finder i ordene: »Det er en sær, sær jord, vi bor 
på((, og selv om det skal forstås i en hel anden betydning, kan vi dog 
omtrent sige det samme, hvis vi bliver præsenteret for kortet over 
Øster Melholt ejerlav, som vanskeligt lader sig reproducere til tryk
nmg. 
Dette kort var ophængt i afstemningslokalerne ved kommuneaf
stemningen i Ulsted og Dronninglund kommuner, da der i 194 7 
blev stemt om tilhørsforholdene for Ø. Melholt, som med stort 
flertal sluttede sig til Dronninglund, og selv om der er gået 30 år, 
siden hele Øster Melholt kom i Dronninglund sogn, kan forhistorien 
formodentlig have lokal interesse. 
Før denne afstemning lå ca. hveranden ejendom i Dronninglund og 
hv·eranden i Ulsted sogn, så det var i alle tilfælde »et sært, sært skel((. 
Derimod lå hele området i Kjær herred, Aalborg amt. 
Men hvad var så grunden til dette mærkelige sogneskel? Var det 
fordi herremanden i gamle tider spillede kort om gårdene, som jeg 
hørte i min barndom, eller har det en hel anden grund? 
Mellem de to ejerlav Øster- og Vester Melholt løber Geraaen eller 
Kjær herreds å, der snor sig igennem det kønne landskab og på et 
meget langt stykke danner grænsen mellem Kjær- og Dronninglund 
herreder, mellem Aalborg og Hjørring amter, men hvorfor dannede 
åen så ikke også sogneskellet mellem Dronninglund og Ulsted, hvor
for var dette sære, sære skel mellem kommunerne i Øster Melholt 
ejerlav. Det kan da heller ikke være, fordi man i gamle dage kunne 
holde dobbelt så mange liegstowwer i Melholt som andre steder, 
fordi man skiftevis kunne søge øvrighederne i Sæby og Nørresundby 
om tilladelse dertil. 
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Gårdcu Haksmiudc, ;h an Hede. J SS7. Ukendt fot. 

Men er åen så alligevel ikke det gamle skel, skellet mellem de to 
klostre Hundslund og Vitskol, der for reformationen var ejer af 
henholdsvis Vester- og Øster Mclholt, og her må svaret blive et 
absolut: J a. 
Vi ved, at Valdemar den Store år 1158 stiftede Vitskolldoster, og vi 
ved også, at hans søn Valdemar Sejr ca. år 1203 skænkede klostret 
herregården Gettrup samt Hals sogn fra Geraa til Limfjorden. Øster 
Melbolt har i gammel tid hørt til Hals kirkesogn. Dette er også for
ståeligt nok, da Hals den gang var Østvendsyssels hovedstad, og de 
nærmeste kirkesogne var Ulsted og Hundslund. 
Ved at komme:: ind uneler Gettrup er Øster Melbolt automatisk gået 
ind i Ulsted sogn. 
Så sent som i 1720 vidnede mange af egnens m~-cnd i en retssag mel
lem godserne, at det rette skel mellem dem var Kjær herreds å. 
Men hvorfor ligner så det sogncskcl, der blev ophævet i 194 7, en 
redekam med hveranden tand i Dronninglund og hveranden tand i 
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Ulsted kommune? Hvorfor lå hveranden ejendom i Ulsted og hver
anden i Dronninglund sogn? 
Svaret må blive følgende: I den sydlige del af Øster l\Ielholt er det 
ret klart, for ifølge Værnfelt: ))Ved Kjær herreds å11 (Vendsyssel 
årbog 1935), har J\Ielholt aldrig været en landsby, men derimod en 
spredt bebyggelse. 
I Vester iVIelholt fandtes Trillmggårclene, Melholtgårde, Eneste
gårdene, Krogen, Knirren, Fjcldgård, Rom, Skotland og Rimmen. 
Disse gårde havde ifølge en dom af 1720 græsningsret på strand
engene i Øster Melholt, og fik derfor ved udskiftningen hver tildelt 
en engparcel, som derved automatisk kom ind i Dronninglund sogn. 
Det samme var tilfældet med den store Smalby mose, hvor gårdene 
i Vester _Melholt havde ret til tørveskær, og mosen blev så delt om
trent på den måde, at gårdene i Øster og Vester Melbolt skiftevis 
fik moseskifte tildelt, men da mosen var meget uens, fordi Rimmer 
og Dopper vender syd-nord, måtte den, for at skifterne kunne blive 
omtrent ens, nødvendigvis deles i parceller, der gik i øst-vest, og 
derfor ude i mosen dette sære, sære redekamskeL 
Øster Melbolt lå ligeledes spredt. Her var den store Søndergård, der 
var byens største enestegård. Den havde c a. 3 00 tønder land, og det 
meste af Melbolt skov hørte til den. Der var så Risgård, de to par 
tvillinggårde Mellergård og Sønderkær, den store enestegård Snør
bolt, N01·gård, Nørkærgård, Oddergården og Østergård m. fl. 
Det sidste sted var det, man holdt de mange liegstmvwer, fordi 
sogneskellet gik gennem stuehuset, men hvorfor lå så den ene halvdel 
af disse ejendomme i Dronninglund sogn og den anden halvdel i 
Ulsted sogn? Hvorfor var en del af jorden til gården Hyllen, som 
ligger længere vest, i Dronninglund sogn? 
Til det sidste spørgsmål er svaret ligetil, da det skyldes, at en del af 
Hyllens jord er købt fra Snørholt, efter at ejerlavsgrænse og sogne
skel er fastsat. 
Gårdene Søndergård, Mellemkær og Sønderkær hørte helt til afstem
ningen i 194 7 til Ulsted kommune. At Sønderkærgårdene mageskif
tede jorden, og den ene af dem blev udflyttet til Måengene, hvor 
den blev den ovennævnte Mellemkær, og ved tilkøb af jord fra Nør
gård og senere fra N ør kær fik sin nuværende størrelse, er af nyere dato. 
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Lykkensprøve, som havde jord i begge sogne, er oprettet på Meller
gårds skovparcel af nordmanden Didrik Lohse, hvis gravkors man 
endnu kan se på Dronninglund kirkegård. Resten af jorden er op
dyrket skov fra Søndergård. 
Men hvorfor hørte Snørhol t, Risgård, N ørgård, Mellergård og 
Nørkær til Dronninglund kommune? Jo, i 1626 købte Hans Johan
sen Lindenav den yngre til Hundslund gårdene Snørholt, Risgård, 
Mellergård, Nørgård og nogle mindre ejendomme, som derved kom 
til at høre til det gamle Hundslund sogn. 
Nørgård og Mellergård er senere udstykket, Nørgård hovedsagelig 
til Kærgårdene, og på Mellergårds jord er, foruden Lykkensprøve 
også bygget Ny Agerbæk, Melbolt Vestergård m. fl. 
Tilbage er så Nørkær. Ifølge Anton Jakobsen: >>Vandmøller i Vend
syssela (Vendsyssel årbøger 1934-3 6) og Th. Christensen: )) Livs
erindringer fra Barndomshjem11 blev Nørkær, efter at gårdens fæster 
Jacob Jensen i 1799 var død, og sønnen Christen Jacobsen var rejst 
til København, hvor han lagde spiren til de store Carlsberg Brygge
rier, som det blev hans søn og sønnesøns lod at fuldføre, der stadig 
hørte under Gettrup hovedgård, solgt til forvalter på Gettrup An
dreas Evans, og hermed kom også Nørkær med til Dronninglund 
sogn. 
I øvrigt havde der sikkert tidligere været strid om Nørkærs tilhørs
forhold, idet gårdens gamle fæstere fik deres børn døbt i Dronning
lund kirke, men ikke ville betale kirketiende til godset. Der var 
heller ikke enighed om skellene, hvorfor der i 1742 på Dronninglund 
godskontor blev udfærdiget et skelbrev mellem gården og Geraa 
bys ejerlav. 
Vi har så kun tilbage det forholdsvis lille areal fra Nørkær til Geraa, 
det der nu er Geraa Søndermark 
I modsætning til Melbolt lå den gamle Geraa by med sine 19 gårde 
i en hesteskoformet samling alle nord for Geraaen, men syd for 
åen fandtes derimod ingen ældre bebyggelse. 
Gårdene i Geraa var i ældre tider meget vanskeligt stillet landbrugs
mæssigt set. Mod vest og nord var hederne, som gik helt til Bolle 
skov og Sønder Ørsø Fjerding, og mod nordøst var skovene, som 
gik helt ind i byen, og syd for var sandagrene (Såiborerne), som 
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de gamle kaldte dem. Her har antagelig været skov, som har været 
lette at rydde, og træ der kunne bruges til saltfremstilling, og her 
har de gamle Geraabønder indrettet deres mark. At denne har ligget i 
Hals eller Ulsted sogn har været ret underordnet, da Hals hørte til 
Dronninglund gods fra 1716 til l 77 6 og til Dronninglund birk ind
til 1813. 
Da udskiftningen af Geraa omkring 1812 foregik, havde de gamle i 
Geraa i virkeligheden i 1742 fået deres ))Såiborer« tildelt, da det nye 
skel mellem Dronninglund og Kjær herred, mellem Aalborg og Hjør
ring amt blev lavet i skellet mellem Geraa og Øster Melholt ejerlav. 
Det tidligere nævnte forslag om ændring i Ø. Melholts tilhørsfor
hold blev afgjort ved en afstemning 27. februar 1947 i Ulsted og 
Dronninglund kommuner. Denne del af ejerlavets optagelse i Dron
ninglund kommune blev vedtaget med stor majoritet, idet 267 stem
mer var for og kun 8 imod. 
Det sære, sære skel har alligevel været den kønne bugtende Geraa, 
Kjær herreds å, der snor sig imellem Dronninglund og Kjær herred 
omtrent fra sit udspring, indtil den langsomt glider ud i Kattegat, 

Noter: 
Ejerlav eller lodsejerlav anvendes som betegnelse for deltagerne i et ejendoms
fællesskab, omfattende en ejendom, der på en eller anden måde udgør en drifts
enhed. Før fællesskabets ophævelse betegnedes de forskellige ejere til gårdene i en 
og samme by som et ejerlav. 
Da ejendomsforholdene i de byer, som er omtalt i det foregående, er mere ind
viklede end de fleste andre egne af landet, kan det anbefales interesserede læsere 
at ty til Kr. Værnfelts udførlige behandling af emnet i Vendsysselske årbøger 
1935, side 53 ff. Red, 





En bibelfortolkning 

Cancellie-Raad Peder Thøgersen Lassen og Fr. Anne Lassen til Rød
slet, har ladet bygge et Tegl-hengt Huus på Wadum Kirkegård, med 
sex Senge og dertil ved Fund. af 20. April 1742 henlagt en Capital, 
som er prioriteret udi Rødslet, og giver Arlig Rente 105 Rdlr. til 
6 Fattige i dette Hospital, og til Degnen, som deri skal holde Morgen
og Aften-Bøn. 

Fundationen lyder således: 

9) Forbinder i kraftigste Maade vores Arvinger og Descendenter, 
og hvem som vorder Eyere af Rødslets Hovedgaard og Gods at 
de lader disse Fattige Lemmer i dette Hospital, aarlig med saa 
mange Spids-Tørve forsyne, som behøves kand, hvilke Tørv 
Rødslets Bønder om Sommeren skulde grave paa Fællet, og Ho
spitalet i rette tide tilføre, saavel som og at der fra Gaarden, 
bliver nogle Læs Skot-Tørv e de Fattige og forundt, eftersom 
Leyligheden kan tillade, men om Rødslets Hovedgaard skulde i 
Tiden gaae i fremmed Eye, skal denne Besværing dog altid blive 
og være en Condition, hvortil den Kjøbende skal umodsigelig 
forbindes, og under Guds retfærdige Vrede og Straf, ubødelig 
holdes skal. 

I ovenstående fundationer er der 12 afsnit, men da det kun er afsnit 9 
der har interesse her, medtages kun dette afsnit. Som det vil ses af 
ovennævnte skulle bønderne på Rødslet gods også grave nogle læs 
Skot-Tørve, til de fattige, men det var et stadigt tilbagevendende 
spørgsmål om, hvor mange læs der skulle graves, ingen kan sige, 
hvor mange nogle læs var, men en bibelstærk mand fandt ud af det, 
da han stødte på følgende sætning i bibelen: Nogle gik i Arken, nem-

7• 
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lig Noah og med ham hans sønner Sem, Kam og Jafet, hans hustru 
og hans tre sønnekoner. Det er otte i alt og hermed var det ind
lysende at nogle betyder otte. 
(Se Hofmans Fundationer IV, 1759, s. 254 ff). 

N. K. Munkholm. 



Fra museernes og lokalhistoriske 
arkivers arbejdsmark 
Hadsund Egnsmuseum 

Hadsund Egnsmuseum, der er sammenlagt med Als Hjemstavns
museum, blev anerkendt i oktober 197 6. 
Museets udbygninger er i år forsynet med nyt tag, og gårdspladsen 
er delvis beplantet og blevet omgivet af et kønt, beplantet stendige, 
så museet nu fremtræder som et velplejet hele i det grønne kvarter. 
Vi er kommunen, der ejer bygningerne, stor tak skyldige. 
Mange givere skylder vi også tak, og de omkring 1600 besøgende 
har i år kunnet glæde sig ved at betragte nyerhvervelser, bl. a. en 
charabanc fra 1909 med 2 fine sæt seletøj og en jumbe skænket af 
Niels Lund, Oue, en >>Eickhoff<< hurtigpresse skænket af redaktør 
Rasmussen, Hadsund, en hestegang skænket af Marius Larsen, Had
sund, en trætromle skænket af Søren Bager, Øster Hurup. Tromlen er 
lavet af bommen fra en mast efter en stranding i Øster Hurup, og 
Søren Bagers bedstefar, Anders Peter Bager lavede tromlen i 1925, 
og den består af oregon pine. Modellerne af den gamle og den nye 
Hadsundbro er lavet af Palle Bille, Hadsund, og de er bygget på en 
glasplade på 350 x 125 cm. Tågehornet fra den gamle Hadsundbro 
har vi fået af brofoged Villadsen, og det vældige håndtag til at dreje 
broen med ved strømsvigt, har vi fået af nedrivningsentreprenøren. 
Af brygger Steffensen, Hadsund har vi fået løfte om de gamle ma
skiner, kedler, kar, flasker og kasser fra det nedlagte bryggeri. 
Museet, der for blot et år siden syntes så rummeligt, er allerede for 
lille og må på een eller anden måde udvides, så man kan efter over
vejelse huske på, hvad både Torben Witt og Palle Friis har sagt, at 
enten mister man effekterne for altid, eller man har dem stående i 
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museet og fylde op for altid - men hvem kan sige nej til sager, der 
er enestående? 
Museets mæcen, Harald Gade, døde som 91 årig d. 21/7. Det er 
næppe for meget sagt, at museet altid var i hans tanker, og uden 
hans bistand havde der formentlig intet museum været i Hadsund. 

Als Hjemstavnsmuseum ligger stadig som en lille - og måske noget 
stille - idyl i den kønne by. 
Taget er repareret, og museet er i år forsynet med elektrisk lys og 
varme. Desuden har 2 indbrud i fjor tvunget os til at installere 
tyverialarm. Takket være tilskud udefra har det været muligt at 
klare de ret store udgifter hertil. 
Af gaver har Als Hjemstavnsmuseum i år modtaget en væv af Thora 
Justesen, Als. 
Der har i år v~-cret omkring 250 besøgende i Als Hjemstavnsmuseum. 

Hadszmd Jllltscums lohalhistorisl<c arhv har aktivt deltaget i ind
samlingskampagnen, og blandt de mange interessante sager, vi har 
modtaget, kan nævnes: 
Journaler over lodsede skibe i Mariager fjord i perioden fra 1897 
til 1968. Modtaget af pens. lods V. Ravnstrup. 
99 bind journaler over samtlige skibe, der har passeret Hadsund
broen fra 190-l- til 197-l-, samt logbog over passerede skibe, breve, 
regnskaber, tegninger vedrørende den gamle bro. Modtaget af bro
foged Villadsen. 
Skrivelser vedrørende brobygningsplaner fra 1880 og sangene ved 
broindvielsen 1904. Modtaget af K. Axel Nielsen efter sagfører 
C. V. Larsen. 
Protokol fra rulleforeningen ))Rullen(( i Vive for tiden fra 1904 til 
19-H. Modtaget af fru P. Wulff Nørholm, Vive, og desuden en 
forhandlingsprotokol vedrørende oprettelse af Svine- og Kreatur
slagteri i Hadsund fra 1900 til 190-l-. Modtaget af K. Axel Nielsen 
efter sagfører C. V. Larsen. 
Der forestår meget arbejde med at opsøge og kontakte nuværende 
og tidligere bestyrelsesmedlemmer af de talrige foreninger, der er 
og har været i Hadsund, og vi er ganske klar over, at det haster. 

Tage 'Jespersen. 



Hals museum 

Et besøg på Hals museum er blevet en del af sommerturistens mål, 
når han afLcgger vor egn besøg, herunder Hals Skanse. Vore dygtige 
piger kan heldigvis hj~dpe de mange udlændinge blandt de besø
gende med lidt foridaring om vore effekter. 
Familien, der søger oplysning om slægtens virke i Hals kommune, 
kan måske få samlet nogle brudstykker op her i vor billedsamling 
eller blandt de udklip og dokumenter, vi efterhånden har fået. 
Læreren, der besøger Hals Skanse, kan til enhver tid ved anmeldelse 
forud få lov til at bese vort lille museum. Børnene vil her hos Emil 
Gade kunne få demonstreret, hvordan man brugte de gammeldags 
))dimser11 og redskaber. 
Besøget har været meget konstant hvert år siden åbningen, ja, der er 
endda konstateret en mindre stigning i besøgstallet. 
Indsamlingen af effekter, billeder og arkivalier foregår regelmæs;igt, 
og der er mange dejlige ting imellem. 
Pladsforholdene bliver mere og mere trange, og bestyrelsen håber, 
at der snart må kunne findes en løsning på dette problem. 

Arne Kalle. 

Hals museums lokalhistoriske arkiv 

Samlingerne i Hals Skanse deler sig i to afdelinger. Museets gen
stande, der er synlige for den almindelige besøgende - og arkivets 
bortgemte protokoller og breve. 
Betyder dette da, at museet bruges, mens arkivet blot er noget, man 
har?Jaognej! 
Genstandene alene giver virkeligt den besøgende et delvist signale
ment af fortidens materielle miljø gennem det umiddelbare synsind
tryk. Disse redskaber o. l. har været benyttet i Halsområdet, og hvad 
typer angår, i andre dele af landet i en bestemt periode. De gamle 
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protokoller og breve fortæller derimod intet ved første blik. De 
kræver først ordning, læsning og tolkning, men fortæller da også 
langt mere om en sammenhængende historisk udvikling netop i 
Halsområdet. 
Redskaberne er hvad vore forfædre havde i hænderne, papirerne for
tæller om de tanker og ideer, der førte disse hænder. 
Men denne skat må åbnes først! Lokalhistorisk arkiv i Aalborg har 
derfor nylig foretaget en registrering og ordning af Halsarkivet. Dels 
for at give beboerne i Hals adgang til materialet gennem en forteg
neise, dels for gennem den amtsdækkende registratur, der er under 
udarbejdelse, at give andre i landsdelen mulighed for at inddrage 
Halsområdet i historiske undersøgelser af hele Nordjyllands ud
vikling. 
Denne fortegnelse er offentlig tilgængelig, og skal derfor ikke re
fereres i detaljer- det skal blot siges, at arkivets samlinger slet ikke 
var ringe, selvom felter endnu savnes. Der var således mange (c a. 60) 
enkeltpersonsarkiver - d. v. s. enkeltpersoners skriftlige efterladen
skaber i form af ejendomspapirer, regnskaber, skudsmålsbøger, breve 
m. m. Særligt bør her nævnes, kaptajn C. J. Klitgaards arkiv, be
stående af en komplet samling skibslogbøger, dagbøger og erindrin
ger fra perioden 1861-1908. 
Men hvorfor er det navnlig forrige århundrede, der dominerer ma
terialet? Også i dette århundrede har halsboerne levet og virket, 
således som det tydeligt fremgår af de indsamlede foreningsarkiver, 
der præges af husmands-, idræts- og andelsforeningernes gennem
brud. Men også de politiske, religiøse, kulturelle og selskabelige for
eninger, fortæller gennem deres papirer og protokoller om selve 
grundlaget for det samfund, vi nu kender. Lad dem derfor ikke gå 
tabt, således som det ellers sker overalt i øjeblikket. Hjælp bestyrel
sen af Hals museums lokalhistoriske arkiv ved at aflevere eller de
ponere sådant materiale - eller fortæl blot, hvis det ikke ønskes af
leveret endnu, at de og de forhandlingsprotokoller og breve findes 
der og der. Alene kan bestyrelsen ikke klare denne opgave, der i det 
lange løb er til gavn for alle, der interesserer sig for det lokale sam
fund, hvori de bor. 

Henning Bender. 



Hessel Landbrugsmuseum 

Som noget helt nyt på Hessel har der i tre sommermåneder været 
kunstudstillinger arrangeret af Vesthimmerlands Kunstforening. 
Udstillingen alene har tiltrukket mange mennesker, men samtidig 
har den nydt godt af det rekordagtige besøg på herregårdsmuseet, 
hvor antallet af besøgende kom op på 20.000. I dette tal er medreg
net 6.000 mennesker, som besøgte Hessel på de to såkaldte n Gammel 
Daw1<. Halvdelen af disse besøgende var betalende gæster. 
I løbet af vinteren er yderligere en vogn, en Charabanc, blevet re
staureret, og i foråret blev den gamle mejerikælder genåbnet. 
Nedgangen til denne kælder er under køkkenbordet, og en tur i 
kælderen anskueliggør ganske godt for de besøgende, hvor lidt man 
i gammel tid tænkte på at lette arbejdet for tyendet. 
Et stort arbejde som i høj grad præger helhedsindtrykket af den 
gamle herregård, er godt i gang. Det drejer sig om omlægning' og 
reparation af stenbroen omkring den gamle vandingsdam på gårds
pladsen og fjernelse af det skæmmende cementlag over stenpiknin
gen i studestalde og karlekamre. 
Hessel har også i år modtaget mange effekter fra interesserede men
nesker, men enkelte ting er købt og betalt af støtteforeningen nHes
sels Venner11. 
Der er bl. a. modtaget en meget gammel kværn med trætandhjul, en 
kartoffeloptager fra 1898 og som det største en hel smedie. 
Det drejer sig om den gamle, mHe end 100 årige smedie fra Skring
strup, som efter fotografering, tegning og opmåling blev brudt ned 
og ført til Bessel. 
Her er i forvejen en gammel smedie indrettet i en udbygning, men i 
denne kan der, af gode grunde, ikke arbejdes, hvilket vil være muligt 
i Skringstrup smedien, når denne, forhåbentlig indenfor overskuelig 
tid, bliver genopført i lunden bag Hessel, hvor herregårdssmeclien 
tidligere har ligget. 
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I slugten nord for Hessel ligger et sumpet areal, hvor der tidligere 
var en lille sø, en såkaldt åledam. Nordjyllands Amts Plantageudvalg 
har seriøse planer om, ved oprensning, at genskabe denne sø. 
Bliver planen bragt til udførelse, vil søen, med tilhørende stianlæg 
sammen med eksisterende og kommende stier i området, i høj grad 
medvirke til at gøre et besøg på Hessel og den pragtfulde Louns 
halvø endnu mere attraktivt. 

Børge Brink. 



Limfjordsmuseet 

Undersøgelser . 

Museets undersøgelse af Limfjordens søfart er i det forløbne år 
kommet godt i gang. 
Indledningsvis er alle Limfjordsskibe i Danmarks Skibsliste fra 18 71 
med tiårsintervaller ført på hulkort (ca. 1.500 stk.), og museet har 
fået ca. l O gode interviews, enkelte genstande, og en mængde foto
grafier er blevet affotograferede. 
I forbindelse med indsamlingen har museet fået megen værdifuld 
hjælp fra Robert Svalgaard, Thisted. 
Endvidere har Bent Mikkelsen været en uge med galeasen )) Lyn((, en 
tur der blev skibets sidste med hjemsted i Limfjorden, og hans rap
port med fotografier giver et godt indblik i vilkårene for skibsfarten 
på fjorden i dag. 
12.-14. 4. har H. J. for Nationalmuseet været på recognoscerings
dykning i Fakse bugt ved den svenske skærgårdsfregat 11Birger Jarl((, 
som sank i 1813 med 167 mand. 

Gaver. 

I årets løb har museet modtaget flere gode gaver, som vi hermed 
benytter lejligheden til at takke for: En kåg fra K vols og en 18 HK 
Struer-motor (Villy Bak, Løgstrup), et ålejern og træskostøvler 
(Vagn Laursen, Skive), isøkse og åretold (Chr. Knudsen, Løgstør), 
issav og håndspage (Ingolf K.jæ1·, Løgstør), bødenåle (H. Nørgaard 
Pedersen), bådformet hyttefad (Aalborg historiske Museum), stege
pande og petroleumslampe (H. Lundberg, Løgstør). 
Desuden har museet modtaget fotografier, arkivalier eller tryksager 
fra: Johs. Tang Kristensen, Nørresundby, Gerda Rolighed Nielsen, 
Ranum, Vesthimmerlands Nluseum, Ars, Niels Sørensen, Hornum, 
Poul Petersen, Skive, Knud P. Danø, København, Chr. Lyng, Løg
stør, Chr. Knudsen, Løgstør. 
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Bevaring og registrering. 

Museets sjægt fra Fur er blevet restaureret på Løgstør Bådebyggeri, 
således at den vil være sejlklar til sommeren 1977. 
I forbindelse med Aalborg havns jubilæum i 1976 blev der vist en 
udstilling på biblioteket i Nørresundby med en mængde spændende 
fotografier. Museet fik lov til at affotografere hele materialet, og 
i alt blev det til 2 55 optagelser, som nu alle er registrerede. 
Børge Mikkelsen, Brabrand, har givet uvurderlig hjælp ved identifi
ceringen af mange af de ellers ukendte limfjordsskibe. 
Dette store arbejde har desværre nødvendiggjort, at registreringen 
af en del andre fotografier og genstande har måttet udskydes. 

Udstillinger. 

Museet har i 197 6 haft to særudstillinger. 
1.6.-1.8. lånte vi en fotoudstilling af Fiskeri- og Søfartsmuseet i 
Esbjerg om fiskeriet ved Riga. 
13.5.-7.7. kunne man se udstillingen >>Sjægt og Kvabso -fra det 
gamle limfjordsfiskeri<< på Krabbesholm Højskole i Skive. Det var 
museets hidtil største udstilling, og den blev lavet i snævert sam
arbejde med H. Nørgaard Pedersen, Skive. Desuden lånte vi gen
stande fra Poul Petersen, Vagn Laursen (begge Skive), Fur Museum 
og især Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. 
21.12. afholdtes den traditionelle julestue for børn på museet. 

Omvisning, foredrag og undervisning. 

H. J. har haft 5 aftenomvisninger på museet, og foredrag i Støvring, 
Ars, Farsø og Nykøbing Mors. 
3.5. havde H. J. undervisning på museet af et hold seminariestude
rende i museets muligheder i historieundervisning. 
3 .11. kom et hold kunsthistoriestuderende på studiebesøg for at høre 
om arbejdet på kulturhistoriske lokalmuseer. 
11.-17.7. var H. J. lærer på »Limfjordsuniversitetet« i Nykøbing 
Mors, arrangeret af Folkeuniversitetsforeningerne i den vestlige 
Limfjord. 
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Besøg. 

I 1976 har museets arrangementer haft 7.440 besøgende (1975: 
6001), heraf 1.590 på udstillingen i Skive. 
Af årets besøgende var 1.002 skoleelever (45 klasser fra 21 skoler). 

Publikationer. 

12.8. blev den officielle udgivelsesdato for bogen nLimfjordssjæg
ten,,, skrevet af H. Nørgaard Pedersen, Skive, og udgivet af Fiskeri
og Søfartsmuseet i Esbjerg og Limfjordsmuseet i fællesskab. 
Desuden har H. J. været fagkonsulent på en piece med turforslag fra 
Vigsø, udgivet af Dansk Folkeferie, og H. J. har skrevet en mindre 
artikel til'første nummer af Dansk Tidsskrift for Formidling. 

MRN og SMN. 

(Museumsrådct for Nordjyllands amt og Statens Museumsnævn). 
H. J. fortsatte i første halvdel af året som sekretær for MRN, og 
derefter som næstformand. 
I efteråret blev H. J. endvidere valgt til Statens Museumsnævn. 

By gningsforbedringer. 

Sidst på året begyndte den omfattende restaurering af Kanalfoged
boligen og baghuset. Det har naturligvis gjort museumsarbejdet van
skeligt, men til gengæld vil husene til foråret blive en virkelig pryd 
for byen, og den udvendige istandsættelse vil give museet bedre 
muligheder for en maksimal udnyttelse af det indvendige. 

Møder og kursus. 

Udover forretningsudvalgsmøder i MRN og møder i SMN har H. J. 
deltaget i: 

14.-21.8. Nordisk kursus om >>Film og Museer« i Stockholm. 

28.8.-3.9. For Nationalmuseet har H. J. også i år været leder af 
skonnerten n Fultons l< togt for sportsdykkere. 
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Museets bestyrelse. 

N. H. Lindhard, Logstør, formand, Bent J enscn Løgstør, V. S. Rolig
hed, Rønbjerg, Henrik Hvass, Hjarba~k, Leif L. Andersen, Hjarbæk, 
Bendt Risdal, Ranum, Bent Petersen, Løgstør. 
De to sidstnævnte er udpegede af kommunalbestyrelsen i Løgstør. 

Hans 'Jeppesen. 



Nyt museum i Strandby 

Undertegnede Henry Jensen blev 1931 ansat som lærer ved den ny
oprettede skole i Ertebølle. Her fik jeg rig lejlighed til at pleje min 
store interesse for vor oldtidshistorie. Som bekendt var det her Dan
marks første nkøkkenmødding11 blev udgravet af Nationalmuseet, og 
den fundne kultur blev opkaldt efter byen og fik navnet »Ertebølle
kulturen«. 
Med årene lykkedes det mig på markerne omkring »køkkenmøddin
genll at finde en anseelig samling af redskaber fra denne kultur, og 
samtidig fandt jeg på markerne længere borte fra Limfjorden mange 
redskaber fra yngre stenalder. 
Da egnen tillige er rig på bopladser fra jernalderen, bragte landmæn
dene mig skår og næsten hele lerkar pløjet op af jorden eller furidet 
ved tørvegravning. Det hele blev fremlagt i Ertebølle skole, hvor 
mange turister har beset samlingen. 
I 1962 blev Ertebølle skole nedlagt, og samlingen blev flyttet til 
Strandby centralskole, og da sognerådet var interesseret i at erhverve 
samlingen, overdrog jeg den til kommunen på betingelse af, at den 
ikke måtte flyttes fra kommunen eller udstykkes. 
Pladsen var dog lovlig trang, og da min »gamle« tjenestebolig i 197 6 
stod tom, foreslog medlem af sognerådet, gårdejer Aksel Christensen, 
Myrhøj, at kommunen gjorde denne bolig til museum for samlingen, 
og det gik sognerådet ind for og tilbød tillige at betale lys og varme 
m. m. Jeg tilbød at indrette boligen til museum og tage mig af de 
besøgende. 
Et værelse er indrettet til )) Ertebøllekulturen «. Den store stue har 
en afdeling fra yngre stenalder og en anden fra jernalderen, der især 
har en pæn samling af lerkar. Bronzealderen er repræsenteret med 
nogle urner og enkelte ting i bronze. 
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Museet har været pænt besøgt af turister, og flere og flere klasser af 
skolebørn kommer nu her for at blive orienteret i oldtidshistorie. 
Såfremt jeg er hjemme, kan museet altid beses ved henvendelse hos 
undertegnede, Løgstørvej 26, Strandby. 

H. 'Jensen. 



Sundby-Hvorup sognehistoriske Samling 

I de tre år, der er gået, siden der her i årbogen for 197 4 er aflagt 
beretning for Sundby-Hvorup sognehistoriske Samling, er samlin
gens forskellige afdelinger forøget med et betydeligt antal genstande. 
Året 1977 har i den retning været det mest givende, men også det 
mest begivenhedsrige. De modtagne genstande er registreret, men 
på grund af manglende midler lader konserveringen en hel del tilbage 
at ønske. 
I forgangen er som en slags velkomst til de besøgende opstillet en 
ungpigefigur iklædt en sort brudekjole fra 1897 fra Nørre Uttrup. 
Den nydelige brudekjole er syet i Aalborg af kashmirstof (fint vævet 
stof af kashmirgedens uld). På hovedet bærer hun et smukt silketør
klæde fra ca. 1880. Mange tror ved første øjekast, at det er en le-
vende model. · 
I maleren Ole Magnus Raschs mindestue er ophængt et af Rasch i 
1829 udført oliemaleri. Det er et skæmtebillede forestillende tre 
Aalborg-originaler, der spiller trio. Deponeret af Aalborg historiske 
Museum. 
Samlingen af Nørre-Uttrup lertøj er forøget med et betydeligt antal 
krukker, kande, urtepotteskjulere og fade. 
Til landbrugssamlingen er modtaget redskaber til tørvegravning, 
høtyve, spader, grebe, halmløbe og redskaber til disses forarbejdning. 
Køkkenredskaber, kafferister, · kødhakkemaskine, porcelænsfade, 
madtejne m. m. er indgået i køkkensamlingen. 
En sjælden gave er en mosetræsko fra Store Vildmose. Træskoens 
bredde skulle forhindre, at man sank ned i den bløde tørveflade, og 
jempiggene under træskoen skulle forhindre, at man gled. 
En ualmindelig smuk almerdugsdyne vævet i Gudum Kær vil få 
plads i et planlagt sengekammer. 
En yderst værdifuld gave er afdøde overassistent ved Sundby-Hvo-
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'}ens Petersen og hans 
hustru Johanne Marie 
Petersen. 

rup kommune Karl Aage Nørgaards fotografiske billedsamling -
væsentlig fra Lindholm- på ca. 1000 stykker med tilhørende nega
tiver og registre. De er overladt samlingen af en af Nørgaards gode 
venner, og de vil være til uvurderlig hjælp ved studiet af Sundby
H vorups historie. 
Det store år for samlingen blev som nævnt 1977, da urte-og krydder
haven blev åbnet. 
Da Sundby-Hvorup kommune i 1965 købte ejendommen, var en del 
af arealet en op til haven liggende flad mark på ca. l tønde land. Be
stemmelsen var, at dette stykke mark skulle udstykkes til bygge
grunde. Den lå hen som et ubenyttet areal i flere år og blev af de nær
meste beboere benyttet som losseplads. Efter kommunesammenlæg-
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ningen i 1970 var repra::sentanter for Aalborg kommune rundt for at 
se på de ))nyerobrede(( områder, heriblandt den sognehistoriske sam
ling i Lindholm, og man undrede sig over, at arealet, der lå umiddel
bart op til samlingens have, lå hen i en sådan tilstand. Det var faktisk 
bondehaven, der gav stødet til urtehavens opståen, idet stadsgartne
ren fik den ide: Hvorfor ikke udvide haven til også at omfatte andre 
af de planter, man dyrkede i en bondehave før i tiden. Og så kom 
krydder- og lægeurterne hurtigt ind i billedet. Planen om parcelhus
grunde blev nogen tid efter ændret til ))grønt område((, og dermed 
blev startskuelet til urtehaven affyret. 
For området blev der af stadsgartnerens medarbejdere udarbejdet 
planer for havens anlæg og for placeringen af de ca. 200 forskellige 
krydder- og lægeurter. 
Det forberedende arbejde har stået på i over et år. Den 2 5. juli 1977 
foretoges den officielle åbning i overværelse af repræsentanter for 
Aalborg byråd, af de i arbejdet implicerede og i øvrigt af mange in
teresserede. Der blev talt af rådmand Hans Brusgaard, stadsgartner 
Johannes J en sen og administrationschef E. Trudslev. 
Et højst fornøjeligt måltid bestående af revelsben og æbleskiver med 
diverse drikkevarer i rigt mål, der blev serveret på samlingens loft 
for de ca. 100 indbudte og krydret med spirituelle taler, var afslut
ning på den vellykkede åbningshøj tidelighed. Det må tilføjes, at in
gredienserne til måltidet var skænket af forskellige. 
Med hensyn til selve urte- og krydderhaven må det nævnes, at plan
terne er ordnet efter familie i småbede, og for hver plante er der 
anbragt et skilt med det danske og latinske navn. 
En stor, smuk granitvandreblok opgravet i den nærliggende kridt
grav og skænket af ))Cementfabrikken Lindholm((, er anbragt i den 
store græsplæne ind til bondeha·ven. Endvidere er gamle mølle- og 
kværnsten, deponeret af Aalborg historiske Museum, placeret på 
passende steder i haven. 
Man kan ikke andet end udtrykke den største anerkendelse for det 
dygtige arbejde, der fra stadsgartneren og hans medarbejderes side 
er udført for at skabe et smukt og interessant anlæg- en nyskabelse 
indenfor Aalborgs grønne områder, der er værd at lægge mærke til, 
og som uden tvivl vil få stor turistmæssig betydning. 

s• 
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I forbindelse med åbningen arrangerede Sundby-Hvorup sognehist. 
Samling i sine lokaler to særudstillinger. 
Den ene var en udstilling af Biersted-maleren J ens Svend Christian 
Petersens malerier af gårde og huse på landet fra ca. 1890-1920. En 
fortegnelse over de ca. 50 udstillede billeder og en biografi af maleren 
blev udarbejdet og trykt med tilskud fra ))Sparekassen Nordjyllandcc. 
Den uddeltes gratis til de besøgende. 
Den anden udstilling havde relation til åbningen af urtehaven, idet 
den bestod af gamle, sjældne botaniske værker og lægebøger. 
De to udstillinger blev i forbindelse med åbningen af urtehaven en 
stor succes for den sognehistoriske samling. 
Et betydeligt antal J ens Petersen billeder blev i anledning af udstil
lingen overdraget samlingen som gave, og et antal ældre, sjældne 
botaniske værker fulgte i samme spor. 
Restaureringen af den underste etage af Sundby-Hvorup sognehisto
riske Samlings bygning (Raschernes gamle gård) er for flere år siden 
i det store og hele tilendebragt - dog skal visse kloakforhold bringes 
i 0rden, men tilbage stod fornyelsen af taget og istandsættelse af 
loftsetagen. 
Oprindelig havde huset stråtag og bindingsværk, men begge dele er 
forsvundet - sidst stråtaget i slutningen af forrige århundrede. Det 
blev erstattet af brædder og tagpap. Holdbart har det ikke været, 
for over tagpappet blev en snes år efter lagt et bliktag. Sådan har 
taget set ud til efteråret 197 6, da det blev besluttet at forny taget, 
der længe havde trængt til fornyelse. 
Oplægningen af et stråtag var i første omgang påtænkt, men på 
grund af brandfare i den bymæssige bebyggelse, valgte man tegl 
som tagdækning. En stor del af den indvendige trækonstruktion var 
rådden og angrebet af orm og måtte fornyes. Dog beholdt man 
bræddelaget, derover blev lagt plastik og lægter. Vingetagsten blev 
derefter! lagt løst på. Taget blev indvendig beklædt med rockwool 
og gipsonitplader. For enden ud mod laden blev opsat en gipsanit
væg med dør. For at lette adgangen fra laden til loftsetagen blev 
opsat en magelig trappe. Det herved på loftet skabte store rum kan 
udnyttes på mange måder. Her kan blive plads til billedsamling, en 
arkæologisk samling og et lokale til undervisning m. m. 
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J ens Svend Christian Petersen 
En biografi. 
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Hvem kender ikke de farvede luftfotografier af gårde på landet, som 
luftfotografer har optaget, og som de sidste ca. 40 år er spredt i stort 
tal. De hænger ofte som billedpryd over mangen en sofa i gårdenes 
pæne stuer. 
Før luftfotografiet holdt sit indtog, kunne man da også få et helt 
udmærket farvelagt fotografi af sin gård, men på den anden side var 
det ikke ualmindeligt, at mange foretrak, hvis prisen var rimelig, en 
habil tegners eller malers gengivelse fremfor fotografens. Måske 
ønskede man en mere original og særpræget gengivelse, noget der var 
lidt mere for øjet. Men på den anden side ønskede man ingen eksperi
menter med form og farve, det var en uomgængelig fordring, at bil
ledet skulle ligne. 
Derfor havde omvandrende tegnere og malere gode chancer for afsæt
ning af deres produkter, vel at mærke når de havde den rette kvalitet. 
Gård- og husmalere har man kunnet træffe i landets forskellige egne. 
Deres arbejder kan ikke sammenlignes med den akademiske kunst, 
men de har fundet udløsning for en kunstnerisk trang ved at tegne og 
male. Man har tidligere betragtet denne kunst som jævn og tilforlade
lig, men i dag har man fået øjnene op for, at denne naive kunst 
indebærer positive egenskaber, som den skolede kunst ikke besidder, 
og som derfor har krav på interesse. 
En af de gode gårdmalere fra Nordjylland var J ens Svend Christian 
Petersen fra Biersted. Fra slutningen af forrige arhundrede til sin død 
i 1927 var han manden, der i så henseende aldrig skuffede. Hos ham 
kunne man trygt afgive bestilling på det motiv, man ønskede at have 
for øje og være aldeles forvisset om, at resultatet virkelig blev det, 
som man havde tænkt sig. 
Maler J ens Petersens berøring med landbefolkningen i det sydlige 
Vendsyssel og i Himmerland blev særdeles omfattende, og i de ca. 
40 år han havde malervirksomhed som eneste økonomiske eksistens, 
oplevede han aldrig afsætningsvanskeligheder. 
Jens Petersen fødtes i Biersted den 5. januar 1857 som søn af skræd
deren i byen Peter J ens en. Hans mor hed Ane Marie og var fra 
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Trine Majs bus i Biersted 1926. 

~~ ~~ 
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Øster-Hjermitslev. Han kom ud som tjenestedreng på en gård i 
Aabybro, senere kom han til Øster-Hjermitslev, hvor han tjente hos 
nogle slægtninge. Da han igen skiftede plads, gik turen til fattiggår
den i Tolstrup. Her traf han tjenestepigen Johanne Marie Nielsen af 
Lyngbjerg i Hjelmsted, Serritslev sogn. De blev forlovede og gift i 
V re j lev Kloster kirke. De nygifte flyttede til Biersted, og J ens Petersen 
fik arbejde på teglværkerne i Ulsted og Kællingbro ved Hjallerup. 
Han var tidligt klar over sine særlige evner og forstod at udnytte 
disse, således at han kunne klare de økonomiske forpligtelser ved sin 
tegnefærdighed. 
Nogen uddannelse fik han aldrig i sit fag, selv om præsten i Aabybro 
havde tilbudt at bekoste et akademistudium, men dette satte faderen 
sig imod. 
De skiftede bopæl adskillige gange. I 1890-erne boede de i Sulsted, 
derefter flyttede de til Vestbjerg, så boede de to steder i Hostrup ved 
Sulsted. 1904-08 boede de i Nørre Uttrup. Herfra gik turen tilbage 
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til fødebyen Biersted, hvor de først boede tilleje på Stationsvej, men 
senere købte et mindre husnordøstligsti byen. 
Der var seks børn i ægteskabet: Sønnerne Niels Peter, Valdemar, 
Laurits og Kristen og døtrene Agnes og Jenny. Hertil må føjes sted
sønnen Laurits Christian 1\Iartinus Andersen, som Johanne Marie 
havde før ægteskabet. 
Som menneske var J ens Petersen en elskværdig og gemytlig mand, 
velset overalt og glad for musik og sang. 
J ens Petersen døde den 2 3. december 1927 og hans hustru godt et år 
derefter. Gravstedet ses i den nordøstlige del af Biersted kirkegård. 
J ens Petersens foretrukne malemåde var gouachen, hvilket vil sige 
vandfarve tilsat lim, der lægges som dækfarve i modsætning til akva
relmaleriets gennemsigtige farver. Hans force var at male gårde og 
huse, men også prospekter af landsbyens husrækker gjorde han dyg
tigt. De lige streger benyttede han måske lidt rigeligt, for var der en 
skavank ved en gammel gård, blev den liget ud med linealen. 
Til fods drog han rundt fra gård til gård og fra egn til egn med 
malerkassen over skulderen, og i hånden bar han papirrullen forsynet 
med remme og håndtag. 
Skulle han længere hen, tog han toget, og kunne han ikke komme 
hjem samme dag, fik han logi og kost i de gårde, hvor han malede. 
Flere steder nøjedes man ikke med et billede af samme gård, men 
flere, således at børn, der var rejst hjemmefra, kunne få et billede 
af barndomshjemmet. 

'Johs. E. Tang Kristensen. 





Sydhimmerlands Museum 

Sydhimmerlands Museum har i beretningsåret 197 6/77 efter etable
ringen 1.4. 1976 gennem planlægningsarbejde, indsamlinger og 
publikumsorienterede opgaver søgt at finde en form, der kan 
egne sig for museumsstruktur, som bygger på afdelinger i de tre 
tilsluttede kommuner. Efter ønske fra Arden kommune er arkivet i 
Kielstrup omlagt som en afdeling af museet. Denne omlægning af 
organisationen har betydet, at også det samlede arkivarbejde i de 
tre kommuner nu er henlagt til museet. De tre støtteforeninger har 
hver på sin måde fundet relevante opgaver, efter at de mange kræf
ter, der var koncentreret om indsamlinger, er blevet frigjort. - Fra 
Hobro kommune har museet modtaget betydelig støtte i form af 
særbevilling til undersøgelse af Store Torv i Hobro, og samme kom
mune har vederlagsfrit stillet magasinplads til rådighed. - Nørager 
kommune har ydet værdifuld hjælp ved omlægning af området ved 
Boldrup Museum. 
Museets bygninger er i det forløbne år blevet forbedret på forskellig 
måde. Vigtigst var den uopsættelige reparation af stråtaget på den 
ældste del af museumsgården i Boldrup. Som beskæftigelsesarbejde 
er området omkring gården udbedret i foråret. Man kan nu tage 
bestik af de næste års udvikling med forbedring af udstillingsloka
lerne, indretning af toilet og samlingslokale og beplantning. 
Afdelingen i Hobro, Vestergade 21, er blevet forbedret ved indret
ning af et bedre publikumsrum med plads til mindre særudstillinger. 
Fra Statens Museumsnævn har man modtaget støtte til indkøb af en 
ny skranke udført efter tegning af arkitekt Thyge Thygesen MAA. 
Den væsentligste nyvinding i Hobro er overdragelsen af den ældre 
maskinhal fra Harald Jørgensens maskinfabrik til museet. Bygningen 
er nu indrettet til værksted, skolestue og magasin. Fabrikken blev for 
år tilbage erhvervet af Hobro kommune til nedrivning, men man 
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Harald 'Jorgcnsm mas/.:infabril> opfor/ l'J/2. l'duseels magasin fra 1.5.1977. 
N. Reiter fat. 

kan nu håbe, at fabrikkens bygninger, der har væsentlig betydning 
for byens industrihistorie, kan blive besvaret. Museet har netop i år 
erhvervet mekanikus Harald Jørgensens egenhændige tegning til sin 
bygning fra 1909 samt en større samling værktøjer, der har været 
brugt i fabrikkens smedie. Museet har ført frugtbare forhandlinger 
med Hobro Kirkes Menighedsråd med henblik på en endelig regn
lering af området mellem kirke og museum. En lukning af vejen 
mellem de to museumsbygninger i Vestergade vil være af afgørende 
betydning for museets drift i fremtiden, og en museumshave midt i 
byen vil ikke alene kunne glæde museumsgæster; den kunne som i 
Viborg og Hjørring være til vederkvægelse for byens andre borgere. 
I Arden kommune har museet overtaget arkivlokalet i det gamle 
sognerådskontor i Kielstrup. Lokalet er udmærket til formålet, idet 
det både rummer kontor, magasinrum og konferencerum. Beliggen
heden rent geografisk er dog ikke den bedste. 
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Inden for sit område har museet foretaget eller støttet undersøgelser 
af forskellig art. Centralt for videreførelsen af de byarkæologiske 
undersøgelser påbegyndt af det gamle Hobro museum har det været, 
at en tillægsbevilling fra Hobro kommune har sat institutionen istand 
til at foretage udgravninger på Store Torv i forbindelse med en om
lægning af gågaden. I oktober 1977 foretages der en undersøgelse 
af et område, hvor der indtil 1880 var bebyggelse. Der er påvist en 
syldstensrække og fundet keramik, der synes at være middelalderlig. 
- Museets bygninger i Hobro er blevet undersøgt af arkitektstude
rende Torsten Ringe, Aarhus med henblik på udarbejdelsen af en 
afgangsopgave. Han er blevet hjulpet ved kildesøgning m. v. Målet 
er at give udkast til nyindretning af Aldersbo, byens gamle syge- og 
fattighus, til museumsformåL På samme måde er Boldrup Museum 
blevet undersøgt og opmålt.- Museet er blevet inddraget i projektet 
Industrialismens bygninger og boliger under Statens humanistiske 
forskningsråd, ligesom Nationalmuseets etnologiske undersøgelser 
ved studiet af danske forsamlingshuse har udnyttet samlinger og 
lokale kontakter. 
Konserveringsarbejdet har været koncentreret om to opgaver: Old
sagssamlingens keramik er blevet gennemgået; flere af karrene blev 
derved konserveret for første gang i 20-30 år. Kustode og civilværne
pligtig gennemførte denne opgave under vanskelige kår endnu inden 
museets konserveringsværksted var etableret. En stor del af den ud
stillede værktøjssamling på Boldrup Museum blev gennemkonserve
ret; en række nye metoder indhøstet under et konserveringskursus blev 
herved indarbejdet. Ved indretning af det nye magasin er det lykke
des at få overblik over en række genstandsgrupper, der tidligere stod 
spredt; dette gælder især vogne og større landbrugsredskaber. 
Tilgangen har været styret af ønsket om at forbedre og afrunde 
eksisterende samlinger. Det lykkedes at få o verf ørt en runesten, der 
hidtil har stået i Hobro Kommunebibliotek, til museet for senere 
opstilling i forbindelse med Fyrkatrummet. Der er erhvervet et par 
sølvskeer til samlingen af ældre Hobrosølv (scnempireskeer af J. C. 
Bernbaum og N. Schou Svendsen). Fra frk. Wickmann, København 
har man modtaget et smukt 1700-tals standur med tilknytning til 
Hobro. Der er erhvervet en række ældre udhængsskilte: Barber, bog-
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Slåmaskinen, en canadisk 
SIMPLEX med meje
apparat, demonstreret på 
Boldrup Museum 
21.8.1977. 

N . O. Ladefoged fat. 

binder, beslagsmed og fotograf. Museet har deltaget i de nordjyske 
lokalhistoriske arkivers indsamling af foreningsarkivalier og i for
bindelse hermed erhvervet en række mejeriarkiver og andre for
eningsarkivalier. 
Ved udstillinger og andre arrangementer søger man at levendegøre 
og styrke interessen for de specielle museale områder, der er blevet 
udpeget som væsentlige for museet. Ved Boldrup Museum har mu
seet gennemført en række arrangementer overvejende i samarbejde 
med Boldrup Museumsforening : Tækkemandens arbejde (ved for
eningens majfeset 22/ 5), fåreklipning (16/7), høst med ældre me
toder (21/8), tekstildag med kartning, spinding, plantefarvning og 
vævning ( 11/9). I Hobro har følgende særudstillinger været vist: 
Danske sparegrise (fra L. Ehlers og Roskilde Museums samlinger) 
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(1/4-29/5), Hobro Skyttelaug 125 år (23/7-31/8) og arkitekten Jen
sen Wærum i Hobro (fra Randers lokalhistoriske arkiv) (fra 18/10). 
Der gennemføres montreudstillinger i en række institutioner i mu
seets område. Skolerne i de tre tilsluttede kommuner orienteres om 
museets virksomhed. Den museumspædagogiske virksomhed har væ
ret hæmmet af, at forhandlingerne om etablering af et samlingslokale 
på Boldrup Museum har været bremset af andre forhold. 
Museet modtog 28/8 den 8. Vikiugekongres under ledelse af profes
sor Olaf Olsen, Aarhus. Ekskursion til Nordjylland var lagt over 
Fyrkat. Kongressen besøgte Fyrkatsamlingen og blev orienteret om 
de muligheder, der skabes for et lokalmuseum ved en sådan depo
neret samling.- D. 27/6 var samtlige kulturudvalgsmedlemmer fra 
de tre tilsluttede kommuner inviteret til en rundtur. Boldrop og 
Hobro museer blev besigtiget, og den efterfølgende diskussion viste, 
at en sådan aftentur burde kunne blive en tradition.- D. 18/6 mod
tog museet Tuborgfondens repræsentant, dir. C. C. Holmen, som 
overrakte en gave på 2000 kr. til flytning af runestenen fra bibliotek 
til museum. 
Peter Bondesen har deltaget i to af DKM's møder, nemlig arbejds
mødet i Vingsted 25.-27/11 og formidlingsmødet på Fuglsø 25 .-2·7 / 3. 
Han har deltaget som medlem i koordinationsgruppen ved indsam
lingsarbejdet for foreningsarkiver i Nordjyllands Amt. I Historisk 
Årbog for Roskilde Amt (1976) publicerede han »Farver Hammers 
gård. Bygninger og beboere « og i Heraldisk Tidsskrift (1977, nr. 36) 
»Frederik lis rigsvåben c. 15 62 «. Henry Dahl Pedersen har deltaget 
i Konservatorforbundets kursus i Aarhus. 
Museet har beskæftiget 5 henviste arbejdsmænd i kortere eller læn
gere tid, l civilværnepligtig, l kontorhjælp på arbejdsprøvning, 2 
arkæologer til undersøgelser. 4· afløsere er knyttet til museet som 
billetsælgere m. v. og gruppen af »interesse-medarbejdere« er 
støt vækst. 

Peter Bondesen. 





Aalborg Historiske ~Museum 1976 

I 197 6 skiftede kommunerne finansår for i fremtiden at følge kalen
deråret. 
Det falder naturligt fremtidigt at lade beretningsåret følge denne 
nye inddeling. Derfor behandles her kun 9-måneders perioden fra 
l. april til 31. december 197 6. 
Mens museets udstilling STOLE, om siddemøblernes kulturhistorie, 
fortsatte i særudstillingslokalet, åbnedes først i april en udstilling 
arrangeret af keramikeren Sys Thomsen og først vist på Kunstindu
strimuseet i København. JVIuseets forhal og foredragslokale blev her 
taget i brug for at vise japanske brugsgenstande under titlen ))Mit 
hus- Min landsby((, idet alle udstillingens genstande stammede fra 
arrangørens hjem i en japansk landsby gennem et par år, hvor hun 
var i lære hos en lokal pottemager. 
Den 6. maj fulgte åbningen af næste Drrangement ))Aalborg Havn 
gennem 2 x 500 ån( i anledning af, at Aalborg Havn fejrede 500 års 
jubilæum. I udstillingen, der foreløbig indgår i museets permanente 
opstilling, søgte vi at belyse selve havneanlæggets udformning siden 
vikingetid - at fortælle om skibe og sejlads - og om import og 
eksport over Aalborg havn. 
Som et led i en række museers samarbejde om udstillinger om re
sourcerne forberedtes derefter udstillingen )) Lys og Varme ((, der 
afløste stoleudstillingen kort fø·r jul. U d stillingen skulle vise skif
tende tiders løsninger af belysnings- og opvarmningsproblemer på 
baggrund af de forhåndenværende naturressourcer: træ, tran, tørv, 
kul og olie. 
Foruden disse større udstillingsarrangementer havde mag. art. Søren 
Nancke Krog i efterårsferien lavet en udstilling om ))Tatoveringer(( 
i museets foredragssal. U elstillingen var bl. a. tænkt som en støtte
udstilling til havnejubilæet, men demonstrerede samtidig, at det ikke 
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l forlægget til det katalog om Aalborg Glasværk, som museet udgav i 1976, mang
lede en side med numrene 13S-142. l 1977 fremkom en del arkivalier fra Aalborg 
Glasværk, hvoriblandt et katalog med den manglende side, som gengives her. 

blot er >>søens folki1, der har lagt krop til disse permanente dekora
tioner. Også blandt fyrster og kronede hoveder i Europa er der tra
dition for tatovering- og såvel i tid som i geografisk rum er skikken 
vidt udbredt. 
Blandt museets små montreudstillinger i forhallen bør nævnes nTele
fonenll i anledning af 100-året for denne opfindelse. 
Fornemmelsen af at særudstillingsarrangementerne tog kræfterne fra 
nyopstillingen af de permanente udstillinger meldte sig allerede i 
sidste beretningsår - og blev yderligere bekræftet i dette, uden at 
det derfor var muligt at afvige fra det allerede lagte program. 
Det langvarige arbejde med nyopstilling af museets glassamling blev 
dog afsluttet i beretningsåret og suppleret med udsendelse af et gen
optryk af Aalborg Glasværks katalog fra 1880'ernes begyndelse. 
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Kataloget kendtes kun i et eksemplar, der velvilligt blev stillet til 
rådighed af A/S Kastrup Holmegaards Glasværker. 
I kataloget mangler et blad, der siden er fundet i et nyopdukket ek
semplar- og som vises i figur l. 
U cistillingen af glassene er sket udfra det grundsynspunkt, at så 
meget som muligt skulle vises af museets samling, og at så mange 
informationer som muligt skulle med. Det er derfor valgt at vise 
glassene i en systematisk opstilling, der nogenlunde følger dispone
ringen af den vigtigste håndbog: Dansk Glas 1825-1925. Oplysnin
gerne om de enkelte glas fremgår af kopier af museets registrerings
kort, som findes i selve udstillingslokalet - og henvisningen fra ud
stillingen til kortene sker ved hjælp af opstillingsfotografier med 
påførte museumsnumre. Udstillingen har derved fået karakter af et 
åbent magasin, hvor den interesserede selv kan forfølge sine ideer. 
For den mere forudsætningsløse vil der senere blive udarbejdet vej
ledninger. 
Fra beretningsårets begyndelse er museets mangeårige arkæologiske 
medarbejder Oscar Marseen gået på halv tid- og den 28. april an
satte museets bestyrelse mag. art. Erik Johansen som museums
inspektør med særligt ansvar for de historiske undersøgelser. 
Hovedparten af årets udgravninger har været foranlediget af ak
tuelle fund- er altså såkaldte nnødgravningercc. Alligevel er der i alle 
tilfælde 2 meget bemærkelsesværdige undersøgelser at fremhæve. 
Det ene er en boplads ved Tofthøj vest for Sejlflod. Pladsen var 
kendt i forvej.en gennem den omfattende luftfotografering, der blev 
gennemført først i 60'erne, men nu var man ved grusgravning kom
met ind i nogle af hustomterne. 
Keramikmaterialet afslørede pladsen som hørende til ældre romertid. 
Det bemærkelsesværdige var, at pladsens huse var anlagt nedgravet 
i jorden- op til en meter under undergrundens overflade. Lignende 
husformer er hidtil kun iagttaget netop i Limfjordens nærhed - og 
er efter undersøgelserne i Sejlflod yderligere registreret et par steder 
i området. · 
En rimelig tolkning af formålet med nedgravningerne er endnu ikke 
fremkommet. Og øjensynlig er fænomenet begrænset til denne ene 
periode. 

9 
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Undersøgelse af træhygget gravkammer fra enkeltgravstid. Sdr. Tranders. 

Den anden undersøgelse, som skal nævnes her, var en overpløjet 
høj i Sdr. Tranders, som hidtil var aldeles upåagtet, og altså kommer 
udover de godt 100.000 overpløjede høje, hvortil man har kendskab. 
Markarbejder havde nu afsløret en stor randstensrække, og museet 
fik lejlighed til en undersøgelse, inden højen blev sløjfet. 
Højens centralgrav fra omkring 2.000 f. Kr. svarede nøje til andre 
anlæg fra samme periode, hvor et stort stenkammer er anbragt under 
jorden. Her var kammeret imidlertid ikke bygget af store sten, men 
af træ - hvilket var en helt ny iagttagelse. 
Det store skattefund, der i 1971 blev gjort i Rebild, blev i somme
rens løb forøget med yderligere 14 stykker vikingetidssølv med en 
samlet vægt af knap 800 gram - idet hr. Tage Højbjerg Larsen i 
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Skørping i tilført muld fra findestedet, ved to lejligheder fandt yder
ligere dele af skatten. Museet lavede en efterundersøgelse og tegnede 
sig for halvdelen af de nye fund. 
Også fra historisk tid er der gjort fund, som har givet anledning til 
undersøgelser i beretningsåret, således er der undersøgt en middel
alderlig hustomt ved nGammelgård«, Gunderstrup i Glenstrup sogn 
og en vejdæmning mellem Vaarst og Gudum. 
Museets gravninger i den østlige del af Aalborg centrum er fortsat 
med prøvegravninger i Nørregade og Søndergade. 
Af ikke arkæologiske undersøgelser bør nævnes museets registrerin
ger af industrivirksomheder, der er fortsat fra sidste år og udvidet 
fra Aalborg by til hele det gamle Aalborg Amt. Desuden har museet 
ved stud. mag. Thomas W. Lassen gennemført en registrering af 
henholdsvis apoteker S. C. Strøybergs Apotekermuseum og privat
samling. Begge arbejder er udført for ,,Apoteker S. C. Strøybergs 
Fond til bevarelse af J ens Bangs Stenhus ((. 
Arbejdet med ordningen af museets ældre samlinger i magasinet 
Ved Stranden 13 er fortsat. Blandt de større opgaver i denne forbin
delse bør nævnes ordningen af museets ovnsamling forud for udstil
lingen Lys og Varme. Samlingen havde været flyttet adskillige gange 
i tidens løb - og var efterhånden blevet stærkt sammenblandet. Det 
store puslespils temmelig uhåndterlige brikker blev nu sammenstyk
ket til mere end en snes hele ovne repræsenterende en række typer 
og perioder. Der blev i forbindelse med arbejdet foretaget en sup
plerende indsamling. 
Museets medarbejdere har som hidtil holdt foredrag rundt omkring 
i nordjyske foreninger og desuden påny medvirket med råd og dåd 
ved tilrettelæggelsen af de samarbejdende lokale historiske forenin
gers foredragsrække i folkeuniversitetsregi. 
Også det tværgående samarbejde mellem amtets statsanerkendte 
museer er der ydet bidrag til - både ved udarbejdelse af fælles ar
bejdsplaner og i selve det organisatoriske arbejde, der nu måtte re
videres for at komme i overensstemmelse med den nye museumslov, 
der trådte i kraft l. oktober 1976. Herefter er også kunstmuseerne pa 
Skagen og i Aalborg medlemmer af museumsrådet. 

Torben Witt. 

9" 





Litteratur om Himmerland og Kjær herred 1976177 : 

Ved bibliotekar Signe Pedersen, Det nordjyske Landsbibliotek. 

Fortegnelsen omfatter litteratur, som er udkommet i 1976/77, 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 hen·ed i almindelighed: 
Alle danske museer. Indledning af Palle Lauring. Redaktør: Erik Reimert. 1976. 

266 sider, illustreret. Side 31-82: Museer nord for hovedvej A 15. 

Arkitektskolen i Ar~us. Afdelingen for fysisk og økonomisk planlægning: Levevil
kår og regionpolitik i Nordjylland. Af Hans Kiib, Erik Hannibal Knudsen, 
Gitte Mading og Jørgen Møller. 1977. Bd. 1-4. 

Dehn-Nielsen, Henning: 348 oldtidsminder i Jylland. 1976. 180 sider, 4 kort, illu
streret. Side 14-46: Nordjyllands amt. Side 46-47: Arkæologiske museer i Nord
jyllands amt. 

Institut for Center-Planlægning: Centre i Danmark: butiksforsyning, planlægning. 
1977. Bd. 14: Nordjyllands amt. 

'Jensen, Niels: Nordjyske jernbaner. 1976. 119 sider, illustreret. 

Limfjordskomiteen: Limfjordsundersøgelsen 1973-75. 1976. Delrapport 1-6 + 
Samlet rapport. 

Schjødtz Hansen, P.: Limfjordsundersøgelsen 1973-75. 1976. 16 sider, illustreret. 
Sammendrag af: Limfjordskomiteen: Limfjordsundersøgelsen 197 3-7 5, 8 bind. 

Nørgaard, Erik: Himmerlands herregårde, slotte, klostre og voldsteder. En biblio
grafi. 19 7 4. 48 sider. 

Amtskommunale publikationer: 
Arbejdsmarkedsnævnet for Nordjyllands amtskommune: Rapport vedrørende de 

15-18-åriges problemer ved skoleafgangen i Nordjyllands amt, Maj, 1976. 1976. 
72 sider. [Duplikeret]. 
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Nordjyllands amt. Regionplansekretariatet: Grovskitser. Et forhandlingsoplæg + 
Forudsætninger for grovskitserne, Oktober 1976. 1976. Bd. 1-2. (Regionplan
lægning i Nordjyllands amt). 

Styringsgruppen for Rekreativ Planlægning i Østhimmerland: Rapport om den 
rekreative planlægning i Østhimmerland omfattende ferie- og fritidsbebyggelser 
m. v. Udgivet af Nordjyllands amtskommune. 197 5. 119 sider, illustreret. 

Enkelte lokaliteter: 

Farsø 

J 00 år i billeder. Sparekassen i Farsø 1877-1977. 1977. 40 sider, illustreret. 

Hadsund 

Christensen, 'Janne og Annette Friis: Kollektiv trafik i en landkommune. En 
analyse i Hadsund kommune. 1976. 191 sider, illustreret. 

Hammer bakker 

Hedin, Niels: Hammer Bakker. Et mindeskrift. 2. udgave. 1976. 314 sider, l kort, 
illustreret. 

Thomassen, Pe1·: Fra vinter til sommer. Dagbogsblade fra Hammer bakker. 1971. 
55 sider, illustreret. Digte illustreret med forfatterens tegninger. 

Hobro 

Morell-'Jørgensen, H.: Livet omkring Store Torv. 1976. 76 sider, illustreret. 
Omslagstitel: 1851-1976 Sparekassen Hobro. 

Løgstør 

Litteratur om Løgstør Kommune. Udgivet af Løgstør Bibliotek. 1976. 28 sider. 

Lindhard, N. H.: Løgstør Lodseri 1777 - 20. august - 1977. 1977. 22 sider, 
illustreret. 

Ran u m 

Drostrup, O. F.: Ranumkonventet: et studium i modstandsbevægelsens politiske 
historie 1944-1948. 1976. l 59 sider, illustreret. 

Rebild 

Rebild-bogen. Undertrykkelse, teater, medier, meningsdannelse: en dokumenta
tion for skole og hjem. Udgivet af Solvognen. 1976. 227 sider, illustreret. 

Rold Skov 

Møller, Preben: Seks traveture i Rold Skov, Skovriderens travebog. 1976. 32 sider, 
illustreret. 
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Aalborg 

Christensen, Allan og Henning Nielsen: Vesterbro-gadcgennembruddet. 1977. 
3 5 sider, illustreret. Fremstillet i forbindelse med en udstilling stillet til rådighed 
af Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg kommune. 

Emerek, Ruth og Birthe Siim: Kvinders arbejds- og levevilkår, belyst gennem 
kvinder i tobaksindustrien. 1976. 144 sider, illustreret. 

Engqvist, Hans Henrik: Povl Pops trefoldighedshus. 
(i: Købstadmuseet »Den gamle by«, Arbog 1975, side 33-65, illustreret). 

Færch, Lise: Aabenbart. 1976. 165 sider, illustreret. 
Heri bl. a. tekster med aalborgensiske emner og tegninger af Aalborg-huse. 

'Jensen, 'Johs. Høgsted: Kreditbanksedler fra Aalborg. Udgivet af Aalborg mønt
samlerforening. 197 5. 12 sider, illustreret. 

'Jubilæumsskrift. 50 år, Aalborg politis id1·ætsforening. 1976. 44 sider, illustreret. 

'Jyske Trænregiment. Redaktionsudvalg: H. Reinwald m. fl. 1976. 71 sider, illu
streret. 

Madsen, Rune: Alborg. En beskrivelse af en planlægning som hovedsageligt 
tager udgangspunkt i menneskelige behov, landskabet og økologien. 1976. 23 si
der, illustreret. 

Malernes fagforening. Aalborg afdeling, 85 år. [22.5.1890-22.5.1975]. 1975. 
12 sider, illustreret. 

Nøn·esundby bykerne. Studierapport 1975. Udarbejdet af studerende og lærere 
ved Danmarks Ingeniørakademi, bygningsafdelingen, Aalborg. 1975. 36 sider, 
illustreret. 

Ramskou, Th.: Lindholm Høje gravpladsen. 1976. 199 sider, illustreret. 
(Nordiske Fortidsminder, Serie B, 2). 

Simonsen, 'Jø1·gen D.: Aalborg shows the way-its harbour the sea way: the Port 
of Aalborg 1476-1976. 1976. 28 sider, illustreret. 

Socialdemohatisk Vælgerforening i Sundby-Hvontp: Sundby-Hvorup fra lands
bysamfund til en del af storkommunen under socialdemokratisk ledelse. 1976. 
12 sider, illustreret. 

Stamhus, Knud: Vcjgaard Østre Skole 1927-1977. 1977. 18 sider, illustreret. 
(VØS, 1977, nr. 8). 

Stenestad, Erik: Råstofkortlægning·. Erfaringer fra en forsøgskortlægning ved 
Aalborg. 1976. 24 sider, illustreret. (Danmarks geologiske undersøgelse, Serie A, 
nr. 1). 

Ung i Aalborg. Kendte aalborgensere skriver om storbyen set i lillelivets per
spektiv. Redaktion: Aage Svenstorp m. fl. 1976. 168 sider, illustreret. 
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Witt, Torben: Et glaskatalog fra Aalborg Glasværk. 1976. 2 sider + 20 tavler. 

Wognsen, Carlo: Budolfi kirke. Illustrationer: Carlo vVognsen. Tekst: Henning 
Thrane. 1976. 21 sider, illustreret. 

Aalborg Søspejdne: Aalborg Søspejdere 1926-1976. 1976. 72 sider, illustreret. 

Konkurrence om administrations- og rådsbygning for Nordjyllands amtskom
mune. 
(i: Arkitekten, årg. 78, nr. 20, side 438-445, 1976). 

Aalborg. Kommunale publikationer: 
Aalborg kommune. Planlægningssekretariatet: Geografisk inddeling. 1976. 5 sider, 
tabeller og kort. 

Aars: 
Aars Idrætsklub 1900-1975. Samlet af Vagn Christensen og Hans Knudsen. 1975. 
55 sider, illustreret. 

Personal- og slægtshistorie: 
Gravesen, 'Jens: Graves Jensen og Ane Nielsdatters slægt. 1976. 44 sider. 
[Duplikeret]. 

'Jeppesen 'Jensen, '].: Slægten Obel. Med særlig tilknytning til Aalborg. 1976. 
90 sider, 8 tavler, illustreret. 

Paulsen, N. 0.: Skæbner på min hjemegn i Vesthimmerland. 1976. 21 sider, 
illustreret. 

Slægtsarkivet: Slægten Il! e ris i Alstrup Sogn. 1977. 342 sider + tavler. 

Tang Kristensen, 'Johs. E.: Biersted-maleren Jens Svend Christian Petersen. 
Fortegnelse over udstillede billeder og en biografi. Udgivet af Sundby-Hvorup 
sognehistoriske samling. 1977. 16 sider, illustreret. 

Arlige publikationer: 
Andersen, Olav: Kirkelig veJviser i sommerlandet 1977. Sydøst-Himmerland. 
Udgivet af menighedsrådene i Hadsund provsti. 1977. 31 sider, illustreret. 

Hassing Povlsen, Holger: Aalborgs apotekere. 1976. 114 sider, illustreret. 
(Aalborg-bogen, 1976). 

Horsens-Hammer Arbog, 1977. 21 sider. Udgivet af Horsens-Hammer Hjem
stavnsforening. [Duplikeret). 
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Som det har været sædvane gennem mange år, blev der også i 1977 afholdt to 
udflugter. Den store tilslutning, som disse udflugter eller rettere historiske ekskur
sioner fortsat kan opvise, må vel tages som et udtryk for, at en stor kreds af med
lemmer føler trang til at komme ud for både at se og lære. 
Der kræves efterhånden stor opfindsomhed af bestyrelsen, når turene skal tilrette
lægges, idet der jo snart ikke er ret mange steder, som ikke i årenes løb har været 
besøgt en eller flere gange. Man søger efter bedste evne at finde nye mål, men det 
kan være vanskeligt. 

Randers-turen: 
Heldags turen, der fandt sted søndag den 19. juni, foregik i det bedst tænkelige 
sommervejr. De ca. 75 deltagere samledes først i Randers kulturhistoriske Museum, 
hvor museumsassistent Jørgen Møller Madsen ledede forevisningen. Deltagerne 
beundrede såvel de gode og interessante udstillinger som det dejlige hus, hvor 
byens kulturelle aktiviteter er samlet. Institutionen kan udmærket tjene ·som 
mønster for andre byer; Derefter kørtes til Clausholm slot, som er en af vort 
lands største og anseligste bygninger fra baroktiden. Godsets ejer, civilingeniør 
Henrik Berner, bød velkommen og fortalte derefter indgående om gårdens historie, 
slottets indretning og den historiske baggrund for den rige udsmykning af de 
enkelte rum. Takket være den fortrinlige forklaring blev omvisningen en stor op
levelse for deltagerne. Efter spisningen i slottets cafeteria var der rig lejlighed til 
at bese den smukke, ærværdige park. Turen fortsattes derefter til Valdum kirke. 
Den rummer rigt udskåret barokinventar samt adskillige monumentale ligsten med 
figurer. Kirken bærer stærkt præg af tilknytning til Clausholm gods gennem tiderne. 
Stedets sognepræst, P. E. Tranholm-Pedersen gav en interessant redegørelse om 
kirken og dens historie. 
Sidste station på turen var Spentrup kro, hvor der afsluttedes med kaffebord. Efter 
at formanden, Johs. E. Tang Kristensen, havde takket deltagerne for god tilslut
ning, foregik hjemturen gennem de smukke landskaber omkring Mariager og 
Hadsund. 

Sensor.nr.nerturen: 
Denne tur fandt sted lørdag den 17. september med ca. 100 deltagere. Turens 
første mål var Kongstedlund. Her bød godsejer Jens Erik Horsens velkommen, 
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hvorefter J. Jeppesen Jensen gav et kort rids af gårdens historie. Deltagerne 
benyttede derefter lejligheden til at bese den særdeles velholdte hovedbygning. 
Efter fælles kaffebord på Terndrup kro afholdtes den årlige generalforsamling, 
som afvikledes på mønsterværdig vis med Alfred Bøgh som dirigent. 
Formanden, fhv. vicestadsbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen, aflagde en ud
førlig beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, hvorefter kassereren 
fremlagde regnskabet. Såvel beretning som regnskao godkendtes ensstemmigt. Til 
bestyrelsen genvalgtes museumsdirektør L. Rostrup Bøyesen, Aalborg. Nyvalgt 
blev sparekassedirektør S. Bugge Vegger, Farsø og konsulent F. Bek-Pedersen, 
Hobro. De afløste gårdejer Alfred Bøgh, Nysum, og konsulent Jens Gravesen, 
Aalborg, der ikke ønskede genvalg. Som revisor nyvalgtes lektor K. Madsen, Aal
borg med konsulent Jens Gravesen som suppleant. Formanden takkede de to af
gående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i foreningens tjeneste. 
Derefter foretoges den sædvanlige og populære bortlodning af en del bøger, som 
var skænket af Viggo Madsens Boghandel, Aalborg. 
Efter generalforsamlingen kørtes til Astrup kirke, hvor provst Kr. Jordansen bød 
velkommen. Rektor Kaj Løber gav derefter en særdeles grundig og interessant 
beskrivelse af den skønne og monumentale landsbykirke. Formanderi takkede til 
slut for den store deltagelse i den lærerige tur. 

Hi :; torisk Samfund har atter i år deltaget i en foredragsrække i samarbejde med 
Folkeuniversitetet, Jysk arkæologisk Selskabs Aalborg kreds, Kulturhistorisk for
ening for Nordjylland samt Selskabet for Aalborgs Historie. Der har i løbet af 
efteråret og vinteren været afholdt 24 foredrag med god tilslutning. 

Nærværende årbog er nr. 66 i rækken siden foreningens start i 1912. Medens der 
indtil 1961 var tradition for, at 3 - undertiden 2 - årgange betegnedes som et 
bind, har et bind og en årgang siden været identiske. Det må derfor være mest 
korrekt, at der på titelbladet fremtidig anføres årgang i stedet for bind, hvorefter 
denne årbog bliver 66. årgang i stedet for 38. bind. 
Bogens nydelige omslag skyldes museumsdirektør L. Rostrup Bøyesen, og en del 
af billedstoffet stammer fra overlærer Svend B. Olesens store billedsamling. Vi 
takker dem begge for beredvillig bistand. 
Med områdets lokalhistoriske arkiver blev der i fjor truffet en aftale gående ud 
på, at de arkiver, som ønskede det, kunne få optaget en kort beretning i årbogen. 
Kun to arkiver har i år ønsket at gøre brug af denne aftale, men der gøres her 
opmærksom på, at den stadig står ved magt. 
Medlemmerne gøres opmærksom på, at der endnu er mulighed for at erhverve 
den smukke, rigt illustrerede bog: Aalborg Bindingsværk. Prisen er for medlem
mer kr. 27.00 (normal pris kr. 38.25). 
Årbøgerne 1962, 1964, 1967-73, 1975 og 1976 kan fås for kr. 15 pr. årgang ved 
henvendelse til kassereren. 
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Historisk Samfunds ledelse: 

Vicestadsbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen, Nørresundby (formand). 
Rektor Kaj Løber, Skalborg (næstformand og sekretær). 
Konsulent J. Jeppesen Jensen, Aalborg (kasserer og redaktør). 
Konsulent F. Bek-Pedersen, Hobro. 
Museumsdirektør Lars Rostrup Bøyesen, Aalborg. 
Skovejer Bernhard Jacobsen, St. Restrup, Nibe. 
Amtskontorchef Carl A. Larsen, Nørresundby. 
Fru Valborg Larsen, Sulsted, Vestbjerg. 
Overlærer Svend B. Olesen, Aalborg. 
Gårdejer Knud Ottosen, Nordkær, Vadum. 
Sparekassedirektør S. Bugge Vegger, Farsø. 

Forretnings- og redaktionsudvalg: 

Johs. E. Tang Kristensen, A. C. Jacobsensvej 16, Nørresundby, 
telf. 17 18 27. 
Kaj Løber, Birke Alle 3 D, Skalborg, telf. 18 02 06. 
J. Jeppesen Jensen, Danmarksgade 96, Aalborg, telf. 13 80 22. 
Svend B. Olesen, Nr. Trandersvej 69, Aalborg, telf. 12 59 72. 
Lars Rostrup Bøyesen, Kong Christians Alle 21, Aalborg, telf. 12 48 08. 

Artikler og andet vedrørende årbogen bedes tilsendt J. Jeppesen J ens en under 
ovenstående adresse. 
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Sammendraget driftsregnskab 
for året 1. april 1976- jl. marts 1977 

INDTÆGTER 

Tilskud: 
Kulturministeriet 
Arnt og kommune ... .......... . 
Banker og sparekasser .. .. · .. . . . . 
Firmaer ............. .... ..... . . 

3.500,00 
2.900,00 
3.700,00 
1.600,00 

Medlemskontingent .. . .. ... ............ . 
Indgået ved udflugter ... ... . . . .. . .. . .. .. . 
Salg af bøger ....... .. ...... . ... ... ... . 
Overført fra forrige år ........ . .. . ... . . . 

Kr. 

11.700 

46.683 

1.815 

2.177 

998 

Øre 

00 

00 

50 

50 

50 

63.374 l 50 

UDGIFTER 

Arbogen ..................... .. ..... .. . 

Porto og udgifter vedr. årbogen . . .... . .. ·l 
Leje af busser ......................... . 
Annoncer .. .. .......................... l 
Øvrige udgifter ved udflugter . . . . . . . . . . . . l 
Andel i udgifter ved foredragsrække . . . . . . r 

Dansk his<:orisk Fællesforening ....... . . .. . 
Møder og repræsentation . . ........... . . . 
Køb af bøger .. ... .. ..... .. .... ... .. .. . . 
Kontorhold, telefon, porto, forsikring ... . 
Saldo at overføre til1977-78 ......... . .. . . 

Undertegnede revisorer har dags dato revideret regnskabet for året l. april 1976 
til 31. marts 1977 og gennemgået hoslagte bilag for indtægter og udgifter samt 
kontrolleret, at kassebeholdningen på 7.335 kr. er til stede. 

Støvring, den 14. september 1977. 

F. Bek-Pedersen. K. Madsen. 

Aalborg, den 8. september 1977. 

']. 'Jeppesen 'Jensen. 

Kr. Øre 

39.810 85 

5.237 20 

1.600 00 

1.867 35 

560 00 

1.680 00 

660 00 

925 20 

600 00 

3.098 90 

7.335 00 
--
63.374 l 50 



Beretning for Lokalhistorisk arkiv for 
Aalborg kommune 1 9 7 7 

Arkivet har fra oprettelsen i 197 4 haft samme hovedformål som alle 
andre lokalhistoriske arkiver. 
Indsamling af alt relevant skriftligt og illustrativt historisk kilde
materiale, tilhørende områdets enkeltpersoner (erindringer, breve 
m. m.), foreninger, institutioner og erhvervsvirksomheder (for
handlingsprotokoller, regnskaber o. 1.). 
Formidling af historisk kildemateriale, dels i form af almindelig 
oplysningsvirksomhed, såsom besvarelser af forespørgsler, udstil
lingsarrangementer, udarbejdelse af undervisningsmateriale og fore
drag, dels ved støtte og vejledning for den lokale historiske forsk
ning blandt by- og egnshistorikere, slægtsforskere samt studerende 
og lærere på AUC og andre læreanstalter. 
Indsamlingsvirksomheden har haft medvind. Arkivets samlinger er, 
hvad såvel billed- som arkivaliebestanden angår, landets største lokal
historiske og omfatter nu et næsten repræsentativt udsnit af kilde
materialet til belysning af den private sektors aktiviteter i Aalborg
området de sidste 12 5 år. Bedst står det i denne henseende til med 
materialet fra foreninger og større erhvervsvirksomheder, relativt 
ringest m. h. t. arkiverne efter enkeltpersoner og mindre erhvervs
virksomheder. 
Disse gunstige resultater er dels opnået gennem en velfungerende 
arbejdsstab på arkivet, bestående af 8 heltidstilknyttede, hvoraf 3 har 
været skiftende civile værnepligtige - dels - og navnlig, fordi arkivet 
har fået kraftig opbakning i sit arbejde fra alle lokale kredse. Rigtigt 
mange i Aalborgområdet ved nu, at gamle beskrevne papirer og pro
tokoller af enhver art, samt gamle billeder, ikke bare er noget, man 
smider væk. Det er et materiale, man først henvender sig til lokal
historisk arkiv med, for her at høre, om det er af historisk interesse 
eller ej. 
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Formidlingsvirksomheden har derimod haft trangere kår. Dette 
skønt ønsker herom udefra til arkivet både har været mange, kraftige 
og velbegrundede. Arkivet hæmmes nemlig heri af to ting: en kom
plet mangel på lokaler til brug for den ønskede formidlingsvirksom
hed, samt manglende lokal adgang til det vigtigste ikke-statslige 
arkiv vedrørende Aalborgs historie: Aalborg bys eget arkiv! 
Men mens enhver, der besøger lokalhistorisk arkiv, let kan se, at 
lokaleforholdene ikke er tilfredsstillende (arkivet har 64 m 2 rum med 
skråvægge til brug for såvel heltidsbeskæftigede som besøgende) er 
ulemperne ved at mangle byens eget arkivmateriale mindre kendte. 
Et ukendskab byens lokale historieforskning desværre bærer præg af. 
For hvor alle andre større byer i såvel udlandet som i Danmark 
(f. eks. København, Århus, Odense, Esbjerg, Hjørring m. fl.), under 
en eller anden form ligger inde med eget byarkiv af hensyn til byens 
lokale historieforskning, har Aalborg, skønt der ikke eksisterer af
leveringspligt herfor, leveret sit materiale til staten, der herefter har 
fjernet det fra Nordjylland. Til gengæld besidder Aalborg, modsat 
af, og stærkt savnet i alle andre større bysamfund, en detaljeret over
sigt over kilderne til alle ikke-kommunale aktiviteter i byen, i kraft 
af arbejdet på kommunens lokalhistoriske arkiv. 
Dette giver mærkelige konsekvenser. Arkivet i Aalborg kan således 
besvare og løse historiske spørgsmål, der ikke kan løses andre steder 
overhovedet (f. eks. vedr. forholdet mellem fagbevægelsen og er
hvervslivet), mens andre spørgsmål, der alle steder kan løses ganske 
simpelt på grundlag af de kommunale arkiver, i Aalborg enten må 
løses ad store omveje, eller ved at sende en medarbejder til Viborg! 
Skal vi derfor virkeligt have en meningsfyldt og effektiv lokalhisto
risk forskning i Aalborg - og det skal vi bl. a., fordi byen besidder 
et universitet, der forsøger at uddanne historikere - må mindste
målet, være en lige adgang til begge halvdele af det ikke-statslige 
kildemateriale til Aalborgs historie: det private og det kommunale. 
En tilbagelevering af byens eget arkiv til byens egen arkivinstitution 
under en eller anden form, er derfor en nødvendighed. Hvad der er 
muligt i København, turde jo næppe heller være en umulighed 
Aalborg. 

Henning B ender. 
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