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Hilsen til

J. Jeppesen Jensen
2. april1981 fyldte konsulent J ens Jeppesen J ens en 75 år. Han har været
medlem afHistorisk Samfunds styrelse 1960-80 og hervirket både som
kasserer og som redaktør af årbogen.
~1 J. Jeppesen Jensen fødtes 1906 i
Nautrup ved Durup i Salling. Han
voksede op på landet og blev
oplært ved landbruget. Efter højskole- og landbrugsskoleophold
kom studiet ved Landbohøjskolen i København, og han blev
landbrugskandidat 1938, var derefter en kort tid konsulent ved
Kalundborg og Omegns Landboforening for derefter at blive konsulent på Fyn til1951, da han kom
til Aalborg som konsulent i landbrugsmaskiner. 1955 blev han konsulent ved Aalborg Amts Landboforening og virkede her til sin
afgang 1974. Fra denne tid vil man
mindes ham som dyrskuets dygtige og travle sekretær. Interessen for historie kom hjemmefra, især fra
hans moder. Allerede i studietiden i København i trediverne begyndte
han at gå på Rigsarkivet, som han siden har besøgt ved hver given lejlighed. Det samme gælder Landsarkivet i Viborg. Det er især landbrugshistorie, der har haft hans store interesse, men også Aalborg bys historie
har han beskæftiget sig med. Det vidner også de mange foredrag om,
som han har holdt rundt omkring, bl.a. på vore sommerture, og hvor
han altid rundhåndet har været parat til at give sin store viden videre.
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1972 kom han i bestyrelsen for Aalborg kommunes lokalhistoriske
arkiv, og det er da også ham, der var den egentlige ophavsmand til
dannelsen af foreningen for slægtsforskere i Aalborg. Mange har han
her hjulpet, ikke mindst med at læse de gamle håndskrevne tekster fra
arkiverne.
Det er da også i tidens løb blevet til en række skrifter, som dels samler
sig om de større gårdes historie i hans hjemegn Salling, dels til en del
jubilæumsskrifter, hvor man må fremhæve Andelssvineslagteriet for
Aalborg Amt 1891-1966 og det om Peter P. Hedegaard A/S, begge fra
1966. Ligeledes Blade af Sohngaardsholms historie, der udsendtes som
privattryk med tegninger af Vilhelm Bøgh 1963, og fortsattes her i årbogen for 1977. Han har været en udmærket redaktør af vor årbog og har
selv givet mange bidrag, først 1965 med artiklen om Hornskovgaard og
dens ejere, 1971 om Nordkær i Biersted sogn, sidst i denne årbog (1981)
om Dalsgaard Hovedgaard i Vive sogn. Hans store arbejde for at gøre
vore årbøger lettere tilgængelige for brugerne gav sig udslag i det
udmærkede register over årbøgernes indhold 1912-1971, der kom 1972.
Den samme nøjagtighed, der er karakteristisk for hans skrifter, prægede
også hans arbejde som kasserer for vor forening. Altid vidste han, hvor
langt vi kunne strække os, blot bekymrede ham de stadig stigende udgifter på regnskabet, men dem var han jo ikke skyld i.
Med denne forsinkede lykønskning til hans 75 års fødselsdag skal der
derfor lyde en varm tak for hans indsats i Historisk Samfunds tjeneste
og samtidig håbet om, at hans mangeårige arkivstudier, der for en stor
del endnu ligger i en mængde arkivkasser i hans hjem, må blive udnyttet til det, han har tænkt sig med dem, og vi ønsker ham endnu mange
gode arbejdsår i fred og ro til det.
På styrelsens vegne
Kaj Løber

Hilsen til

Johannes Evald Tang Kristensen
Formanden for Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred fra
1961 til1979, Johannes Evald Tang Kristensen, fylder 27. december 1981
75 år.
Han fødtes 1906 i Mølholm ved
Vejle som søn af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen,
og han er således født op med
historie og historier, som faderen
samlede på sine mange rejser og
bag efter bearbejdede. Straks efter
studentereksamen 1926, Vejle,
ansattes Johs. E. Tang Kristensen
som assistent i Dansk Folkemindesamling på Det Kongelige
Bibliotek. Efter sin bibliotekareksamen1933 virkedehansom bibliotekar i Vejle, Odense, Esbjerg
og Aalborg for så at blive ledende
bibliotekar i Nørresundby 1945,
overbibliotekar for Nørresundby
og Sundby-Hvorup kommunes
biblioteker 1957. Han forestod her ordningen af det nye bibliotek i
Nørresundby. Efter kommunesammenlægningen var han vicestadsbibliotekar i Aalborg 1970 til sin afgang i 1976.
1951 valgtes han ind i bestyrelsen for Historisk Samfund for Aalborg
Amt, som det hed dengang, blev næstformand og 1961 formand, da skoleinspektør Kristen Værnfelt trak sig tilbage. Johs. E. Tang Kristensen
var formand til1979. 1951-67 var han medlem af bestyrelsen af Kultur-
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historisk Forening for Nordjylland. 1960 blev han leder af SundbyHvorups historiske Samling og har siden virket her med stort held, når
det gjaldt om at finde minder fra det gamle sogn, hvad enten det drejede
sig om personer eller om deres arbejder, lige fra malerier til "piv i røv"
fløjter.
Han har i tidens løb udsendt en række værker. Det begyndte allerede
med udgivelsen af faderens Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde 1931-39. Senere fulgte- også fra faderens samlinger- Jysk Lune
1941 og flere andre samlinger. 1961 kom den smukke bog Gennemjyske
Egne, hvor han havde samlet en række gamle rejseskildrloger fra 16921867. Den udsendtes af Forening for Boghaandværk, hvor han var medlem af hovedstyrelsen 1948-75 og samtidig formand for den Nordjyske
Afdeling. Det har altid været af stor værdi for ham, at en bog virker tiltalende og smuk, og det har han vist i mange tilfælde. Da Banken for
Nørresundby og Omegn 1973 udsendte Nørresundbys historie i billeder, var det naturligt, at han forestod teksten og billedredaktionen, og
et par år efter - 1976 - kom det nydelige lille jubilæumsskrift til firmaet
Fr. Raschs Eftf. A/S. Fra håndværk til industri. I hans store bog om
Rasmus Henrik Kruse, Naturmaler og antikvar, 1979 har han skrevet
om denne særprægede kunstner og fundet alt det frem, han har skrevet,
både trykt og utrykt materiale, samt givet en fortegnelse over alle hans
arbejder. En stor, smuk og meget grundig bog. Hans hidtil sidste værk er
den lille samling af Digte til Steen Steensen Blicher, samlede på litteraturens mark med vignetter af Johannes Larsen. Blichermuseet på
Herningsholm 1980.
Han har også fået tid til en lang række artikler og kronikker. Af artiklerne er der særlig grund til at fremhæve hans bidrag til Historisk Samfunds Aarbog, således den store artikel1962 om maleren Ole Magnus
Rasch, som boede i det hus i Lindholm, der senere erhvervedes og nu
danner rammen om Sundby-Hvorups sogne-historiske Samling. Turist
i Aalborg og Limfjordsegnene 1794 og 95 fra 1963, et supplement til bogen Gennem jyske Egne, specielt om vor egn. Pottemageri i Hvorup
sogn 1964, stadig suppleret i Sundby-Hvorup før og nu i talrige avisartikler. Endelig skal nævnes hans artikel om Tordenkalven 1974, som
blev anledning til hans artikel om Hans Dollerup (1857-86), en hidtil
ukendt Himmerlandskunstner, 1975.
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Som noget særligt for Johs E. Tang Kristensens virksomhed i de senere
år må nævnes flytningen afbrændevinsbrænder Harald J ensens bibliotek til Aalborg Historiske Museum, hvor det nu står opstillet.
Vi har god grund til at lykønske Johs. E. Tang Kristensen på hans 75 års
dag med tak for godt formandsskab i vor forening, og vi ønsker ham
endnu mange gode arbejdsår i lokalhistoriens og litteraturens tjeneste.
På styrelsens vegne
Kaj Løber

Dalsgaard Hovedgård
Af J. Jeppesen Jensen

I Vi ve sogn, Hindsted herred, et par kilometer sydvest for Hadsund og
umiddelbart syd for Hobro-Hadsund landevej, ligger Dalsgaard
Hovedgård. Med sans for det naturskønne har en heldig hånd i sin tid
placeret gården i et af egnens mest yndefulde landskaber ved den nordlige bred af den smukke Mariager Fjord. Omgivet af skov på alle sider er
gården her ret så skønt beliggende.
Selvom Dalsgaard ikke kan prange med ærværdige eller imposante bygninger, fortjener den ikke desto mindre stadigvæk opmærksomhed.
Den hører først og fremmest til egnens allerældste herregårde. Desuden var den i mere end 300 år stamsæde for den engang så ansete
adelsslægt Seefeld, hvis først kendte medlemmer holdt til her.
Dalsgaards historie kan med nogenlunde sikkerhed spores tilbage til år
1400. Det år beseglede Thomas Magensen til Dalsgaard og hans broder
Jep Magensen til Refsnæs til vitterlighed sammen med deres slægtninge Jacob og Palle Kirt til Næs (Lindenborg). 1)
Thomas Magensen var, da han 1406 pantsatte Skovbo i Valsgaard sogn
til Jens Pedersen Hørby, endnu kun væbner, men kaldes 1408 ridder.
1403 skødede han en gård i Ove sogn til biskop Lave Glob i Viborg. 2 )
Thomas Magensen var gift med Ingerd, hvis herkomst synes ukendt.
Af deres børn kendes kun sønneme J ens og Mogens Thomsen, af
hvilke førstnævnte fik Dalsgaard, mens Mogens øjensynlig har fået tildelt en del strøgods beliggende forskellige steder i Himmerland. Han
ejede bl.a. Nakkedal i Valsgaard sogn. Denne gård fik de to brødre i 1478
vidne på, at de havde i arv efter deres fader, hvis rette arvegods det var.
I 1447 solgte Mogens Thomsen Boldrop og Boldrop Fang (samlet tilliggende) i Stenild sogn til biskop Thorlav i Viborg. 3 )
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Jens Thomsen skrev sig 1436 til Dalsgaard, som han siges samme år at
have købt af fru Merete til Mølhav e. Hun havde, som det hedder i tingsvidnet derom, "stået på Hindsted Herreds Ting inden fire Stokke og til
Jens Tamesen skødet Dalsgaard og Dalsgaard Fang." 4 )
Hvem denne Merete er, og hvilken tilknytning hun har haft til Dalsgaard og Jens Thomsen, vides ikke, men hun er muligvis identisk med
den fru Merete, der 1425 og 1472 ejede Mølhave i Skannerup sogn, Gem
herred, hvor hun på den tid jævnligt købte og solgte jordegods. 5 ) Det
mest nærliggende ville elllers være at antage fru Merete for Jens Thomsens moder eller stedmoder, men kilderne til bevis herfor mangler. Han
købte 1444 Øster Stevn af Erik Gyldenstjerne til Tim og ejede desuden
en del gods i Slet herred og i Thy, hvor han 1450 gav en gård til Vestervig
Kloster. 6 )
I enkelte trykte kilder anføres Jens Thomsen som ophavsmand til et
falsk tingsvidne, erhvervet i 1464 og gående ud på, at han og hans fader
Thomas Mogensen skal have haft Dalsgaard og Dalsgaard Fang ulast og
ukæret i 80 år. I tingsvidnet nævnes endvidere en del mark- og skovskeL
Derefter skal han af vidnet have ladet fremstille en såkaldt Palimpsest,
d.v.s. et skrabet pergamenthåndskrift, hvorfra den oprindelige tekst er
skrabet ud og en ny skrevet ovenpå. I dette tilfælde er den falske tekst
skrevet ovenpå et pergamentsbrev afl482, som handlede om denne sag
helt uvedkommende ting. Det famøse brev blev flere gange i tidens løb
og senest i 1722 fremlagt i retten, da der blev nedsat en kommision til
udredning af en langvarig markskelsproces mellem ejeren af Dalsgaard
Anne Høeg og ejeren afHavnø, Severin Benzon om en engstrækning
øst for Hadsund, kaldet Sundengen, som efter Severin Benzons formening skulle høre til Havn ø. Der blev til brug for kommissionen taget
afskrifter af alle Dalsgaards gamle adkomstdokumenter. Da disse så viste sig ikke at være af virkelig betydning som beviser i den foreliggende
trætte, er man ikke veget tilbage for ved forfalskninger at fabrikere andre, som kunne få den tilsigtede betydning.
I 1905 kom Rigsarkivet i besiddelse af et stort antal pergaments- og
papirsbreve fra Kongstedlunds arkiv, hvor imidlertid kun de yngste af
brevene hørte hjemme, hvorimod dem fra 1400-1500 årene vedrørte
Dalsgaard, Randrup, Visborggaard og Vraagaard, hvilket er let forklarligt, idet de fem gårde i lange perioder havde fælles ejer, hvorved gårde-
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Fig. l. Luftfoto af Dalsgaard efter udstykning.

nes arkiver i tidens løb er blevet blandet og for en stor del er havnet i
Kongstedlunds arkiv.
Under arbejdet med arkivering af dokumenterne fattede de to arkivarer
A. Thiset og William Christensen, der begge var i besiddelse af et legendarisk kendskab til middelalderlige dokumenter, mistanke til brevet fra
1464 samt et andet fra 1561. Ved indgående undersøgelser viste begge
breve sig da også at være falske. Det blev ved samme lejlighed sandsynliggjort, at ophavsmanden til falskneriet måtte være den trættekære
Severin Benzon til Havn ø, som på dette tidspunkt i flere henseender var
i betydelige vanskeligheder. 7 ) J ens Thomsens eftermæle skulle, hvad
denne sag angår, herefter være rehabiliteret.
Han var gift med Kirsten Mikkelsdatter Tomekrans fra Kyø. I ægteskabet var der tre børn, hvoraf Tyge arvede Dalsgaard. Tyge Jensen skrev
sig 1472 til Dalsgaard og kaldes 1473 velbyrdig (adelig). Han har utvivlsomt været en anset mand, eftersom han i en årrække kunne beklæde
den betydningsfulde stilling som biskoppens foged eller forstander på
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Aakær, der var hovedgården i det dengang omfangsrige bispegods i
Hads herred. 6 )
Tyge J ens en havde i sin ejertid af Dalsgaard adskillige stridigheder med
Peder Lykke og Erik Lykke til Havnø om Grevelund og Grevelund
skov samt skovskel mellem Visborggaard og Dalsgaards skove. Efter
Tyge Jensens køb, salg og mageskifter at dømme må han have ejet en
hel del jordegods. Han og hustru, Bodil Splidsdatter Fasti var meget
godgørende. De skænkede således en del gods til Mariager Kloster og
til Helligåndsklosteret i Randers, hvor der så til gengæld skulle læses
sjælemesser for dem og deres slægtninge til evig tid. 9 ) Tyge Jensen
døde 1511 og havde året før overdraget Dalsgaard til sønnen J ens. 10 )
J ens Tygesen skrev sig til Dalsgaard, da han 1510 beseglede med faderen. 11 ) Han solgte i 152120 par stude til kongen for11mark parret. I 1523
var han i ledtog med Niels Bugge på Hald for at samle modstandere i
Nørrejylland mod Christian II. I Clemensfejden blev Dalsgaard- som
så mange andre nordjyske herregårde - plyndret og brændt, men skal
allerede i årene 1534-35 være genopbygget.
Efter et skattemandtal af 1524 skulle J ens Tygesen svare skat af 20
gårdsæder til sin gård Dalsgaard, ligesom det siden hed, at Vive sogns
beboere vartræl- og hovbønder til den i sognet liggende herregård Dalsgaard.12) Jens Tygesen var før 21. oktober 1512 blevet gift med Ingerd
Andersdatter Bjørn til Randrup. Hun var enke efter NielsJensen Munk
til Visborggaard, som faldt i slaget Ved Brunkebjerg 1497. Hun arvede
1521 Randrop efter sin afdøde broder Jep Andersen Mus (Bjørn).
Endvidere arvede hun efter den sidste af sine fem unge sønners død i
1530 Visborggaard og kunne således i sit andet ægteskab medbringe to
hovedgårde.
Jens Tygesen, der før sit giftermål regnedes til lavadelen, kunne
efterhånden som ejer af tre herregårde rykke op som ligemand med de
øvrige himmerlandske godsejere og samtidig styrke slægtens position.
Han døde 1538, hvorefter sønnen Enevold overtog Randrop og Visborggaard. 13 )
Enevold Jensen skrev sig altid til Visborggaard. Han var gift med
Agathe Pogwisch af den rige holstenske adelsslægt, og det må formodes, at hun er kommet med en anselig medgift.
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I 1527 var Enevold Jensen i tjeneste hos den udvalgte ærkebiskop Aage
Jepsen Sparre i Lund. Var 1536 hofsinde og 1541lensmand på Sejlstrop. 14 ) På skiftet efter sin fader arvede han i 1548 Dalsgaard, og samme
år forlenede han sin hustru med Randrup. Han havde i 1550 en omfattende proces med Mikkel Nielsen Tomekrans til Kyø, der på sin moder
Benedikte Jensdatter Munk's vegne krævede arv i Visborggaard. Enevold Jensens navn er knyttet til glasfremstillingens historie i Danmark,
eftersom han o. 1550 ved Glargaard lod indrette den først kendte glashytte herhjemme. 15)
I sine sidste år var Enevold J ens en så svagelig afhelbred, at han fandt sig
foranlediget til at beskikke en værge for sin hustru. Han døde 1557, hvorefter sønnen Jakob overtog Visborggaard. Enevold Jensen og hustru er
begge begravet i Visborg kirke.
Jakob Enevoldsen Seefeld var født l. september 1545 på Visborggaard
og fik som barn undervisning hos sin moster, som var abbedisse i Itzehoe. Fra 1561 var han hos en tysk adelsmand, blev 1566 hofjunker og deltog som sådan i Syvårskrig en. Han tog navnet Seefeld efter familiens våben, en med tre sølv-søblade belagt blå bjælke i sølv-felt. Ved moderens
død i 1568 forlod han hoftjenesten og levede derefter i en del år som privatmand på Visborggaard, som han 1575-76 genopbyggede med stor
pragt; efter sigende med 7 tårne og kobbertag. Det nødvendige glas til
byggeriet er formentlig leveret fra hans glashytte i Tinshalt Foruden
glasfabrikation var han tillige storproducent af bygningskalk, som han
solgte til kronen til brug ved bl.a. Kronborgs opførelse. 16)
Ved kgl. bevilling af2. november 1571 fik han birkeret til det gods, han
havde eller evt. senere måtte få i Visborg og Vive sogne. 17 )
I social henseende nåede Jakob Seefeld efterhånden at indtage en betydelig position. Ved køb og magelæg udvidede han sine ejendomme.
Foruden Visborggaard, Dalsgaard, Randrup, Mølgaard (Aars herred)
og Skærvad på Djursland, som han 1570 fik med sin første hustru, købte
han 1586 Sostrup (nu Benzon), og i 1594 købte han Vraagaard i Rostrup
sogn. Den anselige hovedbygning på Sostrup fik han påbegyndt, men
nåede ikke at få den færdig inden sin død i 1599.
Det var ikke mindst hans to fordelagtige giftermål, der banede ham vej
ind i højadelens kreds. Han blev gift første gang 1570 på Dronningborg
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med Sofie Rosenkrantz, som han havde lært at kende ved hove. Hun
døde året efter i barselseng efter at have født en datter, som blev døbt
Birgitte efter den bekendte Birgitte Gjøe, som havde opdraget barnets
moder. Til sin store sorg mistede Jakob Seefeld denne datter i en ung
alder, 18 uger efter hendes bryllup med Erik Kaas til Vorgaard. Få dage
efter hendes død udtog faderen stævning mod Erik Kaas, fordi han
skulle have forvoldt datterens død. Såvidt vides kom sagen dog aldrig
for retten.
Jakob Seefeld blev gift anden gang i 1573 på Kalundborg Slot med Sofie
Bille, datter af den velhavende Peder Bille til Svanholm og Vallø.
I 1581 blev Jakob Seefeld optaget i Rigsrådet, og samtidig blev han stiftslensmand i Århus Stift med sæde på Århusgård. Denne forlening ombyttede han 1583 med den for ham mere bekvemt beliggende Mariager
Kloster, som han beholdt til sin død. Højdepunktet i sin karriere nåede
han nok, da han 1595 blev medlem afFormynderregeringen, og samme
år fulgte han den unge konge Christian4. på dennes Tysklandsrejse. Efter kongens giftermål udnævntes Jakob Seefeld 1598 til dronning Anna
Cathrines hofmester og bar som sådan kronen ved hendes kroning.
Jakob Seefeld døde 15. november 1599 på Gavnø under et besøg hos sin
datter Sofie, der godt 3 uger før var blevet gift med HansJohansen Lindenav den Rige til Gavnø m.v. Den 23. december samme år blev Jakob
Seefeld begravet i Visborg kirke, som forøvrigt i ikke ringe grad var hans
værk, idet han havde ladet den forlænge og overhvælve efter at have udvidet den med betydelige tilbygninger. Foruden forskelligt inventar
skænket af ham, findes i kirken et overordentlig prægtigt epitafium over
ham og hans to hustruer samt deres 11 børn. Det var jo også ham, der
hævede den gamle, men tidligere temmelig ukendte Seefeld-slægt op til
anseelse. Selv blev han en af landets mest ansete mænd på den tid.
Desværre formåede hans efterkommere ikke at holde glansen vedlige., s)
Efter Jakob Seefelds død drev hans enke de mange godsbesiddelser,
som var ansat til omkring 4.000 tdr. hartkorn. Efter hendes død i 1608 fik
sønnen Hans Seefeld Sostrup og Skærvad, som han efter sigende spillede væk til rigsmark Jørgen Skeel til Hegnet og Ulstrup m.v.
En anden søn, Enevold Jakobsen Seefeld fik Visborggaard, og Dals-
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gaard og købte i 1620 Havnø. På epitafiet i Visborg kirke bærer han ridderbånd, men ses kun at have eet øje. Han er den eneste, der på samme
tid har ejet de tre gårde. Da disse gårdes jorder stødte op til hinanden,
havde han således et herligt areal, henved 300 tdr. hartkorn hovedgårdstakst foruden tilhørende gods og ejendomme andre steder. Ved taksationen til rostjeneste blev han 1625 takseret til 1.603~ tdr. hartkorn.
Rostjeneste var en pligt, som adelen før 1660 havde til at tjene til hest i
fuld rustning, og der skulle af hver 312 tdr. hartkorn stilles en hest. I 1638
blev Enevold Seefeld kun takseret til 318~ tdr. hartkorn. 19 )
Han var gift med Hilleborg Olufsdatter Daa til Fraugdegaard på Fyn.
Hun tilhørte en af de mest fremtrædende adelsslægter på den tid, og
hun har formentlig bragt ikke ubetydelige midler med i ægteskabet.
Enevold Seefelds økonomi udviklede sig langtfra heldigt, og bestandig
måtte han pantsætte sit gods. Det stod endog så sløjt til, at han 1630 ved
kgl. missive blev afkrævet kost- og skolepenge for sine sønners ophold
på Sorø Akademi. 20 ) Hans økonomi var som sagt efterhånden meget
hårdt anspændt, og omkring 1636, adskillige år før han døde, skiftede
han gårdene imellem sine børn. Dette skifte findes ikke bevaret, men
derimod en del papirer, hvoraf det fremgår, at skiftet var foregået.
Sønnen Knud Seefeld gør således 28. september 1638 vitterligt, at eftersom han har fæstetjomfru Karen Friis af Oksholm til sin tilkommende
hustru, da under og forlener han hende med sin hovedgård Dalsgaard at
beholde, om hun overlever ham og de ikke har børn sammen, "dersom
Gud forunder dem børn, da skal hun, om hun overlever ham, beholde
forlods 2.000 rigsdaler." Han beder sin fader Enevold Seefeld på Havnø
på sine egne og hans søster jomfru Sofie Seefelds vegne, og sine brødre
Jørgen Seefeld til Visborggaard, Jakob Seefeld til Ovegaard og Peder
Seefeld til Havnø at forsegle og underskrive med sig. I dette dokument
skriver Enevold Seefeld sig til Havnø, men han havde kun bopæl pågården, hvorimod det var hans børn Sofie og Peder Seefeld der ejede
den. 21 ) Knud Seefeld må som nævnt have fået Dalsgaard, da faderen
1636 skiftede ejendomme imellem sine børn. 22 ) Han måtte imidlertid 45 år efter afstå gården til sin broder Peder Seefeld, da han ved sit giftermål med Karen Friis fik Oksholm og Bjørnkjær. 23 )
Peder Seefeld til Dalsgaard og Havnø, hvilken sidste han tilskiftede sig
fra sin broder Jakob for sin part afRandrup, var gift med Margrethe Ro-
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senkrantz, datter af Palle Rosenkrantz til Ørup i Skaane, og det skal nok
være dette ægteskab, der har sat ham i stand til at erhverve Dalsgaard.
Til Havn ø skriver han sig endnu 1640, da han skødede 3 gårde og 6 gadehuse i Veddum til sin broder Jørgen på Visborggaard. Derimod nævnes
han til Dalsgaard l. december 1642, da han i mageskifte med kronen fik
en del gods i Hindsted herred. På Dalsgaard boede han indtil moderens
død, da han flyttede til Havnø, hvor han siden havde sin bopæl. Dog
ejede han stadig Dalsgaard, som han havde bortforpagtet, først til Niels
Andersen Winther af Randers, og ved kontrakt af 14. februar 1669 til
Frederik Eiler Giedde, som ved samme tid blev gift med Peder Seefelds
datter Kirsten Pedersdatter Seefeld. 24 )
Niels Andersen Winther, der tilhørte en fornem slægt i Randers, havde
i årene 1666-67 jævnligt besøg på Dalsgaard af sin slægtning, den bekendte dr.med. Niels Jespersen, senere praktiserende læge i Aalborg og
vicestiftamtmand over Aalborg Stift. 24 ")
Ifølge de jordebøger, som Peder Seefeld i 1660 skulle indlevere til Rentekammeret i København i anledning af indretningen aflandets første
matrikel af 1662, kunne Dalsgaards hartkorn anslås til330 tdr., hvoraf
hovedgårdstakst 83~ tdr. hartkorn. Skovene under selve hovedgården
var betydelige, og takseredes, "da de var ved Magt", til1276 svins olden,
men efter krigen 1657-60 var Dalsgaards skove, som det hed "meget forringede og forhuggede, fornemmelig ad Vive Kanten vare Skove til
nogle hundrede Svins Olden ganske ophugne".
Til Dalsgaard kunne ifølge samme jordebøger årlig sås 28 tdr. rug, 16 tdr.
byg og 70 tdr. havre, i alt 114 tdr., og af hø kunne der årligt avles 129læs.
Til sammenligning kan anføres, at der til Havnø årlig kunne sås i alt 36
tdr. kom og avles 400 læs hø. Gårdens skove takseredes til360 svins Olden. At dømme efter høavlen skal omkring halvdelen af Havnøs tilliggende nok have været eng, og som sådan har det på den tid været en
udpræget studegård. 25 )
I øvrigt gav de østhimmerlandske skove og enge i tidens løb anledning
til et utalaftvistigheder om skel, vejret, vandløb o.l. Ikke mindst Grevelund, Grevelund skove og engene øst for Hadsund samt de betydelige
Lovnkær skove gav anledning til mange og bitre stridigheder. Så længe
de store gårde havde fælles ejer, var der sjældent noget i vejen, men så
snart de havde forskellige ejere, florerede fejderne på ny.
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Fig. 2. Kort over Dalsgaards mark o. 1870. (Tegners Lita Etb.).

Efter krigen med Sverige 1657-60 og den forarmelse, som fulgte i krigens
kølvand, kom ikke mindst landbruget ud for store vanskeligheder. De
godsrige Seefelder ramtes også mærkbart, og det er næppe for meget
sagt, at de i slutningen af 1600-årene faktisk var på vej mod økonomisk
ruin. De havde ejet de fleste af de større gårde i Østhimmerland, men
mistede dem så godt som alle ved den tid.
Peder Seefeld forsøgte at ride stormen afved at sælge af bøndergodset
og de tiender, han havde. 1667 solgte han St evn for 358 rdl. til N i els Winther. Det var en gård på omtrent 9 tdr. hartkorn med et ikke ubetydeligt
skovareal. Niels Winther opbyggede derefter gården som lystejendom
og tog bopæl der. Han købte ligeledes af Peder Seefeld Vive sogns
kongetiende. Efterhånden måtte Peder Seefeld pantsætte alt sit gods for
at holde sig så længe som muligt ved gårdene. 26 )
Hovedpanthaveren i Dalsgaard og Havn ø var hans svoger, oversekretær
i Danske Kancelli Erik Krag til Bramminge og Selsø. Han var gift med
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Vibeke Rosenkrantz, som var halvsøster til Peder Seefelds hustru. Erik
Krag havde i 1662 lånt Peder Seefeld 1.600 rdl. mod pant i de to hovedgårde, og i løbet af en halv snes år var det blevet til et anseligt beløb. I
1672 var Erik Krags langmodighed opbrugt, hvorefter han gjorde
indførsel (udlæg) i Dalsgaard og Havnø hovedgårde, og ved højesteretsdom af14 august 1672 blev udlægsforretningen stadfæstet. Erik Krag var
imidlertid død 22. juni samme år, og hans enke stod nu som ejer af de to
hovedgårde, hvorimod alt bøndergodset var pantsat til andre. 27 ) Efter
mange økonomiske besværligheder i sine sidste år døde Peder Seefeld i
1674. Hans hustrus dødsfald kendes ikke, men hun levede i hvert fald
1681. De er begge begravet i Visborg kirke.
Vibeke Rosenkrantz solgte 1675 Havnø til Niels Benzon, og den 10.
marts 1675 solgte hun Dalsgaard med hovedgårdstakst 83~ tdr. hartkorn, men uden bøndergods, til Frederik Eiler Giedde til Vraagaard i
Rostrup sogn. Mærkværdigvis nævnes der ikke i skødet nogen købesum.28) Den nye ejer af Dalsgaard var økonomisk velfunderet. Han var
søn af Brostrup Giedde, der var amtmand i Nummedal og bestyrer af
Kongsberg Sølvværk i Norge.
Frederik Eiler Giedde blev som tidligere nævnt i 1669 gift med Kirsten
Pedersdatter Seefeld. Samme år havde han af hendes faster, jomfru Sofie Seefeld købt Vraagaard med skov til138 svins olden samt Vraa Mølle
for 18.000 rdl. 29 ) Endnu i 1680 angives Vraagaard at stå for 40 tdr. hartkorn, hvoraf 20~ tdr. hartkorn mølleskyld, men 1682 blev gården af
Rentekammeret erklæret for en almindelig bondegård.
Straks efter købet af Dalsgaard begyndte Giedde at købe bøndergods i
omegnen, når lejlighed gaves. Hensigten var givetvis at få Dalsgaard
anerkendt som en komplet hovedgård. For at være komplet, som det
hed, og derefter opnå skattefrihed og andre privilegier krævedes, at der
til hovedgården hørte mindst 200 tdr. hartkorn bøndergods beliggende
inden for en afstand af to mil fra gården. I marts 1675 købte han af Dorthe Daa, enke efter Gregers Daa til Torstedlund, Grevelund og Grevelund skov, ansat for 280 svins olden samt Viv e skov, ansat for 56 svins olden.30) Dette gods havde Gregers Krabbe forøvrigt tidligere erhvervet
ved udlæg i Dalsgaard i Peder Seefelds tid.
I 1682 ansøgte Frederik Eiler Giedde Rentekammeret om ret til at nyde
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adelig frihed for sine to ukomplette hovedgårde, men det blev, som det
kunne ventes, afslået. 31 ) Han fortsatte sine køb afbøndergods, og en af
de største handeler han foretog, var vel nok da han 11. juni 1688 af Peder
Nielsen til Lunderupgaard ved Varde købte 12 gårde og 12 gadehuse i
Vive sogn, 3 gårde i Grevelund og 2 gårde i Buddum i Als sogn. Disse
ejendomme var alle ved pantsætning fravristet Dalsgaard i Peder
Seefelds tid, eftersom han ifølge matriklen af1664 stod som ejer af disse
gårde og huse. 32 )
I 1686 kom Giedde for alvor i konflikt med assessor Henrik Jørgensen
(Schwichtenberg) til Visborggaard. Giedde havde 17. marts 1685 købt
Glargaard i Visborg sogn af landsdommer Peder Luxdorph til Fjellebro, som i 1684 havde erhvervet gården ved udlæg hos Claus Seefelds
enke Birgitte Urne til Visborggaard. Henrik Jørgensen hævdede nu, at
da Glargaard for kort tid siden havde hørt under Visborggaard, burde
han også have forkøbsret til den. Herimod påstod Giedde, at han ikke
alene havde erhvervet gården på lovformelig vis af landsdommeren,
men at den desuden lå ham særlig belejlig, som det hed: "Ikke fuldteen
Fiering Vej fra Dalsgaard", og deri fik han da også medhold af Viborg
Landsting ved dom af 14. oktober 1686. 33 )
I sommeren 1691 nedbrændte Dalsgaards avlsbygninger til grunden, og
26. september samme år ansøgte Giedde Rentekammeret om nogle års
skattefrihed i anledning af branden. Svaret kendes ikke, da der ikke findes udstedt nogen resolution i sagen. 34 )
I Frederik Eiler Gi ed des tid som ejer af Dalsgaard gennemførtes en omfattende matrikulering af Danmarks landbrugsjord. Forarbejderne dertil blev påbegyndt i 1682, og resultatet forelå i 1688 som Landmålingsmatriklen eller Christian 5.s matrikel, som den også ofte benævnes. Allerede i 1662 og 1664 var der udarbejdet matrikler, hvis formål først og
fremmest var at tjene som skattegrundlag! Det gjaldt om at finde nye,
givtige og stabile skattekild er, og det blev her landbrugsjorden, der som
det sikre og det bestående måtte holde for. N år jorden blev Enevældens
foretrukne skatteobjekt, hang det vel bl.a. sammen med, at dens værdi
så nogenlunde kunne vurderes, og at folk var afskåret fra at unddrage sig
en sådan grundskat Trods adskillige mangler kunne matriklen af 1688
tjene som grundlag for jordbeskatningen her i landet indtil1844.
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Det fremgår af matriklen, at Dalsgaards dyrkede areal i 1683 blev opmålt
til233 tdr. land, mens gårdens samlede tilliggende skal have andraget ca.
700 tdr. land, hvoraf en væsentlig part bestod af hede, beliggende nord
for gården. Engene blev takseret efter det antallæs hø, der årligt kunne
bjerges, og skovene blev takseret efter det antal svin, der efter 3 års gennemsnit kunne fedes af skovens olden.
Resultatet af opmålingen blev for hvert sogn indført i en såkaldt markbog, hvorefter to kyndige og uvildige mænd fra et nabosogn på grundlag
af arealets størrelse og jordens bonitet foretog hartkornsansættelsen.
Fra markbogen for Vive sogn gengives for Dalsgaardsvedkommende i
uddrag ordret følgende: "Gaardens Marker bestaar udi 12 Aarsgiøder
hvorudaf de 4 saaes og 8 hviler, nemlig:
l. Lang Agers Aars Giøde ved Østergaards Markskiel, løber i Sønder
og N ør. Er i Aar besaaet med Havre.
2. Daels Renders Aars Giøe, ligger næst op til forskrevne, som strækker med Nordende paa Heeden, løber i Sønder og N ør, ligger i Aar
ud til Fælled.
3. Dierhøjs Aars Giøe, ligger med Nordside til forskrevne, løber i
Øster og Vester. Er og i Aar i Fælled.
4. Mellem Vejs Aars Giøe, ligger med Nørende til forskrevne, løber i
Sønder og N ør. Er og i Aar i Fælled.
5. Toft Agres Aars Giøe, ligger med Øster Side til Gaarden og med
Nord Ende til Vejen og Sønder Ende til Skoven, løber i Øster og Vester. Er og i Aar i Fælled.
6. W orm Dam b s Aars Giøe, løber med Sønder Ende til Vejen og N ord
Ende til Diershøj Vang. Er og i Aar i Fælled.
7. Hoffuegaards Aars Giøe, ligger med Nordside til Dalsgaard. Nok til
samme Aars Gi ø e 13 Agre, ligger i Heeden ved Skoven. Er i Aar besaaet med Rug.
8. Bøege Houfs Aars Giøe, ligger ved Dalsgaards Nørskov, løber i
Øster og Vester. Er og besaaet med Rug.
9. Flodens Aars Giøe, ligger med Øster Ende til Lindals Skov, løber i
Øster og Vester. Er besaaet med Byg.
10. Schalle Bøegs Højs Aars Giøe, ligger Sønden for Flodens Aars
Giøe, løber i Øster og Vester. Er i Aar i Fælled.

Dalsgaard Hovedgård

23

11. Lindahls Aars Giøe, ligger Vesten for Lindahls Skov, løber i Øster og
Vester. Er i Aar i Fælled.
12. Tielsted Aars Giøe, ligger Norden for Dalsgaard og løber i Øster og
Vester. Er og i Aar i Fælled.
Til denne Gaard findes noget Eng, takseret for go t Hø 53 Læs og Mosefoder (dårligt hø) 40 Læs. Fædrift til denne Gaard bestaar udi Heede og
Gaardens Skov, takseret at kan græsse 60 Høveder. Til Gaarden findes 3
Skove: Sønderskov, N ørskov og Brendskoven. Dalsgaards Skove er ansat til fuld Olden at kunne føde 750 Svin, derafberegnes 1/3- er 250 Svin.
Til denne Dalsgaard er Jorden meget skarp og ringe. Ellers ligger den
hel beleilig, at tilliggende Skov er ind ved Gaarden og meget nær til
Haande efter Taxering til Svins Olden. Derforuden til Ildebrand,
Hiultømmer og andre N øttigheder, hvad aarlig behøves, derafbekvemmeligt bekommes. Herforuden ligger og nær Mariager Fiord, og befindes her 2 bekvemmelige Ladesteder, hvor Favne Veed udskibes. Den
ene ved Sundhuset (Hadsund), som OlufNielsen beboer, hvor Veeden
med Baade maa udføres, formedelst er flad Vand ind til Landet. Den anden Ladested ved Viffue Brohus, hvilket Christen Jensen beboer, hvor
saadan Dyb findes, at Skuder og saadanne Fahrtøj ind til Broen kan lægge, Veeden at indtage. Synes at kunne bringe Nytte ind, alenest Bønderne tillades Veed at hugge og udføre.
Fiskeri berettes ej til Gaarden at være, eftersom udi F iorden intet fanges
til nogen sønderlig Nøtte. Tørfvskiær og Liungslet (lyngslet) findes ej,
behøves ej heller formedelst Skoven. Brødkom males ved Dalsgaard
Mølle 1/2 Mil fra. Videre findes ej til denne Gaard".
Hvor hårdt det i disse år var gået ud over egnens skove, fremgår af taksationsmændenes beskrivelse: "Paa Dalsgaards Grund findes 2 profiterlige Ladesteder, hvor Vedde Skuder aarlig i Mariagers Fiord indtager
mange Ladninger Favne-Veed, men som Skovene langs med samme
Fiord og Ladsteder nu flux ere forhuggen, vidste man (taksationsmændene) ikke for noget vist Hartkorn at kunne ansætte samme, som i
Fremtiden vil blive ringere, naar Skovene Aar efter Aar ophugges".
Under hovedgårdens takst lå endvidere nogle såkaldte afbyggere, som
bestod af huse og mindre ejendomme, der havde det til fælles, at deres
tilliggende var opdyrket skovjord af Dalsgaards ejendom. Det hedder
herom i beskrivelsen: "Ond og skarp Skovjord, opbrøt mellem Træ-
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erne, bestaar af rød Sand og Grus. Saaes l Kiærv Boghvede, l Kiærv
Havre, og hviler derefter i 12 Aar".
Af disse afbyggere fandtes: Et nyt opbygget skovhus i Dalsgaards N ørskov, ca. 2 tdr. land. Et nylig opbygget markhus med 1Y2 tdr. land. Et hus
kaldes Sundhuset (Hadsund), beboes af Oluf Nielsen, ca. 5 tdr. land.
"Viv e Vorde, som tilforn haver været Skov under Gaarden, og for ungefehr 40 Aar siden er afhuggen og udgaaen. Bestaar en stor Del af Brinker
og Bakker, som og ligger saa langt fra Gaarden ikke at kunne faa Giødning. Skarp Skovjord, bestaar af blacket Sand og Grus. Efter l Kiærv
Boghvede og l Kiærv Havre hviler i 10 Aar". Arealet til denne ejendom
var ca. 58 tdr. land.
Navnet Vorde hentyder til det ældgamle "Warthe", som var en pyramide- eller kegleformet stendynge, der anbragtes ved kysten for at tjene
som sømærke.
Endelig var der et hus ved Vive Bro: "som beboes af Christen Jensen,
hertilligger Brohus Havn, som og er under Gaardsens Taxt. Ond og
skarp Jord, 24 Td. Land. Til dette Hus, som ellers kaldes Viffue Waare,
findes noget Eng, hvorafkan bierges 6 Læs go t Hø. Vesten for dette Hus
findes en liden Lund, bestaar af unge Bøge. Kan føde, naar fuld Olden
er, 9 Svin. Deraf beregnes 1/3, som er 3 Svin". 35 )
De foran nævnte herligheder af forskellig art indgik sammen med
hovedgårdens areal i beregningen af dens hartkorn. Dalsgaard blev i
matriklen ansat for hovedgårdstakst 33 tdr. hartkorn, hvoraf skovene
udgjorde de 11 tdr. Til sammenligning kan anføres, at Randrup blev
ansat for 21, Ovegaard for 31, Villestrup for 31, Kongstedlund for 36,
Havnø for 51 og Visborggaard for 82 tdr. hartkorn.
Efter hvad der kan skønnes ud fra skriftlige kilder fra den tid, synes
Frederik Eiler Giedde at have været både en dygtig landmand og en fornuftig administrator, der har formået at bringe Dalsgaard på fode, efter
at den i svigerfaderens sidste år var udsat for nogle svære åreladninger.
Frederik Eiler Giedde døde i 1705, 53 år gl. Hans hustru vardød allerede
i 1701. 36 )
Derefter overtoges Dalsgaard af deres søn, kaptajn Ove Giedde, som
var opkaldt efter farfaderen, den bekendte rigsadmiral Ove Giedde til
Tommerupi Skaane. Ove Giedde var gift med Anne Høeg (Banner), en
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datter af Jørgen Høeg til Skærs ø. Det blev kun forundt Ove Giedde at
residere på Dalsgaard i 11 år, idet han døde 29. maj 1716 kun 46 år gl. 37 )
Anne Høeg fortsatte til sin død driften af gård og gods. Hun oprettede
16. aprill731 testamente med sin svigerinde Dorthe Giedde, datter af
afdøde Frederik Eiler Gi ed de til Dalsgaard. Hun var 1728 blevet enke efter kaptajn Niels Høeg til Savstrup i Oddens e sogn i Salling, en brodertil
nævnte Anne Hø eg. De to enker var begge barnløse. I testamentet bestemtes, at hvis Anne Hø eg døde først, skulle Dorthe Giedde alene arve
Dalsgaard og gods. Døde derimod Dorthe Giedde først, skulle Anne
Hø eg arve alt hendes gods. 38)
Det blev Anne Høeg, der først måtte afsted, idet hun døde 18. september 1731 på Dalsgaard, 67 år gl., og Dorthe Giedde overtog derefter iflg.
testamentets bestemmelse gården, som hun ejede indtil sommeren
1743, hvor hun overdrog den til sin fætter, major Thyge Høeg, som tidligere havde haft den i forpagtning. Han var 9. aprill734 blevet gift med
Sofie Giedde, datter af Ove Gi ed de til Dalsgaard. 39 ) Hun var i øvrigt den
sidste Seefeld-descendent, der ejede gården.
Thyge Høeg købte med tiden ca. 100 tdr. hartkorn, hvorefter der til gården hørte 212 tdr. hartkorn bøndergods. Endvidere købte han Vive
sogns kongetiende på 6J.-i tdr. hartkorn. Dalsgaard var således efter 75 års
forløb igen en komplet hovedgård.
Af ukendte årsager averterede Thyge Høeg i juli 1759 gården til bortsalg
ved auktion. Følgende annonce i Adresseavisen giver et ganske godt
indtryk af gårdens tilstand på det tidspunkt:
"Major Thyge Høegh til Dalsgaard agter ved offentlig Auction udi
Vejermester Sr. Peiter Wedege udi Hobroe hans Huus d. 20. September
førstkommende om Formiddagen Kl. 10 Slet at lade opraabe først conjunctim og dernæst separat, og om fornøjelig Bud sker, bortsælge
bemeldte sin Gaard Dalsgaard med tilhørende Bøndergods og andre
Herligheder, altsammen udi Aalborghuus Amt, Hindsted Herred beliggende.
Hovedgaardens Taxt er hartkorn 44 Tdr. 3 Skp. l Fdk., Mølleskyld ti12
Vandmøller 12 Tdr. l Skp. 3 Fdk. Skovskyld 6 Tdr. 2 Fdk. 2 Alb. Vive
Sogns Konge Kom Tiende, som til Gaarden kan op bærges paa Kiærven, er Hartkorn 6 Tdr. 5 Skp. 2 F dk., og kan aarlig udbringes udi Penge
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over 100 R dl. Til Gaarden kan saaes aarlig 60 a 70 T d r. Rug, Byg 20 til24
Tdr., Havre 60 Tdr., og ungefær 3 Tdr. Boghvede, samt avles aarlig 200
til250 Læs Hø, og kan derpaa fødes 100 Creaturer af Stude og Kiør foruden andet ung Fæ, samt 150 Faar og 16 Bæster, som alt kan græsses på
Gaardens Enemærker, alt efter Aarets Beskaffenhed og ligesom Afgrøden falder.
Gaarden ligger paa et meget plaisant Sted, nær ved Fiorden. Haver god
Forraad paa lldingsbrand afSkoetørve, Hedetørve og af den ved Siden
afGaarden værende Bøgeskov, saavel Afsnidning tillldingsbrand som
behøvende Evntømmer, Rafter og Binder til Bøndernes fornøden Brug.
Til A vlingen at dørke og bierge er 25 Hoveries Bønder og 13 Huusfolk til
Ugedags Arbeide. Til Gaarden er fri Udskibnings Rettighed udi Mariagers Fiord ved fire Ladningspladser, hvorafved den ene-Hadsund-er
en Skibsbro, hvortil Skibene kan ligge at losse og lade, og hvem enten
der eller ved de øvrige Ladningspladser noget vil, enten ind- eller udskibe, skal have det i DalsgaardsEjeres Villie og Minde, imod Betaling,
hvilke i næstafvigte 6 Aar har været under Forpagtning for aarlig Afgift
327 Rdl.
Ved Gaarden er en Veyermølle til Gaardens Maaling, som ellers skal
forrettes af de tvende Vandmøller, naar Ejeren forlanger. Og er Fiskerie
saavel i Fiorden som i de paa Godset værende Søer, samt Jagtrettighed
saavel paa Gaardens Enemærker som paa Fælled i 5 Kirke Sogner af
Harer, Uhrhøns, Ænder og adskillige andre Slags under Vildt, med flere
Herligheder, som af Jordebogen kan erfares, der er til Eftersyn hos Hr.
Raadmand Peder Torp i Aalborg ... "
Der er åbenbart ikke ved auktionen fremkommet noget antageligt bud,
eftersom Thyge Høeg i december 1759 solgte gården til Niels Møller,
borger i København, for 24.000 rdl. i rede penge + 40 dukater.
Den l. april 1768 fik Niels Møller Rentekammerets samtykke til at
frasælge en del afbøndergodset. Motiveringen var bl.a. "da meget af det
er langt fraliggende , vil Bønderne ødelægges afHoveriet, hvorimod det
ligger bekvemt for andre gårde". Han lod derefter gården stille til auktion, som blev afholdt 6. juni 1768. 40 )
Daværende forpagter på Dalsgaard, Mads Thygesen købte for 10.816
rdl. hovedgården med 33 tdr. hartkorn hovedgårdstakst samt 55 tdr.
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hartkorn bøndergods, hvoraf 50 tdr. var beliggende i Vive sogn, 2 tdr. i
Merritsholt, Koldbækhus på l~ tdr. samt Ottes Eng i Als sogn på godt l
td. hartkorn. Endvidere medfulgte den ved gården liggende vejrmølle
og smectie samt et hus ved Vive kirke "som er bygget til at indkøre en
Hest og en Vogn udi under Prædiken". 41 )
Købmand Christen Wassard i Hobro købte Hadsund Ladested med 7
skp. hartkorn samt nogle mindre ejendomme i Vive, Redsø og Doense
for 1.912 rdl. Langt den største bid erhvervede baron Iver Rosenkrantz
til Villestrup, idet han købte 48 tdr. hartkorn, hovedsagelig beliggende i
Rostrup sogn, for 8.322 rdl. Inspektør Fred. Chr. Lang på Lindenborg
købte 28 tdr. hartkorn i Ove sogn samt Viv e Mølle for 2.261 rdl. Herredsfoged Chr. Fugl i Villestrup Mølle købte 14 tdr. hartkorn i Ove, Stubberupog R eds ø for 1.526 rdl. Søren Kaas i Bælum og Anders Møller i Haslevgaards Mølle købte i fællesskab 2 gårde i Valsgaard, l gård i Frisdal og
l gård i Nakkedal, i alt 14 tdr. hartkorn for 852 rdl. Købmand Niels Kirketerp i Hobro købte 12 tdr. hartkorn i Doense og Gandrup for 530 rdl.
Desuden købte en lang række liebhavere tilsammen 25 tdr. hartkorn.
Auktionen indbragte i alt 28.600 rdl. og derudover havde Niels Møller
reserveret sig ejendomme, som blev takseret for 10.000 rdl. Blandt disse
ejendomme var Vive Bro og Viv e Vorde, af hvilke han sammen med andre omkringliggende arealer i 1768 oprettede Vivebrogaard med et tilliggende på ca. 400 tdr. land. På denne gård tog han efter opførelsen
ophold og boede her til sin død i 1780.
Selvom Dalsgaard efter denne betydelige åreladning ikke længere
kunne kaldes en komplet herregård, så var den dog stadig, hvad man vil
kalde en jævnt stor herregård, hvortil hørte ikke ubetydelige herligheder, såsom skove, mølle, hoveribønder og ugedagstjenere, jagt og
fiskeri m. v.
Den nye ejer, Mads Thygesen var født 1721 i' Hellum, Torup sogn som
søn af Thyge Pedersen Bach og Maren Madsdatter. 42 ) Han blev gift 2.
gang o. 1760 med Maren Mikkelsdatter, født o. 1731, vistnok i Hobro
Huse, Hørby sogn.
Mads Thygesen havde, før han overtog forpagtningen af Dalsgaard, haft
landbrug. Han ejede en overgang Skelund Kro, og 1769 solgte han til
Jesper Østergaard på Tustrup Siem sogns kirketiende, som han 1755
havde købt af forpagter Niels Olesen på Dragsgaard. 43 )
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Samme år, som Mads Thygesen købte Dalsgaard, udkom 5. bind af
Pontoppidans Danske Atlas. Det hedder heri om Dalsgaard bl. a.
"Borgegaarden bestaar af 4 Huse, een Etage høje, Mur og Bindingsværk. Ladegaarden bestaar af3 Huse, opbygt 1691 af Frederik Eiler
Giedde, efter at den forhen var afbrændt. Gaarden ligger plaisant med
Skove hos, og nær Fiorden, hvori saavelsom i ferske Søer paa Godset
falder Fiskeri. Paa Gaarden holdes Stude til Besætning".
Borgegården har altså på den tid været firelænget, og det var først i slutningen af1700-årene, den blev reduceret med en længe, idet den nordre
fløj da blev nedrevet. Det er formentlig de samme bygninger, som blev
opført i 1534-35, der her er tale om, og hvoraf den vestre fløj af bindingsværk står endnu, men herom senere.
Mads Thygesen døde 2. aprill775 ,44 ) hvorefter enken stod for driften af
gården, indtil hun 9. juli 1779 blev gift på Dalsgaard (stuebryllup) med
sin bestyrer Edvard Vium. 45 ) Uvist af hvilken grund fik han først tinglyst skøde på gården i juni 1783. 46 )
Den 29. september 1792 solgte Edvard Vium gården med hovedgårdstakst 23, skovskyld 11 og bøndergods 58 tdr. hartkorn for 12.200 r dl. til sin
stedsøn Thyge Thygesen, som da var fuldmægtig hos kancellirådinde
Bjørn på Buderupholm. Edvard Vium og hustru skulle i aftægt have fri
beboelse i det søndre hus i borgegården samt årligt have 6 tdr. rug og 6
tdr. byg. Desuden skulle de årligt have føde og græsning til2 køer og 10
får. 47 )
Dalsgaard var herefter i det næste halve århundrede i hænderne på en af
den nordjyske godsejerstands dygtigste og mest markante personligheder. Thyge Thygesen var født 1767 på Dalsgaard. Fødselsdatoen kendes ikke, da han hele sit liv strengt hemmeligholdt den, og eftersom
Viv e kirkebog mangler for årene 1748-1772, lod den fikse ide sig let realisere. Han synes at have haft store planer med Dalsgaard, siden han i løbet af få år købte omkring 60 tdr. hartkorn bøndergods i den nærmeste
omegn. Af grev Konrad Reventlow på Havnø købte han i 1803 i Visborg
8 gårde og 2 huse, i Sindhalt l bol, i Veddum 5 huse medjord, i Hadsund
2 bol og 4 huse, i Søndergaarde 7 huse medjord og i Østergaard l gård, i
alt 30~ tdr. hartkorn. Gårdene skulle foruden at svare 15 rdl. i penge årligt, tillige forrette 7-8 møllerejser og sætte 20 favne hegn. Husene med
jord skulle årligt præstere 12-16 dages arbejde påhovedgården. 48 ) I 1804
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købte han af major Tycho v. Arenstorff på T rudsholm 33~ tdr. hartkorn
bøndergods samt den såkaldte Bønderskov, alt i Als sogn. 49 ) Herefter
var Dalsgaards tilliggende bøndergods forøget til ca. 120 tdr. hartkorn,
hvoraf han med tiden afhændede en væsentlig part til selveje.
Thyge Thygesen blev 23. oktober 1807 viet i Skibsted kirke til Ellen
Cecilie Færch på Randrup, en datter af den velhavende købmand Niels
Andersen Færch i Nibe. 50 ) Hun var 2. oktober 1806 blevet enke efter
FrantzHvasspå Randrup. Denne gård blev i de følgende år deres hjem,
og herfra udfoldede Thygesen i de næste 30 år en virketrang, som var
langt ud over det almindelige.
Slutningen af1700- og begyndelsen af1800-årene var i økonomisk henseende den bedste periode, landbruget nogen sinde har haft, og for
dem, der var i besiddelse af evner og dygtighed, var der særdeles gode
muligheder for at erhverve sig velstand. Disse muligheder evnede Thygesen til fulde at udnytte, og han blev i disse år så velhavende, at han i
modsætning til så mange andre var i stand til økonomisk at overleve
pengetransaktionerne i 1813 og den derpå følgende landbrugskrise, og
tilmed var det netop i denne periode han foretog enorme investeringer.
Foruden Dalsgaard og Randrup, hvilken sidste han som nævnt fik ved
sit giftermål, købte han 1816 sammen med sin svoger, byfoged N. Bassesen i Nibe, Høstemark i Mov sogn. 1814 købte han sammen med R. M.
Lorentzen på Havnø Gl. Vraa i Ajstrup sogn. Da den blev delt, oprettede Thygesen her Ny Vraa, som han ejede til1820. Endvidere ejede
han Aas hovedgård i Taars sogn, Hals Nørreskov, Hals kirke, Jerslev
kirke, arvefæstegården Henriksdal i Blenstrup sogn samt hele øen Fur.
Desuden havde han i tidens løb i forpagtning Villestrup hovedgård,
Sæbygaard og fra 183442 Buderupholm. 51 )
Ved siden af sin udstrakte handel med ejendomme drev han handel
med stude i den helt store stil. Han havde til tider rundt på sine gårde og
på foder hos andre over 1.100 stude, som han gerne købte i Vendsyssel
og senere solgte på markederne i Slesvig og Holsten.
Han var i en årrække landvæsenskommissær i Aalborg amt, ligesom
han i 1835 blev valgt som suppleant til Stænderforsamlingen i Viborg.
Skolerne i Lyngby, Skibsted, Terndrup og Vive skænkede han i årene
1810-12 i alt 3.000 rdl., ligesom han skænkede et areal til Vive skole, da
der i 1817 skulle opføres en ny skolebygning. 5 2)
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Som allerede nævnt var bygningerne til Dalsgaard meget gamle. Hvorledes de så ud og var indrettet, giver en brandtaksation i 1809 et ganske
godt indtryk af. Taksationen gengives ordret i det følgende:
a. Stuehuset sønden i gården, 11 fag, 12Ji2 alen dyb. Ege under- og fyrreovertømmer, murede vægge og stentag. Til sal, storstue, dagligstue,
gæstekammer og sovekammer. Med malet loft, engelske vinduer og
hollandske døre med indstukne låse og bræddegulv, med jordkælder, en 3 etage jern vindovns kakkelovn, 2 stk. to etage ditto og en
bilægger kakkelovn, 2 skorstene af brændte sten. Takseret for 2.000
r dl.
b. Det vestre hus, 13 fag, 12% alen dyb. Ege under- og fyrre-overtømmer,
murede vægge og stentag. Til stuer og gæstekammer. Med loft, engelske vinduer og døre, bræddegulv, 3 jern bilægger kakkelovne og 2
skorstene af brændte sten. Takseret for 1.000 rdl.
c. Det østre hus, 13 fag, 12 alen dyb. Ege under- og fyrre-overtømmer,
murede vægge og stentag. Til borgerstue, køkken, bryggers og bagestue, med loft, vinduer og døre , en jern bilægger kakkelovn, 2 indmurede kobberkedler, den ene på en hel og den anden på% tønde, samt
2 skorstene og en bageovn af brændte sten. Takseret for 1.000 rdl.
Ladegården:
d. Et hus i vester, 34 fag, 10X alen dyb. Ege under- og fyre-overtømmer,
murede vægge og stråtag. Til stald og øxenhus. 2.000 rdl.
e. Det nordre hus, 26 fag, 21 alen dyb. Ege under- og fyrre-overtømmer,
murede vægge og stråtag. Tillade. 3.000 rdl.
f. Det østre hus, 35 fag, 10 alen dyb. Ege under- og fyrre-overtømmer,
murede vægge og stråtag. Til øxenhus og fårehus. 1.000 rdl.
Forsikringssummen blev i alt 10.000 rdl. eller godt og vel det dobbelte
af, hvad bygningerne tidligere var takseret for. Efter beskrivelsen ser det
ud til, at den sydlige fløj af borgegården på det tidspunkt har været den
mest værdifulde, da den blev takseret lige så højt som de to andre fløje
tilsammen. Til trods herfor var det ikke desto mindre den, der først forsvandt, idet ejeren i 1833 oplyste, at denne fløj nu var nedbrudt. 53 ) Den
østre fløj faldt i 1866, og på dens plads blev opført den nuværende bestyrerbolig.
Derimod har den vestre fløj i århundreder modstået tidens tand, og særdeles vel vedligeholdt, som den er, står den i dag som et smukt symbol
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på århundredgammel, gedigent håndværk. En mindre heldig tilbygning
i begyndelsen af dette århundrede burde nok have været undgået.
Den tidligere nævnte vejrmølle "af hollandsk Facon", som i mange år
hørte under gården, meddelte ejeren, proprietær C. H. Lund i 1852
Brandkassen, at han nu havde ladet nedrive. 54 )
Thyge Thygesen begyndte efter sin hustrus død i 1832 at afvikle sine besiddelser. I 1837 solgte han Randrup, hvor de i 30 år havde haft deres
hjem, og samtidig købte han Høstemark, som han tidligere havde ejet.
Fra l. maj 1838 overlod han Dalsgaard i forpagtning til Christian Hiortholm Lund, som 6. juni samme år blev gift i Buderup kirke med hans
datter Marie Franciska Thygesen, der var født på Randrop 26. juli 1808.
Thyge Thygesen tog i sine sidste år af og til ophold på Dalsgaard, hvor
han havde forbeholdt sig nogle værelser, men ellers boede han for det
meste på Høstemar k. I stedet for rede penge i forpagtningsafgift skulle
han bl.a. hvert år have 50 stude græsset om sommeren og 100 stude fodret om vinteren på Dalsgaard, ligesom han skulle have 40 tdr. rug om
året samt fri kost for sig selv, når han opholdt sig på gården. 55 )
Den 11. august 1840 lod han affatte en deklaration, hvorefter C. H.
Lund, når forpagtningstiden var udløbet, eller hvis Thygesen ville sælge
Dalsgaard inden den tid, skulle overdrages den med afbyggere og alt tilliggende for 20.000 rdl., og denne deklaration måtte ikke tinglyses, hvad
den naturligvis blev efter Thygesens død. 56 )
Uheldige konjunkturer for studehandelen i forbindelse med Thygesens
efterhånden høje alder bevirkede, at han tilsidst af og til kom ud for ret
betydelige tab. Så1edes tabte han i sit 74. år på et parti stude ikke mindre
end 9.000 rdl. Det siges, at det var så hårdt et slag for ham, at det forkortede hans levedage, som han endte på Høstemark 13. januar 1842. En
l,øbebane langt ud over det almindelige var hermed afsluttet. Han blev
begravet på Skibsted kirkegård ved siden af sin hustru og hendes første
mand.
Chr. Hiortholm Lund blev nu i henhold til nævnte deklaration ejer af
Dalsgaard. Han var født 28. august 1803 på Lykkesholm i Tryggelev sogn
på Langeland som søn af Niels Bassesen Lund, senere præst i BælumSolbjerg, og Karen Hiortholm. Han tilbragte det meste af sin ungdom i
Svendborg, hvor han i en del år drev en købmandsforretning. 57 )
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Efter overtagelsen af Dalsgaard fik Lund rig lejlighed til at vise, at han
forstod sig på at drive landbrug. N og et af det første, han kastede sig over,
var opbrydning og kultivering af de store hedearealer, der dengang
hørte under gården. Opbrydningen foregik med store, jyske stude som
trækkraft. Han interesserede sig også meget for gårdens skove og tilplantede betydelige arealer i det bakkede terræn omkring gården med
bøg og nåletræer. Desuden var han stærkt interesseret i fåreavl, og
denne interesse resulterede i, at han på en parcel af heden lod opføre
Schæfergaarden "Marienhøj", opkaldt efter hans hustru. 58 )
I 1846 afhændede han det på Dalsgaards Mark etablerede teglværk med
tilhørende bygninger, inventar og et areal på 100 tdr. land. Endvidere
byggede han i 184748 Thygeslund, som han opkaldte efter svigerfaderen. Til denne herskabelige og smukt beliggende hovedbygning anlagde han en have på ca. l td.land og tillagde ejendommen ca. 150 tdr.
land, hvoraf 50 tdr. land var skov. I 1848 tog familien Lund ophold på
Thygeslund og boede her, indtil han i 1853 solgte den til kammerherre
S. W. Mylius på Estruplund for 36.000 rdl. 59 )
I 1854 fik C. H. Lund tilladelse til at udstykke matr. nr. ld (Linddal) af
Dalsgaard hovedgård i 19 små parceller til byggegrunde i omegnen af
Hadsund, hvor der var begyndt at ske en vis udvikling, efter at stedet l.
december 1854 havde fået bevilling som en art handelsplads. Lund
havde i øvrigt i forvejen lagt for i denne udvikling ved at bygge et stort
pakhus ved ladepladsen.
Dalsgaard hovedgård havde Lund bortforpagtet for 16 år fra l. maj 1848
til Peder Jacobsen fra Ove for en årlig afgift på 1200 rdl. Undtaget fra forpagtningen var skovene og den vestre hovedbygning, som Lund da beboede. Desuden forbeholdt han sig retten til som sædvanlig at udvise
Hadsund markedsplads på udmarken, dog hvor der ikke var kom, og i
nærheden af, hvor markedet hidtil havde været afholdt. 60 ) Christian
Hiortholm Lund solgte 21. oktober 1854 gården til Peder Jacobsen for
33.750 rdl., og året efter flyttede familien Lund til København. 5 1)
Dalsgaard blev drevet godt og rationelt med et efter den tids forhold
stort husdyrhold, som i 1860 bestod af12 heste, 13 køer, 8 kalve, 67 stude,
12 får med yngel, 3 grisesøer og 7 grise. Gårdens folkehold bestod af lO
karle og 3 piger. 62 )
Den 13. april1875 solgte Peder Jacobsen gården med et tilliggende af
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330 tdr. land ager, 90 tdr. land eng, 57 tdr. land skov og 3 tdr. land kær og
mose samt besætning og inventar for 140.000 kr. tillandinspektør N.
Svanholm fra Terndrupgaard. 63 ) Han tilhørte en kendt landmandsslægt, som havde ord for at være driftige landmænd, og i den
henseende levede han fuldtud op til traditionerne. Han købte i 1876
godt og vellOO tdr.land eng øst for Hadsund, og i 1881 købte han Thygeslund. Han var meget interesseret i plantning, og den 10. november 1885
foranledigede han, at der blev tinglyst en deklaration om fredskovforpligtelse for et areal på 23 ~ tdr. land af matr. nr. l a af Dalsgaard
hovedgård. 64 )
N. Svanholm solgte l. maj 1900 Dalsgaard Hovedgård og Thygeslund
for 130.000 kr. til forstkandidat Knud Smith Dahl fra Skovlyst ved Ringsted. 65 ) Han var søn af grosserer N. Smith Dahl, en af indehaverne af det
kendte firma Brødrene Dahl i København. Knud Dahl var, i den tid han
ejede de to gårde, tilsynsførende ved Nørlund og Torstedlund skovdistrikt. Hans virke på Dalsgaard og Thygeslund blev nærmest en art
gæsteoptræden, idet han allerede 18. juni 1901 solgte begge gårde til
Therkild Rollesen fra Løvdal for 130.000 kr. 66 )
Dette ejerforhold skulle imidlertid senere vise sig at blive af skæbnessvanger betydning for Dalsgaard. Allerede i 1902 videresolgte Rollesen
Thygeslund for 70.000 kr., og formentlig fristet af den højkonjunktur,
som startede umiddebart efter krigsudbruddet i 1914, afhændede han 13.
september 1916 Dalsgaard Hovedgård med et tilliggende på o. 380 tdr.
land til Husmændenes Udstykningsforening i Aalborg Amt for 170.000
kr.67)
Gaarden kom derefter ud for en voldsom åreladning, der betød afståelse af ca. 230 tdr. land af dens bedste jord, som lå nord for landevejen.
Hovedparten af dette areal medgik til oprettelse af 11 statshusmandsbrug, hvorefter resten af gårdens jorder var beliggende syd for landevejen Hobro-Hadsund.
Den 5. januar 1918 solgte udstykningsforeningen gården med et tilliggende af ca. 150 tdr. land for 82.000 kr. til murermestrene A. C. Svendsen og M. Nielsen fra Aalborg. 68 ) De videresolgte 12. marts samme år til
et interessentskab bestående af mejeriejer S. Deigaard, Aalborg, proprietær N. Rasmussen, Kobbershalt og Niels Horne Heilesen afKjærsgaard Mølle for 110.000 kr.6 9 ) De solgte 24. september samme år til gros-
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serer Mouritz Brandt i København for 150.000 kr. 70 ) Købet har øjensynlig også for hans vedkommende i første række været et spørgsmål om
pengeanbringelse, som var et højaktuelt problem dengang. I hvert fald
solgte han 30. marts 1921 gården med besætning og andet løsøre for
135.000 kr. til kammerjunker Fr. Castenskiold-Benzon,71 ) som i 1919
havde erhvervet Thygeslund. Han videresolgte 12. april1924 Dalsgaard
med besætning og inventar for 115.000 kr. til landbrugskandidat Johannes Kristensen, Kjellerup, 72 ) som 8. december 1928 måtte lade gården
gå til tvangsauktion, hvor den overtoges afkøbmand A. Frederiksen i
Hadsund, som solgte og købte den igen et par gange, inden det lykkedes
ham 19. september 1933 at sælge den til hotelforpagter Laurits Pagh fra
Hadsten for 93.000 kr.73 ) Det skulle åbenbart heller ikke for ham være
noget blivende sted, idet han 10. november 1934 solgte gården for
103.000 kr. til proprietær Knud Henriksen fra Grenaa, som ejede den i
næsten 5 år, 74) hvorefter den i juli 1939 overtoges aflæge Holger Smidt
fra København, som havde erhvervet en transport af fru Karen Henriksen, der fra Kreditforeningen i Viborg havde fået ret til fogedudlægsskøde. 75 ) Læge Smidt vendte i 1923 hjem fra et ophold på Java, hvorefter han købte Bangsbo hovedgård, som han ejede indtil1925. Han rejste
atter til Java, og efter hjemkomst i 1938 købte han som sagt Dalsgaard
Hovedgård, som han i 1941 solgte til fabrikant Frode Obel i Aalborg.
Det var ingenlunde gået sporløst hen over Dalsgaard Hovedgård, at den
i godt en snes år havde været genstand for så hyppige ejerskifter, og det
ville kræve en meget betydelig økonomisk og driftsmæssig indsats at
bringe den i tilfredsstillende stand.
Det skulle imidlertid snart vise sig, at gården nu var kommet i hænderne
på den rigtige mand. For Frode O bel var et ofte næret ønske om at blive
ejer af en landbrugsbedrift nu gået i opfyldelse, og hertil kom det meget
væsentlige, at han foruden interessen også havde økonomisk magt over
tingene og som sådan kunne investere, hvor det var påkrævet. Der blev i
de følgende år foretaget de tiltrængte forbedringer af jord og bygninger,
ligesom der i løbet af nogle år oparbejdedes en prima besætning af sortbroget malkerace, som nu er udskiftet med kødkvæg. Skovene blev under forstlig vejledning retableret og betydelige nyplantninger foretaget.
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Endvidere er der i årenes løb tilkøbt belejligt liggende arealer, når der
har været lejlighed dertil.
Gårdens tilliggende består i dag af ca. 190 tdr. land ager og eng samt 35
tdr. land skov. Bygningerne er modemiseret og i god stand, ligesom der
på gården findes en fuldt moderne maskinpark.
Resultatet af ejerens indsats i de forløbne 40 år i forbindelse med en
fortræffelig daglig ledelse har ikke blot landbrugsmæssigt placeret Dalsgaard Hovedgaard blandt egnens bedste, men det betegner tillige en
rosværdig epoke i den gamle hovedgårds historie.
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Johan Adolph Rømers
Tobakspibefabrik i Nørresundby
med et udsyn over tobaksrygningens
og pibemageriets historie
i Danmark indtil c. 1800.
Af Johannes E. Tang Kristensen.

l. Tobaksrygningens og pibemageriets historie
Tobakspiben er næsten lige så gammel som brugen af tobak, og rygning
af pibe er i Europa den ældste af rygeformerne.
Pibens form og det materiale, den har været lavet af, har været stærkt varierende til forskellige tider og i forskellige lande. Det er vist ikke for
meget sagt, at alle stoffer, som på forhånd kunne tænkes anvendelige,
har været prøvet til pibefremstilling, såsom sten af forskellig slags, ler,
metal, porcelæn, merskum, glas og først og fremmest træ af alle mulige
sorter. De stoffer, som har vist sig mindst egnet, er man gået hurtigt
bort fra.
Det var piben afbrændt ler, der blev den alt overvejende i Europa i tiden
fra tobakkens tilsynekomst omkring år 1600 til et stykke ind i
1800-årene.
Den fremstilles af finere lersorte r. Særlig brugbart var det såkaldte pibeler - en lerart, der den dag i dag benyttes i pottemagerindustrien.
Betegnelsen for denne art pibe i piberygningens første 200 år var simpelt
hen tobakspibe eller lerpibe. Ved siden heraffandtes betegnelser, der
hentydede til de forskellige lerpibers udseende og størrelse, såsom
pavepibe, kejserpibe, kongepibe, bondepibe osv.
Ordet kridtpibe, som betegnelse for lerpibe, dukkede først frem herhjemme henimod 1813, da andre pibesorter var blevet gængse. Det ses
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første gang på tryk i Christian Molbechs Danske Haand-Ordbog. 1813,
dog ikke som opslagsord, men under ordet Leerpibe står S. (J: se) Kridpibe. Samme henvisning til kridtpiben har han i Dansk Ordbog. I. 1833.
Forbilledet for den europæiske lerpibe var den indianske, men hvem
der første gang har bragt den til Europa lader sig ikke påvise. Nogle mener Columbus og hans mænd, andre, at det er søfarende englændere,
der har bragt tobakken og piben med hjem til det gamle England.
Hvor om alting er, er det englænderen sir Walter Raleigh, der fremfor
nogen anden er gået over i historien som tobakkens og ganske særlig
som tobaksrygningens første pioner, og det var i England, at tobaksrygningen først vandt udbredelse.
De engelske pottemagere i London og andre havnebyer påbegyndte
omgående fabrikation af piber, og efterhånden blev denne industri betydelig. I engelske museer findes piber med engelsk fabrikationsmærke
fra ca. år 1600, og det vides, at der i 1619 var et pibemagerlaug i London.
Der kan derfor ikke være tvivl om, at rygningen allerede ved århundredets begyndelse havde nået en ikke ringe udbredelse der.
Rygningens udbredelse udover Englands grænser til det europæiske
fastland skulle i første omgang skyldes engelske studerende i universitetsbyen Leiden, og det berettes, at man her allerede i 1590 så disse ryge
på tobakspiber.
Hollænderne tog hurtigt ve_d lære, og omkring 1610 var tobak og piber
en stor handelsvare i Ilolland.
En del engelske pibemagere var under Jacob den Førstes religionsforfølgelse rejst til Holland, hvor de fortsatte deres virksomhed i den
gamle pottemagerby Gouda. Efterhånden blev alle Goudas indbyggere
optaget af pibemageriet
Mestrene blev velhavende folk, og for at sikre deres fag og fremtid stiftede de et laug. Dog måtte englænderne ikke optages som laugsbrødre.
Det blev endvidere besluttet, at hver af mestrene skulle forsyne deres piber med et særligt mærke. En af byens gæstgivergårde var tillige mestrenes gildehus. Her hang på væggen en sort tavle, på hvilken samtlige
mestres mærker var malede på runde hvide skilte. I 1665 var der 80
laugsmestre, og et lille hundrede år efter var antallet steget til374. Når
mart er vidende om, at hver mester beskæftigede c. 10 mand, og at yderligere et stort antal mennesker var beskæftiget med forarbejdning af
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Fig. l. Værtshusscene. Rygning af lange lerpiber. Læg mærke til reporteren under
bordet. Træsnitfra Kiøbenhavns Aften-Post 1776.

tønder, kasser, kurve og meget andet, så kan man forstå, at ikke få
tusinde mennesker har været beskæftiget ved pibefabrikationen- ja, at
så at sige alle Goudas indbyggere direkte eller indirekte har fået deres
udkomme derved.
I de europæiske landes indre, hvor samkvemmet med fremmede
folkeslag i fredstider var forholdsvis ringe, var det især krigene, som virkede befordrende på nye skikke og sæders udbredelse. For tobaksrygningens udbredelse blev navnlig Trediveårskrigen (161848) af betydning. Engelske og hollandske tropper bragte skikken til Tyskland. I
årene 1620 og 22 så man første gang engelske og hollandske tropper ryge
i Sachsen og i Sydtyskland, og kort efter havde tobaksrygningen bredt
sig til Tillys og Wallensteins lejre.
Hvornår tobakken første gang er kommet til Danmark vides ikke, men
der er meget, der taler for, at det er sket i Christian IV' s regeringstid omkring år 1600. Det er sandsynligt, at det er sket ad søvejen, og at
søkøbstæderne først har lært tobaksrygningen at kende.
Det er i Helsingør, sundtoldens brogede skipperby, at skikken først
lader sig påvise, idet der 1606 i skiftet efter AnneDirik Pipers findes op-
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tegnet et dusin tobakspiber, vurderet til)!; mark.1616 figurerer blandt fribytteren Thomas Tueckers efterladte gods i samme by et bundt "Tabacke" på4)1; pund amrm. samt et bundt dito på 5 pund al rm., og 1620
fandtes i boet efter Johan Thor Møller ikke mindre end 12 dusin tobakspiber1).
Tobakkens første spor i Norge møder man ret betegnende i Bergen, landets mægtigste søstad, blandt hvis indbyggere en mand Anthonius med
tilnavnet "Tobakspiben" omtales i årene 1612-142).
Den egentlige udbredelse af tobaksrygningen her i Danmark er sket i
kejserkrigens og svenskekrigenes tid, idet de invaderende hære har
bragt skikken med syd fra.
I Øresunds toldrulle for 1611 nævnes tobak ikke, men 1627 forekommer
den i vejebodsregistrene fra Tønning, og der blev da vejet 14)1; pund
tobak. 1630 blev der vejet 61 pund tobak. 1642 111 pund, 1646 70 pund,
1651 3742)1; pund og i 1673 39000 pund.
Dette viser, at indførslen aftobak voksede "som en rullende lavine, og
tobaksnydelsen trængte frem som en rivende strøm, der ingen hindringer kendi:e" 3 ).
Christian IV, hvis søster Anna var gift med den navnkundige tobaksfjende Jacob den Første afEngland, har sikkert været under dennes indflydelse, hvilket visse træk i udviklingen tyder på. Fortørnet over rygningen i skibene, hvilket jo også rummede en vis fare på grund af letfængeligt materiale, forbød han i 1619 at have tobak med ombord i norske skibe. En lignende bestemmelse kom 6 år senere for danske skibe. I
1632 gik han et skridt videre og forbød al indførsel og handel med tobak i
Norge, "da han havde erfaret den store skade, som tobaksdrikken
undersåtterne udi vort rige Norge tilføjer". I Danmark kom der aldrig
noget forbud mod handel af tobak, men til gengæld sattes tolden meget
op. I 1643 ophævedes atter forbudet i Norge og erstattedes her med en
lignende høj told som i Danmark. Forinden synes rygeforbudet for skibene at være trukket tilbage, idet kongen i 1640 egenhændigt tilskriver
marinebestyreren Corfitz Ulfeldt "i tide at tænke på tobak til det norske
folk på flåden, som næppeUgen længe skal kunne uden det tøj forblive
sunde. De tage det gerne an for frokosten". De gennemgående
strengere forbud overfor tobakken i Norge end i Danmark kunne tyde
på, at nordmændene har været mere hengivne til tobak end danskerne.
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Fig. 2. Rygning af bonde- eller halvskillingspibe af engelskform. Træsnitfra "Det menneskelige Livs Flugt eller Døde-Dands': 1762.
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Den høje told befordrede et overvældende smugleri, og toldsatserne
måtte derfor efterhånden nedsættes betydeligt4 ).
Tobaksrygningen, eller som man til at begynde med udtrykte det "tobaksdrikning", bredte sig først til de lavere befolkningslag, hvorimod
det i dannede kredse ikke hørte til god tone at hengive sig til tobakkens
nydelser.
Det er ikke så forfærdelig mange kilder, man har at øse af, når man vil
vide noget om tobak og piber fra rygningens første 100 år, men de kilder,
man har, giver dog visse oplysninger om rygningens fremtrængen og
virkninger rundt om i landet.
I Aalborg har tobaksrygningen fået indpas før 1638, i hvilket år Morten
Borthus, købmand der i byen, ved bevilling af 30/8 1638 fik eneret til at
sælge tobak og tobakspiber. Han fremfører i sit andragende som motiv
"at der i Aalborg findes en hel hob personer, som i kældere drive salg af
øl og tobak, mere til uskikkelighed end til gavn og profit, medens en god
mand, når han vil have god tobak ikke kan få det" 5 ).
Af Kjær herreds og Aalborg tingbøger for 1646 og 1650 fremgår det, at
bønderne i det sydlige Vendsyssel er begyndt at ryge tobak6 ).
I Ribe tingbog for 1641 tales der om "at stikke an en pibe tobak" 7 ).
I indberetninger fra Ribe om svenskekrigene 164345 og 1657-60 forekommer følgende vedrørende rygning: fordrocken hos mig udi to back;
~pd. toback3 mk.; fortobackes piberS sk.; øl, tobackogpiber erklærer
han ikke at kunne holde regning med; øl og toback den hele dag
3 mk. 8 sk.8 ).
I en indkvarteringsordinants fra 1645 pålægges det officererne afbensyn
til mulig brandfare om aftenen at visitere rytternes kvarter "at værterne
ikke over tiden molestens eller i nogen fare gerådes af ild eller tobaksdrikken"9).
For at opstramme soldaterne, som under Københavns belejring 1658
tog så hård en tøm, betænktes de flere gange med tobak, uddelt i alenvis, 500 mand af det Schachske regiment modtog således i alt 1500 alen3 alen pr. mand- vejende 360 pund 10).
U n der den Skånske krig var hungeren efter to bak så stærk, at soldaterne
tilbyttede sig den for brød hos fjendens forposter 11 ).
C. F. Engelstoft beretter i Odense by' s historie: "To bak og piber hører til
de ting, der sent fandt indgang, der findes ikke en eneste pibe i nogen
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Fig. 3. Rygning aflang lerpibe af hollandsk form. Træsnitfra kistebilledefra ca. 1800.

borgers bo, men enkelte afkøbmændene havde dog fra 1653 tobak og
piber tilfals, navnlig de sidste i sådan mængde, at en havde 6 gros, altså
vistnok hollandske kridtpiber, andetsteds var tobaksrygningen i fuld
gang, såsom i Ribe ved 1640, men i Odense må denne nydelse dog kun
have været i sin første begyndelse, inden svenskekrigene gav stødet til
dens almindelige udbredelse. Tobaksdåsen spores aldeles ikke" 12 ).
Om rygningens udbredelse i andre egne af Fyn gives oplysninger i indberetninger, væsentligst om svenskekrigen 1657-60, til historikeren
Vedel Simonsen.
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No ru p sogn: Den svenske arme bestod for resten ikke aflutter indfødte,
der fulgte også adskillige æventyrere fra andre lande med, og det ikke
blot tyskere og polakker, men også schweizere. Røgtobakkens brug hertillands synes før brandenburgernes og polakkernes ankomst at have
været aldeles ukendt. Men eksemplet smittede snart, hvilket ses afChr.
Simon Paullis afhandling 1665 "De abusu Tabaci Americanorum veteri
et herba The Asiaticorum in Europa novo" 13).
Frørup sogn: I indberetning om kaldets indkomster i 1690 beklager præsten sig over, "at der nu på nogle få års tid har været fire gange ild i hans
nabos en rytterbondes gård, og at ilden den første gang opkom af en
tændt tobakspibe, som en bondedreng ikke vidste bedre at forvare 14).
Haarslev Sogn: Endelig har man også om polakkerne, eller som de her
kaldtes taterne, traditionelle spor her i sognet, de skulle således først
have indført tobaksrygning her i landet, og fruentimmerne var blevet
ganske bange, da de første gang så det, idet de troede, de havde ild i
munden 15).
Vigerslev sogn: Om polakkerne (de polske hjælpetropper) fortælles forresten også i dette sogn, at de havde indført tobaksrygning her i landet,
og at de gjorde selv deres piber af ler med en kort stilk fra hovedet,
brændte dem i ovnen og gjorde futteraler af træ til at gemme dem i 16).
Størst modstand mødte tobakken i kirkelige kredse, idet det for eks.
1637 fremdrages som en graverende beskyldning mod den Thisted skolemester, at han var "befunden genegen til daglig brændevin, drik og
snoptubach", ligesom han ej alene havde "drukket" tobak i skolen, men
tillige "gangit om" og tilbudt det "andre at ville meddele". Forhørte om
disse punkter kunne skolebørnene - som sandhed bød - ingenlunde
benægte, "at ofte at være sket" 17 ).
Uden videre indordnes tobakken side om side med anden udsvævelse.
1676 blev det således forbudt latinskoledrengene i Frederiksborg at
være i borgernes huse "til dobbel og korteleg eller anden spil, til øl,
brændevin og tobak-drik eller nogen anden uterlighed" 18 ).
Men til trods for, at den nye mode af modstanderne uden videre anbragtes i lasternes lave selskab, bukkede præster og pædagoger dog under i
forfærdelig mængde. Bøger og piber forliges alt for godt.
Hans velærværdighed Bendix Sørensen blev i 1650 afsat fra sit embede i
Holme; en af årsagerne var hans "umådelige drikken tobak", og et af de
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fæle punkter i hans synderegister var "at han en aften var kommet ind til
en kaldsfælle i Aarhus, havde sat sig ned, taget tobak af sin lomme, skåret den og drukket sig to piber fulde" 19 ).
Til et gravøl i Skjoldelev præstegård blev der 1664 indkøbt 2 dusin piber
til ialt 8 skilling, 1670 til et barselgilde sammesteds både gult og sort
"thubach" samt påny 2 dusin pibe~ 0 ).
De forbud landemoderne i Roskilde 1670, i Viborg 1685- udstedte mod
gestliges tobakssmøgen understregede yderligere det håbløse i at stritte
imod.
1686lod bispen i Viborg præsterne erindre, "at som de hører meget ilde,
fordi de udi offentlige bryllupper og værtskaber af en ful vane smøger
to bak ligesom bønder og andre gemene folk, som ikke en hæderlig præstemand, der skulle være et eksempel for andre, vel egner og anstår, så
skal samtlige præster her i stiftet alvorligen være påmindte, at de sig fra
sligt udi offentligt samkvem entholder, medmindre de for sådan forargelse offentlig til provsternødet vil mulkteres" 21 ).
Efterhånden som piberygningen bredte sig, skabtes et større og større
behov for piber, og når man samtidig betænker hvor uholdbare lerpiberne var, så forstår man, at det var store mængder, der var brug for. I
1796 regnede man med, at hver person årligt brugte eet til fire dusin22 ).
Spørgsmålet er nu, hvor fik man piberne fra? Hertil kan svares, at så
længe Danmark ikke selv havde nogen pibeproduktion, måtte alt indføres fra udlandet- først fra England, senere også fra Holland, hvor pibeproduktionen efterhånden var af en så god kvalitet, at den næsten
erobrede markedet. Også fra andre lande indførtes piber, blandt andet
fra Norge.
De jordfund af lerpiber, der gøres i og omkring vore ældste købstæder,
viser da også, at de ældste er af engelsk og de yngre væsentligst af
hollandsk fabrikat.
Som i andre lande, hvor tobakken gik sin sejersgang, og tobaksindustrier opstod, således formede forholdene sig også her i landet.
Den første danske pibemager, som nævnes, døde 1655 i Helsingør, 23 )
men den første tobakspibefabrik, som man med sikkerhed kender lidt
til, blev anlagt af Claus Bonnix 1672 på Christianshavn. Den har ikke
været særlig levedygtig, idet den blev nedlagt få år efter c. 1675 24 ).
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Man skal imidlertid helt frem til midten af 1700-årene før nogen pibeindustri af betydning opstod. Man var på den tid kommet til den anskuelse, at hvis man selv delvis kunne producere det, der blev indført,
kunne man spare mange penge for landet. På så at sige alle områder
søgte.man at fremelske dansk produktion, ja, så stærkt lå det tiden på
sinde, at et reskript af 13. april1753 pålagde landets præster at formane
deres tilhørere til på enhver måde at fremme de indenlandske fabrikkers opkomst2 5 ).
Den indsats, der blev gjort for at fremme brugen af danske tobakspiber,
giver sig tydeligst udtryk i den fejde, der omkring 1795 udkæmpedes
mellem skribenten, kaptajn W em er H. F. Abrahamsen, urtekræmmernes oldermand J. C. Friborg og statistikeren Fr. Thaarup i månedsskriftet "Minerva" og "Archiv for Statistik".
Det, der gav anledning til denne fejde, var en af kaptajn W. H. F. Abrahamsen i "Minerva" (1794, III, s. 80-86) skrevet artikel, der gik ud på at
anbefale Københavns pibefabriks produkter, idet nemlig indehaveren
af denne fabrik Johan Casse annoncerede, at han havde forråd af
"Pave-, Kejser-, Konge-, lange Mål- og Bønderpiber aflige godhed med
de hollandske og tillige så billig pris". Kaptajn Abrahamsen udtrykte i
artiklen sin harme over de mange penge, der gik ud aflandet fortobakspiber - efter hans regnestykker to tønder guld. Han anslog det årlige
pibeforbrug her i landet til800.000 dusin, nemlig 2 dusin for hver ryger,
og disses antal satte han til 400.000. Imod denne artikel optrådte
urtekræmmernes oldermand J. C. Friborg, der reducerede de 800.000
til500.000, for hvilke der højt regnet kun udgik c. 50.000 rdl. aflandet, og
Fr. Thaarup reducerede tallene yderligere. Han skriver: næppe udgår
10.000 rdl. af landet for hollandske piber, når man gør regningen
rigtig 26 ).
Fra 1740 til henimod 1800 opstod i København og provinsen adskillige
pibefabrikker med kortere eller længere levetid.
Den produktion, der således opstod, forårsagede, at indførslen af udenlandske piber formindskedes. Men trods de største anstrengelser for at
fremstille kvalitetsmæssigt gode varer, var det uhyre vanskeligt at konkurrere med den udenlandske produktion, især den hollandske, der på
grund af sin gode kvalitet og mange varierende sorter i størrelse og udseende, var blevet indarbejdet på markedet.
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Den hjemlige produktion havde derfor gennemgående vanskeligt ved
at klare sig, og af den årsag skred man et par gange til indgreb fra statsmagtens side, idet man fra 1751-56 forbød indførsel af tobakspiber til
København og fra 1759-68 indførsel aftobakspiber til København, Sjælland og Bornholm. Disse forbud kunne i længden ikke opretholdes,
hvorefter de hollandske piber atter strømmede ind i landet2 7 ).
Som eksempel på en købstads ind- og udførsel af piber omkring midten
af1700-tallet kan anføres de oplysninger hospitalsforstander i Helsingør
Christian Magnus Olrik giver herom i sin bog "Afhandling om Aalborgs Handel, i 1769 kronet af Det kongelige danske Landhusholdningsselskeb". Bogen udkom 1773. Det hedder heri blandt andet: Til
Aalborg er der fra Helsingør indført 3 tønder tobakspiber å 4 rdlr. 3
mark, til Stubbekøbing er med en jagt af Ærøskøbing udført 3 tdr. å 12
rdlr. Fra Christiania er indført 3 kasser og 120 gros af værdi omtrent 60
rdlr. Fra Drammen er til Aalborg indført 19 gros tobakspiber til en værdi
af 40 rdlr. Fra England er til Aalborg indført tobakspiber til en værdi af
14 rdlr. og fra Holland for 45 rdlr. 3 mark 2 sk.

Tobakspibefabrikker i Danmark,
Norge og Hertugdømmerne.
Danmark.
København.
Claus Bonnix fik i 1672 10 års eneret på at brænde tobakspiber i
Danmark og Norge. Fabrikken, der var an1agt på Christianshavn,
ophørte c. 167528 ).
Niels Eriksen, borger i København, fik 12. januar 1746 eneret på i
København og i Sjællands stift at have en tobakspibefabrik, men den
kom næppe i gang 29 ).
Burton-Ferslev fabrikken på Christianshavn. Englænderen Salomon
Burton fik 1747 privilegium til an1æggelse af en pibefabrik. 1749 ansøgte
han om indførselsforbud for Sjælland og omliggende provinser eller
højere told. Toldforhøjelsen blev imødekommet for piber, der indførtes
til København og Sjælland. Privilegiet blev 1751 fornyet for Burton og
Peter Appleby i forening. 1751 gik den forhøjede indførselstold over til
indførselsforbund. 1752 blev fabrikken overdraget til overkrigskommissær Alexander Rass og lotteriinspektør Jonas Collin. 1756 blev
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indførselsforbudet igen ophævet. Callin solgte sin andel til lotterikollektør Severin Ferslev. Ross trådte fra i 1758.1759 atter indførselsforbud
for København, Sjælland og Bornholm, men en toldforordning ophævede den igen 1768. 1764 ophørte virksomheden30 ).
Urtekræmmernes fabrik på Christianshavn fik privilegium 8. marts
1762. Mester var Johan Cornelius Rømer, derefter Ernst Frankenstein.
Fabrikken solgtes 1775 til vognmand Ole Josephsen31 ).
Johan Cornelius Rømers fabrik udenfor Vesterport fik privilegium
4.juni 176432 ).
Ernst Frankensteins fabrik i Lille Amagergade på Christianshavn fik
privilegium 15. april 1768. Ophørte 177333 ) .
Københavns Tobakspibefabrik i St. Kongensgade nr. 65. Anlagt 1791 af
urtekræmmer Johan Casse34 ).

Odense.
Peter Christiansen Smith søgte 1753 om at få en pibefabrik i gang i
Odense. Han ville bruge bornholmsk ler35 ).
Stubbekøbing.
Fabrikken nævnes 1767 og 1816. Mester var D. R. S. Smidr 6 ).
Nakskov.
Levin A braham fik l. juli 1773 privilegium til at anlægge en poreeliænsog tobakspibefabrik37 ).
Nørresundby.
Johan Adolph Rømer fik l. juli 1773 privilegium til anlæg af en pibefabrik.
Rønne (Bornholm).
Fajance- og tobakspibefabrik. Anlagt 1791 af englænderen James
Davenpore 8 ).
Det vides, at tobakspiber også er fremstillet i fajancefabrikkerne i Gudurnlund og på Øland39 ) - undertiden også i pottemagerværkstederne.
Således er der ved en af Aalborg historiske museum foretaget udgravning af et pottemagerværksted i Hvorup vedNørresundbyfundet rester
fra pibefabrikation.
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Fig. 4. Lerpiber af engelskformfra ca. 1650-1700. Den med det længste rør er fisket op
af Limfjorden udfor Aalborg. De andre er jordfundn e piber fra Nørresundby.

Norge.
Bragernes (Drammen).
Jacob Boy fik 13. marts 1752 privilegium til oprettelse af en tobaks pibefabrik. Solgte fabrikken 1770 til præsten Christian Fischendorff.
Eksisterede endnu 1788 40 ).
Husvik ved Drøbak.
Knud Rist oprettede her i 1760-eme en pibefabrik. Flere piber fra denne
fabrik er fundet ved udgravning af Rømers fabrik i Nørresundby41 ).
Laurkullen.
Christian Boeldum afDrøbak, der 6 år havde været mestersvend ved urtekræmmernes fabrik i København fik 26. dec. 1766 privilegium til at
an1ægge en tobakspibefabrik, hvor han ville i Aggershus stift, "dog ey i
en Cirkumfirence af3 Miile ved Drøbach, Bragernes eller vor Kiøbstæd
Christiania, hvor Brændet allerede skal være i høje Priiser'' 42 ).
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Christiania.
Om fabrikken vides intet43 ).
Bergen.
D. P. Fasmer44 ).
Mass.
Nævnes 178845 ).
Hertugdømmerne.
Altona.
2 fabrikker. I 1823 havde den ene fabrik en fabrikation af2700 gros piber,
den anden 650 gros 47 ).
Pibernes fremstilling.
Pibemageriet er oprindelig udgået fra pottemagerhåndværket, og som
tidligere nævnt var det engelske pottemagere i London og andre havnebyer, der først påbegyndte pibefabrikationen i Europa. Pibemageriet er
imidlertid snart udskilt som eget håndværk.
I Diderots Encyclopectie fra 1770-erne opføres pibemageriet i hovedbindene som en underafdeling af pottemagerhåndværket, men i tillægsbindene som et selvstændigt håndværk af mere industriel karakter.
I det første tilfælde viser illustrationerne, hvorledes piben er lavet på fri
hånd - hovedet for sig og røret for sig. Blandt redskaberne til fremstillingen ses et pottemagermål til at måle som den franske tekst udtrykker
det "les vases que l' o n to urne" (hovederne som man drejer op). Pibehovedet blev med andre ord drejet op som en anden potte. Den nederste
del af pibehovedet blev bøjet til siden, og piberøret kunne fæstnes.
I det andet tilfælde viser 4 instruktive plancher, hvorledes pibefremstillingen er foregået ved hjælp af messingform e.
Den første fremgangsmåde er nok den oprindelige og har været anvendt i pibefremstillingens allerførste dage, men så snart pibemageriet
er blevet af større omfang eller udskilt som selvstændigt håndværk, er
det den sidste fremgangsmåde, der er blevet benyttet.
Pibemagerhåndværket forplantede sig fra Holland til Tyskland. Herfra
førtes det videre til andre lande, blandt andet Danmark. Undervejs undergik håndværket ikke større ændringer, så derfor var den teknik, der
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benyttedes i de danske pibefabrikker omtrent den samme, som benyttedes i de hollandske fabrikker.
Vil man vide, hvorledes pibefremstilling er foregået, må man søge til de
få udenlandske kilder, der beskriver dette håndværk. Nævnt er allerede
Diderots Encyclopectie, men særlig må fremhæves P. N. Sprengel:
Handwerke und Kiinste in Tabellen. Neunte Sammlung. Berlin 1772.
Ud fra disse beskrivelser er det muligt at give følgende fremstilling af
pibemagenets teknik.
Lerets tilberedning.
Råmaterialet ved fabrikationen, det hvide pibeler - en mellemting
mellem almindeligt ler og porcellænsjord, indeholder som regel fra
naturens hånd en mindre del sand. Da sandskorn bevirker, at piberne i
brændingen får revner eller huller, må det fjernes ved at leret slemmes
meget omhyggeligt.
I et stort trækar slemmes leret med vand til en fuldkommen flydende
grød. Herfra slås det gennem to sier over i et andet trækar. I sierne bliver
de grovere urenheder tilbage, men ikke sandet. Fra trækarret føres
lergrøden gennem en rende til en såkaldt slemmekasse, hvis forreste del
består af 3 aflukker, der er forbundet med hinanden ved smalle
åb~inger. Forinden lergrøden ledes ind i slemmekassens første aflukke,
passerer det en fin hårsi, der er anbragt for enden af renden. Det passerer slemmekassens forskellige aflukker og løber ind i slemmekassens
bageste del. Slemmekassens formål er at få sandet til at synke til bunds
og aflejres her. Slemningen må foregå om sommeren, for at lergrøden
kan blive inddampet af solvarmen. Fra vinterens begyndelse til henimod pinse det følgende år, lader man leret i slemmekassen tørre. Det
udskæres da i firkantede stykker, og det urene ovenpå og nedenunder
skæres fra. For at få leret helt gennemarbejdet skæres de firkantede
stykker i helt tynde skiver, hvorefter det fugtes med vand og gennemslås
med en jernplejl, hvorved alle klumper forsvinder. Den således tilberedte lermasse er nu færdig til at forme piber af.
Pibens formning.
Af passende lerstykker udrulles med hænderne tynde lerruller, der skal
være noget tykkere ved den ene ende end ved den anden. Af den tykkere ende formes pibens hoved. Lerrullerne må tørres noget, inden de
videre forarbejdes.
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Pibemageren, der forarbejder disse, arbejder ved et bord, på hvis ene
ende er anbragt en slags skruestik af j em. På bordet ligger to halvdele af
en messingpibeform, hvori piben skal formes. Formens hulrum er
åbent ved begge ender. Ved siderne i formens ene halvdel er der et par
tapper, der passer i tilsvarende huller i den anden halvdel, således at
formen hurtigt og nøjagtigt kan samles. Inden lerrullen anbringes i
formen, bestryges hulrummet med linolie, hvilket giver glathed og
forhindrer at leret klæber til formen.
Herefter gennemstikkes lerrullen med en tynd stålpind på et træhåndtag, idet der begyndes ved den tynde ende. Denne gennemstikning
kræver megen nøjagtighed, men med øvelse opnås stor færdighed heri.
Pibemageren lægger nu den gennemstukne lerrulle tilligemed stålpinden i formens ene halvdel, således at den tykke del kommer til at
ligge i formens hoved. Derpå lægger han formens anden halvdel over,
anbringer hele formen imellem skruestikkens to sider og spænder
skruen til. Pibens ydre danner sig nu i den sammenskruede form.
Hovedet, som endnu er massivt, udhuler man med en "stopper", det vil
sige en jemkegle på et trægreb, der netop har størrelse som hovedets
hulrum. Stopperen overstryges forinden med linolie.
Formen tages nu ud af skruestikken, den skilles ad, og den formede
pibe lettes op af formen ved hjælp af den i piberøret siddende stålpind.
Pibens tremning og polering.
Ved formens sammenskruning og ved at "stopperen'' presses ind i
pibens hoved, opstår kanter på den formede pibe. Disse fjernes med en
på et træhåndtag fastgjort jemkrog.
Piben er nu lavet, men den må pudses, for at alle ujævnheder kan forsvinde, og derefter glattes. Piben tremmes, som det hedder, og det
foregår på den måde, at piberør og pibehoved stryges og glattes ved
hjælp af en kniv, hvis klinge er oval og stump. I hovedet stikkes dog
forinden et tremmehoved afhorn, for at pibehovedet ikke skal gå i stykker. Med den samme kniv, hvis klinge på den anden side er forsynet
med savtænder, randes hovedets munding med en punkteret linie. Et
fabrikationsmærke, hyppigst forbogstaverne på fabrikantens navn indstemples i pibens hæl. Hele navnet samt stedets navn kan dog også indstemples i piberøret Inden piben er helt færdig, poleres den med et
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Fig. 5. Planche fra Diderots Encyclopedie visende redskaber til den pottemagermæssige fremstilling af lerpiber.
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glasrør eller et stykke agat. Nu må piben tørres helt, for er der den
mindste fugtighed til stede, bliver piben gul i brændingen.
Piberne tørres på specielle brætter- de såkaldte "riffelbrætter", der er riflede som et vaskebræt. Piberørene anbringes i renderne, og pibehælene-sættes ned i huller, der findes for enden af hver rende. Herved
opnås, at piberne ligger med mundingerne opefter og tørrer uhindret.
Om sommeren tørres de i fri luft, men for at de ikke skal få for meget sol
og derved slå sig, lægges træplader over. I vintertiden tørres de i et varmt
rum. Er piberne tørret fuldstændig, er de færdige til brænding.
Pibernes brænding.
For at piberne i brændingen ikke skal blive beskadiget af røg og aske,
anbringes de i store, opretstående cylindriske brændte lerkapsler. Er
kapslen fyldt, strøs et lag afkasserede knuste piber ovenpå. Kapslerne
anbringes i ovnen - der er i almindelighed plads til 9, - og ovndøren
mures til.
Ovnen fyres op med tørv, først med en svag og derefter med en stærkere
ild. Fra det tidspunkt, ovnen er fuldstændig opvarmet, til brændingen er
forbi, hengår 14 timer.
I brændingen sætter der sig på piberne fint støv, der bevirker, at de klæber til læberne. Dette kan fjernes, ved at pibernes overflade bestryges
med hvidtning, der er kogt af gummitragant, hvid voks og sæbe.
Piberne pudses og renses og er dermed helt færdige.

Det var naturligt, at den hjemlige produktion kom til at ligge nær op ad
den udenlandske med hensyn til form og udseende. Faget var kommet
til os sydfra, man arbejdede hovedsagelig -i hvert fald i begyndelsenmed udenlandske svende, og man måtte føre de pibesorter, folk var vant
til at købe.
De udenlandske piber blev, som tidligere omtalt, for størsteparten
indført fra England og Holland, og det blev derfor de engelske og hollandske piber, der blev forbilleder for de danske. Det er dermed ikke
sagt, at man slavisk kopierede disse - nej , man benyttede den typiske
engelske og hollandske form, og så var det den enkelte fabrikants sag
personligt at præge sin produktion.
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Fig. 6. Planchefra Diderots Encyclopedie visende redskaber og fremgangsmåder ved
lerets forarbejdning.
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For at forstå forskellen mellem den typisk engelske og hollandske pibe
er en forklaring nødvendig.
Den engelske pibe er usymmetrisk, har en større udbuning foran end på
bagsiden, og pibeåbningen er skråt afskåret, så kanten er parallel med
pibestilkens længderetning.
Den hollandske pibe har et meget regelmæssigt hoved, nærmest slank
ægformet og med en ret afslutning af pibeåbningen.
Som nævnt måtte man for at kunne konkurrere med den udenlandske
produktion fremstille de almindelige pibesorter. Der var lange, halvlange og korte piber.
De korte, billige pibervar for denjævne mand og var dominerende i den
danske produktion. De kaldtes bondepiber, havde en længde af7~ tomme og kostede ~-1 skilling. Så godt som alt, hvad der produceredes på
pibefabrikkerne udenfor København, var bondepiber. Som bondepibefabrikker nævnes i kongeriet: Stubbekøbing, Nakskov, Nørresundby,
Rønne; i Norge: Christiania, Drammen, Moos, Husvik; i Hertugdømmerne: Altona og Itzehoe 48 ).
Den lange pibe, som kom på mode i 1700 årene, vel ikke alene fordi den
var behagelig og kølig at ryge af, men også fordi den med sin
ekstravagante form øvede en vis tiltrækning på det galante 1700-årenes
mennesker, er hovedsagelig fabrikeret i hovedstaden, men enkelte
provinsfabrikker stod ikke tilbage herfor, blandt andet fabrikken i
Nørresundby. Pudsigt berettes, at fabrikken på Bornholm ikke kunne
fremstille lange piber af den årsag, at mesteren formedelst stærke
drikke havde så rystende hænder, at han ikke kunne forarbejde de lange
pibestilke49 ).
De forskellige slags piber, hvad enten de var af engelsk eller hollandsk
form, havde navne, der hentydede til størrelse og udseende. Alene af
salgsmæssige grunde har dette været nødvendigt.
De store danske ordbøger Videnskabernes Selskabs Ordbog, Molbechs
Ordbog og Den store danske Ordbog omtaler mærkværdigvis kun to
slags piber: Pavepiber og Kejserpiber, men den samtidige litteratur
nævner flere.
Der kan således nævnes følgende navne på danske piber. Eventuelle
mål og kommentarer er vedføjet i parentes.
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Pavepiber (ingen mål, men vist af størrelse som store hollandske
tobakspiber).
Kejserpiber (30 tommer; hollandske kejserpiber nævnes i Kiøbenhavns
Adresse-Contoirs. Efterretninger 8/2 1762, og Baggesen skriver i "Poesiens Oprindelse" om "min allerlængste bedste Kejserpibe".
Kongepiber (24 tommer).
Krumhovedede piber (udtrykket krumhovedede hentyder uden tvivl til
engelsk form). Lange krumhovedede (18 tommer). Middel krumhovedede (12 tommer). Korte krumhovedede (7~ tomme).
Slangepiber. Lange slangepiber (18 tommer). Middel slangepiber
(12 tommer).
Målpiber (uden længdeangivelse).
Bondepiber (undertiden kaldet halvskillingspiber, 7~ tomme).
Soldaterpiber (7~ tomme).

Til sammenligning kan anføres benævnelser på piber fra den norske
fabrik i Bragernes (Drammen). De forekommer i lange, detaljerede
annoncer i Norske Intelligenz-Sedler. Den 8. juli 1767 ser annoncen
sådan ud:
No. l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Længste Hollandske Piber udi easser paa 2 å 3 Gros å 6 Mark Grosset.
Korte dito i easser paa 4 å 5 Gros å l Rdlr. Grosset.
Længste Engelske Spidshellede paa 4 å 5 Gros å 6 Mark Grosset.
18 Tom. lange Engelske med blaae Glassering å 6 Mark Grosset.
18 Tom. dito uden Glassering paa 4 Gros å l Rdlr. Grosset.
15 Tom. Engelske dito i easser paa 8 å lO Gros å 3 Mark Grosset.
Fine smaae Knaste-Piber paa 8 å 10 Gros å 2 en halv Mark Grosset.
15 Pens eller Hjerte-Piber paa 12 Gros å 2 Mark Grosset.
Dito Spidshellede paa 12 Gros å 2 Mark Grosset.
Mindre Breedhellede paa 16 Gros å l Mark 20 S. Grosset.
Smaae Spidshellede paa 16 Gros å l Mark 20 S. Grosset.
Smaae Korthoved Spidshellede paa 18 Gros å l Mark 20 S. Grosset.
Korte Krumhoved Breedhellede paa 10 Gros å l Mark 20 S. Grosset 50 ).

Forhandlere af tobakspiber var først og fremmest urte- og isenkræmmere. I København havdeurte-og isenkræmmerlauget kgl. privilegium
på salg aftobakspiber, men desuagtet havde de hård konkurrence i tobaks-, the- og porcellænshandlerne51 ). Også kunstdrejerne havde hævd
på at sælge pibehoveder, idet de længe før 1807 havde haft udsalg af alle
slags pibehoveder dels af træ, dels af merskum og dels af ler52 ).
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II. Rømers tobakspibefabrik i Nørresundby.
Af de pibefabrikker, der opstod i provinsen, var der kun e en beliggende
i Jylland, nemlig fabrikken i Nørresundby.
Når netop dette sted ved Limfjorden blev foretrukket, må det formodes, at hovedårsagen var den, at der her, lige overfor en købstad og midt
i et stort opland, var gode chancer for at oparbejde et marked for stedligt
fabrikerede tobakspiber.
Det var også nødvendigt både af hensyn til fremskaffelse af råmaterialet
"pibeler'', som måtte købes udenlands fra, og afhensyn til forsendelse af
færdige produkter, at fabrikken lå sådan, at der var adgang til det åbne
vand, således at ud- og indskibning let kunne finde sted.
Medbestemmende har det sikkert også været, at der i byens nærhed var
rigelige mængder af blåler, som ved fabrikationen skulle benyttes til
brændingsplader, brændingskapsler m. m.
Fabrikken anlagdes af pibemager Johan Adolph Rømer omkring året
1772.
Han fødtes den 24. februar 1749 i Tyskland i en by ved navn Mtihlhausen, uvist hvilken. Han var søn af pibemager Johan Comelius Rømer
(født 1721), der kom til Danmark 1762, hvor han først blev mester på
urtekræmmernes fabrik på Christianshavn og senere anlagde sin egen
pibefabrik udenfor Københavns vesterport. Johan Adolph lærte professionen i København, antagelig hos faderen. I en alder af21 år giftede
han sig med den 15 år ældre Kirstine Christensdatter, der efter familietraditionen skal have været fra Bundgård i Jetsmark sogn.
Under 24. maj 1773 indgav han følgende ansøgning om kongeligt
privilegium.
"Til Kongen!
Da jeg har leert på Pibefabriquen i Kiøbenhavn og derefter indladt mig
udi Ægteskab udi den Tanke ved Flittighed at kunde vinde Brød for
min Hustrue og mine Børn af min leerte Profession ,jeg og i sådant Øjemed har nedsat mig i Nørresundbye ved Aalborg og begyndt at fabriquere en del Piber, somjeg hidtil har kunnet afsætte, menjeg til Dato,
dels af nogen Uformuenhed, dels af Mangel på anden Assistance, hvilken de har nægtet mig af Frygt for, det ikke uden Deres Majestæts
allernådigste Consession skulle være mig tilladt sådan en Fabrique at
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Fig. 9. Pibemagergården i Nørresundby c. 1895. Fabrikslængen ses bagest i gården.
I forgrunden medlemmer af den Beckske familie. Fat. i Nørresundby byhistoriske samling.

anlægge, ei har kunnet udvirke eller sætte det begyndte Anlæg i en sådan Drift, som jeg gerne ønskede til bedre Subsistence for mig og min
Familie, så bønfalder jeg allerunderdanigst til Deres Majestæts Nåde, at
det allernådigst må være mig tilladt enten i bemeldte N ørresundbye
eller på hvad som helst andet Sted udi Deres Majestæts Riger,jeg måtte
finde det for tienligt, at anlægge en Pibefabrique og dertil anskaffe og
holde så mange Folk, som jeg fandt fornøden, samt at de Piber, som på
samme min Fabrique blive forfærdigede, overalt udi Deres Majestæts
Riger og Lande, Kiøbenhavn indbegreben, toldfri måtte transporteres
og ubehindret forhandles.
Sådan Højkongelig Nåde til min og mines nødtørftige Underholdning
udbeder jeg mig.
Nørresundbye ved Aalborg den 24. maj 1773.
Allerunderdanigst
J o han Adolph Rømer".
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Magistraten i Aalborg gav denne ansøgning følgende anbefaling:
"Vi have set noget af hans Arbejde, som vi finder så vel gjort og forsvarlig brændt, at det intet giver efter for de udenlandske, desårsag da hans
Arbejde består Bønder-Piber, hvoraf store Quantiteter fra England og
Holland indføres, anse vi hans Ansøgning gavnlig for Landet i
Henseende ved denne Fabriques Anlæggelse. Distriktet heromkring,
om ikke ganske dog for en Del kan forsynes deraf med det fornødne,
hvorfor vi i Tanke om, at dennes Etablissement og deraf nydende
Udkomme med Tiden vil animere flere tillige Anlæg, og således uformærket udvirke, at der i den Del kan undværes Tilførsel fra Fremmede,
så meget mere fordriste os til underdanigst at indstille Supplikantens
allerunderdanigste Ansøgning til allernådigst Bønhørelse".
U n der l. juli 1773 fik Rømer det ansøgte privilegium, hvorefter der meddeltes ham ret til anlæg at en pibefabrik i Nørresundby eller hvor andetsteds i Kongens riger og lande, han måtte finde for godt, samt toldfrihed
på de ved ham på hans fabrik fabrikerede piber, når disse piber var forsynede med fabriksstempel 53 ).
Produktionen må være gået støt fremad, således at der ikke alene er
blevet til udkommet for Rømer, hans familie og medarbejdere, men
også til køb af gården Vestergade 16, som han 1774 erhvervede af provst
Lassen i Vadum, i hvis slægts besiddelse den med kort afbrydelse havde
været i c. 150 år.
Der er al sandsynlighed for, at Rømer straks ved ankomsten til Nørresundby har lejet den gamle gård og der indrettet værksted og brændingsovn. Beboelseshuset lå da i gårdens østside med nordgavlen til
gaden. Lang tid er der ikke gået efter købet, før han har påbegyndt en
arnforandring og udvidelse af gårdens huse.
Af de gravninger, som Aalborg historiske museum lod foretage i foråret
1955 i pibemagergårdens tomt, fremgår, at Rømer har ladet det søndre
hus, hvor pibefabrikken var indrettet, forlænge med 2 fag i vest (syldstenene til den oprindelige gavl viste sig tydeligt) og samtidig ladet det
vestre hus opføre. Ved disse gravninger fandtes der nemlig under visse
partier af syldstenene til dette hus fyldlag iblandet pibehoveder, pi berør,
tagsten m.m., og imellem syldstenene og den overliggende teglstensmur var der indmuret rækker af pibebrændingsplader. Muligvis har der
tidligere ligget et mindre hus på stedet.
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I følge skifte efter Rømers hustru bestod gården i 1804 af følgende bygninger: l. Et forhus med enden til gaden, 8 fag, l loft højt med klinede
vægge og stråtag, indrettet til beboelse. 2. En tilbygning med siden til gaden, indrettet til fæ- og tørvehus og bestående af 5 fag. 3. Et nyere hus
vesten i gården, lO fag, af mur og bindingsværk, teglhængt, l loft højt
med kvist på 3 fag og indrettet til beboelse. 4. Endnu et do. hus sønden i
gården, 10 fag af mur og bindingsværk samt teglhængt, indrettet til pibefabrik. 5. Et halvtaghus, ibygget sidstnævnte, 5 fag af brædder. Til gården hørte "en liden frugthave og en liden toft sønden for haven af 3 fr.
bygsæds størrelse" 54 ).
Dette viser, at det gamle stuehus i 1804 endnu ikke var nedrevet.
Længe har det dog ikke varet, inden et nyt stuehus er opført i gårdens
nordre side, for i en brandtaksationsprotokol fra begyndelsen af århundredet nævnes følgende huse hørende til gården: et hus til beboelse, l etage, 24 alen langt, 10 alen bredt [det af Rømer opførte], et hus til
fabrik, l etage, 24 alen langt, 10 alen bredt, et halvtag til materialhus og
en pibekælder, 10 alen langt og 5);4 alen bredt, desuden af et fæ hus og en
bygning til fæ- og tørvehus 55 ). Det ny stuehus ses også på byplanen fra
1812.
Trods den nævnte fremgang har det dog knebet med at skaffe kapital til
køb af de remedier og materialer, som var nødvendige for at bringe virksomheden i endnu større fremgang, og det har måske været anledningen til, at der i det månedlige tillæg til Jydske Efterretninger 1776
blev skrevet en større artikel om den i Nørresundby ved Aalborg anlagte pibefabrik. Det hedder heri blandt andet, at Rømer har købt bolig i
Nørresundby og "efter sin tarvelige økonomi indrettet samme til sit
fornødne brug. Fabrikken er allerede i nogenlunde god drift, men
kunne bringes til ønskeligere fremgang, dersom han alene kunne nyde
nogen understøtning, da et forskud og lån på 200 rdl. som vel på fire år
kunne igen afbetales, ville vist sætte denne duelige og arbejdsomme
mand med sin familie i stand til med desto større flid at forsyne sin
fabrik med alle de endnu behøvede materialia. For nærværende tid arbejder han selv 5te og har allerede bragt det så vidt, at han om året
forfærdiger 10-1200 gros piber. De som hidtil have været mest afsættelige er de såkaldte Bønderpiber, ellers forfærdiger han også Middelpiber
og de såkaldte Konge- og Kejserpiber. Han har ganske god afsættelse på
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sine piber, engang hver måned brænder han, og ligeså snart de da er færdige, er de også straks solgte, og når ingen her i stiftet eller nærheden
skulle blive ham til prejudice (da flere end een ville ikkun ruinere hinanden), så håber han at bringe sin fabrik inden kort tid i den stand, at han
da også kunne forsyne andre og flere steder, end nu blot alene de her i
Aalborg handlende, og da ville også tilførselen andetsteds fra af sig selv
ophøre. Overalt er hans arbejde ligeså godt, om end ikke bedre, end de
udenlandske. Det værste er, at her omkring gives ikke den art ler, som
han kan bruge, uden alene til forme, men han må have det fra Holland.
Imidlertid er det at ønske, at denne hans lille fabrik måtte ophjælpestil
at komme i god drift"... etc56 ).
·
I året 1786 henvendte oldermanden for Københavnsurte-og isenkræmmerlaug sig til Rømer med anmodning om at oversende nogle af sine piber til forevisning for laugets medlemmer. I Københavns Adresseavis
for 8/8 s.a. bekendtgør oldermanden, at piberne i 8 dage er udstillede på
hjørnet af Klosterstræde og Vimmelskaftet til eftersyn for dem som
have kgl. privilegium på at handle med indenlandske piber. I en artikel i
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Jydske Efterretninger den 25. august meddeles dette, og det hedder videre i artiklen: "Dette vil blive en stor opmuntring for denne duelige og
vindskibelige fabriqueur, der uden mindste forskud har arbejdet sig
frem og nu bragt det så vidt, at vore handlende selv tilstå, at hans piber
både i godhed og priser kunne sættes ved siden af de udenlandske, og
dette er en ære for landet, - og da denne veltænkende mand vil vist
endnu mere søge at forbedre og udbrede sin fabrik, så ønsker man, at
han ved god afsætning og udførsel må selv nyde frugten af sit arbejde, og
andre derved tillige blive overbeviste om, at vi have (når de kunne blive
udmærkede) selv duelige folk, som tænkte måske mere økonomisk,
end de er i stand til at iværksætte".
At Rømer fik sine varer indført på det københavnske marked fremgår af
Aalborg Lommebog 1804. Det hedder heri, at fabrikken er i god drift, og
at den beskæftiger en mester, to svende og en arbejdskarl, der forarbejdes årlig 5-6000 gros og derover, og piberne, der mest forarbejdes efter
den engelske og nogle efter den hollandske smag, fandt hurtig afsætning såvel omkring i landet som i hovedstaden.
Samtidig med, at Nordjylland så at sige blev selvforsynende med tobakspiber, skete noget lignende for den forarbejdede tobaks vedkommende, idet der i løbet af1780-erne i Aalborg blev oprettet tre tobaksfabrikker.
Det første privilegium fik købmand Michel Jeeg den 7. sept. 1781.
Aalborgsk Lommebog 1804 meddeler, at der er ansat l mester, 2 svende,
2 drenge og 36 arbejdere, og at der årlig forarbejdes 110.000 pund af
hollandske, virginiske og marylandske og deslige blade mest efter
hollandsk smag. Afsætningen skete i byen og på landet.
Det næste privilegium blev meddelt Hans Andersen i 1783. Efter
samme lommebog var der ved fabrikken ansat l mester, l svend og 11
arbejdere, og der forarbejdedes i året 1799 10.000 pund tobak, dels af
hollandske og virginiske, dels af de ved byen avlede tobaksblade, for det
meste af hollandsk smag. Afsætningen skete i byen, på landet og til
Norge.
Den sidste fabrik tilhørte Friderich Obel og var anlagt efter privilegium
af1787. Der var ansat l mester, 3 svende, l dreng, 15 arbejdere og 30 børn,
og der forarbejdedes årlig 100.000 pund tobak af hollandske, virginiske
og Fredericia blade efter engelsk, hollandsk og dansk smag. Tokakken
afsattes i byen og på landet57 ).
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Fig. 12. Lerpibefra Knud Ristsfabrik i Husvikved Drøbak (Norge). 3 sådanne erfundet i
værkstedsgu.lvet.

Om hvor mange folk Rømer har haft til hjælp i sin virksomhed haves
ikke mange oplysninger, men et vist fingerpeg giver dog mandtalslisten
for 178758 ) som angiver følgende beboere i Vestergade 16:
Johan Adolph Rømer, 39 år, hus bonde, tobakspibefabrikør og selvejer.
Kirstine Christensdatter, 56 år, madmoder.
Mette Kirsten Rømer, 16 år, deres datter.
Johan Cornelius Rømer, 66 år, husbondens fader.
Juditha Giertrud Rømer, 78 år, husbondens stedmoder.
Carl Gustav Schilder, 24 år, svend.
Niels Christensen, 22 år.
Peder Christensen, 46 år.
tjenestefolk.
Mette Kirstine Nielsdatter, 26 år.
Inger Marie Clausdatter, 19 år.
Bodil Madsdatter, 15 år.
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Det fremgår heraf, at Rømers fader, tidligere mester for urtekræmmernes pibefabrik i København, Cornelius Rømer og hans stedmoder
Juditha Giertrud Rømer hørte med til husstanden, og hvadenten de er
flyttet til Nørresundby samtidig med sønnen eller noget senere, kan
man vel gå ud fra, at faderen, der ikke var gammel, har hjulpet sønnen i
virksomheden.
Endvidere oplyses det i en artikel i Jydsk e Efterretninger 1776 "at han arbejdede selv femte" 59 ).
Man kan vel heraf slutte, at Rømer i fabrikkens bedste år foruden faderen og sig selv har haft en svend og 2-3 arbejdere (mandlige eller kvindelige).
Af Rømers medhjælpere skal særlig nævnes Carl Gustav Schilder, der
arbejdede hos Rømer i mange år. Han nævnes i folketællingslisterne
1787 og 1801 som pibemagersvend. Han og hans kone Mette Kirstine
Nielsdatter samt to børn boede i naboejendommen Vestergade 1860 ).
Hvornår Rømer nedlagde sin virksomhed vides ikke, men måske er det
allerede sket før 1813, idet Fr. Thaarup i Danmarks Monarkis Statistik
1813 anfører "at bondepiber har været forarbejdet i Aalborg (d.v.s.
Nørresundby)".
Da Rømer allerede på dette tidspunkt var en ret velhavende mand, var
det for ham ikke nogen økonomisk hindring at trække sig tilbage fra sin
lange gerning, tilmed da lerpibens rolle nu i det væsentlige var udspillet.
Han benævnes iøvrigt lige til sin død som pibemager eller pibefabrikant.
Rømer solgte ejendommen i september 1816 til en fra Tyskland
indvandret brygger Friderich Bernhardt, der dog ikke tog hele gården i
besiddelse, men kun den vestre fløj. Gården kom dog snart i slægtens
besiddelse igen, idet den blev overtaget af datterdatterens mand.
Johan Adolph Rømer havde to børn, datteren Cathrine Elisabeth, der
døde i en tidlig alder, og datteren Mette Kirstine f. 1771, g. l. gang med
rebslager Johs. Gerhard Schilder i Løgstør og 2. gang med skipper sammesteds Thomas Bedsted. I hvert af disse ægteskaber havde hun en datter, nemlig Johanne KirstineSchilder og Johanne Cathrine Bedsted, af
hvilke sidstnævnte, som var den eneste livsarving, blev gift med bødker
Jokum Jensen Bech, der senere blev ejer af den gamle pibemagergård,
og hos hvem Rømer tilbragte sine sidste år. Gården gik senere i arv til
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Fig. 13. Lerfad fra 1780erne. Fundet itubrudt i værkstedsgulvet.

Jokum Bechs søn, smed J ens Thomsen Bech og derefter til dennes sønner, Johan Adolph Bech og Jens Johan Bech.
Rømer var en dygtig håndværker og forretningsmand. Han nærede
boglige interesser, og han var i stand til at give sine meninger skriftligt
udtryk. Herom vidner blandt andet den artikel, som han på opfordring
skrev til det i Aalborg udgivne tidsskrift "Patriotiske Samlinger" 1785
s. 352, hvori han optager et forsvar for den danske pibeindustri overfor
den udenlandske.
Han var dertil meget godgørende og i høj grad afholdt og agtet blandt
sine medborgere, herom vidner blandt andet det træk, at han uden ballotering blev optaget i klubben "Prøven".
Han døde den 17. maj 1822 og blev den 24. s.m. begravet på Nørresundby kirkegård. På hans ligplade fandtes følgende indskrift:
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"Under denne Plade hviler Støvet af Pibefabrikant Herr Johan Adolph
Rømer. Han blev født i Mi.ihlhausen den 24. februar 1749 og endte sit
virksomme Liv i Sundby den 17. Maj 1822. Gift med den ham i Evigheden foregangne fromme og huslige Kone, Kirstine Christensdatter,
blev Fader til tvende Døttre, som modtager ham i de Saliges Riger. En
Datterdatter begræder Tabet af en kjær og omhyggelig Bedstefader,
som ved Flid, Retskaffenhed og Beskedenhed udmærkede sig blandt
sine Medborgere og vandt deres Agtelse, ligesom han ved Munterhed i
Omgang og velvillig Tjenstagtighed vandt Hjerter og Venner. Roligt
som hans Liv var hans Endeligt. Fred være med ham" 61 ).
Resultater af opmålinger og udgravninger.
Efter Rømers tid har pibemagergårdens huse været benyttet til forskellige formål. Stuehuset vedblev at være beboelseshus, og det søndre hus
(pibemagerværkstedet) blev også indrettet til beboelse. I det vestre hus
har blandt andet været indrettet bryggeri, bødkerværksted og smedie.
Den sidste beboer af det søndre hus var brødrene Jens Johan og Johan
Adolph Bechs overlevende husholderske.
Det er ikke så forfærdelig mange år siden, at den gamle pibemagergård
stod i sin gamle, pyntelige og maleriske skikkelse som i Rømers tid med
sit svære bindingsværk og røde tag. I forhuset var små ruder i vinduerne
og en smukt udskåret empiredør mod gaden. Også i den store have mod
syd fandtes minder fra hin tid, idet der stod en hel del gamle træer, som
Rømer havde plantet.
Gården har i c.170 år været i Rømerslægtens eje, og de sidste af slægten,
der ejede den, var 5. generation. De havde opbevaret ikke så få minder
om den gamle Rømer og hans virksomhed.
Snedkermester M. C. Henriksen i Lindholm købte ejendommen i
januar 1943 af gårdejer i Aabybro A. Marinus Bechs (broder til Johan
Adolph og Jens Johan Bech) arvinger, og hermed gik gården ud af
Rømerslægtens eje. Da der herefter ikke blev ofret noget på vedligeholdelse af bygningerne, blev de efterhånden så faldefærdige, at man
måtte skride til en nedrivning. Stuehuset blev nedbrudt i efteråret 1952.
Allerede nogle år før blev de østligste 6,5 m af det søndre hus nedrevet,
og resten af dette samt halvdelen af det vestre hus fulgte i 1953. Den
sidste rest forsvandt i maj 1955. Nørresundby kommune købte herefter

Johan Adolph Rømers Tobakspibefabrik

73

Fig.14.
Fundamenterne til
brændingsovnen
efter udgravningen.
Fat. af konservator
Sylvest Grantzau.

grunden, og Nørresundby sociale boligselskab har her i 1958 opført et
moderne boligkompleks med navnet "Rømers Have".
Da Chr. Petresch Christensen første gang i Samlingertiljydsk Historie
og Topografi 1912 og senere i Nørresundbys historie 1924 gav en skildring af Jyllands eneste pibefabrik, havde man ikke kendskab til bevarede ting fra denne virksomhed udover en brændingsplade og nogle
brudstykker af piber, som opbevaredes i det daværende Dansk Folkemuseum.
N u stiller sagen sig anderledes. Ved de gravninger og undersøgelser, der
er foretaget i og omkring pibemagergården, er der kommet så meget
materiale til veje, at man nu er i stand til at give en mere udførlig beskrivelse af denne virksomhed -særlig hvad angår det fabrikationsmæssige.
Det har været en stor fordel for disse undersøgelser, at de bygninger,
som Rømer dels omforandrede, dels nyopførte engang i slutningen af
1700 årene, endnu eksisterede for få år siden - omend meget ændrede
både i det indre og ydre.
Det er det eneste sted i Danmark, at bygninger til en virksomhed i sin
slags har fået lov til at stå så langt op i tiden, og grunden i og tæt omkring
husene har så at sige ikke været rørt i op mod 150 år. Derfor er de fund,
der er gjort, relativt gode.
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På foranledning afkonservator vedNationalmuseet Peter Linde foretog
redaktør Helge Kaarsberg i efteråret og vinteren 1950 en række gravninger i gulvene i værkstedet og det vestre hus samt gårdspladsen, der
gav et stort fundmateriale.
Fundene blev overladt Nørresundby kommune og indtil videre deponeret i bibliotekets magasin. Inden nedrivningen af det søndre og det
vestre hus foretog arkitekt P. Landgrebe-Nielsen og undertegnede en
undersøgelse og opmåling af disse. Endelig har Aalborg historiske
Museum i foråret 1955 foretaget en udgravning og opmåling aftomteme
af disse huse. Disse systematiske gravninger gav værdifulde resultater.

Fabriks huset.
Som tidligere nævnt var det søndre hus indrettet til pibefabrik. Det var
24 alen langt og 10 alen bredt -lå i øst-vest retning og var sammenbygget
med det vestre hus i en ret vinkel. Begge var opført i een etage i
bindingsværk hvilende på svære syldsten. Taget var af tegl, da den svære
skorsten fra brændingsovnen kunne frembyde en vis brandfare.
Fabrikshuset var i øst tilbygget et halvtag af træ (lO alen langt og SY:; alen
bredt), der benyttedes som materialhus. I forbindelse hermed fandtes
en pibekælder - måske til tørring af ubrændte piber om sommeren.
Ved udgravning af tomten affabrikslængen fremkom enkeltheder, der
påkaldte en vis interesse.
Et par sten i værkstedets syld til gårdsiden har antageligt fungeret både
som tærskelsten og fundament. De ragede et godt stykke udenfor
muren på gårdspladsen og havde en tydelig slidflade.
Et par svære tværgående syldstensrækker i fabrikshuset med rester af
murværk (bindingsværk) viser sikkert bygningens oprindelige opdeling. Rummet helt mod øst var opdelt af3 enstensmure gående ud fra en
halvandenstensmur. Disse fire teglstensmure var rejst direkte på grunden uden fundament.
En på syldsten stående tværgående skillemur (husets oprindelige vestgavl) var placeret 2,10 m indenfor vestgav len. Mellem syld og teglsten i
vestgavlen var indskudt rektangulære brændte lerplader med rester af
piberør i grøn, blå og brun glasur. Samme art lerplader fandtes mellem
teglsten og syld i vestlængens vestmur.
Af de fremkomne fundamenter er kampestenfundamenterne nok fra
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Fig. 15. R ek onstruktion af brændingsovnen ved arkitekt P. Landgrebe-N ielsen.

Rømers eller tidligere tid, men om murstenfundamenterne er fra hans
eller en senere tid er vanskeligt at fastslå. Der kan derfor ikke siges noget
helt sikkert om husets oprindelige inddeling i rum.
Værkstedet, der lå midt i fabrikslængen lige øst for brændingsovnen,
gik gennem hele husets bredde. En dør førte fra gårdspladsen direkte
derind. Her var godt med dagslys. Der var vinduer i syd til haven og i
nord til gårdspladsen. Ved gravning em e i værkstedsgulvet blev der ikke
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fundet værktøj, derimod skår af digler og lerkar, der har været benyttet
ved fabrikationen. Pibeler lå der endnu. Her blev også fundet mange
pibehoveder, hvoraf størstedelen var kasserede på grund af fejl brænding. Blandt pibehovederne var enkelte, der var fabrikeret i andre værksteder. Der var et hollandsk og tre norske fra Knud Rists pibefabrik i
Husvik ved Drøbak ved Oslofjord. Ved henvendelse til Norsk Folkemuseum på Bygdø ved Oslo, meddelte man, at man her ikke kendte
Knud Rists fabrik ej heller dens produkter. De her fundne eksemplarer
er altså de eneste bevarede fra denne virksomhed.
Råmaterialet "pibeleret" blev skaffet udenlands fra enten fra England
eller Holland. Ganske vist fandtes herhjemme også pibeler, men ikke af
så god en kvalitet, at man med held kunne fremstille gode lerpiber
heraf. En undtagelse var det bornholmske pibeler, der blev betegnet lige
så godt som det hollandske og blev benyttet af fajance- og pibefabrikken
i Rønne, ligesom det blev benyttet og anbefalet af norske fabrikker.
Pibeleret blev sandsynligvis udskibet ved Sundby færgested, hvis da
ikke skuderne ankrede op i fjorden udfor Rømers toft, og materialet
blev bragt i land ved hjælp af fladbundede både, de såkaldte kåge. En sådan fremgangsmåde benyttedes ved stranden udfor Nørre Uttrup, når
lertøj skulle udskibes fra pottemagetierne der.

Brændingsovnen.
I "Nørresundbys Historie" nævnes, at der i sydfløjen endnu findes en
ovn, der skal have været anvendt ved pibefabrikationen. Ganske vist
fandtes i huset en svær åben skorsten med ildsted, som var almindelig
for den tids beboelseshuse, men at denne skulle have nogen forbindelse
med Rømers brændingsovn synes ikke umiddelbart indlysende. En
dag,jeg var derinde, opdagede jeg tilfældigvis inde i skorstenens søndre
mur på et sted, hvor pudslaget var faldet af, en runding i murværket. J eg
lod pudset slå af på begge sider af muren, og herved fremkom en tilmuret halvcirkelformet åbning og et stykke ovenfor en tilmuret rektangulær åbning. Da jeg fik studeret en pibeovns udseende og dimensioner
i Diderots EncyclopMie, var jeg ikke i tvivl om, at man her stod overfor
resterne afRømers pibeovn. Det er herefter forståeligt, at da huset efter
fabrikkens nedlæggelse blev indrettet til beboelse, blev pibeovnen ombygget til en åben skorsten med ildsted. Ovnens kærne blev fjernet sam-
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Fig. 16. Firkantede brændingsplader af ler benyttet ved brænding af glaserede piber.

men med to af dens sammenstødende sider. Som støtter for skorstenen
blev i det frie hjørne opsat en svær jernstang hvilende på en af ovnens
syldsten. Stenene fra den delvis nedbrudte ovn endte i en krog i pibemagergårdens have, hvor de har ligget indtil for et par år siden. Her
kunne man finde store ovnsten, hvælvingssten, kilesten og almindelige
gule mursten i forskellige størrelser. Ved hjælp af de rester, der var tilbage af den oprindelige ovn, og støttende sig til gengivelser af sådanne
ovne i almindelighed, er man nu klar over, hvorledes ovnen har været
konstrueret.
Ovnen bestod af to afdelinger: et fyrkammer forneden med et halvcirkelformet indfyringshul og et derover liggende kammer, hvor piberne
blev brændt. Hertil var adgang gennem et rektangulær indsætningshul
lige over fyringshullet Fyrkammer og brændkammer var overbygget
med hver sin hvælving, der hvilede på ovnmurens inderste halvdeL De
to hvælvinger var gennembrudt af et vist antal cirkelformede åbninger,
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hvorigennem ild og røg kunne passere. Over ovnen hævede sig den
brede skorsten, der hvilede på ovnmurens yderste del.
I denne ovn brændtes som før omtalt i 1776 een gang om måneden,
hvorved der årligt kunne forfærdiges 1000-1200 gros piber. Senere
brændtes oftere, og produktionen var i 1802 oppe på 5-6000 gros 62 ).
Skår af de lerkapsler, der benyttedes ved brændingen, er fundet i rigt
mål. Nogle var fuldstændig cylindriske, andre bredere foroven end forneden. Efter skårene at dømme har højden været c. 64 cm. Afsådanne
kapsler kunne ovnen rumme 6-9 stykker.
Glasserede piber.
Foruden de almindelige hvide lerpiber, lod Rømer også fremstille piber
i forskellig farvede glasurer. Noget sådant havde man påbegyndt blandt
andet i Tyskland omkring midten af 1700-tallet. Sprengel siger ganske
vist i "Handwerke und Klinste", at det kun var piber lavet af ringere
lerarter, man overtrak med glasur. Dette kan vist ikke betragtes som
almindeligt, i hvert fald har det ikke været tilfældet for piber fra Rømers
værksted. Snarere må man tro, at farvede glasurer har gjort piberne
finere og mere tiltrækkende. Det ses også afpriskuranterne, at priserne
på glaserede piber lå højere end på uglaserede.
Det må dog straks bemærkes, at Rømer, så vidt det kan ses, ikke har
brændt glaserede piber med piberør i fuld længde. Det produkt, han
fremstillede, var et glaseret pibehoved med et kort glaseret piberør på en
3-4 cm længde. Dette produkt blev efter endt brænding forsynet med et
piberør af træ, hvilket gav en mere holdbar og en mere behagelig pibe at
ryge af.
Skønt sådanne glaserede pibehoveder forsynet med træpiberør nok er
fremstillet i stort tal, er det aldrig lykkedes mig i nogen samling at finde
et eneste eksemplar. Derimod har jeg fundet et uglaseret pibehoved i
den Storm-Petersenske samling og et porcelænshoved (af lerpibestørrelse) i den Stokkebyske samling, som begge var forsynet med tynde
træpiberør. Et porcelænspibehoved i Aalborg historiske museum og et
tinpibehoved i Nørresundby-samlingen begge forsynet med tværriller
for enden af de korte piberør viser tydeligt, at de er beregnet til at påsætte piberør af træ.
Sådanne pibehoveder og piberør er det sikkert, det drejer sig om, når
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Fig. 17. Brændingskapsel af ler med brændingsplader. Benyttet ved brænding af glaserede piber. Længde 118 cm, bredde 23 cm, højde 18 cm.

Frederik Thaarup i Haandbog for Fabrikanter, Haandværkere og
Laugsinteressenter, 1832, siger, "at kunstdrejerne er berettigede til at
forfærdige og falholde paraplyer, parasoller, piberør og alle slags
stokke", og når det endvidere i samme bog oplyses, "at kunstdrejerne
længe før 1807 har haft udsalg af alle slags pibehoveder, dels af træ, dels
af merskum og ler'' 63 ).
Brænding af glaserede piber krævede en anden og mere omstændelig
fremgangsmåde end den, der benyttedes ved brænding af de almindelige hvide piber. Piber dyppet i glasur kunne nemlig ikke nedlægges i de
store cylindriske brændingskapsler, uden at glasuren ville tage skade.
Derfor måtte de anbringes på en sådan måde, at de ikke berørte hinanden under brændingen.
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Når man ved noget om brændingen af dette specielle fabrikat, som
Rømer fremstillede, er det ud fra kendskabet til en itubrudt brændingskapsel med tilhørende brændingsplader, som blev fundet spredt i jorden under værkstedsgulvet Denne kapsel, som det har været muligt
delvis a.t samle, er den eneste i sin art, der eksisterer. Ud fra denne er det
muligt at ræsonnere sig til følgende fremgangsmåde ved fremstillingen
af glaserede piber: Færdigform ede, tørrede piber afbrækkes så meget af
pibestilken, at 34 cm nærmest pibehovedet er tilbage. Disse pibehoveder med kort pibestilk eller piberør anbringes i bløde lerplader,
idet rørspidserne nedtrykkes c. l cm i pladerne. For at undgå indbyrdes
berøring sættes de skråt overfor hinanden.
Lerpladerne havde en nogenlunde konstant længde af17-18 cm, hvorimod bredden kunne variere noget. I en plades længderetning kunne
nedstikkes 6-7 piber i hver række, og rækkernes antal i en plade kunne
variere efter dens bredde (højst 6-7 rækker). Når et vist antal plader var
fyldt med piber, og pladerne var tørret så meget, at piberne sad helt fast,
skulle piberne forsynes med glasur. Det foregik på den måde, at man
vendte pladerne og dyppede piberne ned i glasurkarret netop så meget,
at pladerne lige berørte glasuroverfladen. N år dette var sket, anbragtes
pladerne på tværs i bunden af den ovenfor nævnte brændingskapsel, der
havde form som en aflang firkantet kasse uden låg. Den var 118 cm lang,
23 cm bred og 18 cm høj . I dens langsider var foroven firkantede åbninger, hvorigennem vanddamp kunne trænge ud. Ved kapslens bund
var mindre runde huller, hvis formål ikke står klart. En kapsel kunne
rumme 10-lllerplader hver med 4 rækker piber, ialt c. 280 piber.
Piberne var nu færdige til brænding. Brændingsovnen fyldtes med
kapsler, så mange der var plads til, idet de anbragtes ovenpå og ved siden
af hinanden. De øverste dækkedes af en række lerplader for at skåne
indholdet mod røg og aske. Det har også været brugt - om ikke i så
udstrakt grad - at nedstikke piberne i runde lerplader, som anbragtes i
bunden af cylindriske kapsler.
Efter endt brænding blev piberne brækket af brændingspladerne lige i
pladeoverfladen, og de var nu færdige til påmontering af træpiberør.
Fundene viser, at der er fremstillet glaserede piber i flere nuancer i
grønt, blåt og brunt.
Muligvis har Rømer selv fremstillet sine glasurer. Glasurfremstilling
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Fig. 18. Runde brændingsplader af ler benyttet ved brænding af glaserede piber.

foregik på den måde, at blyplader (kirkebly) brændtes enten under åben
himmel eller i en ovn. Det herved fremkomne gule pulver blev finmalet
i en dertil indrettet kværn, bestående af to over hinanden liggende
cirkelrunde sten forsynede med riller. Blypulveret, som kaldtes
sølvergrød, tilsattes pibeler, pulveriseret flint og vand, og for at få
farvede glasurer frem tilsattes yderligere forskellige metalforbindelser,
hvoraf de vigtigste var kobberilte til grønne farver, kobolt til blå farver,
svovlantimon til gule farver og jemilte til brungule farver.
Pibetyperne.
Der er bevaret ialt 34 forskellige slags piber fra Rømers fabrik, og der har
uden tvivl eksisteret endnu flere.
Som andre danske pibefabrikkers produkter har også Rømers været
præget af de to typiske former den engelske og den hollandske.
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Af de 34 er 7lavet efter engelsk form, 17 efter hollandsk form, de sidste
10 har en mellemform, der både er engelsk og hollandsk præget.
Pibens hæl, eller som den også kaldes knasten, kan enten være spids eller bred, hvilket sidste vil sige, at den forneden ender i en rund flade. De
engelsk formede og mellemformen har alle spids hæl. Af de hollandsk
formede har 7 spids hæl og 5 bred hæl. 4 typer har slet ingen hæl.
Hovedparten af Rømers produktion var billige piber, de såkaldte
bondepiber. Man kan vist også med rette for nogle af de Rømerske
piber tale om soldaterpiber, idet nogle af hans "ansigtspiber" med soldaterhovedbeklædning var lavet specielt for det i Aalborg garnisonerede 3die jyske infanteriregiment Dette ses blandt andet af, at der på en
af ansigtspiberne på hovedbeklædningen læses "Husar Aalborg".
Men samtidig med at Rømer fabrikerede de billige bondepiber, fabrikerede han -vist som en af de få udenfor København- også de store og
dyrere pibesorter. Jyske Efterretninger nævner således, at han fabrikerede "middelpiber'', "kongepiber'' og "kejserpiber''.
Rømer-piberne er varierende i størrelse. Hovedparten kan henregnes
under kat~gorien "bondepiber'', selv om disse kan være varierende i
størrelse. Den mindste pibe, der er fundet. ligner et agern med afskåret
topstykke og er en decideret damepibe. Piberygning blandt damer var
jo dengang ret almindeligt. 41idt større pibetyper hører sikkert til dem,
der kaldes "middelpiber". Af de helt store piber er kun bevaret brudstykker.
At forsyne pibehoveder med forsiringer af forskellig art: stiliserede
blomster, skibe, ansigter, damer og kavalerer i datidens dragter var almindeligt. Forsiringerne på de Rømerske piber er, så vidt det kan ses,
resultater af Rømers egen fantasi og skaberevne. Han har sikkert selv
udført sine modeller og ladet dem overføre til messingform e. Visse forbilleder har han vel haft, og her er det mest nærliggende at tro, at han har
haft de piber for øje, som faderen Cornelius Rømer lod fremstille på sin
fabrik i København. I danske samlinger findes, så vidt mig bekendt, ingen af Cornelius Rømers piber bevaret, men i Norsk Folkemuseum på
Bygdø findes 4 piber i engelsk form med fabrikationsmærket C R på
hælen. De er alle forsynede med stiliserede blomster, som har visse
træk fælles med Adolph Rømers blomsterforsiringer. Noget helt
sikkert bevis for, at man her står overfor Cornelius Rømers piber haves
ikke.
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Fig. 19. Rømer-piber (7 !/, tomm er) med blom sterforsiringer og spids hæl.

Sjove er Rømers ansigtspiber i hollandsk form, hvor de samme stive ansigtstræk, krum næse, udstående øjne går igen i alle 6 typer, kun hovedbeklædningen frembyder forskelligheder.
Af blomsterpiber skal kun nævnes een, der tillige er forsynet med et
hjerte - en såkaldt hjertepibe. Sådanne er også kendt fra den norske
fabrik i Bragernæs (Drammen).
Foretrak man piber med glatte hoveder, var der 5 forskellige typer at
vælge imellem, de var alle i hollandsk form.
Piberørerne eller pibestilkene var ved flere typer smukt dekoreret i forskellige mønstre.
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Fig. 20. Dame-pibe fra
Rømers værksted.

Fabrikationsmærker.
For at opnå et privilegium til fabrikation af piber måtte fabrikanten forpligte sig til at forsyne piberne med fabrikationsmærke.
Pibens hæl var et velegnet sted hertil, og det anbragtes da også som regel
her enten som forbogstaverne i fabrikantens navn eller som ganske bestemte mærker. Det kunne dog også anbringes på piberøret Som andre
fabrikanter benyttede Rømer flere mærker. Hans almindeligste mærke
var bogstaverne A og R anbragt på hver sin side af hælen. Dette gjaldt
alle de spidshælede typer med undtagelse af een, der på den ene side af
hælen var forsynet med 3 prikker. Endelig havde en type uden hæl A og
R anbragt på hver sin side af pibehovedet i et blomsterslyng.
Mærkerne på de bredhælede piber var mest varierende. Den runde
flade under hælen var enten helt blank eller forsynet med en stjerne eller et syvtal i et C (Chr. 7). Samtidig sås på hælens ene side bogstaverne
AR og på den anden side et system af punkter og små runde kredse.
Var hælen ikke forsynet med fabrikationsmærke, var på piberøret
indttrykt:
I. A. RØMER NØRESUNDBY. eller blot: NØRESUNDBY.
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Fig. 21. Glatte piber af hollandsk form.
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Fig. 22. Rømer-piberafhollandskform. De mindre piber er soldaterpiber. Den i nederste
venstre hjørne har påskriften "Husar Aalborg':
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Fig. 23. Forsirede piberør.fi"a Rømers værksted.
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Slutning.
Efter 1800 var lerpibens bedste tid forbi. Der var omkring denne tid
kommet så meget frem på piberygningens område, at den gennem
200 år gængse lerpibe nu var på tilbagetog. 1794 var der piber af både
merskum, træ, porcelæn og andet materiale64 ).
Johan Adolph Rømer har trods den øgede konkurrence fortsat produktionen et stykke ind i det ny århundrede. Hvornår han ophørte med sin
virksomhed vides ikke bestemt, men har det været før 1813, hvad der er
nogen grund til at formode, har han ikke været en gammel mand, da
han lagde sin bestilling på hylden.
Der var dog stadig brug for billige piber, og selv om Rømer nedlagde sin
virksomhed, fik hans messingforme dog ikke lov at hvile. De blev overtaget af pibemager Christian Bruun i Gistrup i N øvling sogn syd for Aalborg65). Han førte i en årrække produktionen videre i et mindre omfang
og i en kvalitet, der langtfra kunne måle sig med det, Johan Adolph
Rømer havde præsteret.
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Fig. 24. Fabrikationsmærke fra pi berør.
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Der kan iøvrigt henvises til Vilhelm Bang: Tobakken i Fortiden, særlig i Danmark i det
syttende og attende Aarhundrede.
(Museum 1894, s.l-22, 99-118).
Foranstående artikel var trykt første gang i SPROG og KULTUR XXI, 1959, 79-124.

Offerfundet fra Suldrup
i Himmerland.
Af Klaus Ebbesen.
Danmark er et lille land, beliggende i et hjørne af Europa og stærkt
afhængig af de påvirkninger, som kommer til os udefra. Sådan er grundtonen i det billede, historikerne har malet af vort lands historie,- og sådan er nationaløkonomernes forklaring på, at vi i dag må indrette økonomien efter de internationale konjunkturer. Selvom denne opfattelse
afDanmarkshistorien er en myte for tiden indtil1814, er det en holdning
til den danske samfundsudvikling, som har smittet af på arkæologernes
tolkning af oldtidshistorien. De første 4 generationer af arkæologer med
J. J. A. Worsaae, S. MUller, J. Brøndsted og P. V. Glo b i spidsen, tolkede
således næsten alle nyskabelser i det danske område, som resultat af påvirkninger sydfra, - de helt store ændringer endda som forårsaget ved
indvandring af nye folkestammer. En ny generation af arkæologer har
imidlertid brudt med denne ret ensidige forklaring på, hvorfor der sker
nyskabelser i Danmarks oldtid. Særligt stenalderforskningen har med
held kunnet vise, at oldtidens forskellige "kulturer'' :;let og ret repræsenterer stadier i en kontinuerlig samfundsudvikling.
For opfattelsen af bondestenalderen har netop de naturlige flintforekomster i den danske undergrund haft betydning for opvurderingen af
det hjemlige elements betydning for udviklingen. Det har nemlig kunnet vises, at store dele af Nordeuropa har været afhængig af tilførsel af
sydskandinavisk eller nordtysk flint,- omend ikke helt på samme måde,
som vi i dag er afhængig af olieforsyningerne fra Mellemøsten.
Oprindeligt var det den berømte svenske historiker, C. W eibull, som for
mere end 50 år siden anførte, at forklaringen på de mange og rige sydskandinaviske fund fra bondestenalderen skulle søges i, at man havde
flere naturlige ressourcer end andre, specielt besad man flinten 1). Det
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skete i et forsøg på at introducere en materialistisk tolkningsmodel på
den nordiske oldtid. Desværre vandt W eibulls tanker ikke genklang i de
stærkt aristokratisk prægede forskningsmiljøer, som dengang prægede
arkæologien, og først i de senere år er det lykkedes i det mindste at tegne
konturerne af en forholdsvis selvstændig dansk samfundsudvikling i
stenalderen.
Det fund fra Suldrop i Himmerland, som her skal omtales, tilhører
netop bondestenalderen, og det er sandsynligvis netop nedlagt for at demonstrere den rigelighed,- ja overflod -man dengang i Nordjylland
havde på tidens vigtigste råstof: flint.
Suldrop-fundet fremkom i 1952 ved grundudgravning til en kælder inde
i selve Suldrop by. Findestedet ligger således ved fortovskanten af hovedvej A 13, som løber gennem byen. Ved optagelsen iagttoges her et
indtil1,2 m tykt muldlag. Det var i bunden af dette lag, at fundet fremkom "på klæg bund", som der står i beretningen. Fundet består af ialt 11
flintgenstande, som tilsammen vejer ca. 5,3 kg. De lå samlede, således
at de små økser lå nederst, dækket af de store.
Samtlige fundets genstande er afflint, og alle er ufærdige redskaber, tilhugget i større eller mindre grad, men endnu ikke tilslebne.
To af stykkerne er kun groft tilhuggede, nærmest uformelige knolde.
Den ene er næsten kasseformet; den anden aflang, med tresidet tværsnit (fig. 2, a-b). Sandsynligvis er det forarbejder til henholdsvis en
bredægget økse og en mejsel.
De øvrige genstande er forholdsvis regelmæssigt tilhugget: 8 til form
som økser, en til form som mejsel.
To af økserne adskiller sig klart fra de andre på grund af deres størrelse
og vægt. De er 21 og 27 cm lange og vejer henholdsvis 1,1 og 1,6 kg. De
har form som de iøvrigt forholdsvis sjældne tyknakkede retøkser fra
dolktiden, som har lige smalsider (fig. 2, c-d). De øvrige seks økseforarbejder har alle sædvanlig størrelse og må på grund af deres brede æg
og smalle nakke betegnes som forarbejder til bredæggede økser. Den
største tykkelse ligger på alle ved nakken eller umiddelbart i nærheden
af denne, således at øksernes længdesnit bliver V-formet. De to af
økserne har konkav eller hul æg (fig. 2, e-f). De er meget omhyggeligt tilhuggede, og selvom den ene er lidt større end den anden (og vejer dobbelt så meget) må de begge betragtes som forarbejdet til svære, bredæg-
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Fig. 2. a-k: Ojfeljundetjra Su/drup. (Aalborg historiske Museum foto).

k

94

Klaus Ebbesen

gede hul økser. De øvrige fire økseforarbejder har alle lige æg. Der er således tale om retøkser. Den ene er væsentlig mindre og tyndere end de
andre og har en bredere nakke i forhold til æg bredden, end de tre andre
(fig. 2, g). Den er endvidere mindre omhyggeligt tilhugget og ved det
ene æghjørne ses en lille slibeplet Muligvis repræsenterer den et forarbejde til en såkaldt tynd- eller smalbladet økse. På de øvrige tre økser er
æggen næsten dobbelt så bred som nakken. De er forholdsvis omhyggeligt tilhugget, selvom der på dem alle ses pletter af d~ kalk, som oprindeligt har omgivet de flintknold e, hvoraf økserne er hugget. De må alle
tre opfattes som forarbejder til svære, bredæggede retøkser (fig. 2, h-j).
Fundets sidste stykke er et forarbejde til en mejsel eller som vi ville sige i
dag: et stemmejern. Det er aflangt, firsidet og ligeså tykt, som det er
bredt. Æggen er kun 1.5 cm stor og meget svag konkav (fig. 2, k) 2 •
Med denne beskrivelse af Suldrop-fundets flintgenstande er også lagt
op til dets datering. Efter deres form tilhører alle økserne bondestenalderens sidste afsnit: dolktiden, - muligvis endda dennes tidlige del
(SN At De 11 flintgenstande må således være nedlagt i Suldrop ved
slutningen af det 3. årtusind f.v.t. eller kort før år 2000 f.v.t.
Fundomstændighederne skulle endvidere klart godtgøre, at alle genstandene er blevet nedlagt samtidig. Der er tale om et såkaldt depotfund, d. v. s. et oldtidsfund af to eller flere genstande, nedlagt samtidig
uden forbindelse med gravlæggelse. Det er en form for offernedlæggelser, som er særlig hyppig i bondestenalderen, men som iøvrigt
kendes fra hele oldtiden.
Fundets karakter af offer understreges også af de to overdimensionerede økser. Både deres størrelse og vægt gør dem ganske uanvendelige som arbejdsredskaber. De holder imidlertid de samme proportioner som ellers gælder for udformningen af flintøkser. Der er tale om
"forstørrede" økser, lavet alene i kultisk øjemed, og for at demonstrere
den rigelige adgang man i dolktidens Nordjylland havde til flint. Sådanne overdimensionerede økser eller tilsvarende "forstørrede" genstande optræder sporadisk i offerfundene gennem hele oldtiden4).
Overdimensionerede tyknakkede flintøkser kendes derimod i dolktidens depotfund kun fra Nordjylland. Det nærmeste fund er fremkommet ved Smorop, kun ca. 8 km sydvest for Suldrop. Fundet blev gjort i
1909 og består af en svær huløkse og to overdimensionerede flintøkser,
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Fig. l. Udbredelsen af depoifund med overdimensionerede flintøkser fra dolktid.

henholdsvis 21 og 24 cm lange samt 0,88 kg og 1,62 kg tunge. De overdimensionerede økser ligner påfaldende stærkt Suldrop-fundets økser.
I Nationalmuseets samlinger foreligger herudover et depotfund af 4 tilsvarende overdimensionerede økser. De er 21 til32 cm lange og vejer fra
0,82 til 2,01 kg. Om fundet, der stammer fra forrige århundrede, vides
imidlertid kun, at det stammer fra omegnen af Thisted5 ). Bortset fra
disse tre fund, kendes ikke overdimensionerede økser i dolktidens depotfund. N ediæggeisen af disse "forstørrede" flintøkser, synes således i
den sene bondestenalder at være koncentreret til netop det nordjyske
område. Der er tale om en lokal offerskik (fig. 1).
Spørgsmålet er imidlertid om disse forholdsvis ens, overdimensionerede flintøkser ikke også repræsenterer en lokal økseproduktion. Tanken
er ingenlunde urimelig. Det er lykkedes den nyere stenalderforskning
at påvise, at fragmenter af 4 forskellige lerkar, fundet ved bunden af
Roskilde Fjord, er lavet af samme pottemager, og at tre meget smukke
lerkar, fundet på forskellige steder både nord og syd for Østersøen,
sandsynligvis er fremstillet af samme pottemager6). Det er derfor ikke
helt usandsynligt, at disse økser er produceret i samme flintmine eller
"flintsmedje".
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Hermed bevæger man sig imidlertid ind på spørgsmålet om, hvordan
dolktidens flinthandel eller med et mere korrekt udtryk: flint-distributionen har været organiseret.
Det er et af de emner, som arkæologerne har haft vanskeligst ved at
klarlægge. I den ældre litteratur, f. eks. i J. Brøndsteds store oversigt over
"Danmarks Oldtid" samt C. J. Beckers og Th. Mathiassens mange artikler vil man finde regulære "stenalderhandelsmænd" og depotfundene
som dette fra Suldrup, opfattes der som handelsmænds efterladte vareforråd\ Der tales endvidere om im- og eksport, handelsbalance og der
spekuleres i markedspriser på flint.
Det er en tolkning, som næppe nogen arkæolog i dag vil acceptere. De
sidste årtiers e~nologiske undersøgelser af de økonomiske systemer i
tilsvarende lavteknologiske samfund, som det, der eksisterede i Danmarks oldtid, har med overbevisende styrke påvist, at markedsøkonomien, som vi kender den fra vor egen tid, er disse samfund helt fremmed8). Den er intimt forbundet med statssamfundene og i særlig grad
med de kapitalistiske samfund. I det danske område udvikles pengeeller markedsøkonomien først vedjemalderens slutning. Gennem hele
oldtiden har "økonomien" ikke været en uafhængig sektor, men udvekslingen af det vi i dag ville kalde "varer og tjenesteydelser'' har været
integreret i hele samfundets sociale og kulturelle system.
Udvekslingssystemet i dolktiden har således været af en ganske anden
art, end vort eget, men sandsynligvis ligeså komplekst. Vi må regne
med, at bytte-systemet for de forskellige redskaber og smykker har
varieret, - også fra sted til sted. Det som her har særlig interesse er imidlertid flint-distributionen, og netop Nordjylland har givet et helt
enestående kildemateriale til belysning af dette emne.
Allerede i 1950 fandtes på Skovbakken i Aalborg de første danske flintminer og siden er flere og flere andre anlæg erkendt, de fleste i N ordjylland9). Der er tale om såvel regulære miner med skakter og stoller som
åbne flint-brud. De daterede flintminer tilhører henholdsvis dyssetidens slutning eller dolktiden, men det er sandsynligt, at de danske
flintminer har været anvendt i hvert fald fra ca. 3.500 f.v.t. og flere årtusinder frem, - langt ind i broncealderen.
For Aalborg-området, Nordjylland samt de øvrige nordlige og østlige
dele af Danmark, hvor der findes let tilgængelig flint i undergrunden,
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Fig. 3. Udbredelsen af udvalgte depotfund fra dolktiden. Firkanter: Mandelformede
flintforarbejder. Cirkler: Skeformede skrabere. Rhomber: Simple skafthulsøkser
af grønsten. Fyldt signatur angiver fund alene med disse genstande, åbne signaturer fund, som består af andre ting~
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har flintforsyningen næppe været det store problem. Man har gravet
ned i undergrunden eller brudt sig vej ind i en skrænt efter flint til flintredskaberne, på samme måde, som man gravede efter ler tillerkarrene
og husvæggene. Den naturlige ressource: flint, er blevet udnyttet på
samme måde som de andre økologiske muligheder. Det kan bl.a. aflæses af depotfundenes sammensætning af de forskellige flintsorter.
Generelt kan der i det danske område skelnes mellem to flintsorter,
aflejret på forskelligt tidspunkt: en oftest mat, hvidgrå danien-flint og en
mørkegrå, klar senon-flint. Grænsen mellem dem er ikke skarp, og ofte
kan det være vanskeligt at bestemme det enkelte flintestykke 1~. De to
forskellige flinttyper har ikke samme udbredelse i landet, og her gælder
det, at de steder, hvor man havde lettest adgang til senanen anvendte
man den, de steder, hvor danien-flinten var lettest at få fat på blev den
brugt, evt. blev de to flintsorter anvendt i kombination. En typisk repræsentant for disse blandede fund er et depotfund fra Frøslev på Mors (fig.
4) 11 • Det består af 22 genstande, de lO af Danien-flint, de 12 af senon.
Forklaringen på sammensætningen kan findes på Frøslevvang, kun få
km syd for findestedet. Her er i ny tid brudt kalk og i den forbindelse
iagttaget både senon- og danien-flint aflejringer.
Også generelt kan flintforsyningssituationen aflæses i depotfundene.
Mens depotfund af simple grønstens-skafthulsøkser (fig. 5) 12 er jævnt
fordelt over hele landet, er næsten alle danske dolktids-depotfund af
flintredskaber fremkommet i landets nordøstlige del, d.v.s. på eller i
nærheden af de steder, hvor der er flint i undergrunden (fig. 3) 13•
Tydeligst ses dette i Aalborg, hvor der som nævnt ved Skovbakken er
påvist et stort felt afflintminer, i hvis umiddelbare nærhed der er fremkommet ikke mindre end fire store depotfund: I Mølleparken på selve
Skovbakken er gjort et fund af6 hele og 3 fragmenterede dolke. Fra Valmuemarken 38 foreligger 21 flintdolk e. På Hejsebakken er fremkommet
15 dolke (alle nedsat med spidsen nedad), og endelig foreligger fra Vesterkæret et fund af15 dolke og en segl 14). Alle depotfundene er ligesom
flintminerne fra den tidlige dolktid og fundbilledet illustrerer på den
smukkeste måde, hvorledes man i oldtiden gennem nedlæggelsen af
mange og store depotfund har demonstreret sin flintrigelighed.
Depotfundene fra dolktiden er imidlertid ikke begrænset til de områder, hvor der findes naturlig flint i undergrunden. De har så klart deres

Offerfundet fra Suldrup

99

Fig. 4. Samtidigt depoifund af både danien- og senonredskaber. Fra Frøslev på Mors.
(Lennart Larsen foto).
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koncentration her, men optræder ellers i det meste af Syd- og Mellemskandinavien, med et fund af 8 skeformede skrabere fra Kilsby i Uppland og et fund af ialt 4 flintredskaber fra Vanberg ved Sognefjord i Vestnorge, som nogle af de nordligste forekomster 15). De mellemskandinaviske fund kan være ganske store. Det største således bestående af25
flintdolke, 2 madknive, l flintsegl, l forarbejde til en flintøkse, 4 skeformede skrabere og 214 flintafslag. Det er fremkommet ved Hauske på
Karmøen i Vestnorge 16).
Det er fund, som består af dansk eller skånsk flint og for både Vanberg
og Hauske-fundet gælder, at en af flintdolkene er parallelhugget En
særlig jysk teknik ved tildannelsen af flintdolke i den tidlige dolktid.
Dolkene er således produceret i Nordjylland, hvad også gælder for over
et halvt hundrede andre parallelhuggede dolke, som er fundet i Sydnorge og Vestsverige, med et stykke fra Mosjø i Narke og et stykke fra
Vikdalen i det norske Nordland, som de nordligste og østligste 17 ).
Disse fund repræsenterer det man i gamle dage kaldte flinthandel, men
som nævnt er dette udtryk uheldigt, da det er så intimt forbundet med
vort profitmotiv.
I den nyere etnologiske litteratur skelner man derfor indenfor de lavteknologiske samfund gerne mellem to bytte- eller distributionssystem er.
Det første er den gensidige (eller reciprokke) udveksling. Den foregår
mellem mennesker med samme sociale niveau, er oftest begrundet i
slægtsskabsforbindelser og der lægges ingen rationel økonomisk vurdering til grund for den gensidige udveksling. Byttet foregår ofte efter ritualer, og dets økonomiske betydning ligger gemt i et større socialt og
religiøst system. Dette bytte-system er karakteristisk for samfund af den
slags, som vi har herhjemme i ældre stenalder.
Det andet før-statslige udvekslingssystem er karakteriseret ved redistribution, d.v.s. at varerne eller ressourcerne samles i et centrum, hos en
central, social, myndighed(-sperson) for derefter at blive redistribueret
eller fordelt igen. Det er et udvekslingssystem, som kræver et hieraksisk
opbygget samfund og forbindes gerne med de såkaldte høvdingedømmer, hvor en enkelt mand eller familie har den sociale myndighed
indenfor gruppen.
I forhold til de tidligere opfattelser, repræsenterer denne inddeling et
klart fremskridt, men det må på den anden side understreges, at der er
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Fig. 5. Depotfund af tre simple skafthulsøkser. Fra Petersminde i Østjylland. (Lennart
Larsen foto).
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tale om et groft klassifikationssystem, opbygget alene på grundlag af
etnografiske iagttagelser af nutidige såkaldt "primitive" samfund. Som
historisk udviklingssystem får det først realitet, hvis det kan underbygges med arkæologiske iagttagelser i forskellige samfund, som de naturvidenskabelige dateringsmetoder kan placere tidsmæssigt efter hinanden. Og her kniber det gevaldigt.
Der er næppe tvivl om, at det gensidige byttesystem også i Danmark er
det ældste, men for bondestenalderen og resten af oldtiden må man
regne med varierende udvekslingssystemer for de forskellige produkter. Det gensidige byttesystem har nok også i disse tider været det mest
almindelige, men netop depotfundene dokumenterer et distributionssystem, der har været af en anden karakter end de to her beskrevne.
Meget tyder på, at det danske samfund i dolktiden har bestået af små
familie- eller slægtsgrupper, der hver især har været ledet af en høvding,
eller en tilsvarende myndighedsperson. Der har ikke været nogen overregional eller statslig myndighed, men høvdingens myndighed indenfor sin gruppe har været ganske stor. Han har sandsynligvis haft mulighed for at disponere over de naturlige ressourcer indenfor gruppens territorium, over dens arbejdskraft samt det roerprodukt der fremkom.
Navnlig synes han at have haft rådighed over det merprodukt, som
skabtes indefor den såkaldte "service-sektor'', d.v.s. af de gruppemedlemmer, som på deltidsbasis producerede f.eks. lerkar, flintøkser
eller flintforarbejder i et omfang, som var større end familiens eller
slægtsgruppens eget forbrug. Det har sandsynligvis også været ham der
fortolkede traditionen og påså, at samfundets regler blev overholdt.
Han har nok også været den religiøse eller kultiske leder, - og har på
gruppens vegne forestået de kultiske handlinger, herunder nedlæggelse
af depotfund og de øvrige ofringer. Hans myndighed har imidlertid
næppe været af særlig permanent karakter, næppe heller arvelig indenfor familien, - og de mange stammefejder samt det påviste "hovedjægeri" antyder, at høvdingens værdighed hurtigt kunne få en ende.
Man kan godt kalde dolktidens distributionssystem indenfor familieeller slægtsgruppen for redistributivt med høvdingen som den centrale
myndighed. Ligeledes antyder fundene, at der har foregået en ganske
omfattende gensidig udveksling mellem de forskellige høvdinge, navnlig af statussignalerende genstande: Først og fremmest flintdolke, men
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fig. 6. Skifferpil fra Myr høj, Strandby, Vesthimm erland. (Tegnet af Henning Ørsn es).

også i nogen udstrækning broncegenstande fra Centraleuropa eller
Irland. Dette kan imidlertid ikke forklare de i flere tilfælde ganske store
depotfund af nordjyske flintredskaber, som er fremkommet langt oppe i
Mellemskandinavien 18.)
Det er sandsynligt, at også disse depotfund er nedlagt som offer af de
lokale høvdinge, som led i samfundets kultiske ritualer, men fundene er
for store, for ensidigt domineret af forarbejder og fremkommet for
spredt til, at flintdistributionen fra Nordjylland til f.eks. Vestnorge kan
være foregået ved gensidig gaveudveksling mellem nabohøvdinge.
Man må derfor supplere de hernævnte to udvekslingssystemer med
langdistancedistribution af råstoffer, foretaget mellem grupper, der ellers ikke har nogen særlig social kontakt. Eller sagt på en anden måde:
Vi må regne med, at der i dolktiden til det nordjyske område med mellemrum er ankommet ekspeditioner fra Mellemskandinavien og særligt Syd- og Vestnorge med den opgave at tilbytte sig flint. De har været
udsendt af de mellemskandinaviske stenalder-høvdinge, og fra Vestnorge er de sandsynligvis sejlet direkte over Skagerak.
Men hvad har disse folk givet i bytte?
Efter de forklaringsmodeller, som er fremlagt i nyere etnografisk litteratur, har det mest almindelige udvekslingsobjekt i disse primitive sam-
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fund været unge kvinder. Det er jo en fascinerende tanke, at der til dolktidens Nordjylland har gået en jævn strøm af lyshårede, blå-øjede
norske huldrepiger,- som bytte for flint og som det materielle grundlag
for, at netop de nordjyske samfund ved dolktidens begyndelse udvikler
sig stærkt ekspansivt. Det er imidlertid fri fantasi. Derimod kendes fra
Nordjylland, og navnlig området omkring Aalborg, en lille serie norske
bjergartøkser. To af disse indgår i et offerfund fra Sulsted. Det består af
ialt 10 økser og mejsler og kan dateres til den tidlige dolktid, eller samme
tid, som de store norske og vestsvenske depotfund af flintgenstande.
Muligvis skal også andre af de nordjyske løsfundne bjergartsøkser placeres i dolktiden og opfattes som mellemskandinaviske udvekslingsstykker 19). Endvidere bør det nævnes, at der i Nordjylland er fundet enkelte skifferpile afklar mellemskandinavisk oprindelse (fig. 6). Desværre er deres datering usikker~20 .)
I forhold til den store mængde nordjyske flintredskaber, som er fremkommet i Mellemskandinavien, syner disse stykker ikke meget. Her må
man imidlertid tænke på, at vi som ovenfor nævnt, befinder os på en tid,
hvor profit- eller markedsøkonomien var ukendt. Man har ikke akkumuleret sin rigdom. Men givet af sin overflod, - og demonstreret den
gennem nedlæggelser af store offerfund, som de kendes omkring flintmineme ved Aalborg og som her i Suldrop-fundet med dets overdimensionerede økser.
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Noter.
1

C. Weibull, Sveriges och Danmarks aldsta Historia 1922 s. 43 f. (Den markedsøkonomiske model, som her anvendes, må dog i dag afvises). Vedr. forskningshistorien
se O. Klindt-Jensen, A History ofScandinavian Archaeology 1975, R. Tanderup og
K. Ebbesen, Forhistoriens historie 1978.
2
) Fundet opbevares på Vesthimmerlands Museum i Års under no 849. Det består af a)
Et groft tilhugget flintstykke, ca. 19 x 10 x 6 cm stort, sandsynligvis et forarbejde til en
bredægget økse. 1,240 kg. b) Et groft tilhugget flintstykke med trekantet tværsnit og
skorpepletter, sandsynligvis et forarbejde til en mejsel, ca. 18 cm 1., 4,5 cm br. 275 gr.c) En usleben, svær, tyknakket retøkse med skorpepletter, 26,8 cm L, æ b. 9,0 cm, ni.
5,3 x 5,0 cm, stt. og stbr. v. nakke og æg. 1,63 kg.- d) En usleben, svær, tyknakket retøkse. 21,0 cm L, æ b. 7,4 cm, ni. 5,8 x 4,7 cm, stt. og stbr. v. nakke og æg. 1,14 kg.- e) En
usleben, svær, bredægget huløkse.12,3 cm l.,æb. 6,1 cm,ni. 3,3 x 2,3 cm,stt. ogstbr. v.
nakke og æg. 120 gr. -l) En usleben svær, bredæggethuløkse.ll,2 cm l.,æb. 5,3 cm,ni.
2,8 x 2,2 cm, stt. og stbr. v. nakke og æg. 75 gr.- g) En usleben, svær, bredægget retøkse
med skorpeplet på det ene hjørne. Muligvis dog en tyndbladet økse. l1,3 cm 1., æ b. 4,8
cm, ni. 3,3 x 1,9 cm. 50 gr.- h) En usleben svær, bredægget retøkse med skorpepletter.
15,4 cm L, æb. 6,8 cm, ni. 3,7 x 2,8 cm, stt. og stbr. v. nakke og æg. 210 gr.- i) En usleben, svær, bredægget retøkse med skorpepletter. 17,4 cm L, æ b. 6,8 cm, ni. 3,2 x 2,8
cm, stt. og stbr. v. nakke og æg. 300 gr. -j) En usleben, svær, bredægget retøks e. 14,5
cm L, æ b. 6,6 cm, ni. 3,2 x 2,7 cm, stt. og stbr. v. nakke og æg. 255 gr.- k) En usleben,
buttet hulmejsel med kun let konkav æg. 14,6 cm L, æg. 1,5 cm, ni. 2,1 x 2,0 cm, stt. og
stbr. 2,2 cm. 30 gr.
3
) Dolktidens flintøkser og -mejsler er behandlet af forf. i en artikel, der fremkommer i
Aarbøger f. nordisk Gidkyndighed og historie.
4
) Det er museumsinspektør Poul Otto Nielsen (Nationalmuseet), som bl.a. gennem
sine afhandlinger i Årbøger f. nordisk Gidkyndighed og Historie 1977 og Acta
Archaeologica 1977, har påvist eksistensen af disse overdimensionerede flintøkser
fra bondestenalderen.
5
) Smorup ligger i Brorstrup sogn og økserne (NM A 25.084-86) lå sammen på bunden
af en plovfure. De er henholdsvis 23,7 cm, 20,8 cm og 16,5 cm lange og vejer tilsammen 2,42 kg.- Fundet fra nærheden af Thisted (NM A 1474) er i 1872 tilbyttet gennem antikvitetshandel. Økserne vejer henholdsvis 2,0 kg, 1,74 kg, 1,39 kg og 0,82 kg.Svære tyknakkede retøkser (af almindelig størrelse) kendes kun i to dolktidsfund, det
nedenfor nævnte fund fra Sulsted samt et depotfund fra Kregme på Sjælland
(K. Ebbesen n.a.a. 1975 fig. 191).
6
) K. Ebbesen, Die jungere Trichterbecherkultur auf den danisehen Inseln, 1975
s. 129 ff.
7
) J. Brøndsted, Danmarks Oldtid I, 1957. - Th. Mathiassen, Fra Nationalmuseets
Arbejdsmark 1934, s. 18 ff. - C. J. Becker, Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1951
s. 107 ff. -samme Acta Archaeologica 1952 s. 31 ff.
9
) G. Dalton (red.) Primitive, Archaicand Modem Economies, 1968. -samme, Current
Anthropology X, 1969, s. 64 ff.- M. Godeli er, Ekonomisk Anthro)lologi 1971- T. Ger)
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holm (red.) Prolog til en marxistisk anthropologi, 1971. -En god dansk oversigt over
denne litteratur er givet af Kirsten Hastrup og J an Ovesen i "Etnografisk Grundbog",
Gyldendal 1980.
9
) P. V. Glo b, Kuml 1951 s. 23 ff. - C. J. Becker, o. o.a. 1951 s. 107 ff. - samme, Acta
Archaeologica 1951 s. 135 ff.- samme Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1958 s. 73 ff.
-samme Antiquity 1953 s. 87 ff.- G. Weissgerher (red.) 5000 Jahre Feuersteinbergbau, Boehum 1980.
10
) Sorgenfrie, Medd. fra Dansk Geologisk Forening 1939 s. 387 ff.- C. J. Becker o.a.a.
1952 s. 66 ff.- A. Nørrevand og T. J. Meyer (red.) Danmarks Natur I, 1967.
11
) Fundet fra Frøslev, Frøslev sogn på Mors befinder sig i privat eje. Finderen, gårdejer
Peder Nielsen, har redegjort for fundforholdene overfor forfatteren. De ialt 22 flintgenstande fandtes samlede på et sted, uden at deres nærmere placering blev iagttaget. Fundet består af: l) En fladhugget flintdolk(type I), 29,9 cm L, 6,0 cm br., og 1,0
cm t. Der ses skorpeplet på spidsen, på skaftdelen ses svage spor efter skæftningen,
170 gr.- 2) En parallelhugget flintdolk (type I), 26,6 cm L, 4,8 cm br., 0,9 cm t. Der er
skorpepletter på skaftdelen samt slibepletter på begge bredsider. Tillige gnidemærker på skaftdelen og brugsspor ved spidsen, 115 gr. - 3) En fladehugget flintdolk
(type I), 19,7 cm L, 3,5 cm br., 0,8 cm t. Der ses skorpepletter men hverken gnidemærker eller brugsspor. Stykket er således ubrugt, og spidsen er ikke færdig-tildannet, 60 gr.- 4) En fladehugget flintdolk (type I), 18,0 cm L, 3,3 cm br., 0,7 cm t. Der ses
skorpeplet på skaftend en, gnidemærker på skaftdelen mens spidsen er opskærpet. 5) En fragm. fladehugget flintdolk (type I). Spidsen er afbrudt, sandsynligvis under
optagelsen. Der ses skorpepletter samt gnidemærker, spidsen har været opskærpet.
18,0 cm L, 3,5 cm br., 1,0 cm t. 80 gr.- 6) En fragm. flintdolk. Den øverste ende er afbrudt, sandsynligvis allerede i oldtiden. Muligvis gælder det samme for skaftdel en,
hvorefter stykket er sekundært anvendt som ildsten. Der ses gnidemærker på skaftdelens kanter samt på det ene skafthjørne. Butslidning efter anvendelsen som ildsten, 11,2 cm L, 3,8 cm br., 1,0 cm t. 50 gr. -7) En fladehugget spydspids, muligvis sekundært tildannet af spidsen af en knækket dolk.l5,2 cmL,3,7 cm br.,0,7 cm t. 50 gr.8) En fladehugget asymm. flintsegl med gnidemærker på ryggen og tydelig glos s efter
brugen på begge sider ved æggen. 13 ,l cm L, 4,0 cm br., 0,6 cm t. 40 gr. - 9) En fladehugget asymm. flintsegl med gnidemærker på ryggen og tydelig glos s efter brugen på
begge sider ved æggen. 12,6 cm L, 3,6 cm br., 0,5 cm t. 50 gr.- 10) En usleben, svær,
bredægget retøkse. Der ses skorpepletter ved nakken. 16,9 cm L, æb. 6,8 cm, ni.
3,5 x 2,7 cm, stt. 2,9/4,4 cm, 400 gr. -11) En usleben, svær, bredægget retøks e. Der ses
skorpepletterpånakken.l5,0 cm L,æb. 6,4cm,ni. 3,0 x 2,6 cm,stt. og stbr. v. nakke og
æb. 280 gr. - 12) En usleben, svær bredægget huløkse. 15,3 cm L, æb. 6,8 cm, ni.
3,2 x 2,3 cm, stt. og stbr. v. nakke og æg. 320 gr. - 13) En usleben, svær, bredægget
retøkse af flint. Der ses skorpeplet på nakken. 14,6 cm L, æ b. 6,7 cm, ni. 3,0 x 2,2 cm,
stt. og stbr. v. nakke og æg. 270 gr. -14) En usleben, svær, bredægget huløkse. Den er
groft tildannet og på stykket ses skorpepletter. 13,5 cm L, æ b. 5,6 cm, ni. 2,8 x 2,2 cm,
st t. 2,717 ,O cm, stbr. v. æggen. 200 gr. -15) En usleben, svær(?), bredægget retøks e. 12,2
cm L, æ b. 5,3 cm, ni.2,3 x 1,5 cm stt.l,9/5,6 cm, stbr. v. æggen. 125 gr. -16) En usleben,
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svær, bredægget retøkse. Der ses skorpeplet på det ene æghjøme. 13,3 cm 1., æ b. 6,0
cm, ni. 3,0 x 2,3 cm, stt. 2,7/4,5 cm, stbr. v. æggen. Skævhedsvinkell76°. 235 gr. -17)
En usleben, svær, bredægget retøkse. Der ses prikhugning på nakken. 12,0 cm 1., æb.
4,8 cm, ni. 2,3 x 1,8 cm, stt. 2,114 ,3 cm, stbr. v. æggen. 105 gr. - 18) En usleben, svær,
bredægget retøks e. Der ses prikhugning pånakken.l3,0 cm l.,æb. 5,7 cm, ni. 2,7 x 2,1
cm, stt. 2,3/3,0 cm, stbr. v. æggen. 155 gr. -19) En tynd bladet, tyknakket tværøks e. Den
er sleben på alle 4 sider. Æggen er opskærpet og øksen har været brugt. 8,6 cm l., æ b.
3,7 cm, ni. 2,0 cm, stt. 1,5 cm.- 20) En usleben, buttet retmejsel af flint 13,8 cm 1., æ b.
1,3 cin, ni. 1,9 x 1,9 cm, stt. og stbr. begge 2;2/6,5 cm. 125 gr.- 21) En usleben, buttet retmejsel15,6 cm 1., æ b. 1,5 cm,ni. 2,0 x 2,0 cm, stt. og stbr. 2,4/6,5-7,0 cm. 85 gr.- 22) En
usleben, buttet retmejse1.11,5 cml.,æb. l,5 cm,ni 1,9 x 1,4 cm,stbr. og stt. henh.l,9 og
2,115,0 cm . 65 gr. -No. 10-11, 14 og 16-20 er af danien, resten af senorrflint
12
) Fundet fig. 5 er fremkommet i 1943 ved opbrydning af sten på Petersminde, Trige
sogn (sb. 32- NM A 39.74547). De lå ca. 0,5 m dybt i sort jord. Fundet består af tre
stærkt forvitrede forarbejder til simple skafthulsøkser af grønsten. Skafthullerne er
endnu ikke påbegyndt. Stykkerne vejer tilsammen 4,35 kg (fra l ;l til1,7 kg), de er 18. 21 cm lange, 6,0-7,5 cm brede og 5,5-7,0 cm tykke.
13
) Kortet fig. 3omfatter følgende depotfund: A med skeformede skrabere l) Snostru p,
Snostrup sogn (privateje) 4 stk. f. sammen på en skråning ned mod en mose.- 2) Årby, Årby sogn (NM A 10.763) 3 stk. f. ved kanten af en lille mose. - 3) Kassemosehuset, Ulkestrup, Undløse sogn (KAM 3387, a-c) 3 stk. f. sammen- 4) Skippinge, Vallekilde sogn (NM A 15.112-28) 10 stk. samt 7 segle,f. sammen i en mose. -5) Dåsen, Tranebjerg sogn (SMT u. nr.). Depotfund afl6 stk., 3 segle, to hele og en fragm . flintdolk
(type l). - 6) Antvorskov, Slagelse Set. Peder sogn (NM 22.158) 2 stk. f. sammen i en
mose. - 7) Bækketoft, St. Heddinge ldsg. (STE u. nr.) 3 stk. f. sammen. - 8) Mandehoved, St. Hedinge ldsg.(NM A 25.048-50) l stk. og 2 dolke (type II/VI) f. ved siden af
hinanden ved en større sten, udenom hvilken der lå en bunke spåner.- 9) Stevns (NM
A 6207 og 6693) 9 stk. ,f. sammen. -10) Gjerå, D ronningelund sogn (NM A 12.528-29)
8 stk., 22 segle, 29 dolke (en type V, resten type VI), 2 spydspidser, 10 flintstykker med
retouche og ca. 100 afslag. F. sammen i en lille fugtig lavning. De varanbragt tæt sammen og stillet på kant. <-11) Sparkjær Mark, Nr.Borris sogn (NM A 5003) 3 stk., f. sammen ved grøftegravning.- 12) Tindstrup Mose, Flynder sogn (s b 175 , NM A 41.38794) 5 stk., 2 segle og l flække, f. v. tørveskæring i en lille mose (muligvis del af større
fund) . B. Mandelformedeflintstykker: l) Hesselbjerg, Blistrup sogn (sb. 86, NM A
49.677) 4 stk., fundet tæt sammen. - 2) Viberup, Tårnby sogn (NM A 18.724-32 og A
19.235) 10 stk. , f. tæt sammen 2 spadestik dybt. 3) Magleby, Magleby sogn, (NM A
22.041), l stk.,f. indtil to dolke og en ildsten. -4) Ålegårdsmosen ,Skræm sogn (NM A
4149-54 og A 4174) 7 stk., f. sammen i mosen. Del af større, splittet fund. - 5) Gøttrup,
Gøttrup sogn (NM A 37.907-18) 12 stk., til både dolke og segle. - 6) Nibe, (NM A
24.036) l stk., f. sammen med mange andre. -7) Holme Strand, Dråby sogn (NM A
25.876) l stk., f. sammen med en del andre råt tilhuggede flintstykker.- 8) Brundby
Tranebjerg sogn (NM A42.812-13) 2 stk. (til segle),fundet underteltformet bygning.9) Torpelund, Bregninge sogn (NM A 6860-63), 4 stk. samt planke, f. samlede på lav
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skråning. 10) Svendsmark, Stege ldsg. (NM A 4937-38) 2 stk., f. sammen ved mergelgravning. -11) Dybsø Fjord, V. Egesborg sogn (NM A 13. 491-636, A 13.838-99, Herlufsholm 993). Mere end 200 stk., f. i den lave forstrand, eller et stykke ude i vandet på
4 forskellige steder. De tre steder lå flintsagerne i bunke med 40-45 stk., liggende i
flere lag ovenpå hinanden. Bunkerne lå i 2,75-4,0 m's indbyrdes afstand, 4. sted lå 9
stk. spredt på et 4m 2 stort område. Litt.: Th. Mathiassen o.a.a. 1934.- C. Simple skafthulsøkser ajgrønsten: l) Ravnsholte, Blovstrup sogn (NM A 8295-8302) l forarbejde
til simpel skafthulsøkse, l forarbejde til Hagebyhoga-økse samt 6 flintøkser. F. sammen i banke. Litt.: K. Ebbesen o.a. a. 1975 fig. 190- 2) Aldershvile, St. Magleby sogn
(privateje) 2 simple skafthulsøkser, den ene ej færdig. F. sammen v. brøndgravning.3) Tuse Næs, Tuse sogn, (NM A 25.815-19) l simpel skafthulsøkse og l flintøkse. F.
under en sten. - 4) Årslev Mose, Hørning sogn (NM A 41.014-19) l forarbejde til skafthulsøkse og 5 flintøkser. F. sammen i mosen.- 5) Petersmind e, Trige sogn, se note 12.
- 6) Garnmelby Mark, Stouby sogn (NM A 10.995-97) 3 forarbejder til simple skafthulsøkser. F. sammen i en mose. - 7) Råsted, Råsted sogn, (sb. 121- HOL u. nr.) 3
simple skafthulsøkser, f. sammen i rent sand ved gravning afkartoffelkule.- 8) Nørremose, V. Nebel sogn (KMK 3398-3400) 2 tapkiler og en simpel skafthulsøkse. F. v.
pløjning. - 9) Gammelskov, Agerskov sogn (sb. 123 -privateje) 2 simple skafthulsøkser, f. ved tørveskæring.
14
) Henholdsvis Aalborg Historiske Museum no. A 634, a-i, A 905, A 457 og 1527 a-p.jvf. C. J. Eecker o.a.a. 1951.
15
) G. Ekholm, Studier i Up p lands Bebyggelseshistorie 1915 og K. Ebbesen, Kuml1980,
fig. 6.
16
) B. Magnus og B. Myhre, Norges Historie l, 1976 fig. 91. -A. W. Brøgger, Stavanger
Museum, Årshefte 1911 s. 32 ff, fig. 8-10.
17
) S. Lindquist, Medd. från brebro Llins Museum V, 1912 fig. 35.- Th. Petersen, Oldsaksamlingens Tilvekst, Trondhjem 1934, s. 32 ff fig. 13.- Jvf. tillige: H. Arbman, Hallands Forntid, 1954 fig. 27-28, H. Gjessing, Ragalands Stenalder 1920, s. 66 ff. - H.
Gjessing Oldtiden VII, 1915 s. 21 ets.- A. Bjørn, Universitet Oldsakssam 1ings Års bo k
I, 1927 s. 56 ff.- G. Gjessing, Norges Stenalder 1945,s. 408 ff. -A. W. Brøgger, Bergens
Museums Årbog 1907 s. 87 ff. - L. Kaelas, Fynd 1967 s. 79.
18
) Jvf. note 15-17.
19
) P. V. Glo b, Norske Skiferøkser i danske fund, Årbøger for nordisk Oldkyndighed og
Historie 1939 s. 296 ff.- Depotfundet fra Sulsted dateres af G lob til yngrejættestuetid,
men må efter de senere undersøgelser afbondestenalderens økser om dateres til den
tidlige dolktid. De to økser er typiske "Vestlandsøkser", så de er utvivlsomt fra N arge.
Derimod er der grund til at være mere forbeholden overfor de øvrige anførte økser.
Et stykke (no. 5) fra Nørhalne, Biersted sogn, der efter P. V. Glob skulle ligne en
Vespestadøkse af kieselskiffer, er således tildannet "ikke af skiffer, men af en [orkislet, tæt bjergart, antagelig mergelsten" (magister Søren Floris harmed storvenlighed
foretaget den mineralogiske bestemmelse af denne og de øvrige nedenfor omtalte
økser). På samme måde er en bjergartsøkse fra Grav lev-storkisten (n o. 8) heller ikke
tildannet af kieselskiffer, men af "forkis1et bjergart, bestående afvekslende lag af! er
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og yderst finkornet kvartssand". Den tilhører ikke nogen klar sydnorsk stenøksetype.
- Det skal understreges, at det er sandsynligt, at de af P. V. Glo b publicerede stenøkser er mellemskandinaviske udvekslingsstykker, men den fornødne dokumentation - enten i form af en mineralogisk bestemmelse eller en sikker arkæologisk
bestemmelse,- mangler. I forbindelse med disse økser bør nævnes en ligende miniatureøkse fra 'Skod borg Gård, Gudum sogn i Vestjylland (NM A 41.412, 7,0 cm 1., æ b.
2,2 cm, ni. 2,2 x l ,l cm, stt.l,3/4,0tynd/tyknakket). Den eriavet af"cementsten" med
korn formentlig af vulkansk aske og er sandsynligvis lavet af cementsten fra den
eocæne lagserie, som er blottet i Limfjordsområdet Dette stykke synes således at
være af lokal nordjysk fabrikation.
Pilespidsen (som opbevares i privateje) er fundet på "Hedegården" i Strandby sogn.
Den fremkom ca. 35-40 cm dybt, uden forbindelse med andre sager. Den er 5,8 cm 1.,
men spidsen er afbrudt. Den har fladtovalt tværsnit, skafttungen dog rektangulært,
stt. 0,6 cm, stbr. 1,6 cm, skafttungen ~r 1,0 cm lang og ca. 0,5 cm bred. -En lignende
skifferpil stammer fra Egens på Djursland (A 31.529). Den skal være fundet i en lille
gravhøj. Herudover kender forfatteren ktm en yderligere dansk skifferpil, fremkommet i en jættestue på Bornholm (P. V. Glo b, Danske Oldsager 1952, nr. 314).
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Dalsgaard Hovedgård, Vive sogn.
Fra Himmerland og Kjær Herred 1981, s. 25., ill.
Fra sygehus til Rosengård. Ved indvielsen af kunstpavillonen "Rosengården" i ejendommen Søndergade nr. 20 i Aalborg. 11. okt. 1981. 4 s., ill.

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1980-1981.
Ved bibliotekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske Landsbibliotek.
Fortegnelsen omfatter litteratur, som er udkommet i 1980-1981, suppleret med enkelte
titler fra tidligere år.
I tilknytning til sidste års liste "Et udvalg af stamtavler og anden slægtslitteratur" vil
sådanne stamtavler fremover blive anført under det sogn, "stamfaderen" boede i.
Artikler i Fra Himmerland og Kjær Herred er ikke medtaget. Periodiske publikationer
medtages kun første gang, de udkommer.
Det Nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelser om manglende titler.

lfimmerland og Kjær Herred i almindelighed.
Andersen, Else Marie: De jyske fiskerierhverv ved indgangen til 80'erne. Af Else
Marie Andersen m. fl. Aalborg Universitetscenter/Sparekassen Nordjylland, 1981.
268 sider, illustreret.
Andersen, Knud Erik: Limfjorden. Fjord og fiskeri. Gad, 1981. 32 sider, illustreret.
Barn af Himmerland Il. Red.: Martin Ejerring m. fl. Lions Clubber i Himmerland,
1980. 176 sider, illustreret.
Bjerg-Posten. Medlemsblad. Lokalhistorisk Forening i Frejlev, Nørholm, Sønderholm
Sogne. 1977- . (Årbog).
Brems, Mogens: Danmark til søs. Nyt Nordisk Forlag, 1980. Bind 3 (376 sider, illustreret+ l tavle). (Heri 100 sider om Limfjordsområderne).
Byrja/sen, Inger: Røveren Ole og andre sagn. Sesam, 1980. 103 sider, illustreret.
(Danske Folkesagn, 2: Nordjylland).
Ebert, Jan: Limfjorden bliver man aldrig færdig med. {Båden i Dag, 1980: 6, s. 30-33 +
64-65).
E/sam. P/an/ægningsafdelingen: Kort fortalt om kraft/varme-produktion i det jyskfynske område. 1979. 24 sider, illustreret.
E/sam. Planlægningsafdelingen: Udvidelsesplan 1980. 1980. Bind 1-3 (32 + 10 + 25
sider), illustreret. (Heri planerne for "N ordjyllandsværket").
Estvad Petersen, Steen: Danske herregårde. Bygninger, haver, landskaber. Selskabet
for Bygnings- og Landskabskultur (Nordisk Boghandel), 1980. 458 sider, illustreret
+ 4 kort.
Fredningsstyrelsen: Forsøgskortlægning af råstoffer, fase 2 - Sdr. Tranders. 1981.
77 sider, illustreret+ l tavle. (Råstofkontorets Kortlægningsserie, 2).
God kunst gør rig hverdag. 33 nordjyske billedkunstnere. En mangfoldighed af udtryk,
der meget gerne vil bruges. Red.: Yan ro. fl. Billedkunstnernes Forbund (BKF-Nord)/
Dafolo, 1980. 80 sider, illustreret.
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Gommesen, A.: Hvad man ser fra toget. Genoptryk (fra 1906-1907). Bent Carlsen, 1980:
Bind 8: Aarhus-Frederikshavn. Ved H. RosendaL 23 sider + 2 tavler. -Bind 10:
Lunderskov-Esbjerg, Esbjerg-Holstebro, Holstebro-Langaa, Hobro-Løgstør samt
Bramminge-Vedsted. Ved H. RosendaL 32 sider+ 2 tavler.
Hartoft-Nielsen, Peter: Den regionale erhvervs struktur- og beskæftigelsesudvikling.
Arbejdsnotat, 8: Bilag. Lavindkomstkommissionen. Sekretariatet, 1980. 46 sider.
183 danske kunsthåndværkere. Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning,
1980. 110 sider, illustreret.
Indretning af konserveringsværksted for Nordjyllands Amt GR IV & KH IV. Det
Kongelige Danske Kunstakademi. Konservatorskolen, 1980. 130 sider, illustreret.
Institutfor Center-Planlægning: Analyse af landsbybutikker. Landsbykommissionen
(DBK) , 1980. 182 sider. (Arbejdsrapport).
Jerk, Flemming: Herregårde i Danmark i tekst og billeder. Gyldendal, 1980. Bind 2
(387 sider, illustreret): Jylland.
Kidde, Kirsten Zinn: Ture i Vendsyssel og Hanherred fra Dansk Folke-Feries feriecenter i Rødhus Klit samt lidt om landsdelens landskabs- og kulturhistorie. Dansk
Folke-Ferie, 1981. 35 sider, illustreret+ Bilag (Litteraturliste).
Kolding, Jon Jen sen: En ny danmarksbeskrivelse 1594. Wormanium, 1980. 141 sider,
illustreret.
lbr: Fattig-firserne og det skæve Nordjylland. (Danske Kommuner, 1980: 25, s. 18-22).
(Om erhvervsliv og regionplanlægning) .
Limfjordskomiteen: Recipientkvalitetsplan for Limfjorden. Viborg Amtsvandvæsen,
1980. 31 sider+ 6 tavler.
Linder, Bernhard: Slotte, herregårde og palæer i Danmark. Thorsgaard, 1980. 463 sider,
illustreret.
Lokalhistorisk filmvejviser. Red.: Ole Brage. Bibliotekscentralen, 1980. 245 sider.
Marling, Gitte: Arbejdsnotat Af Gitte MarJing & Erik Hannibal Knudsen. Arkitektskolen i Århus, 1979. Bind 1-3 (204 + 68 + 48 sider), illustreret. (Om Nordjyllands
Amts arbejde med regionplanlægning).
Monrad Møller, Anders: Fra galeoth til galease. Studier i de kongerigske provinsers
søfart i det 18. århundrede. Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet, 1981. 223
sider, illustreret. (Årsskrift).
Mose, Peter: Restriktioner for regionplanlægningen. Eksemplificeret ved regionplan
Nordjylland. Af Peter Mose m. fl. Aalborg Universitetsforlag, 1980. 160 sider.
(Serie om offentlig Planlægning, 10).
Muus Pedersen, J.: Søndenfjords. Wøldike, 1980. 154 sider, illustreret. (Om jagtoplevelser i Limfjordsområdet).
Møller Nielsen, Frede: "Her gav slægter møde, til sandet lagde mig øde". (Aalborg
Stiftsbog, 1979, s. 50-58). (Om kirketomter i Vendsyssel).
Nordjyllands Erhvervsråd: Egnsudvikling i Nordjylland. Egnsudviklingsstøttens fordele i praksis. Ny udgave. 1978. 24 sider, illustreret.
Nordjyllands turisme. Af Anders B. Henriksen m. fl. Nordjyllands Amtskommune/
AUC, 1980. Bind 1-4. (Serie om Offentlig Planlægning, 4-7).
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Nordjysk grafik. Red.: Jørn Gynnerup Jensen m. fl. 1980. 32 sider, illustreret.
Post, Anders Høegh: Limfjorden har det hele; fra det blide til det barske. (Bådnyt,
1981 : 5, s. 28-31).
Rasmussen, Vigand Dann: Nørrejyske jembanebyer. Udvalgte problemer omkring
placeringen og befolkningsudviklingen 1850-1901. Universitetsforlaget i Aarhus,
1981. 144 sider, illustreret.
Regionplan Nordjylland. (Byplan, 1980: 2, s. 62-63) .
Sammenslutningen af Danske Småøer: Færge-støtteordningen af 13. 8. 1975. Dens
resultater og følgevirkninger. 1980. 24 sider, illustreret. (Rapport fra Småøerne, 2).
(Heri bl. a. om Livø og Egholm).
Sangbog DDS, Nordjyllands Distrikt. Tilrettelagt af Susanne Sloth Carlsen m. fl.
Det Danske Spejderkorps, Nordjyllands Distrikt, 1980. 148 sider, illustreret.
Schousboe, Karen: Bondedagbøger. Kilder til dagliglivets historie. Introduktion og
registrant. Etnologisk Forum/Landbohistorisk Selskab, 1980. 169 sider, illustreret.
(S. 79-100: Nordjylland).
Tang Kristensen, Evald: Danske sagn som de har lydt i folkemunde. 2. udgave. Nyt
Nordisk Forlag, 1980. Bind 1-8.
Uddannelsesinstitutioner over grundskoleniveau. Udskrift fra instituyionsregistret.
1980. Undervisningsministeriet. Den Økonomisk-Statistiske Konsulent (DBK),
1980. 270 sider.
Vang, Frits T.: Faldskærmsmand og sabotør. Berlingske. 1980. 176 sider, illustreret.
(Heri kapitel om Lundby Bakker).
Vejdirektoratet. Økonomisk-Statistisk Afdeling: Landsmodel for biltrafik. Tekniske
notater nr. 1-9. 1980. 223 sider, illustreret + 4 kort. (Heri specielle afsnit om
Nordjyllands Amt).
Vendsyssel Festival - gennem JO sæsoner. Under red. af Holger Axelsen m. fl . Vendsyssel Festival, 1980. 31 sider, illustreret.
Visitationsudvalget: Visitation. Bind 2. (Forslag til visitationsordning for lands- og
landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet vest for Storebælt. Redegørelse afgivet maj
1980). Sundhedsstyrelsen, 1980. 182 sider. (S. 99-134: Lands- og landsdelsfunktioner
på Aalborg Sygehus).
Aalborg Amts Gymnastik- og Idrætsforeninger. 1926-1976. 50 års jubilæum. 7. marts
1976. Red af Karsten Holm Jensen. 1976. 50 sider, illustreret.

Amtskommunale publikationer
Afstrømningsmålinger i Nordjyllands Amtskommune 1979. Det Danske Hedeselskab.
Hydrometriske Undersøgelser/Nordjyllands Amtskommune, 1980. 42 sider, illustreret + l tavle.
Cowiconsult: Kollektiv trafik , DSB - jembane og bybusser. Nordjyllands Amtskommune, 1979. 24 sider, illustreret.
Cowiconsult: Kollektiv trafik, interviewundersøgelse af udvalgte rutebilruter i Nordjylland i november 1~78 , notat. Nordjyllands Amtskommune, 1979. 29 sider,
illustreret.
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Det Danske Hedeselskab. Hydrometriske Undersøgelser: Nordjyllands Amtskommune, synkronmålinger i Trend Å 1979. 1980. 12 sider; illustreret + 5 tavler.
Fyhn, A .: Bevaringsinteresserne i 21 landsbyer i Nordjyllands Amtskommune. Udarbejdet af A. Fyhn og K. Gottlob. Nordjyllands Amtsråd. Amtsarkitektkontoret,
1981. 90 sider, illustreret + l kort.

Ibsen, Flemming: Jem- og metalindustrien i Nordjylland. En analyse af beskæftigelsen,
kvalifikationskrav, efteruddannelse, lærlingeuddannelse. Af Flemming Ibsen, Kjeld
Nielsen og Kurt Nielsen. Udgivet af Arbejdsmarkedsnævnet for Nordjyllands Amtskommune. Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut, 1980. 263
sider.
Nordjyllands Amtskommune: Bemærkninger til budget 1981. 1980. 240 sider.
Nordjyllands Amtskommune: Bevillingsoversigt 1981. 1980. 39 sider.
Nordjyllands Amtskommune: FJerårsbudget 1981-84. 1980. 113 sider.
Nordjylland (amtskommune): Regionplanlægning i Nordjyllands Amt. 1980. Bind
10-11, illustreret. (10: Planforslag. 101 sider+ l tavle- 11: Redegørelse. 168 sider,
illustreret).
Nordjyllands Amtskommune: Regnskab 1980. 1981. 80 sider + Bemærkninger og
bilag (231 sider).
Nordjyllands Amtskommune: Udbygningsplan for folkeskolen og fritidsundervisningen. Dec. 1980. Justering 80. 1980. 60 sider.
Nordjylland (amtskommune): Udbygningsplan 1979, for den prøveforberedende
enkeltfagsundervisning m . v. for voksne. Justering '80. 1981. 32 sider, illustreret.
Nordjyllands Amtskommune. Amtskonsulentenfor Folkeskolen: Elev- og klassetal m. v.
Folkeskolen, gymnasieskolen, friskoler og private grundskoler 1980-1981. 1980.
61 sider.
Nordjylland (amtskommune). Amtsvandvæsenet: Rapport over forsøg med anvendelse
af græskarper til grødebekæmpelse i Nols Sø 1978/79. 1980. 49 sider, illustreret
+ 3 tavler.
Nordjylland (amtskommune). Amtsvejvæsenet: Skolebørns trafikvaner. Trafikanalyse.
1980. 45 sider, illustreret.
Nordjylland (amtskommune). Amtsvejvæsenet: Stiplanlægning i Nordjyllands Amtskommune. 1980. Bind 1-2. (Oplæg til stiplan + Redegørelse). 71 + 65 sider.
Nordjyllands Amtskommune. Teknisk Forvaltning. Amtsvandvæsenet: Badevandet
1980. 1981. 63 sider + bilag.
Profylaksegruppen i Nordjyllands Amt: Alkohol, medicin, narkotika misbrug. Nordjyllands Amtskommune, 1980. 20 sider, illustreret.
Uddannelsesnøglen for Nordjyllands Amt 1981. Udgivet af Arbejdsformidlingen og
Nordjyllands Amtsråds Undervisnings- og Kulturudvalg. 1981. 74 sider.
Voer Å vandsystem. Nordjyllands Amtskommune. Amtsvandvæsenet, 1979. Bind l
(32 sider + tavler).
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Enkelte lokaliteter
Arden
Arden Kommune: Arden vejviser 1979,1980. Officiel adressebog for Arden Kommune. Mostrup, 1979-1980. Forskellig paginering, illustreret.
Biersted
Kvist-Jensen, Irma: Vildmosen brænder. Gyldendal, 1981. 94 sider, illustreret.
(Dingo-Bøgerne). (Letlæsnings-børnebog om Store Vildmose).
Viborg Slægtshistorie: Slægten Lentz. Heinrich Daniel Ferdinand Lentz, 1827-1904,
husmand på Nørre Halne Hede i Biersted Sogn, og hustru Marie Elisabeth Henriette
Gertrude Wacher, 1839-1906, og deres slægt. 1979. 188 sider.
Binderup
Thorvildsen, Elise: Borremosedage. (Side 43-52 i: Kammerat Glob. Wormanium,
1981).
Brovst
Brovst Kommune: Brovst vejviser 1981. Officiel adressebog for Brovst Kommune.
Mostrup, 1981. Forskellig paginering, illustreret.
Johansson, Ketty: Landboreformerne i Danmark 1758-1810 og Bratskov Hovedgård
1784-1810. Af Ketty Johansson og Ulla Thomasen. Aalborg Universitetscenter.
Institut for Samfundsudvikling- og Planlægning (Aalborg Universitetsforlag), 1981.
237 sider+ 2 tavler. (Studenterrapport).
Hadsund
Hadsund Kommune: Hadsund vejviser 1981. Officiel adressebog for Hadsund
Kommune. Mostrup, 1981. Forskellig paginering, illustreret.
Hals
Hals Kommune: Hals vejviser 1979, 1980, 1981. Officiel adressebog for Hals Kommune. Mostrup, 1979-1981. Forskellig paginering, illustreret.
Hoffer, Leif: Hou- spillet om en by. (Blød By, 1980: 10, s. 4045) .
Aalborg Havnevæsen: Hals Barre. Rapport over undersøgelse vedrørende uddybning, besejlingsforhold m. v. 1980. 558 sider, illustreret+ 10 tavler.
Hobro
Gliickstad Kristensen, J.: Hobro Bibliotek 75 år. Hobro Bibliotek, 1980. 19 sider,
illustreret.
Kristensen, Kurt: Ungdomsgaranti- uddannelsesgaranti. Hobro Kommune. Undervisnings- og Kulturforvaltningen, 1980. 25 sider, illustreret.
Lovns
Cowiconsult: Sundsøre Kommune, kollektiv trafik. Undersøgelse af betjeningen
og forslag til lokalt busnet. Sundsøre Kommune, 1980. 52 sider. (Heri også om
færgeruten Hvalpsund-Sundsøre).
Løgstør
Pedersen, Knud Erik: Puslingelandet Gyldendal, 1977. 272 sider. - Fra asken.
Gyldendal , 1980. 252 sider.
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Nibe
Dodt, Beatus: Apothekeren i Nibe. Ved Johs E. Tang Kristensen. Sparekassen
Nordjylland, 1977. 22 sider, illustreret. (Novelle fra Illustreret Tidende, 1862: 145).
Sejlflod
Johansen, Henry: Folkeminder fra Sejlflod. Ved Poul Erik Kristensen. Lokalhistorjsk Forening for Sejlflod Kommune., 1981. 48 sider, illustreret. (Nedskrevet
i første halvdel af 1930'erne).
Kristensen, Poul Erik: Forskellige byer - forskellige skæbner. Småpluk fra Sejlflod
Kommune. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune, 1980. 119 sider,
illustreret.
Lokalhistorisk Foreningfor Sejlflod Kommune, 1: Kilder. 1980. 24 sider, illustreret.
Nielsen, Jens N.: En jernalderboplads og -gravplads ved Sejlflod i Østhimmerland.
(Antikvariske Studier, 4, 1980, s. 83-102).
Sejlflod Kommune. Skoleforvaltningen: Forslag til skoleudbygningsplanlægning for
Sejlflod Kommunale Skolevæsen 1978-1990. 1979. 69 sider, illustreret.
Sejlflod Kommune. Socialudvalget: Udbygningsplan for de sociale og visse sundhedsmæssige opgaver 1980-85. 1979. 73 sider+ l tavle.
Sejlflod Kommune. Teknisk Forvaltning: Oplæg til kollektiv trafikplanlægning for
Sejlflod Kommune. 1980. 48 sider, illustreret.
Sønderholm
Therkildsen, Ellen: Her ligger rødbeden ikke bare ved siden af. Mord på St. Restrup
Højskole. (Politisk Revy, 1980/81. 390, s. 14-15).
Ullits
Slægtsarkivet: Slægten Aarup fra Ullits og Kallestrup; stammende fra "de Rinds
Herreds knaber" Jens Thomsen Aarup, 1809-1850. 1980. 266 sider + 20 tavler.
Veggerby
Nordisk Slægtsforskning: Slægten Bruun fra Veggerby Sogn (Hornum Herred). Om
Jens Christian Bruun, født 1828, og hustru, deres forfædre og efterkommere. 1980.
285 sider.
Øster Hornum
Godthåb-bogen 1980. 1981. Godthaab Borgerforening, 1980-1981.
Aabybro
Maltha, Kjeld: Biersted Kirke, Gjøl Kirke , Vedsted Kirke,Aaby Kirke. Registrering,
sikring og pleje af omgivelser ved fire kirker i Aabybro Kommune, Nordjyllands
Amt. Åbybro Kommune. Teknisk Forvaltning, 1980. 87 sider, illustreret.
Aabybro Idrætsforening 60 års jubilæum. Red.: Jens Dige. Aabybro Idrætsforening,
1980. 88 sider, illustreret.
Aabybro Kommune: Aabybro vejviser 1981. Officiel adressebog for Aabybro Kommune. Mostrup, 1981. Forskellig paginering, illustreret.
Aalborg
Andersen, Anne Birthe: Aalborg Teaters repertoire 1945-1977. Danmarks Biblioteksskole. Aalborg-Afdelingen, 1978. 18 + 372 + 145 sider.

Litteratur om Himmerland og kjærHerred 1980-1981

131

Andersen, Jane: Datalære i folkeskolen. Københavns Universitet. Datalogisk Institut, 1980. 117 sider. (Rapport, 80114). (Heri også forsøg fra Aalborg).
Arbejdererindringer. Kilder til Danmarks historie ca. 1860-1960. Red. af Inge
Jørgensen og Henrik Guldsø Nielsen. Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune,
1981. 96 sider, illustreret. (Erindringer fra Nørresundby).
Arbejdsgruppen vedr. Danmarks Bib/ioteksskole: Rapport fra Arbejdsgruppen vedr.
Danmarks Biblioteksskole. Rapport fra Finansministeriets tumusgennemgang.
Administrationsdepartementet, 1980. 83 sider + 15 bilag.
Brønd, Evald: 3 års driftserfaringer med solvarmeanlæg i Dansk Kedelforenings
kontorhus i Aalborg Øst. (Elektroteknikeren, 1980: 15, s. 358-360).
B ørneklubben Beatesmindevej/Hellevangen: Her bor vi. Eget forlag, 1980. 48 sider,
illustreret.
Christiansen, Kaj: E. Strøm Hansen A/S 50 år november 1980. E. Strøm Hansen,
1980. 9 sider + 11 tavler.
Danelund, Jørgen: Byen mellem to tårne - en montage. GMT, 1980. 44 sider.
(Pædagogisk Arbejdsmappe, 35). (Om Erling Kristensens roman).
Fa/sten, Knud: Noget om julemærker og velgørenhedsmærkater samt Aalborg
Kjøbstads Almindelige Understøttelsesforening. Eget forlag, 1979. 13 sider.
Jacobsen, Malthe: 1000 alkoholpatienter genundersøgt Alkoholklinikken i Aalborg
(FADL's Boghandel), 1979. Bind 1-2 (68 + 101 sider), illustreret.
Jensen, Carsten: Aalborg er cement og hårdt arbejde. Af Carsten Jensen og Erik
Svendsen. (Politisk Revy, 1979/80: 379, s. 11-14).
Jensen, Johs.: Friarealplanlægning i Aalborg Kommune. (Landskap, 1980: 4/5,
s. 98-99).
Jusiesen, Jul. P.: Slægtsbog for grosserer i København Jens Peter Justesen R. og
hustru Elisabeth Marie Justesen født Sauer: konsul Jørgen Justesen, Aalborg ...
Eget forlag, 1980. 79 sider, illustreret.
Kontakt & Kommunikationskatalog, oktober 1980, Aalborg Net-Avis, 1980. 27 sider,
illustreret.
Kyng, Morten: Klubarpejde og edb på Aalborg Værft. Rapportering fra DUEprojektets samarbejde med fællesklubben på værftet. AU/DA, 1980. 232 sider.
DUE-Notat, 14).
Lorentzen B e Iling, Dorte: Et relief på Vor Frue Kirkes vestportal i Ålborg. (Kristusfremstillinger. 1980, s. 3142).
Lønarbejderliv i nyere jorstadsmi(jøer. Af Anton Iversen m. fl. Aalborg Universitetsforlag, 1980. 710 sider, illustreret+ 10 tavler. (Serie om Offentlig Planlægning.
Studenterrapport, 9). (Om Kildeparken, Aalborg Øst).
Mænd og metal. Danske smede i første halvdel af det 20. årh. Aflnge Jørgensen m. fl.
Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune, 1981. 125 sider, illustreret. (Livsskildringer fra aalborgensiske smede).
Møller, Henrik Sten: Borgerglæder. (Bogens Verden, 1980: 9, s. 513-517). (Om
Medborgerhuset, Aalborg).
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Møller Knudsen, Bodil: Ved torv og havn i Aalborg. (Hikuin, 1981, s. 65-78).
Møller Pedersen, Georg: Kærby Grundejerforenings jubilæumsskrift 1955 - 25 1980. Kærby Grundejerforening, 1980. 32 sider, illustreret.
Nørr, Erik: Latinskolens programmer. Bibliografi og billedfortegnelse 1840-1903.
Danmarks Pædagogiske Bibliotek, 1980. 141 sider+ 17 tavler. (Heri om Aalborg
Katedralskole).
Stopinterviewundersøgelse A alborg 19. september 1979. Vejdirektoratet. ØkonomiskStatistisk Afdeling, 1980. 94 sider, illustreret.
Søberg, Erik: Fra Aalborg Søndagsskole til Aalborg Tekniske Skole 1805-1980.
Ålborg Tekniske Skole, 1980. 70 sider, illustreret.
Thaning Christiansen, Jorn : En undersøgelse af basale danskforudsætninger hos
elever ved efg-basisår på Aalborg Handelsskole. Af J om Thaning Christiansen m. fl.
Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse CErhvervsskolernes Forlag), 1979.
28 sider, illustreret. (Pædagogisk-Psykologiske Noter, 18).
Thiesson, Knud: Planlægning af Aalborg bykerne. (Byplan, 1980:5, s. 138-162).
Varvin, Sverre: Distriktspsykiatri i teori og praksis. Forskningsrapport. Aalborg
Universitetsforlag, 1980. 223 sider, illustreret. (Om Aalborg Psykiatriske Sygehus).
Vejregeludvalget. Projektgruppe 0: Bytrafik. Vejdirektoratet. Vejregelsekretariatet,
1980. 18 sider + bilag 1-7 (113 sider), illustreret. (Heri bl. a. om Aalborg).
Vil/adsen, Ole H.: Nordjyllands Kunstmuseum. Vi besøger et kunstmuseum. Gad,
1980. 36 sider, illustreret.
Vor Frelsers Kirke 1902-1980. Red. af Stig V. Jensen. 2. udgave. Vor Frelsers Sogns
Menighedsråd, 1980. 32 sider, illustreret.
Wendelboe, Poul: Papegøjegildet af 20. maj 1431. Uddrag af 550 års gildeliv. 1981.
52 sider, illustreret.
w/: Biblioteket er kommunens kulturelle instrument. (Danske Kommuner, 1981:12,
s. 18-19). (Interview mwd stadsbibliotekar Birger Knudsen om Medborgerhuset).
Aalborgs nye Medborgerhus. Spændende arbejdsplads- men der er også minusser.
(Kommunalarbejderen, 1981 :4, s. 6-7 + 24). (Interview med Preben Larsen om Det
Nordjyske Landsbiblioteks biblioteksbetjente og bogbuschauffører).
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Aalborg Universitetscenter. Institut for Vand, Jord og Miljøteknik: Regnvandsundersøgelser. Vandløbs reaktion på regnvandsafledning fra fælleskloakerede byområder. Miljøstyrelsen (DBK), 1981. 153 sider, illustreret+ bilag l-15 (83 sider).

Aalborg. Kommunale publikationer.
Hylleberg, Ulla: Forsøgsordning med idrætspolitik. Aalborg Kommunale Skolevæsen. Af Ulla Hylleberg m. fl . Aalborg Kommune. Skoleforvaltningen, 1980.
60 sider. (Heri også: 13-14 åriges fritidsvaner specielt m. h. t. idræt. 1979).
Skovfoged Laursen, Ib : Kriminalitet og samfund. Et arbejdshæfte for 8.-10. skoleår.
Udgiver: Aalborg Politi. Aalborg Kommune. Skoleforvaltningen, 197?. 37 sider,
illustreret.
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Statistisk Arbog for Aalborg 1980. Aalborg Kommunes Statistiske Kontor, 1980.
85 sider, illustreret + 3 tavler.
Aalborg Kommune: Årsbudget 1981 samt budgetoverslag 1982-84. 1980. Forskellig
paginering.
Aalborg Kommune. Magistratens 5. Afd.: Regulativ for Aalborg Kommunes vandforsyning januar 1981. 1981. 12 sider.
Aalborg Kommune. Parliforvaltningen: Forskellige projekttyper - færdige og på
tegnebordet. (Landskap, 1980:4/5, s. 100-105).
Aalborg Kommune. Planlægningssekretariatet. Statistisk Kontor: Bolig- og befolkningsprognose 1980-1994. 1980. 39 sider+ l tavle.
Aalborg Kommune. Skoleforvaltningen: Gravenshoved Kostskole. 2. udg. 1979.
112 sider.
Aalborg Kommune. Skoleforvaltningen: Praktisk arbejde som valgfag. 1980. 37 sider.
Aalborg Kommune. Skoleforvaltningen: Samarbejde i indskolingen. Pædagogisk
udviklingsarbejde. Hobrovejens Skole 1979-1980. 1980. 66 sider.
Aalborg Kommune. Skoleforvaltningen: Uddannelsesmuligheder i Aalborg - til
folkeskolens afgangsklasser. 4. rev. udg. Skolekontaktudvalget for Uddannelses- og
Erhvervsorientering i Aalborg, 1981. 98 sider, illustreret.
Aalborg Kommunes Ungdomscenter: Ungdomscentrets Aalborg Øst forsøg - halvårsrapport 1.8.1979-1.3.1980, 1980. 52 sider, illustreret.
Aalborg. Magistraten. 2. Afdeling: Nørresundby bykerne. 1981. Bind 2-3 (60+62
sider), illustreret.
Aalborg. Skoleforvaltningen: Indskoling-kontinuitet-sådan: udvalgsbetænkning om
indskoling. Aalborg. Kommune. Skoleforvaltningen/Børnehaveklasseforeningen.
1981. 56 sider, illustrret. (Skolernes Småbørnspædagoger. Særnummer, Januar 1981).
Aalborg. Undersøgelsesgruppen af J. maj 1978: Lindholmlinien. Sammenfattende
rapport. Aalborg Kommune. Teknisk Forvaltning. Stadsingeniørens Kontor, 1978.
51 sider, illustreret + 2 kort.

Aalborg Universitets Center:
Det Faglige Udvalg Vedr. en Midlertidig Psykologilæreruddannelse ved Alborg
Universitetscenter og Roskilde Universitetscenter: Indstilling til betænkning afgivet
af det faglige udvalg vedr. en midlertidig psykologilæreruddannelse. Roskilde
Universitetscenter, 1979. 32 sider.
Klaaborg, Ole: Aalborg Universitetscenter AUC . (Landskap, 1980:4-5 , s. 106-109).
Lonnroth, Lars: Aalborgmodellen - Modersmålsliirarutbildning fOr 80-talet. (Meddelelser fra Dansklærerforeningen , 1980:2, s. 154-164). (Om danskstudiet ved AU C).
MS 's informations-A VIS '80. Udgivet af Moderate Studenter, Aalborg Universitetscenter, 1980. 48 sider, illustreret.
Rusbog. 1979. 1980. 1981. Moderate Studenter, Aalborg Universitetscenter, 19791981.
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SR-håndbog AUC Marts 1981. Udgivet af Studenterrådet ved AUC. 1981. 82 sider,
illustreret.
STS- 5 års realpolitik. Sammenslutningen afTværpolitiske Studenterorganisationer,
1981. 34 sider, illustreret. (Heri også om AU C) .

Arlige publikationer:
Witt, Torben: Aalborg og fabrikkerne. Byvækst i 1890eme. Selskabet for Aalborgs
Historie/ Aalborgs Historiske Museum, 1980. 95 sider, illustreret. (Aaltiorg-Bogen,
1979/80).

Meddelelser fra styrelse og redaktion.
1981 afholdtes som tidligere 2 udflugter. På den store sommertur- søndag 14. juni- kørte
vi til Hald Hovedgård, hvor konsulent J. Jeppesen J ens en redegjorde for stedets historie
og hr. Erling Greve fortalte om anvendelsen af den gamle hovedgård. Efter frokosten
kørte vi over Dollerup Bakker til Viborg, hvor vi besøgte Sønder Sogns Kirke under
ledelse af rektor Løber. Turen afsluttedes efter kaffedrikning på Missionshotellet på
Viborg Stiftsmuseums Oldtidsområde Hvolris.
Den lille sommertur fandt sted lørdag 12. september. Den var udmærket tilrettelagt af
skovejer Bernhard Jacobsen, som vi dog ikke kunne formå til at fortælle om de steder, vi
skulle besøge. Svanemøllen i Svenstrup, Godthåb, Ridemandsmøllen, forbi Tinghøj og
Albæk til Hjedsbæk Mølle, Hylledals Mølle, der drejede rundt til ære for os, Højris
Mølle til Skivum krat, hvor der blev drukket kaffe og holdt generalforsamling. På hjemturen så vi Halkjær Mølle og Hule Mølle, og rektor Løber fortalte undervejs om de
steder, vi besøgte.
På generalforsamlingen, der afholdtes med postmester A. Kolle, Hals, som dirigent,
aflagde formanden, rektor Kaj Løber beretning om det forløbne år, og kassereren, sparekassedirektør S. Bugge Vegger, forelagde regnskabet. Begge dele godkendtes enstemmigt. Det samme gjaldt formandens forslag om at hæve kontingentet til kr. 60 årligt. Ved
valgene genvalgtes Bugge Vegger, Bek-Pedersen og Torben Witt og de to revisorer Karl
Madsen og Arne Pedersen. Til sidst foretoges bortlodning af bøger, skænket af Viggo
Madsens Boghandel, Aalborg.
Ved et senere styrelsesmøde konstituerede styrelsen sig med rektor Løber som formand, konsulent Bek-Pedersen som næstformand og sekretær, sparekassedirektør S.
Bugge Vegger som kasserer og museumsdirektør Torben Witt som redaktør af årbogen.
Som i tidligere år har Historisk Samfund i sæsonen 1980-81 deltaget i en foredragsrækketorsdagsforedragene - sammen med en række foreninger i Aalborg. Der har været afholdt 24 foredrag.
Som noget ganske særligt arrangeredes lørdag 24. oktober en ekskursion til Vikingeudstillingen på Moesgaard, Aarhus, hvor der var god tid til at se udstillingen. Efter middag
på Norsminde gamle kro gik det hjemad. Undervejs besøgte langt de fleste deltagere
Raasted Kirke nord for Randers, hvor rektor Løberfortalte om kirken og gennemgik de
berømte romanske kalkmalerier.
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Medlemmerne gøres opmærksom på, at kassereren har et lager af gamle årgange af årbogen liggende. De sælges til kr. 25 pr. stk.
Historisk Samfunds ledelse.
Rektor Kaj Løber, Aalborg, formand.
Konsulent F. Bek-Pedersen, Hobro, næstformand og sekretær.
Sparekassedirektør S. Bugge Vegger, Farsø, kasserer.
Museumsdirektør Torben Witt, Aalborg, redaktør.
Arkitekt M.A.A. Poul Brøgger, Fjellerad.
Skovejer Bernhard Jacobsen, St. Restrup, Aalborg.
Amtskontorchef Carl A. Larsen, Nørresundby.
Fru Valborg Larsen, Sulsted, Vestbjerg.
Seminarielektor Karl Nielsen, Ranum.
Overlærer Svend B. Olesen, Aalborg.
Overlærer Gunnar Rebstrup, Aalborg.
Forretnings- og redaktionsudvalg.
Kaj Løber, Birke A1le 3D, 9200 Aalborg SV, tlf. 18 02 06.
F. Bek-Pedersen, Nyvej 3, 9500 Hobro, tlf. 52 15 16.
S. Bugge Vegger, Sparekassen Farsø, 9640 Farsø, tlf. 6314 00.
Torben Witt, Aalborg Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg,
tlf. 12 45 22.
Karl Nielsen, Næsbyvej 7, 9681 Ranum, tlf. 67 6147.
Svend B. Olesen, Nr. Trandersvej 69, 9000 Aalborg.

Artikler og andet materiale vedrørende Årbogen bedes sendt til Torben Witt, Aalborg
Historiske Museum.

Sammendraget driftsregnskab
lil 1980 - 31112 1980
INDTÆGTER
Tilskud:
Kulturministeriet ... ........................................................................ . 5.200,00
Amt og Kommuner ...................................................................... .. 10.700,00
Pengeinstitutter .............................................................................. . 6.050,00
Samv. lokalhistorisk Forening ....................................................... . 5.000,00

- - - - 26.950,00

Medlemskontingent ........................................ ......... ....................................... .. 41.423,50
Salg af årbøger m . v...................................... .................. ................................. .. 11.489,50
Entre-indtægter ved udflugterne .................................................................... .. 3.294,15
44,76
Rente-indtægter, sparekasse og giro ............................................................... .
Overført fra foregående år (kasse ved årets begyndelse) .................................. . 7.933,58
UDGIFTER
Årbøger: trykkeriudgifter m. v....................... .............................. .. 55.560,00
Andre tryksager .............................................................................. . 1.448,50
Kuverter og porto ved forsendelse af årbogen ........................... .. 4.926,10

91.135,49

61.934,60
Leje af turistbusser ved udflugterne .................................. ............................. . 3.200,00
Telefon, kontorartikler ..................................................... ................................. 3.290,12
Andel i udgifter ved foredragsrække .............................................................. . 2.710,00
Rente m . v. af lån (kassekredit) ...................................................................... .. 1.389,04
Bestyrelsesmøder m. v.................................................................................. .... .
526,40
Beholdning ved årets s1utning, overføres til næste år ................................... . 18.085,33
91.135,49
På grund af kassererskifte har undertegnede revisorer d.d. gennemgået regnskabet og
konstateret, at bilagene stemmer med regnskabet og at kassebeholdningen er tilstede.
Aalborg, den 7. oktober 1980
Karl Madsen
Arne Pedersen
Undertegnede revisorer har d.d. revideret regnskabet for tiden fra l. okt.-31. dec. 1980
og gennemgået bilagene samt kontoudtog for indtægter og udgifter samt konstateret at
kassebeholdningen er tilstede.
Aalborg, den 2. september 1981
Karl Madsen
Arne Pedersen
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Status pr. 31112 1980
AKTIVER
Lager af årbøger, div. årgange, m. v. .......................... .......................................... 36.227,00
Kontingentrestancer (årbog udsendt i december) ......................................... 40.800,00
Beholdning ultimo december:
Postgiro-konto ................................................................... 12.762,13
Sparekassen Farsø........ ... .......................... ......... ............... 5.323,20
18.085,33
95.112,33
PASSIVER
Gæld til bogtrykkeri vedr. årbøger ................................................ .......... ......... 88.597,33
Gæld til Sparekassen Nordjylland.................................................................... 6.515,00
95.112,33

INDHOLD
Hilsen til J. Jeppesen Jensen. Af Kaj Løber .............................................
Hilsen til Johannes Evald Tang Kristensen. Af Kaj Løber.......................
Dalsgaard Hovedgaard. Af J. Jeppesen Jensen ........................................
Johan Adolph Rømers Tobakspibefabrik i Nørresundby
Af Johs. E. Tang Kristensen...................................................................
Offerfundetfra Suldrup i Himmerland. Af Klaus Ebbesen ....................
Johs. E. Tang Kristensen: Bibliografi................... ................ ......................
J. Jeppesen Jensen: Bibliografi...................................................................
Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1980-1981.
Af bibliotekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske Landsbibliotek .............
Meddel~Jser fra styrelse og redaktion ............ ............................................
Sammendraget driftsregnskab 1111980-311121980 ............................... .....
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