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Gårdmand Niels Kristian
Kristensen Mosbæks erindringer
fra Vesthimmerland ved midten af
1800-årene.
Ved Henning Henningsen
Som ung gymnasiast badjeg i 1928 min 77-årige morfar at nedskrive lidt om sin slægt og
om fol.keliv og folkeminder fra Himmerland i hans barndom. Hans erindringer fra en for
os så fjern tid vil sikkert være af interesse for kulturhistorien, hvorfor jeg lader dem
trykke her, selv om han aldrig fik dem færdigskrevet Teksten har jeg normaliseret, og i
parentes er indføjet smårettelser og forklaringer. Med notetællere har jeg henvist til
kommentaren (efter optegnelserne).
Min mors slægt har, så langt den kan føres tilbage, været bosat i Vesthimmerland, nærmere bestemt i Årsegnen, især i sognene Års, Binderup, Vonsild, Ullits, Ulstrup,
Skivum, Sønderup og Giver. Alle mændene har været gårdejere og i ældre tid fæstebønder.
Min morfar Niels Kristian (eller Kresten) Kristensen blev født i Mos bæk, en lille samling
gårde i Giver sogn, 19/7 1851, og blev 30/121874 gift i Store Binderup med min mormor
Mette Katrine Nie/sdatter, f. i St. Binderup 27/7 1853. Han overtog svigerfaderens gård i
St. Binderup. Selv om hans hustrus familie ikke omtales i disse barndomserindringer,
skal det dog nævnes, at hun var datter af gårdejer Niels Kristensen Overvad, f. i St.
Binderup 20/11 1819. Han døde sammesteds 1896. Han blev 1849 gift i Ulstrup med Ane
Nielsdatter, født i Lere (Ulstrup sogn) 1818 og død ca. 1893 i St. Binderup.
I morfars og mormors ægteskab var der IO børn, hvoraf min mor var det femte (Johanne
KristineMarie, f. 2/91881; 30/41910 gift med farver Jens Majland Henningsen, f. i Klov toft,
Hellevad s., Sønderjylland, 5/8 1881; han døde som farvermester i Nyborg 10/111955 og
hun i Fredericia 12/10 1959).
I 1905 fik morfar tilladelse til for sig og sine børn at føre navnet Mos bæk, som allerede
uofficielt var blevet båret af hans far og farfar, der sad på slægtsgården Mosbæk.
Han døde i aug. 1939 og blev således 88 år; hans hustru døde 5/2 1931 i Års.
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Fortælleren af disse erindringer, gd1: Niels Kristian Kristensen Mosbæk (1881-1939) og
hustru Mette Katrine Nielsdatter (1853-1931). -Fotos fra ca. 1900.

Min morfar var et lyst hoved og ville egentlig have studeret eller læst til lærer, men da
Iærerlønnen dengang var for sølle, måtte han efter sin fars råd hellige sig landbruget,
hvad der ikke havde hans store interesse. Han måtte nøjes med landsbyskoleuddannelsen og kom f.eks. aldrig på højskole. Han slugte alle bøger, han kunne få fat på, selv om
den normale indstilling i miljøet dengang udtryktes på følgende måde, hvis en blev fundet læsende i en bog: Har du ikke noget fornuftigt at tage dig til? Jeg husker endnu, at jeg
på hans bogreol fandt både Sakses Danmarkskrønike og Holbergs komedier. Blichervar
han også en elsker af, og ligesom han var han forøvrigt en stor jæger. Jeg tror også,
at Jeppe Aakjær og vistnok Johs. V. Jensen fra det nærliggende Farsø lå inden for hans
horisont. I særlig grad var han arkæologisk interesseret og meget betaget af Himmerlands m'ange oldtidsmindesmærker, hvoraf en del lå lige uden for døren. I nabolaget
fandtes Borremose, hvor den kendtejernalder-folkeborg og -landsby blev udgravet. Han
har også fortalt mig, at han var tilstede, da det berømte sølvkar blev udgravet i
Rævemosen i Gundestrup 1891. Forøvrigt har han desværre været med til at ødelægge
de mange høje på marken ved ukyndige udgravninger.
Min mor har røbet, at han i sin ungdom havde en poetisk åre, og selv om hans erindringer, som det tog ham overet år at skrive, på flere måder forekommer lidt primitive i sprog
og stil, hæver de sig af og til op i en højere sfære, ikke alene ved de mange lune sidebemærkninger, men især i geJlgivels e af samtaler, som er meget levende. I beretningen
om aftenen i hjemmet, hvor naboerne kommer sammepfor at fortælle, er der virkelig
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Fortællerens hustru
Mette Katrine Nielsdatter
som konfirmand
sidst i 1860'erne.
Efter datidens skik er
den unge gårdmandsdatter
klædt i sort silkekjole.
mindelser om Blichers E Bindstouw. Historien om Bette-Fanden (som dog ikke
nævnes ved navn) og hans bande, hvoraf det fremgår at røverne lige er blevet fanget, kan
han ikke have hørt som en samtidig historie i sit barndomshjem i 1850-60'erne, da banden blev fanget allerede i 1837, så den synes at være en sagnagtiglitterært tilrettelagt konstruktion på basis af de så kære, gængse himmerlandske røverhistorier. Her sporer man
virkelig et forfatterfysiognomi .
Interessen for sagn, folkeminder og historie har han sikkert arvet efter sin far, gårdejer i
Mosbæk Kristen (Kræn) Hansen med tilnavnet Mos bæk, f. i Mosbæk (Giver s.) 19/8 1819
og død sst. 12/8 1894. Han blev gift 24/10 1845 i Giver med Bodil Marie Nielsdall er, f. i
Morum (Vonsild s.) 8/10 1821. Hun døde i Mosbæk 13/5 1878.
Det må have været prægtige mennesker begge to. Skildringen giver indtryk af et harmonisk ægteskab og et storartet menneskeligt og pædagogisk forhold til børnene,- i alt var
der 11 levende drenge og piger. Der har været varme og kærlighed mellem forældre og
børn. Begejstringen for egnens sagn og overleveringer har været stor hos Kræn Hansen,
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Fortællerens svigerfar, gdr. Niels Kristensen Overvad, Store Binderup (1819-96) med to af
børnebørnene, Niels (f 1876) og dennes kusine Ane. Helt bortset fra det slægtshistoriske
giver et sddantfoto, medtaget som det er, et glimrende indtryk bdde af menneskene og deres
klædedragt. - Fot ca. 1880.

ligesom den forøvrigt synes at have været det hos de fleste himmerlændinge. Det var
øj~nsynlig hos ham, man tit samledes om aftenen for at høre og fortælle, mens børnene
gysende, men fascinerede hørte til. l hvert fald et af Kræn Hansens sagn- om spøgelset
der om natten ledsager den kørende bonde- er via en anden fortæller fra Giver, Jakob
Olsen, bleyet optaget i folkemindesamleren Evald Tang Kristensens store sagnsamling
Danske sagn (jfr. note 13). Intet under at denne interesse også smittede af på morfar.
Samtidig gives der flere steder udtryk for en næsten romantisk glæde over naturen og
dens stemninger, som man egentlig på forhånd ikke ville vente at finde hos den tids
bondestand med dens daglige slid for føden.
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Fortællerens forældre, gdr. i Mosbæk (Giver sogn) Kristen (Kræn) Hansen (Mos bæk), f i
Mosbæk 19/8 1819 og død sst. 12/8 1894, tilligemed sin hustru Bodil Marie Niels datter, f i
M orum (Vonsild sogn) 19181819 og død i Mosbækl3/51878. I erindringerneberettesforuden
om livet på egnen særdeles meget om lokale sagn. Om aftenen samledes naboerne hos dem i
gården og fortalte løst og fast, tilfryd og grufor de lyttende børn. En sammenligning i al
beskeden hed med Blichers E Bindstouw ligger ligefor. -Efter foto fra 1860'erne.

Jeg begynder først med min mor. Datoen (for hendes fødsel) kanjeg
ikke huske, men det var i året 1823 (l). Hendes forældre boede i M orum
(Vonsild sogn, Gislum hrd.) i en fæstegård, og hendes far lærte som
kyrasser i Horsens. Så kom han til Frankrig 1807. Der var han i 7 år under
Napoleon den store. Da han kom hjem, var han allerede en gammel
mand; han var 96 år, da han døde (2). J eg husker engang han besøgte os,
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at han gav mig et ur og en sølvbeslået pibe, der havde kostet 100 rigsdaler. Han fortalte også om sine bedrifter, som ikke alle er nævneværdige, bortset fra dette: Engang de red gennem Tyskland, blev han
meget syg og måtte lægges ind hos en bonde. Folkene var så gode ved
ham og vidste ej alt det gode, de ville gøre ham. Det var kalden (koldfeber), han havde; han rystede forfærdeligt, og så bedækkede de ham
med syv tykke dyner, og da han rystede dem af, tog de en gammel træharve og lagde den ovenpå for at holde dem fast. Der var han 18 dage.
De kunne ikke forstå hverandre, og hans hest fik ikke vand, men så
kom han til at sige: Fært drinken! - det kunne de forstå, og så fik den
vand. Da han så kom sig, blev han permitteret 1814 og kom hjem og
boede i Morum til sin død 1870.
Min farfar døde, da jeg var 6 år (3). Jeg har ikke nogen efterretning om
ham. Såvidt jeg erindrer, stammer han fra Brorstrupgård (Brorstmp s.,
Års hrd.), og min fars mor stammer fra herregården Rebstrup
(Søndemp s., Hornum hrd.). Hun havde tre brødre, som delte den mellem sig, og datteren kom til Mosbæk (Giver s., Års hrd.) (4). Hun døde,
før jeg blev født, så der har jeg heller ikke noget af i1_1teresse at fortælle.
Det eneste, jeg kunne tænke mig, er, at egnen var så propfuld af nisser
og trolde, at folk var bange for dem. Der var en kirke i Mosbæk, og
sagnet fortæller om denne, at den ejedes af et herskab på Rebstrup.
En søndag, de kørte derhen, var en bro, kaldet Bistebro, de skulle over,
overskyllet, og vandet stod så højt, at det nåede fra den ene bakke til den
anden. Så turde kusken ikke køre over den. Da blev herremanden vred
og sagde: Kør til, jeg vover hestene! Da de så kom ud på broen, sank
den, og de druknede, både folk og heste, og der er ikke bygget bro der
siden. Men om der har været bro der, kanjeg ikke bestemt sige, men det
er sandsynligt, da der er en forhøjet vej der -lige ud til åen - på begge
sider, og i den er der så mange store sten, som broen kan have været bygget af, så jeg tror sikkert, at den har været der (5). Men da det var sket,
skal kirken og alle de nybegravede være blevet flyttet til Sønderup
(Hornum hrd.), og der skal ligge en stor gravsten der, som også skal
være flyttet derover,- men det er kun et gammelt sagn med, at det er sket
(6). Men at der har været en kirke i Mosbæk, det er sikkert, for jeg kan
huske muren på en alens højde, samt hele kirkegården. Den var delt i to
dele: En firkant, ca. 20 alen på hver kant, og uden om den var der også en
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firkant, ca. 50 alen. Der var også en stor smuk altertavle, som ligeledes
skal være flyttet derover; men det passer vist ikke, thi efter det sagn, jeg
har hørt, skal den have været i Giver kirke (Års hrd.), men da der kom
en ny tavle i Giver - det kan jeg huske -, købte Søren Gundersen i
Mosbæk den gamle og satte den op i en gyde - gosled (gårdsled) -i gården, og den stod der i rriange år. Den var ca. 5 alen høj og ca. 3 alen bred,
og .efter et gammelt sagn skal den have været i Mosbæk kirke. J eg kan
huske, at denne tavle var udskåret med bogstaver over hele forsiden,
som var forgyldt over det hele. Om det var latin eller runeskrift, kanjeg
ikke sige, menjeg kunne i hvert fald ikke læse det. Mine forældre talte tit
om, at det var sært, at de ville have den smukke tavle til at stå der (7).
Nu går jeg over til mine forældres gård i Mosbæk. Den var på ca. 300
tønder land. Hver plet på den havde sit navn. Vi havde syv høje, og vor
nabo havde en høj, somjeg tager med, fordi den tit er med i historien.
Den kaldes Kathøj. Og så havde vi to høje, som kaldes Kirkehøje
(Kukkehøje?), og sagnet fortæller, at der i disse høje boede nisser, som
besøgte hinanden, og det måtte vel passe, for der var en sti imellem, og
den er vist kendelig endnu (8). Men nu må de vel være døde, for det ser
ud til, at den ikke har været befærdet i mange år. Den ene af højene er
kastet ud, og gravkamret taget, og nisserne var væk. Derimod fandtes
der nogle urner samt nogle figurer af bronce. Den anden høj er der
endnu, og når man en dag går op på den, og det er klart vejr, kan man
tælle 22 kirker. Er det en sommerdag i juli, når gyvelen står i blomst, så
er det det smukkeste syn, som man ikke engang kan beskrive.
-Derpå kommer vi til Bavnhøj, som også er kastet ud. Der fandt vi også
urner og spiralringe afbronce. Urnerne var ødelagte. -Så kommer vi til
Bavnknold; der fandt vi ikke noget. -Så kommer vi ned på marken til en
høj, som kaldes Berhøj. Den ville far ikke have kastet ud, for han var
kommet forbi den en nat og havde set to nisser med røde huer på, og der
var også mange, der havde hørt dem slå kister i l~s og rasle med
guldet (9). Ja, der var en, der havde hørt en sige: Tag mig min ske! og så
kunne han ikke tåle, de skulle forstyrres. Han var også bange for at de
skulle hævne sig, hvis han fornærmede dem, så det var bedst at have
fred med den slags, for så var der altid lykke i gården (10). -Vi går nu ned
til en anden høj, som kaldes Grøjhøj. Det var den rigeste på urner og
mange flintesten. Der var særlig en: Den var ca. 3 kvarter lang, men
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håndtaget manglede. Endvidere var der nogle på et kvarters længde.
Der kom en mand og købte dem; han gav l rdl. for.den store og 8 sk. for
de små. Det var nok alt for lidt. Jeg talte siden med den mand,
og han sagde, at han fik 10 rdl. for den store - det er 20 kr. -, de andre
høstede han 2 mark eller 63 øre for; men om det passer, ved jeg ikke.
-Så går vi ned til den næste, som kaldes Havrehøj, men der fandt vi
intet. Vi hørte dog bagefter, at manden, der kastede den ud, skulle have
fundet en lille knap, som han fik 7 rdl. eller 14 kr. for; om det er sandt,
vedjeg ikke. Det vi fandt blev sendt til København, og det fik vi 7 rdl. for
samt en takkeskrivelse.
N u er vi færdig med højene og kommer til marken, hvor hver plet havde
sit navn: Først de to agre, derpå kommer vi til Overtoft og Krogageren,
Langsig og de stribede blokke og Tværageren og de lange agre og
Agerbakke og toften, og så er der en grøft fra gården, som kaldes Sørens
rende. - Så var der ca. 150 tønder land, som også har hver sit navn.
Først Mølleeng, så Vejlbakkerne, Vejleng og Giverengen, Svømose,
Selleskrog, Havertoft, Studekæret, Skideneng, Våsen, Lillehave,
Tuekæret og Bromosen, som blev overdraget til min svoger Peter
Jensen. Så har vi Skjåldkæret, hvor der findes to render, som løber ned i
engen; de kaldes Sørens rende og den Grønne rende.
Der går en vej lige skrås over, den kaldes den Grønne vej, og den var ikke
altid god at færdes ad. Far fortalte, at engang, da han var dreng, skulle
han og en anden dreng op for at finde høvederne, og da de næsten var
ved Sønderup bro, kom der en dejlig gråbroget stud ud ad Smørup bakker (Brorstrup s.) ned mod dem. Den manglede mulen indtil øjnene
(11). Far sagde til den anden dreng: Så du den stud? -Ja, men denmangler hovedet neden for øjnene. Se nu kommer den ganske rolig lige mod
os, og så skal jeg give den ordentlig klø af pisken! - men far sagde:
Det må du ikke! Lad den gå! -Men så blev det sort for fars øjne, så han
ikke kunne se det mindste, skønt det var månelyst. Da de så kom hjem
til gården, kunne de se alt. -Det var en aften, da solen var lige ved at gå
ned, at far kom udenfor på en bakke- Svingelbakke kaldtes den-, og der
så han en rytter komme ridende ned ad skellet mellem vor nabo og os på
en sort hest og med et sort slag over skulderen. Så blev far stående for at
se, hvor han red hen, og han kom lige forbi ham og hen ad den nævnte
Grønne vej, og far syntes, at hovedet var væk neden for øjnene (12).
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Vi havde en hyrdedreng, som kom hen ad vejen; han mødte også
manden på den sorte hest. Far blev stående, til drengen kom, og spurgte
ham: Hvad var det for en ridende, du mødte? - Det ved a ett;
han kommer såtit.-Siger du noget til ham?- Nej, nu gør a ett, men de
første gange gjorde a.- Hvad sagde han så?- A tøtt han sagde god avten.
-Tøtt du, hesten havde hele hovedet?- N ej, a tøtt ett, det var for neden til
øjnene, men nu skal I se, når han nu kommer østen for folden, så rider
han tværs over kæret lige efter Skjoldhøj, og den vej var umulig for
nogen rytter at ride. Men sandfærdigt er det, for far har sagt det, og jeg
har aldrig mærket, at han har løjet, så han troede, at det passede.
Dengang kom naboerne tit sammen om aftenen. De drøftede alt og særlig spøgeri, som vi børn sad og hørte på med bange hjerte. Således var
det en aften, de sad og fortalte om spøgeri. Far fortalte, at da han kom fra
Nibe i aftes, blev det noget sent. Han kørte over Skivum hede(Års hrd.),
og han kørte langsomt. Der var så stille og månelyst, og han sad rigtigt
og frydede sig, men da han kom midt ud på heden, kom der en mand og
gik ved siden af det fjerne øg. Han var i gråt tøj og sagde ingenting.
Far spurgte så, om han ville op at køre, men så tog han til at løbe hen ad
vejen, så der blev en tåge, som om der havde kørt 16 vogne bag efter
hinanden; men han fornærmede ikke mig (13). -Ja, sagde Søren, der
sker mange underlige ting. Det var f.eks. i går aftes; vi var ved at få kreaturerne ind, og det blev noget sent. Da var der en stud, vi trak ved
hornene op og ned ad grebningen, en som vi ikke kunne finde bås til.
Så måtte vi slippe den og lade den gå, men i morges var den væk (14).
-Det var da mærkeligt, sagde Anders (15), men vi kom bort fra Skivum
hede. Det var for nogle år siden, at jeg kom den vej, da så jeg et mærkeligt syn. I ved nok, at der er en stenrøgel, der går tværs gennem den, og
jeg så mange ridende komme fra øst, og jeg hørte sværd klirre, og de
stod af hestene og bandt dem ved disse sten. Lidt efter hørte jeg en
susen, og jeg så en mørk stribe komme fra vest. Jeg syntes, det var krigs·
folk. De gjorde holdt lidt fra stenene. Jeg blev stående stille; men så
begyndte de at slås, ogjeg hørte, de slog klingerne mod hinanden, så det
sang over hele heden. Det så ud til, at de fra vesten drev de andre på
flugt. Så hørte jeg ikke mere (16). -Og sådan blev de ved med at tale om
spøgeri, og derpå om røvere den ganske aften. - Men så sagde Søren:
Det er ikke så slemt med spøgeriet, når man passer sig selv. Det var en
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aften i høst, da kom knarkvognen (17). I ved nok, at JensKalener flabvom, og han råbte: Vend om og smør! Men I kan tro, der blev en
rumsteren i gården! Han var dog så heldig, at han kom ind i stalden, og
der var kasselås for døren, og derfor kunne deJ:?. ikke komme ind.
Men den blev ved at rumstere mod døren og i hele gården en hel time,
men så forsvandt den, og da Jens kom ind, var han bleg som et lig, og
han svor på, at han aldrig skulle fornærme den slags ting mere, og jeg
tænker, han holder det!
Ja, sagde far, vi skal ikke spøge med, hvad der passer, men passe os selv,
så fornærmer det os ikke! Når vi nu tænker på disse røvere, der kører
omkring; de kommer ligeså godt midt om dagen som om natten og
binder alle folkene og tager alt, og så kører de og lader folkene ligge
bundne,- ja, de siger også, at når de kommer ind et sted, hvor moderen
er ene hjemme med sit spæde barn, og de ikke tror, hun vil sige dem,
hvor de har deres sølvsager, da kan de fyre kakkelovnen op, så den er
gloende, og lægge barnet derpå for at få hende til at bekende. Det er
forfærdeligt! - N u er de fanget, sagde Anders; han var sognefoged.
-Er det sandt?- Ja! De var kørende til Ersted (Årestrup sogn, Hornum
hrd .), og der havde den ene af røverne - han hed Gjærman - tjent.
De havde sat vagt udenfor, for at ikke nogen skulle slippe. Men manden
satte sig til modværge, og han var så kraftig, at de ikke kunne binde ham.
Så kom Gjærman og gav ham så mange knivstik i brystet, og så
genkendte manden ham og sagde: Hvordan kan du være mig så hård,
Gjærman? Det hørte pigen, og hun fik lejlighed til at spinge ud af vinduet og løb hen til naboens og meldte det- og så blev de fanget. Men de
måtte gennemgå tortur, inden man fik dem til at bekende. Da de så
havde bekendt, blev de to og to lænkede sammen og ført ud på landet
for at påvise, om de virkelig var skyldige. Der var to steder i Sønderup i
Giver pastorat, hvor der var gjort indbrud, og der gik de lige hen til et
stendige og tog en indretning, der var stukket ind mellem stenene, og
gik hen og åbnede dørene. De var her fra Lille Binderup (Binderup s.),
Nørager(Durup s., Gislum hrd.) og Stenild (Gislum hrd.) . De var allesammen gårdmænd. Det er ikke så mange år siden, St. Binderup
kommune fik bud om at modtage en mand, som var blevet benådet, og
sognerådet måtte til at undersøge protokollen for at se, hvem det vel
kunne være. Det var den sidste af hele komplottet, og det er måske ca.
30 år siden, han døde (18).
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Det var dagens emne: Tyveri og røveri, hekse og trolde, når de kom
sammen om aftenen, så I kan nok forstå, at vi børn var så bange, at vi
ikke turde gå ud alene, hverken dag eller nat.
Nu går vi ind i en nyere tid. Det førstejeg kan huske var, at fra den første
oktober (19) kom vi op kl. 5 morgen og arbejdede til kl. 7 aften med en
times middag, og så spiste vi til aften. Maden bestod af melgrød og
mælk og så den eftermad, vi havde levnet fra middagen. N år vi så havde
spist, skulle vi ud at skære hakkelse til ti heste, og dermed var dagen til
ende. Således gik det til jul. Lillejuledag Guleaftensdag) skulle der gøres
rent allevegne, og vi skulle være færdige til kl. 7. Så blev julelyset sat på
bordet, og Gud nåde den, der tog det af eller slukkede det; han eller hun
skulle dø, inden året var omme, eller der ville ske andre ulykker i
gården (20). N år vi var vaskede og pyntede, gik vi til bords. Allerførst fik
vi smørrebrød og varmt øl i en stor spølskål (spølkum, stor drikkekop
uden hank), som nok kunne rumme to potter, og deri kom en brødskorpe og lidt smør. Man drak alle af denne skål, men først skulle der en
snaps brændevin i den, før smagte øllet ikke godt. Når vi så havde spist
lidt brød og drukket en snaps til - og øllet selvfølgelig -, så læste far
evangeliet, og vi sang en salme. Derpå kom der to vældige karvandsfade (opvaske baljer), fyldte med svesker, blommer, gulerødder, og kød
var der også. Når vi så var færdige med det, kom risengrøden med smør
i. Derpå fik vi tørfisk med smør til, og så var vi færdige. Men nu kom det
bedste, særlig for os børn, thi så kom mor med forklædet fuldt af
pebernødder og uddelte 11/2 pægl til hver, både store og små. Nu kom
kortene frem, og spillet begyndte. Det fortsattes til kl. 12, - dvs. når vi
ikke spillede bankerot, for der var ingen kredit. Der var dog et råd, men
det var ikke behageligt, for vi skulle gå hen og bide i dørstolp en, så fik vi
20 nødder af hver, men det var en tung gang. Spillelysten var dog så stor,
at vi hellere ville dette end sidde og se på, - og de ville alligevel gøre nar
ad os. Sommetider listede vi os dog ud til mor, når vi mærkede, det gik
galt, og så hjalp hun os ud af forlegenheden en gang. Skete det anden
gang, gik det ikke an at komme, for så røbede hun os til far, og det var så
meget galt, syntes vi, for han var den værste til at drille os; men når mor
lovede at tie stille, så var vi så trygge, syntes vi. Da vi blev ældre, kom vi
på andre tanker, at når far eller mor vidste noget, så vidste de det begge
to. De kunne aldrig have hemmeligheder den ene, uden den anden
vidste dem også, og det kunne vi ikke forstå dengang.
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Juledagvar en højhelligdag. Den dag måtte vi ingenting bestille uden at
passe kreaturerne, og vi måtte ikke gå i byen, - da ikke før aften. Far og
mor tog til kirke; den dag skulle der ofres til præst og degn og puttes en
skilling i bøssen: 2 mark (lig 66 øre) til præsten og 24 skilling (lig 50 øre)
til degnen, en skilling (lig 2 øre) i bøssen. Vor frokost var fint brød,
flæsk, kød og pølse, samt varmt øl og snapser til (21).
Snapsen sad nemlig til højbords i de tider; men vi kan tilgive den ungdom, der på den tid levede, for da mine forældre var unge, lavede deres
forældre brændevinen selv, så de drak den omtrent, som vi drikker
mælk i vore dage. Men så kom der kongelig ordre, at de skulle aflevere
deres brændevinstøj; det kunne de så få godtgjort af staten. Men det
var en artikel, de nødig ville af med, og så lavede de deres brændevin
i smug. Så kom der ni kontrollører fra Nibe, som skulle finde det,
men de fandt intet. De truede med, at de nok skulle lære dem at udlevere det, men så skete der noget uventet. Lige nord for Skivum er der
store bakker, kaldet Ottebakker, og sagnet fortæller, at der boede en
kæmpe med sine ni sønner (22), som ikke altid var gode at have at gøre
med, og det måtte de stakkels kontrollører bekende. Da de kom ned
mellem bakkerne, kom Ottemanden og hans ni sønner ud og gennempryglede dem, så de knap kunne krybe eller gå. Nogle dage efter blev
alle Skivummænd stævnede til at møde i Nibe for at se, om de kunne
kende nogen af dem. Der havde dog ikke været nogen, de kendte.
Dog var der en, som slog så drabelig hårdt; han, mente de, havde været
med, men de turde ikke aflægge ed derpå, og så blev de frikendt. Men så
kom kontrollørerne igen, og hvor de fandt noget, tog de det, og ejerne
måtte betale bøder til op mod 200 rdl. Samtidig blev det forbudt at bruge
det til at brænde og lave spiritus. Der var dog nogle, der undgik faren og
lavede brændevin i smug, men så blev kontrollen så stor, at de måtte
opgive det, og tøjet blev forvaret i tørvemosen. De var bange, det skulle
findes (23).
Nu går vi tilbage til juledag. Til middag fik vi opvarmet suppe med kød
til, og til aften fik vi sødgrød med varm mælk eller øl på. Så var den dag
forbi, og vi skulle have dørene lukkede og alle ting forvarede, ellers var
de borte om morgenen, og kl. 5 skulle vi op, ellers var vi ikke sikre på at
sagerne var på deres plads (24). Vore egne piger ville også snyde os, og
dem kunne vi ikke lukke for. Så måtte vi ind lige til dem, og det var ikke
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altid så rart, og så måtte vi høre for det hele dagen, men når vi sagde:
Vi giver jer ikke en dans i aften! så fik vi fred. Der var nemlig legestue
(dans) hver Staffensdagsaften, og vi skulle med. Den tid var der dans ca.
hver aften, indtil nytårsdag var gået. Når så nytårsaften kom, skulle der
spises tidligt, og så skulle der skydes nytår ind (25). Vi samlede alle dem,
der havde geværer, og det gik ikke altid upåagtet hen. Der vankede tit
mange små sorte, som gik i benene, så de ikke ville lystre dem.
Der var ingen, der kunne komme tilrette, så hver kunne finde sine, men
nytårsmorgen måtte vi ud igen og skyde. Dengang var troen så stor, at de
blev vrede, hvis vi ikke kom, og troede, der skulle ske en ulykke i
gården. Så stærk var overtroen i det 19. århundrede, og endnu den dag i
dag er der overtro på vor egn.
J u len varede, til helligtrekongersaften var forbi. Så begynd~e vi så små at
tage fat, men det blev ikke rigtig til noget før kørdemise (kyndelmisse, 2.
febr.). I denne måned blev der ikke lavet middagsmad, blot en fin
melmad til hver og en kop kaffe med en knald brunt sukker til. Men når
kørdemise var forbi, så måtte vi igen tage fat. Denne aften var hellig, og
så var julen forbi. Men i denne måned lavede pigerne bal med karlene
(26). Det vil sige, hver pige tog en karl med, og så vår det om, hvem der
stod godt anskrevet hos dem, ellers fik han lov at blive hjemme. Til sådan et bal fik hver pige en tejne (madkurv) fuld af tillavet mad, samt fire
tællelys til at lyse salen op med, thi dengang kendte man ikke til petroleum eller gas eller den slags. Så købte de rom, brændevin og vin samt
kaffesager, og de lavede selv kaffen.' Vi mødte om aftenen kl. 6, og hver
pige mødte i sine træsko, beslåede med kobberkramper, som var blankpudsede. Dengang kunne det ikke slå til at gå i sko, - dem bar de.
De havde et par gode varme uldstrømper på. Den tid var det om at gøre
at have fødderne varme. Ak, hvor tiden dog er forandret! N u vil damerne have deres strømper så tynde som muligt, og således er det med hele
deres klædedragt. I mine unge dage var alle piger friske og sunde og
kunne arbejde i mark og eng tilligemed karlene, og de kunne gå med i
laden og svinge plejlen. Dengang var folk ikke bange for at lade datteren
og karlen følges ad på arbejde sammen, og sønnen og pigen. De var alle
lige, enten de var fattige eller rige.
Men nu kommer vi tilfastelav n. Så holdt karlene fest fra søndag aften til
tirsdag morgen, men når det så var forbi, måtte vi rigtig slide til påske.
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Om morgenen kl. 6 spiste vi davre, der bestod af øllebrød og spegesild,
hvis de havde nogen. Ellers fik karlene l 1/2 smøremellemmad hver,
drengene en mellemmad hver og pigerne 11/2, og bart brød for resten,
om de ville have mere. Til middag byggrynsgrød og stegt flæsk og hver
sin lod. Grøden kom ind i et stort fad, og et fad med mælk til grøden.
Sukker eller kanel og smør kendte man ikke til at bruge til nogen slags
mad uden til sødsuppe, og det fik vi aldrig,- det var da kun, når der kom
fremmede, og det endda kuli, når de var nær i familie. Året rundt fik vi
øllebrød til davre, undtagen højhelligdage, og til middag grød og flæsk
fire dage om ugen og madvælling (=sulevælling) eller kødsuppe to
dage og kærnemælksvælling en gang, og til aften melgrød omtrent hele
året igennem undtagen høj helligdage. Det var kosten hele året. Om søndagen fik vi sommetider kaffe, men ikke altid. Om påsken fik vi fint brød
og kød og flæsk. Påskemorgen fik pigerne og karlene fire kogte æg hver,
og drengene to og varmt øl. Så spillede vi om æggene med pigerne.
De kunne ikke spise så mange på en gang, sagde de; de ville spille dem
bort, og de tabte gerne. Vi kunne spise en 5-6 af dem påskemorgen.
Påskedag var vi i kirke, og så om aftenen til legestue. Tirsdag måtte der
arbejdes, og så gik det rask. Far sagde, at da vi havde haft så mange frihedsdage, måtte vi da være udhvilede, og vi sled, for hvis vi blev
bagefter, var det ikke far tilpas. Så fik vi ikke lov til at gå i byen, og gå
uden lov, det gik ikke an. Vi måtte spørge om at gå, og sagde han nej,
måtte vi blive hjemme. Der var ikke andet at gøre. Min bror (27) og jeg
fulgtes altid ad; var den ene hjemme, blev den anden også. Jeg kan ikke
huske, vi har gået uden lov mere end to gange. Det var om høbjergningen en søndag; vi rev i engen hele formiddagen, og da vi så havde
holdt middag, sagde far, at nu kunne vi pille barken af nogle grantræer
om eftermiddagen, og så gik han i byen. Da vi så havde pillet af et hver,
sagde bror, som var den ældste: Det er uret af far, at han vil forlange, at vi
skal arbejde, og han går i byen. Skal vi ikke også gå? Det blev vi enige
om, og vi gik ind og pyntede os. Så sagde mor: Men hvad tror I, far vil
sige, når han kommer hjem?- Det er vi ligeglade med, for det er uret, at
han vil forlange os til at arbejde hele dagen, og han går i byen. -Og så
gik vi. Men vi vidste ikke, hvorhen vi skulle gå; så blev vi enige om, at
den ene skulle smide sin stok så langt han kunne, og den vej, krykken
vendte, den vej skulle vi gå. Den vendte mod syd, og den vej gik vi så og
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kom til Mejlby (Brorstrup s.), og der var dans, så det blev meget sildigt,
og vi kom ikke hjem før mandag morgen, og folkene sad ved davren.
Vi ventede en ordentlig skældud, men far sagde: Velkommen hjem!
og aldrig et ondt ord. Vi skiftede så tøj og fik davre, og så ud til arbejde.
Så sagde far: J a, j eg kommer til at have j er ud at slå lyng i formiddag, vi
har ikke strølyng. Det var en regel, at en mand skulle slå et læs om
dagen, og han vidste, vi kunne slå det på en time begge to. -J eg kommer
efter det til middag! Så slog vi i 5 kvarter og sov resten affo.rmiddagen,
og da han kom efter det, var der næsten to læs, og så roste han os; men
nu havde vi også udsovet og var tilpas til at køre hø om eftermiddagen.
Tit talte vi om den kærlighed, far viste mod os i mange tilfælde, som
børnene ikke skænker en tanke i tiden; men siden kommer de i tanker
om det, når de bliver ældre. Vore forældre var meget kærlige mod os og
ville os alt godt, men der var dog tider, de lod til at være strenge;
dog, det var alt til vort bedste, hvad vi ikke kunne forstå dengang, men
nu da vi er store, kan vi forstå det.
.
Det første, jeg kan huske fra min barndom, var engang mor havde fars
tøj nede for at børste det, ogjeggikinde hos hende- jeg varvel3-4 år- og
røg af fars merskumspibe. Jeg var jo mors dreng, så gjorde det ikke
noget. Da hun var færdig, smurte hun også hans lange støvler og satte
dem ved kakkelovnen. Derpå gik hun ud i køkkenet, og jeg blev ene
inde. Så kom jeg i tanker om, at jeg ville ud at spadsere. Det var
stærk blæst og regn, men hvad gjorde det? Jeg kunne jo tage fars høje
silkehat og så hans lange støvler på, så kunne jeg nok klare mig.
Så trak jeg først støvlerne på; de var noget for lange, men de kunrie jo
bøjes, - og så hatten og en fin sølvbeslået stok, som også stod i stuen.
Så spadserede jeg afsted, og da jeg kom ud i porten, måtte jeg smide
stokken. Hatten var gået helt ned til skulderen, så jeg hverken kunne
høre eller se, og så blæste hatten fra mig; menjeg spadserede lige stolt,
særlig hvor der var vand,- jeg var jo i lange støvler. Men da jeg kom ud i
pløjningen, gikjeg fast og kunne ikke gå derfra. Der stodjeg så. Da mor
kom ind, var jeg borte, og så spurgte hun pigen, om hun ikke havde set
mig. Hun fortalte, at jeg gik ud af gården. De måtte ud at søge efter mig,
og da var jeg både sort og blå i ansigtet, og pigen greb mig i sine arme og
puttede mig halvdød ind i sengen. Men hatten og stokken var væk, støvlerne tænkte ingen på. Hatten var blæst hen mellem nogle tørvestakke i
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en dårlig tilstand. Men mor fik den dog pudset, og stokken ligeså.
Men om søndagen ville far til kirke, og støvlerne var væk. Pigen fandt
dem ude i pløjningen, fulde af vand, så han måtte gå i træsko til kirke.
Men dengang gik mange i almindelige træsko, ikke med læder, men
med jernkramper og -beslag, dvs. med træskosøm med store hoveder.
-Det var den første tur, jeg kan huske, og den kostede mig nogle dage i
sengen. Det var ikke så rart, men jeg overvandt det. Jeg havde altid
noget at tage mig for, og vi havde en stor porthund, som altid var hos
mig. Nårjeg blev sulten, gikjeg ind tilmorogfikenmellemmad. Jegtog
den i hånden ud til hunden, og når jeg tog en bid, tog han en anden, og
når det halve var spist, tog han resten. Men så komjeg i tanker om, at jeg
ville ud at køre, og jeg fik ham så spændt for en gammel agestol.
Men han vilde ikke trække, udenjeg gik foran. Så skete der noget uventet: Jeg fik køretøjet op på et gammelt dige, jeg satte mig på sædet- og i
det samme kom der et køretøj nede på landevejen, og så tog hunden
afsted med mig. Jeg havde nok tømme på ham, men jeg kunne ikke
holde ham, og enden blev, at jeg væltede. Hunden løb med stolen ned
til den kørende, men det var en god kusk, så der skete ingen større
ulykke mer, end jeg væltede. Far stod hjemme og så det hele, og han
forbød mig at køre mere, hvilket var en tung sorg for mig.
Så var det en høst; jeg varvel7 år og skulle gå op i markenmed mellemmad til to piger, der bandt korn. Det var skik, at de skulle have en dram
til maden, dog drak de sjældent noget. Der kom dog en halv pægl
brændevin med i tejnen. Da jeg kom halvvejen, satte jeg mig og ville se,
hvad der var i tejnen. J eg tog flasken og tog en lille tår, og da jeg så kom
op til pigerne og de fik deres mad, sagde de, at jeg måtte gå igen. Menjeg
ville have tejnen med, og det fikjeg så. Men så sattejeg mig igen og drak
det, der var i flasken. Da jeg så kom hjem, var far ved at sætte stak.
J eg ved ikke, om han kunne mærke noget, men han spurgte, om pigerne
drak alt brændevinen. -Ja, sagdej eg.- Gav de dig ikke en lille tår? -Jo, en
bitte tår! - Men så skulle han have en stige flyttet. -Det kan jeg gøre!
og jeg løb til og tog den, men fik hovedet mellem to tremmer og faldt
bagover. Der lå jeg; men far kom mig snart til hjælp og fik mig op og ind i
seng. Jeg faldt i søvn. Da jeg vågnede om natten, var jeg vild og sprang
ud af sengen, og far måtte op og få mig til bevidsthed. Han fik mig igen i
seng, menjeg blev meget syg et par dage. Dajeg så kom op, begyndtejeg
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at gå i skole til en, som hed J. Klysner. Han var en rar mand, og vi kunne
gøre, hvad vi havde lyst til, så I kan nok forstå, det gik lystigt. Han var der
et par år. I denne tid blev hans kone meget syg, men der var en klog
mand, som rådede ham til at tage til Skørping og hente vand af en hellig
kilde og bade hende med det (28).
Han gav sig på vej, men pludselig kom han i tanker om at der var en
mand, der boede på Giver mark- han hed Jeppe-, som nylig havde
hentet vand til sin kone. Han gik derind for at spørge, om det havde hjulpet.- Goddag, Jeppe, jeg kommer herind for at spørge, om .det hjalp, det
vand, du hentede i Skørping forleden?- Ja, d.k. (29) hjalp det, men det
var også en hård tur. A kam ett hjem far kl.12om netten, og da var a så
træt. Stil på ovnen, bette kuen, do laver vel en kop kaffe, for læreren kan
have en god hjertestyrkning nødig, for det er en lang vej. Do så nok,
hvordan a var, da a kam hjem. - Konen går ud i køkkenet. - Så hvisker
J ep p e til Klysner: Det er ingen nøtte te å gå så lånt, for a kam ett længer
end te Sønderup bro. Der er en rigtig vældkilde, og der kan du tage
vandet, det gjorde a. -J a, a hor tænt på det samme, og hvis a var kommet
til Anders (sådan hed den kloge mand) (30), så vil a spør ham, om det it
kunn gå an å tage det der. -Da kan du nemt ko mm til det!- N å hvordan
så?- J o, for han kom imod mig i går, da a kom med en donk brændevin,
og sagde, han kom den vej i dag, så a er sikker på, at han snart er her; men
det er ikke værd, du taler til ham om vandet! A har en god kjæld, lad os
fylde dunken med det vand, så kan vi sige, at du har hentet det i nat og
var træt. --- Goddag, nå a.trreffer læreren her? A vidste ikke andet, end
at du var i Skjørping i dag.- Ok, derhar a været! -Det passer ikke! -O kj o,
a stod op kl. 12 i nat og kom hertillige før du kom; men a var så træt og
gik herind for at hvile lidt og fik en lille kop kaffe at styrke mig på. Men nu
må a jo snart afsted, a skal hjem til mutter, men benene snurrer under
mig endnu. - Det haster ikke; Jeppe hentede en dunk brændevin i går,
den må vi linde lidt ved, hviskede Anders. Og så drak de, til de ikke kunne kende hinanden. Men så skulde Klysner ud, og mens han var ude,
fortalte Jeppe, at de havde taget vandet i hans kilde. Da de skulle afsted,
fulgtes Klysner og Anders ad. Da de kom et lille stykke hen ad vejen,
kom Klysner i tanker om·, at han havde glemt dunken. -Ok, a hår glemt
dunken! H vad skal a gjør? A tøkkes ett, a kan gå te bag efter den!- Så får a
vel hente den for dig! -Tak, Anders du er altid tjenstagtig! - Og så gik
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han, men da han syntes, den var for tung, hældte han vandet af den og
gik sådan med den. Da de så kom til skolen, flyede Anders ham dunken,
men- ak, der er ingen vand i den!Hvad skal a gøre? Det går ikke an, at a
kommer og har ingen vand. -J a, det er slemt, men vi står her ved andedammen; der kan du sætte dunken ned og fylde den! -J a, det kommer a
til- og så sætter han dunken ned i dammen; men han får overbalance og
går på hovedet ned i dammen, og Anders måtte redde ham og dunken,
men hvad skulle han nu gøre? Han kunne jo ikke komme ind til konen
så våd han var.- Hør, sagde Anders, når du kommer ind til konen, fortæl
hende så, hvor træt du er, ja, så træt, at du ikke kunne se det allermindste, men faldt i dammen, at du dog var så heldig, at proppen ikke gik af
flasken, for så havde rejsen været omsonst, så ynkes hun nok over dig!
-Dermed sagde Anders farvel, og Klysner gik ind. Da han kom inden for
døren, satte han sig ned på en stol og pustede og stønnede forfærdeligt.
-Hvad er der i vejen? spurgte konen. -Ak, a tror a dør! -Dør! nej, den
sygdom dør du ikke af, dit fulde svin! -Ak, søde kone, hvordan kan du
tale sådan, jeg som nær havde mistet livet for dig! Prøv nu at bade dig
-det vil snart hjælpe, fortalte Anders! -Har du talt med ham?- Imen det
var den gang, han rådede os det! - Så hørte a ikke mere, men a tint ved
mesjel, at det nok måtte hjælpe, for det var det vand, der blev taget,
siden dammen var blevet rørt,- ikke af englen, men afKlysner. ---J eg tør
ikke garantere for ægtheden, men sådan har vismanden fortalt det.
Nu må jeg tilbage til min fødegård (Mos bæk). Den bestod af fire huse;
de tre var bindingsværk. N edervæggen var muret af kampesten og ler,
og overvæggene var sat ?P med staver og omvundne med halmvåser
(halm vase= halmvisk, -bånd) og klinede med ler. De var lave og ikke
sammenbyggede. Stuehuset lå ca. 15 alen frå de andre huse og lå ca. 3
alen højere end de andre. Det blev bygget 1854-55 og står der endnu,
men er forandret lidt indvendig. Den første indretning var storstuen,
hvor der var stengulv. Den var 7 1/2 alen. Så var der et fag til gang og et
lille kammer lige ind for gangen, og spisekammer i nordsiden.
Derpå dagligstuen, 2 fag med langbord qg bænke i sydsiden, og i nordsiden var der to senge. De var med forhæng, og der lå to karle i den ene
og to piger i den anden. Det gik ikke altid så lige: Man kunne let træffe
en karl og en pige i en seng. Det gik ikke så nøje, sengene var jo lige gode.
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Nu kommer vi til sovekamret, som var 3 fag og to senge ligesom i dagligstuen, men i det halve af disse fag var der køkken og et lille bitte
kammer. Så var der bryggers i tre fag. Det var pikket med kampesten.
Køkken og gangen havde ligeledes kampestensgulv, og syd for stuehuset var der pikket med kampesten, og det var så store sten, at når man
kørte vognen derhen, kunne man gå ind på den uden at klavre, og det
var så rart, for dengang kendte man ikke til vogntrin på vognen, sådan
som i vore dage. - De andre huse, der var opførte af ler, kunne ikke
holde, men skulle klines hvert år. Så havde vi klinepiger, dvs. alle byens
piger kom for at kline, og det var en stor sorg, om en pige ikke kunne
komme med; så sank humøret ikke så lidt. Det var en stor festdag for
dem, der var med. N år de var færdige om aftenen, gik de hjem og trak i
detnye tøj, både piger og karle. Og så blev der gilde (31)! Der skulle først
spises og drikkes, og så måtte musikanterne på sædet. Så gik det lystigt
på stengulvet til kl. 3; men der blev dog båret tillavet mellemmad og
snapse og øl om i stuen. De havde jo ikke tid til at sidde tilbords. Så hen
ad morgenen drak pigerne kaffe, og karlene fik en punch eller to, -og så
var gildet forbi. Karlene måtte betale 4 sk. (= 8 øre) i spillemandspenge.
Derefter gik hver hjem til sit. Det ville have været morsomt at se
sådanne piger nu om dage stå og kline. De brugte hænderne i stedet for
skeen og var i et ler over det hele, så man ikke kunne se, hvilket stofklæderne var af, og dog kunne de le og synge, så det gav genlyd over hele
byen, og de sagde, at det var en af de lykkeligste dage, de havde. J a, i den
tid gik de aldrig afvejen for lignende arbejde: De fyldte gødning, spredte
mergel, slog lyng, trillede tørv ud og bandt korn. De var altid parate til at
hjælpe, hvor de kunne, men det var ikke rart at komme dem for nær, når
de klinede, for så var de meget kærligt anlagte til at tage en om halsen
eller klappe en på kinden, eller også fik man en håndfuld ler lige i hovedet, og det måtte man finde sig i. Sådanne gilder kunne vare flere dage:
N år de var færdige i en gård, skulle de til en anden, og sådan blev de ved,
til de var færdige i byen. Det var altid i juni eller juli måned, det
foregik, og så begyndte hø bjærgningen. Så skulle de være pyntede, både
piger og karle. Men når hø bjærgningen var forbi, og høsten begyndte,
skulle de i detdårligste tøj, de ejede. Når såhøsten varend t, var vi så pjaltede; ingen havde tid at lappe, før høsten var tilendebragt. Det var om at
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gøre, at pigerne lukkede alle lemmene, for så fik fårene ene ålam
(hunlam) (32). Så stærk var overtroen for 70 år siden på denne egn.
Derefter begyndtes der at holdes opskyver (opskør, høstgilde).
Dengang var der noget for ungdommen. De fik lært at arbejde og skikke
sig mellem andre folk; det kunne ikke nytte, nogen gjorde sig vigtig,
enten det så var piger eller karle. De skulle nok blive afrettede.
Det hændte engang, jeg var til dans, at en pige nægtede en karl at danse
og sagde, at hun var træt, men så kom der en anden, og ham tog hun
med. Da dansen var forbi, gik han, som hun havde nægtet at følges med,
hen og gav hende en lussing på siden af hovedet, men sagde ikke et ord.
Så lod hendes far karlen stævne til forlig, men pigen fik intet; hun måtte
ikke nægte en og gå med en anden, thi en sådan dans var ulovlig, forklarede dommeren (33). - Der var ligeledes en anden pige, der gjorde sig
vigtig og mente, hun var bedre end andre mennesker; så var der en karl,
der tog hende til en dans. De dansede en gang rundt i salen, så slap han
hende med de ord: Huv du f- (34)! -Hun gik grædende hjem, men det
hjalp. Hun blev den sødeste pige, man kunne se for sine øjne, og var der
fattige, der trængte til hjælp og trøst, var hun altid parat til trøst. Så blev
hun gift og gjorde et godt parti. Hun var lykkelig i sit ægteskab, men hun
glemte aldrig at hjælpe de fattige og sorgfulde med hjælp og råd.
Hun sagde tit, når vi traf hinanden: Han spottede mig, men det har jeg
været glad for mange gange. Derved lærte jeg verden at kende.
Før foragtede hun alt og alle, men nu kom hun til at tænke på alt det
ringe og hjælpeløse- og jeg trøstede mig ved ~t hjælpe, hvor jeg kunne,
sagde hun; deri fandtjeg min største glæde! Det kan vi sige: Først var
hun for;1gtet af alle, men nu var hun elsket af alle, og det var alene på
grund af den tort, hun måtte overgå, og det glædede hende mange gange
siden. Han sagde engang, hun talte med den karl, at det havde ærgret
ham mange gange, at han udtalte dette ord, og spurgte, om hun kunne
tilgive ham det. Hun svarede: Jeg har tilgi~et dig for længe siden, og jeg
er glad for denne tort. I den fandtjeg mig selv, så det har været et vendepunkt for hele mit liv. Få dage efter at denne samtale havde fundet sted,
væltede han med et læs fisk og lå død under vognen. Folk mente, han
var død af et hjerteslag og var siden væltet. Der var ingen kvæstelser at se
på hans legeme, men sådan kan det gå! Livet hænger i en tråd, og vi ved
ikke, hvor snart den vil briste, og så er vi færdige.
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N o ter og henvisninger
Til de i morfars skildring fortalte folkeminder kan der gives en del paralleller. Her henviser jeg til følgende trykte litteratur:
JS =Samlinger tiljydskHistorie og Topografi III (1870-71), hvor S. Rebstrup har fortalt
sagn fra egnen.
DS= Evald Tang Kristensen: Danske sagn (1. række) I-VI (Aarhus 1892 ff.).
DS 2 =Samme: Danske sagn (ny række) I-VI (Kbh. 1928 ff.).
JA= Samme: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv I-VI (Kolding 1891 ff.).
JAT = Samme værk, tillægsbind I-VI (Århus 1900 ff.).
Fra RimmerL = Fra Himmerland og Kjær Herred, årbog for Aalborg amts historiske
samfund.
Feilb. JO= H.F. Feilberg: Ordbog over jyske almuesmål I-IV (Kbh. 1886 ff.).
I Dansk Folkemindesamlings righoldige arkiv findes der yderligere utrykt materiale.

(l) ModerenBodilMarieNielsdattervar som nævntfødt i M o rum (Vonsild s.) 8/101821.
(2) Niels Mogensen, f. i Ullits 21/51789, død i Vonsild 7111870, 80 år gammel. Man tænker her på Rasmus Owstrup i fortællingen om Messingjens i Blichers E Bindstouw.
Han lå også ved "di Haassens Hæjstfolk". De danske tropper stod i hertugdømmerne for at værne grænsen, men kom ikke til Frankrig.
(3) Gdr. HansJensen (Mos bæk), f. i St. Binderup 1765, døde i Mosbæk 1/71848, altså før
morfars fødsel. Historien om Brorstrupgård er forkert, idet denne gård først blev
samlet ca. 1843 (nu udstykket).
(4) Mette Kristensdatter var født i den lille landsby Rebstrup 1782 og døde i Mosbæk
22/41830. Hun havde tre brødre: Niels (f. 1786), Søren (f.1788) og Kresten (f. 1791),
- en ældre broder var død som spæd. Overleveringen er et familiesagn.
(5) Herskabet i Rebstrup drukner ved at køre over Bistebro (Bidsted-, Bidstrupbro):
Sagnet fortælles flere steder, således i JS III, 218 f.; DS III, 134 (nr. 697); DS 2 V, 432
(nr. 1171); JA II, 110 (nr. 269). Rebstrup er nu en samling gårde,jfr. Traps Danmark5
VI, 3, 1063 f.
(6) Gravstenen i Sønderup kirke nævnes bl.a. i DS 2 III, 74 og i JS III, 219.
(7) Kirken i Mosbæk nævnes i Traps Danmark4 V, 723; DS III, 134 (nr. 697); JS III,
218 f. !flg. Trap 5 VI, 3, 1167 hænger der i Giver kirke rester af en "katekismustavle"
(dvs. altertavle med indskrifter og ikke billedlige fremstillinger) fra 1582.
(8) Nissernes sti mellem to høje: parallelstof f.eks. i DS I, 120 (nr. 59) o. fl. st. - Desværre findes der i Matrikeldirektoratet ingen kort med angivelser af de her nævnte
høj- og marknavne.
(9) Underjordiske slår kister i lås: j fr. forsk. sagn i DS I, 18 ff. I DS 2 I, 26 (nr. 109) nævnes sagnet direkte om Harrehøj på Mosbæk mark, vist den senere nævnte
Havre høj.
(IO) Høje: I DS I, 151 ff. findes en række sagn om straf for højbrud.
(11) Stud uden mule: paralL sagn i DS II, 378 ff. og DS V, 9 ff. o.m.fl.
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(12) Rytter på hovedløs hest: paralL sagn f.eks. i DS II, 370; V, 47 ff. I DS 2 V, 35 (nr. 109)
omtales, at kong Skjold, der er begravet i Skjoldhøj, rider på en hovedløs hvid hest
ad Mosbæk til. Måske er det dog den "skelbonde", der rider gennem Skivum by på
en hovedløs hest, omtalt i JS III, 216.
(13) Spøgelse ledsager vogn: Mange paralL sagn, f.eks DS V, 33 ff., 37 ff. I Fra Himmerl.
1926, 468 fortælles om en mand, der sætter sig op i vognen på Skivum hede. I DS l,
Il (nr. 42) nævnes, at den senere omtalte mystiske Ottemand morer sig med at gå
ved siden af vognen. Forøvrigt er netop det her fortalte sagn, med Kræn Hansen
som hjemmelsmand, trykt i DS 2 I, 38 (nr. 161).
(14) Bjergfolks stud i stald: Type DS II, 83 ff.
(15) Anders er sognefogden. Der er en hel Eliehersk Bindslouw-stemning over denne
aftenunderholdning, som tydeligt nok er konstrueret bevidst af morfar som
fortæller.
(16) Skyggekamp på Skivum hede: et ikke helt almindeligt sagn. Tang Kristensen har
f.eks. ikke et eneste eksempel derpå i DS. -S. Rebstrup fortæller det udførligt i JS
III, 212. Lignende sagn er velkendt fra Bliehers novellerOldsagn paa Alheden (1824)
og Røverstuen (1827), og et andet fortælles kort i Skattegraveren I (Kolding 1884),
138.
(17) Knarkvognen (i manuskriptet fejlagtigt skrevet knarkuglen) er en knirkende vogn,
som farer rundt i luften om natten. Man kan drive den væk ved at befale den at
vende og køre et andet sted hen, samtidig med at man opfordrer den til at blive
smurt. Fænomenet kendes ikke uden for Himmerland. Samme sagn i JS III, 214 og
flere andre i DS Il, 125 ff.
(18) Røvere: Det drejer sig om "Bitte-Fanden" i Stenild og hans bande (hvoriblandt
Germand Villadsen, som her nævnes); i overleveringen fortælles episoden i
Ersted, således i JA V, 133. Banden, der blev fanget 1837, omtales flere steder, f.eks.
JA V, 132 ff.; Fra Himmerl. 1922, 159 ff.; Blichers novelle Bittefanden (1846).
Sagens historie blev behandlet i Jeppe Aakjær: St. St. Blichers Livs-Tragedie II
(Kbh. 1904), 185 ff.
(19) Oktober: Skal vel være april; i den mørke tid var arbejdsdagen kortere.
(20) Julelys må ikkeslukkes:jfr. JA IV, 106 (nr. 13-16); det samme gælder nytårslys,jfr. JA
IV, 137 (nr. 28).
(21) Jul: Min mor, beretterens datter, har skrevet flg. om julen i hjemmet i 1880'erne,
som kan tjene som supplement til den her givne beskrivelse fra 1850'erne:
Først i december begyndte juleforberedelserne. Der skulle støbes lys af fåretalgen
fra fåreslagtningen, som var foregået i oktober. Så skulle der slagtes gris, vaskes storvask,- det var et strengt arbejde samt et koldt, da skylningen foregik i gården ved
brønden, og for mig står det, som der altid var frost og sne. Når vi nærmede os julen,
blev der gjortgrundigt rent over det hele, og en stor bagning skulle overstås. Det var
ikke finbagning, men der blev bagt ca . 30 sigtebrød, og vi børn måtte udelukkende
spise sigtebrød, om vi ville, og det var ikke noget spørgsmål, for da vi den øvrige tid
af året spiste ene rugbrød, var det noget af det, vi glædede os så meget tiLMen resultatet udeblev ikke, at maven blev helt ødelagt, men det glemte man fra år til år.
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Foruden sigtebrød blev der kun bagt julekage og pebernødder, nogle små hårde
nogen, og ind imellem nogle store, som gjaldt for 10, når vi spillede om dem.
Der blev kogt rødbeder og ca. 8 store hvidkålshoveder, der stod i viktualiekælderen
og som blev stuvet, når der kom fremmede.
Vi børn glædede os ubeskriveligt, skønt vi hverken havdejuletræ eller gaver, noget
som helst af julegodter for slet ikke at tale om marcipan, - alt sådant fandtes ikke i
min barndom. Først senere blev det almindeligt medjuletræ og dermed forskelligt
andet.
Juleaften fik vi altid klar suppe. Det var min far vant til fra sit eget hjem. Så læste far
juleevangeliet og vi sang nogle af de kendte julesalmer. Bagefter spillede far med os,
når pebernødderne var blevet delt rundt.
Alle dyrene fik ekstra forplejning.
Der kom også fremmede og besøgte os. Så skulle der dækkes op med slagtemaden,
det nybagte brød, stuvet hvidkål og varmt øl samt kaffe og julekage før eller efter
spisningen, som det nu passede bedst.
(22) Ottemanden er efter de foreliggende oplysninger andetsteds fra ikke et menneske,
men nærmest en trold eller bjergmand. Han genfindes i JS III, 216; DS I, 11 (nr. 42);
DS 2 I, 27 (nr. 115), 63 (nr. 239), 67 (nr. 257).
(23) Brændevinsbrænding: Der findes talrige fortællinger om hvordan kontrollørerne
snydes; j fr. JA V, 50 ff.
(24) Løjer og narrerier på Stefansdag (2. juledag): J fr. JA IV, 112 ff.; Feilb. JO III, 165.
(25) Nytårsskydning bringer lykke i gården, fordi de onde væsner jages væk derved, jfr.
Feilb. JO II, 706 f.; III, 344 f.
(26) Pigeba/: Jfr. Feilb. JO II, 817.
(27) Hans, f. 3/9 1849.
(28) Helligkilden i Skørping omtales udførligt i Fra H immer!. 1924, 25 ff. Talrige henvisninger i Aug. F. Schmidt: Danmarks Helligkilder (Kbh. 1926), 136.
(29) Formodentlig= Dælen klinke, knuse, knække (ell. lign.) mig.
(30) Den kloge mand Anders er måske identisk med Anders Bravlstrup, der nævnes i DS 2
VI, 110 (nr. 272).
(31) K/inegilde: J fr. JAT IV, 35; Feilb. JO II, 180; Aug. F. Schmidt: Leksikon over landsbyens gilder (Kbh. 1950).
(32) Lemmene lukkes, så fårenefår å lam: Dette nævnes ikke direkte andre steder; meningen må være, at hekse så ikke kan komme ind og forvolde skade. J fr. at man til St.
Hans sætter kors på lemmene for at værge mod heksene, som en optegnelse fra
samme egn (Giver s.) beretter, se DS 2 VI, 254 (nr. 609).
(33) Selv om dette ikke er nedfældet i loven, kan dommeren muligvis henvise til den
også i Himmerland kendte skik, at de unge karles fører, "gade bassen", tildeler hver
af karlene en pige, et "gadelam", for en vis periode, dvs. at de parvis skal holde sammen- i al uskyldighed- under legestuer og fester (min mor har selv været gadelam i
1890'erne). Jfr. Feilb. JO I, 412 f.; Aug. F. Schmidt: Fra Julestue til Valborgsblus
(Skanderborg 1940).
(34) Hov hvor du fiser, eller stinker (af indbildskhed).
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En del andre sagn kendes fra Mosbæk, se således DS III, 134 (nr. 697) og VI (nr. 1088).
-Interesserede kan slå op i registrene til DS og DS 2 under flg. stikord for at få et indtryk af
egnens sagnskat: Binderup, Brorstrup, Gislum, Giver, Mosbæk, Rebstrup, Skivum,
Sønderup, Års.
Min mor, der som nævnt var født i Binderup 1881, huskede selv mange sagn og megen
folketro fra sin barndom i 1890'erne. Som en prøve giver jeg enkelte bidrag, somjeg har
optegnet efter hende i 1944:
Druknet kvinde gdr igen. - Der var i Kongens Tisted (nabobyen til St. Binderup) en gård,

hvor folkene levede i drik og svir og altid sad og spillede kort. Den gamle kone i gården
havde druknet sig i Lærkenfeld å og gik igen. En aften sad de som sædvanlig i folkestuen
og drak og spillede. Den unge kone skulle gå ud i køkkenet, men pludselig så hun den
druknede svigermor stå bag ruden og klemme ansigtet ind mod den. Hun så hende
ganske tydeligt og blev ganske bange. Det var en advarsel mod deres slette liv.
Varsel om ligtog.- Min far kom hjem en aften fra St. Binderup og fortalte om en oplevelse,
han havde haft undervejs. Lige før man kommer til kirken, er der sådan en bakke.
I lavningen foran den ville hestene ikke gå længere, skønt far piskede på dem. Han måtte
så lade dem stå en stund, og først så gik de videre. Et par dage senere kom der et ligtog
forbi netop på det sted, så det har været et forvarsel. Det skete omkr. 1890.
Forgørelse.- Min mors kusine i Kongens Ti sted, der fornylig døde (ca.1940?) over90 år

gammel, var altid så god og rar. Da hun var 12 år, var hun en rask og kvik pige, men pludselig blev hun en svækling, legemligt set. Hendes krop blev fordrejet. Der blev sagt, at
der var nogen, som havde forgjort hende, idet de havde lagt en nål under et dørtrin.
Da hun gik derover, blev hun så en krøbling, hvad hun var hele livet. Før den tid havde
hun aldrig været syg.
Forskellig tro fra min barndom.
Når en muldvarp skød sine jordhøje bort fra gården, betød det ligtog ud fra den.
To knive overkors betyder ulykke og død.
Fodtøj måtte aldrig stå på borde eller stole, for det betød skænderi.
Førend min mor skar brødet, slog hun kors over det med kniven. Hvis børnene tabte et
stykke brød på gulvet, måtte de tage det op, kysse det og bede Gud om forladelse.
Før far kørte ud af gården, sagde han altid "Sådada i Guds navn!"
Man måtte ikke begynde et arbejde om mandagen.
Rokken bl.ev stillet på loftet til jul, for hvis man spandt, fik man bulne fingre .

Min ældste morbror, pens. oversergent Niels Mosbæk (1876-1969) har både til Dansk
Folkemindesamling og til NEU (Nationalmuseets etnologiske undersøgelser) indsendt
meget fyldige optegnelser om samme emner.
De slægtshistoriske undersøgelser er foretaget af den nu afdøde leder af Dansk Slægtsgaardsarkiv, arkivar P. K. Hofmansen.
Henning Henningsen
fhv. museumsdirektør, dr. phil.

Omkring Aalborg Østerport
(Fortsat fra 1983)
Af J. Jeppesen Jensen
Søndergade 33A - Østergravensgade 12-14 (matr. nr. 870)
I det meste af halvandet århundrede residerede skiftende feldbere.dere i
denne gård. Til udøvelsen af deres erhverv var dens beliggenhed ved
Østergravens å ideel, eftersom der til datidens behandling afhuder krævedes betydelige mængder vand, og af samme grund var feldberederne i
Aalborg som regel bosat i nærheden af byens åer.
Den pågældende gård var oprindelig to mindre ejendomme, der i
grundtaksten 1682 benævntes således: "Et hus och Kaalhaufue, Maren
Brantis och Clemed Jensen tilhører, 2Y2 Rdl. Niels Feldbereders hus paa
Syndergade, 4 Rdl.".
Sidstnævnte ejendom er en af de få, hvis ejerforhold kan følges 50 år
længere tilbage end byens skøde- og panteprotokoller, der begynder
1685. Iflg. tingbØgerne, der begynder 1625, udstedte Christen Pallesen
5. februar 1638 skøde på denne ejendom til vognmand Jens Thorsen,
der boede i Bredegade, og var søn af Thor Huid og Boel Jensdatter i
Peder Barkesgyde. Efter moderens død i maj 1637 arvede Jens Thorsen
to ejendomme i denne gyde, en ejendom uden for Østerport samt "en
indplanket Hauge udi Sønder Løkke uden Øster Port".
Jens Thorsen og hans l. hustru Karen Mikkelsdatter skænkede 14.
marts 1647 - 16 dage før hendes død - til brug for sognepræsterne ved
Frue kirke et 5 fags hus på hjørnet af Bredegade og Peder Barkesgyde
samt to stykker havejord, strækkende sig "fra Vandporten Sønder paa
langs med Peder Barkesgyde 51 Alen, og udi Bredden fra Gaden til
Aaen (Peder Barkes å) 14Y2 Alen".
Senere solgte Jens Thorsen huset på Søndergade til Niels Andersen
Feldbereder, der som sagt ejede det 1682.
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Hans enke Maren Poulsdatter Poppe solgte det 9. juli 1688 til den bekendte købmand og ejendomshandler J ens Hansen Bergh, der samtidig
fik overbragt det gamle skøde fra 1638.
1704 var de to ejendomme sammenlagt og tilhørte feldbereder Peder
Olufsen, som tillige var ejer af 4lejehuse nord for den købte ejendom.
V ed sin død 7. maj 1722 var han stadig ej"er af disse ejendomme. Hans
enke Kirsten Mikkelsdatter, der var datter af den velhavende Mikkel
Jensen Øster i Nørregade 26, ægtede 15. december 1723 feldbereder Jørgen Sørensen, der tilhørte en gammel feldberederslægt, som ejede flere
ejendomme her i byen, bl. a. den store hjørneejendom Nørregade 2,
hvor i øvrigt Jørgen Sørensen var født.
Efter hans død 17 41 videreførte hans 2. kone Johanne Pedersdatter virksomheden indtil4. marts 1747, da hunoverlod den til sin afdøde mands
stifsøn, feldbereder Oluf Pedersen, som kun nåede at besidde den i
knapt to måneder, idet han døde 30. april samme år kun 29 år gammel.
Derpå overtoges virksomheden ved auktion 1748 af feldbereder Oluf
Nielsen Haslund. Han lod i 1766 de gamle- og efter en samtidig beskrivelse - forfaldne bygninger, bestående af 30 fag hus, erstatte af 23 fag
nye, opført af mur og bindingsværk.
Efter hans død 25. august 1786 giftede enken, Karen W eidemann sig 23.
maj 1787 med klokker ved Vor Frue kirke, Ludvig Christian Milling.
Han solgte 6. juni 1788 ejendommen uden feldberederinventar for 890
rdl. til bedemand Christoffer Holmen. Han mageskiftede den 1795 med
løjtnant Harboe Meulengracht von Budtz, som i bytte afstod sin
iboende ejendom Gravensgade 8. Hans enke Anna Marie Mørch solgte
13. juni 1799 ej endammen til klædefabrikanterne Martin W olther og
Ludvig Appel, begge fra Preussen.
Ludvig Appel opnåede ikke borgerskab i Aalborg, og Martin W olther
erhvervede det først 10. apri11801, men de to havde allerede i nogen tid
haft en fabrikation i gang i ejendommen. Det fremgår klart af en ansøgning, som de 7. maj 1799 sendte til Kommercekollegiet i Kø benhavn
om et lån af kollegiets fond til brug ved indkøb af flere maskiner.
Ansøgningen var vedlagt en vurdering af ejendommens bygninger samt
deri værende maskiner, redskaber og færdige klædestoffer. Iflg. vurderingen, foretaget af 3 af magistraten udpegede mænd, fandtes der i ej endommen foruden en del mindre redskaber 2 vævestole og 24 skotske
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rokker, vurderet til 318 rdl. Desuden 481 alen klædestof af forskellig
farve og kvalitet, vurderet til517 rdl. Men trods nok så mange anbefalinger kunne kollegiet ikke imødekomme låneansøgningen.
Ludvig Appel synes derefter hurtigt at være gledet ud af billedet, og
Martin Walther solgte 20. juni 1803 ejendommen til købmand Søren
Jensen Klitgaard for 1.550 rdl., hvorefter han flyttede med sin beskedne
virksomhed tillejede lokaler i den gamle Garvergård, Nørregade 25.
Han blev 3. august 1810 gift med afdøde købmand Christen Hougaards
enke, Helene Kirstine Thorup, der 13. januar 1810 havde erhvervet
skøde på Garvergården.
Ved dette giftermål er Martin W althers økonomiske status formentlig
blevet væsentlig forbedret. I hvert fald søgte han og fik 20. november
1810 kgl. privilegium til at anlægge og drive en klædefabrik i Aalborg.
Denne fabrik forestod han til sin død l. maj 1827.
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Ejendommen matr. nr. 870 var i en kort periode hjemsted for
Den Fieranske Staalfabrik.

Det var en af de virksomheder, hvis tilblivelse stod i nøje forbindelse
med de vanskelige økonomiske vilkår, som dansk erhvervsliv i 1800åren.es første fjerdedel måtte igennem som følge af de trængsler, der
fulgte i Napoleonskrigenes kølvand. Der fremkom i disse år ud over
landet mange velmente forslag, der først og fremmest gik ud på at mobilisere alle indenlandske ressourcer for bl. a. derigennem at begrænse
krisens virkninger.
I Nordjylland blev et af de første forsøg på, som det hed: "At bidrage til
Ophjælpning af Landets Hjælpekilder", bragt på bane af daværende
kapellan ved Vor Frue kirke i Aalborg, Andreas Peter Meden.
Den 21. februar 1810 sendte han et forslag til stiftamtmand Ditlev Pentz
og biskop Rasmus Jansen om oprettelse af et økonomisk selskab for
Aalborg stift og amt i lighed med, hvad man allerede havde flere steder i
landet.
Denne henvendelse gav anledning til, at der 23. marts s. å. blev afholdt
et møde på Aalborg rådhus, hvortil foruden stiftamtmanden og biskoppen var mødt en række af byens fremtrædende mænd, nemlig borgmester David Hornsyld, agent Christoffer Qvist, kancelliråd Poul Mørk
Gleerup, justitsråd Jens Bøggild, agent Hans Wigelsen, købmændene
Jacob Kjellerup og J osefNielsen, Peder Borreschmith og Anders Gjødvad samt pastor A. P. Meden.
Mødet resulterede i oprettelsen af "Aalborg Stifts og Amts oeconomiske Selskab".
Til selskabets direktion valgtes stiftamtmand D. Pentz, biskop R.
Jansen, borgmester D. Hornsyld, justitsråd Jens Bøggild, kancelliråd
P.M. Gleerup, købmændene Jacob Kjellerup og Josef Nielsen, fabrikant J ohan Georg G alster og pastor A. P. Meden med sidstnævnte som
direktionens sekretær og kasserer. Senere optoges i kredsen amtmændene Emanuel Blom, Hjørring og Gerhard Faye, Thisted.
Der udsendtes kort efter tegningslister over hele stiftet, og i løbet af få
måneder havde selskabet 298 medlemmer - 130 i Aalborg amt, 103 i
Hjørring amt og 65 i Thisted amt.
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Selskabet lagde derefter ud med at udsætte en række præmier, bl. a. for
piledyrkning, hampavl, for de bedste tyre, fåreavl, biavl, små teglovnes
anlæg, snoning af simer, fremstilling afligkister af halm, tilberedning af
mjød og meget andet, som det her vil føre for vidt at omtale i detaljer.
Et enkelt af de mange projekter fortjener dog en nærmere omtale. Det
kom fra byskriver Ove Guldberg Høegh i Thisted, idet han ved selskabets generalforsamling 25. september 1811 foreslog at tegne aktier "Til
en Fabrik eller anden nyttig Indretnings Fremkomst". Tanken vandt
tilslutning, og der blev på kort tid tegnet aktier i Aalborg amt til et beløb
af 4.250 rdl. Senere tegnedes i Hjørring og Thisted amter for 1.425 rdl.
l januar 1812 havde byskriver Høeghs forslag fået en mere præcis form,
der gik ud på at anlægge en stålfabrik i Aalborg eller et andet sted i
nærheden.
Det blev derefter overladt til fabrikant Johan Georg Galster at rejse til
København for at finde en duelig mand til at lede en sådan fabrik. Når
valget til dette hverv faldt på Galster, skyldtes det nok ikke mindst, at
han i kraft af de virksomheder, han havde etableret i Aalborg, og som
beskæftigede ca. 150 arbejdere, for byens borgere ganske enkelt stod
som et eminent symbol på foretagsomhed. Desuden havde han fra tidligere ophold i hovedstaden gode forbindelser der.
l juli samme år havde Galster fundet manden, og efter sin hjemkomst
kunne han for direktionen forevise prøver på dennes fabrikerede varer,
såsom strygejern, pander, knive og sakse af forskellig art m. m. Direktionen besluttede derefter at få fat i manden selv, hvilket fandt sted 25. august 1812, da Bernabe Fleron mødte til forhandling på Aalborg rådhus.
Bernabe Fleron tilhørte et kendt instrumentmager-dynasti i København, hvor han selv havde værksted og forretning på hjørnet afGothersgade og N ørrevold. Som bevis på sine faglige kvalifikationer kunne han
bl. a. fremlægge en anbefaling, som han i 1805 havde fået af "Det chirurgiske Academi" med ros for "Særdeles Duelighed i chirurgiske Instrumenter". I samme anledning var han af Kommercefonden tildelt en
understøttelse på 200 rdl. årligt i 4 år.
Fleron blev nu antaget til at forestå indretning og den fremtidige drift af
en stålfabrik i Aalborg. Som tilsynsførende med fabrikken valgte sel-
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skabets direktion en komite bestående af etatsråd Lauritz Kjellerup,
købmand JosefNielsen og fabrikant Johan Georg Galster. Af disse blev
Lauritz Kjellerup så afgjort den drivende kraft, hvilket desværre senere
skulle vise sig at volde ham betydelig økonomisk skade.
Sammen med Fleron gik komiteen omgående i gang med at finde en
passende ejendom til fabriksanlægget. Som den bedst egnede, der tillige på det tidspunkt var til salg, faldt valget på den store hjørneejendom
Søndergade 33A, matr. nr. 612A, og 28. august 1812 blev der skrevet
købekontrakt med Søren Klitgaards enke, Andrea Christiane Brink, om
ejendommen, som hun afstod for 10.100 rdl. Endeligt skøde blev
udstedt 13. juni 1813.
V ed sinhjemrejse til Kø benhavn fik Fleron udbetalt 500 r dl. til dækning
af rejseudgifter samt udgifter i forbindelse med afvikling af sin forretning. Mens denne afvikling stod på, fik komiteen den byrdefulde opgave at skaffe den betydelige sum af 20.000 rdl., der var nødvendig dels
til udbetaling på den købte ejendom, dels til etablering og drift af
fabrikken.
På den fremlagte tegningsliste lagde Lauritz Kjellerup for med tegning
af aktier for 5.000 rdl. Derefter fulgte Wigelsen & Sønner, amtsforvalter
Hans Svanholm, agent Christoffer Q vist og fabrikant J ohan Georg Galster med hver 1.000 rdl. Så kom møller og grosserer Lars Christensen
Springborg med 600 rdl., og rækken sluttede med biskop Rasmus
Jansen, der tegnede sig for 200 rdl.
Inden oktober måneds udgang var beløbet fuldtegnet-et imponerende
resultat i betragtning af, at Statsbankerotten lurede om hjørnet, og det
har formentlig været en medvirkende årsag til, at flere af byens fremtrædende borgere ikke var at finde på listen. Særligt iøjnefaldende forekommer det, at en magnat som Jacob Kjellerup åbenbart har fundet det
bekvemmest i denne sag at afholde sig fra enhver form for risiko, skønt
han dog var medlem af selskabets direktion.
I maj 1813 flyttede Bernabe Fleron her til byen medbringende 5 svende
og 2 læredrenge.
Det varede ikke længe, inden fabrikken kom ud for de første vanskeligheder, hvoraf den mest alvorlige bestod i, at man manglede en slibe- og
polermølle til slibning og polering af de fremstillede varer. Efter besig-
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tigelsen af forholdene på stedet var Flerons opmærksomhed naturligt
nok henledt på muligheden af at udnytte vandet i Østergravens å, men
det viste sig straks umuligt at opnå den fornødne opstemningsret, idet
åens vandføring med tiden var blevet så ringe, at den østlige bydels
vandforsyning fra åen efterhånden var i fare. Det havde forøvrigt for
flere år siden været nødvendigt at fratage en i 1674 anlagt barkmølle i
ejendommen Nørregade 25 dens opstemningsret i åen.
Borgmester Hornsyld mødte nu med et tilsyneladende genialt forslag,
der gik ud på, at komiteen med stiftamtmanden som mellemled skulle
udvirke tilladelse fra Danske Kancelli til at leje 3 td. land af Aalborg
kommunesjord ved Blegkilde for et tidsrum af20 år. Slibemøllen, som
Fleron havde leveret tegning til, skulle derefter anlægges på dette areal
med Blegkildens vand som drivkraft.
Planen nåede imidlertid aldrig længere end til stiftamtmanden, idet
ejeren af Kjærs- og Gammel Mølle, Lars Christensen Springborg, så
snart planen kom ham for øre, mødte med en voldsom protest, som for
bestandig standsede projektet. I et memorandum af31. marts 1813 fastslog han på 3 tæt beskrevne foliosider sin uindskrænkede ret og rådighed over Blegkildestrømmen m. v. Af det omfangsrige forsvar, der indeholder en række interessante detaljer, skal her kun anføres følgende
uddrag:
"Blegkilde Væld tillige med Indkilde, Hvidkilde og flere Væld sønden
for tilhører ubetinget, uindskrænket og af andre urørlig Kiærs- og
Gammel Mølle til Vandets egentlige og første Afbenyttelse, og enhver
Opstemning eller nogen som helst Forandring og Foretagender med
disse Vandstrømmes Beskaffenhed og Løb er et Indgreb i disse Møllers
Ejendomsret, som endog kunde drage disse Møllers Undergang i Følge
med sig, hvilket jeg som sammes Ejer ingenlunde vil eller kan taale.
Ingen Anlæg kan ske ved Blegkilde uden Opstemning, og næppe vil da
derved samles saa meget Vand i 24 Timer, at der med den mindste
Maskines Drift kan virkes i 6 Timer.. .... Til alle Aars Tider er Blegkilde
Væld den Strøm, hvorved Gammel Mølle bestaar, men især i tørre
Somre og haarde Vintre, da den alene yder Møllen og Byen fornøden
Vand, og som har været Tilfælde ofte, ja, endog sidste Aar (1812), da der
kunde køres over Isen fra Sverrig til Kiøbenhavn, har dog denne Væld
formedelst dens naturlige Beskaffenhed holdt Østeraa aaben eller fri for
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Is fra Møllen ned til Apoteket, uden at denne Aabning har kostet Byen
det allermindste ...... Blegkilde Væld er ej alene den, hvorved Gammel
Mølle i Særdeleshed har at støtte sig, men endog den Strøm, som til alle
Tider skaffer Østeraa samt Peder Barkes - og Øster Gravens Aa det
skiønneste og bedste Vand ...... Blegkilde kan kaldes Hiertet i Livet af
Aalborgs skiønne Vandmasser, som strømmer ud fra Sohngaardsholms Kridtbakke, og har sit Løb med nogle Bøjninger igjennem
Aalborg Kiær til Gammel Mølle, er samme Mølles Hovedstøtte til alle
Aarets Tider, og hvorved den alene kan virke hensigtsmæssig og male
saavel for Kongen som for Byen ...... ".
Med denne ordflom opnåede Lars Springborg for det første, at enhver
mulighed for at anlægge den påtænkte slibemølle som en vandmølle
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herefter måtte betragtes som skrinlagt, og for det andet var der samtidig
banet vej for en anden løsning af slibemølle-sagen, som beroede på en af
ham selv udtænkt plan, der ikke mindst kunne blive til hans egen fordel.
Aalborg kommune ejede dengang det ubebyggede areal på vestsiden af
Østergravens å fra Engelsborg i syd til det militære vagthus i nord.
Danske Kancelli i København havde som kommunens overordnede
myndighed så sent som i april 1812 frarådet at udstykke og bebygge
arealet med den motivering, at det måtte anses for hensigtsmæssigt for
denne bydels beboere at have et sådant frit område liggende til forskellige formål.
Som det store forretningstalent Lars Springborg vitterligt var, fik han i
slutningen af1813 overbevist stiftamtmand Pentz og borgmester Hornsyld om det hensigtsmæssige i, at der blev indledt forhandlinger med
kancelliet om at opnå dettes samtykke til, at kommunen måtte afstå ca.
1.000 kvadrat alen af den sydligste del af omtalte område til ham, og i så
fald var han villig til at bebygge en sådan grund "til Siaalfabrikkens
Nytte og Gavn".
Forhandlingerne trak noget ud, men 16. april 1814 forelå kancelliets
approbation på den ønskede udstykning. Den sydligste del af arealet ud
mod Søndergade var udlejet for en årrække til garver Johan Frederik
Schubarth, som var ejer af Engelsborg. Efter at lejemålet med ham var
ophævet, begyndte Lars Springborg byggeriet, og i foråret 1815 stod der
på grunden et enetages, grundmuret hus på 9 fag, indeholdende maskineri til slibning og polering af stål varerne.
Den 11. juli 1815 solgte Lars Springborg ejendommen med maskiner
m.v. til komiteen for stålfabrikken for 8.673 rbdl. n. v.
Ved den nordlige ende af bygningen indrettede Fleron med betydelig
bekostning for egen regning en hestegang som drivkraft for slibeværket
I en af hans mange klager til komiteen hedder det om denne heste gang:
"I Stedet for, at den efter Bestemmelsen skulde drive 8 Sten, kan den
kun drive 2, og endda kunne ikke Hesten, somjeg baade maatte købe og
underholde, holde det ud, da Møllen var saa træls". Ligeledes gjorde
han gentagne gange opmærksom på, at de to år, der gik, inden slibeværket kom i gang, havde været aldeles ødelæggende for fabrikkens
drift, idet han i disse to år havde været nødt til at lægge de fabrikerede
menuslebne varer på lager, og i mellemtiden var de blevet så godt som

38

J. Jeppesen Jensen

usælgelige. Af samme grund anså han udsigterne for fabrikkens fremtidige drift som meget mørke, og deri havde han ubetinget ret.
Det, som i særlig grad truede fabrikkens eksistens, var de alvorlige
økonomiske vilkår, der fulgte efter pengevæsenets forandring ved
forordning af 5. januar 1813. Det kom til at gå hårdt ud over det økonomiske selskab og dermed stålfabrikken, især da medlemmerne ved indbetaling af såvel medlemsbidrag som støttekapital efterhånden fandt ud
af at påføre sedlerne det meget forringende "N. V". (navne-værdi), som
viste sig at være 1/6 af den pålydende. Det betød samtidig, at de indkomne beløb nu talte i hundreder og ikke som før i tusinder.
Ved nytårstid 1817 var direktion og komite klar over, at en afvikling af
fabrikken var uundgåelig. Bernabe Fleron fik sin opsigelse, der bl. a.
indebar, at han skulle fraflytte sin bolig i stålfabrikken senest Mikkelsdag 1817, hvorimod han allerede til påske flyttetid (15. april) skulle fratræde brugen af slibemøllen. Direktionen nærede en velbegrundet frygt
for, at ejendomspriserne fortsat ville falde, og man ønskede derfor de to
ejendomme afl_lændet snarest muligt.
Stålfabrikken blev 9. oktober 1817 solgt til murermester Lars Vang,
Aalborg for 8.000 rbdl. n. v. Først 26. juli 1824 fik han afkøbmand Josef
Nielsen- som eneste tilbageværende medlem af komiteen- tinglæst
skøde på ejendommen.
Det viste sig særlig vanskeligt at finde liebhavere til ejendommen med
slibemøllen. Efter at den i halvandet år havde været udbudt til offentlig
auktion flere gange, lykkedes det endelig ved en auktion 4. november
1818 at få den afsat. Højestbydende blev Lauritz Kjellerup med 1.250
r b dl. sølv, der afbensyn til selskabets regnskab blev omregnet efter kurs
250 til 1.562 rigsbankdaler (l rbdl. = 1/2 speciedaler). Sammenlignet
med den 3 år tidligere akkorderede købesum var der altså tale om et
betydeligt tab.
Kort tid efter, at Lauritz Kjellerup havde overtaget ejendommen, bortlejede han den til Aalborg kommune, som netop i de dage havde modtaget meddelelse om, at byen midt i december måned s. å. skulle være
klar til at modtage l. bataillon af 2. Jydske Infanteri Regiment udover
4. bataillon, som allerede havde kvarter i byen. Det ville bl. a. medføre,
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at det nyligt indrettede militærsygehus i Nørregade 28 langtfra var stort
nok til at rumme de syge fra begge batailloner. At få løst dette problem
var en kommunal opgave, og her var man så heldig, at de militære myndigheder allerede var opmærksom på slibemøllebygningens ideelle
beliggenhed med henblik på fælles benyttelse med det bestående
militærsygehus, og man havde en færdig plan klar. Heri var magistraten
enig og erklærede sig villig til at betale en rimelig leje.
Lauritz Kjellerup stod i efteråret 1818 med det økonomiske hovedansvar
og hele risikoen vedrørende den nu nedlagte stålfabrik, og selv om han
nu havde overtaget bygningen med slibemølle og maskiner som den
sidste af selskabets aktiver, så hæftede han uheldigvis stadig som eneste
debitor for de 8.000 rbdl., som af stiftets offentlige midler i 1815 var
anbragt med l. prioritets panteret i ejendommen. Hertil kom, at der
ydermere på dette pantebrev skyldtes renter for de sidste to år, som
beløb sig til800 rbdl., og af udbetalingen til Lars Springborg resterede
stadig 400 rbdl.
Ved udlån af stiftets offentlige midler gjaldt der særligt strenge regler
med hensyn til sikkerhed. I det foreliggende tilfælde var der tale om
udlån af bl. a. 3.883 rbdl. af Aalborg Hospitals midler, 600 rbdl. af
Aalborg Søndagsskoles midler, 475 rbdl. af Sønder Tranders fattigkasses overskuds kapital o. m. fl. Det er indlysende, at der ved anbringelse af sådanne midler måtte udvises den største påpasselighed, ligesom inddrivelsen i påkommende tilfælde måtte være effektiv.
Umiddelbart efter Lauritz Kjellerups død 1823 gjorde stiftsøvrigheden
og magistraten derfor over for boet deres fordring gældende på de
nævnte 8.000 rb dl. + senere påløbne renter. Et efterfølgende sagsanlæg
fortsatte ad de sædvanlige instanser til Højesteret, som 31. oktober 1827
dømte boet til at betale 10.821 rbdl. Dette beløb blev senere ved kgl.
resolution nedsat til det halve.
Efter at højesteretsdommen forelå, ønskede stiftsøvrigheden snarest
muligt sagen afsluttet, og den 15. december 1827 blev der mellem kommissærerne i Lauritz Kjellerups bo og stiftsøvrigheden ved forligskommissionens medvirken indgået et forlig, hvorefter stiftsøvrigheden
fik uindskrænket ret til- på konditioner, som de selv måtte fastsætte- at
bortsælge bygning og slibemølle ved auktion.
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Boet skulle drage omsorg for, at stjerne- og kamhjulene og andet inventar blev bragt ud afhuset enten ved at åbne huset i den nordre ende eller
i en af siderne, og derefter sætte huset i samme stand som før. Dette
sidste kan nok i den store sammenhæng synes at høre til småtingsafdelingen, men så simpelt var det nu ikke. I auktionskonditionerne
blev det oplyst, at der blandt maskiner med tilbehør bl. a. fandtes et
stjernehjul, der målte 6 alen i diameter og et kamhjul på 4 alen i diameter. For at få de to ting bragt ud afhuset har det nok været nødvendigt
at nedbryde det meste af den nordlige gavl. I den søndre ende afbygningen var der jo indrettet militær sygestue.
Den berammede auktion blev afholdt 30. januar 1828, hvor Jacob Kjellerup blev højestbydende med 600 rbdl. Han oplyste dagen efter auktionen, at hans bud var sket i kommission til hans afdøde broder Lauritz
Kjellerups bo.

Omkring Aalborg Østerport

41

Efter at behandlingen af boet langt om længe i 1829 var afsluttet, solgte
hans enke, Regitze Sophie, født Jungersen, 10. juni 1829 omtalte ejendom for 600 rbdl. sedler til A~lborg kommune.
På mange måder kostede krigen 1807-14 og pengeomvæltningen Lauritz
Kjellerup betydelige summer, men et af de største økonomiske ofre
bragte han nok alligevel i forbindelse med stålfabrikkens forlis. Han er
med rette gået over i historien som en hædersmand, hvis hjælpsomhed
og velgørenhed var almindeligt kendt, og det samme gjaldt ikke mindst
hans uegennyttige virke for Aalborg bys trivsel.
Udover Lauritz Kjellerup var der- så vidt det kan skønnes- kun Bernabe
Fleron, som måtte bringe større økonomiske ofre for fabrikkens eksistens. De øvrige interessenter synes at have forstået at slippe nogenlunde helskindet fra den synkende skude.
Da Fleron i begyndelsen af 1817 modtog sin opsigelse, meddelte han
selskabets direktion, at han ikke alene var blottet for de midler, han i sin
tid medbragte til Aalborg, men at han tillige i de forløbne 4 år havde
pådraget sig en privat gæld på 2.295 rbdl. i forbindelse med fabrikkens
drift. For dette beløb fik han kun delvis dækning, og ved sin afrejse her
fra byen i efteråret 1817 var han uden tvivl en ruineret mand.
Han døde 24.juli 1829,58 år gl. i ejendommen Lille Kongensgade nr. 79 i
København hos sin eneste datter Margrethe J os ep ha Fleron, dervar gift
med sin fætter, instrumentmager Wilhelm Fleron. Hun oplyste i skifteretten, at hendes fader i flere år havde nydt sit underhold hos dem. Foruden sit gangtøj ejede den afdøde kun en kommode og et fyrretræs
klædeskab. Disse få ejendele blev af skifteretten vurderet til 22 rbdl.
3 mark.
Skønt stålfabrikken blev startet med store forventninger, og mange velmente bestræbelser blev udfoldet for at gøre den til et sundt og livskraftigt foretagende, blev den ikke desto mindre en dødsejler. På grund
af Statsbankerotten kom den straks ud for vanskeligheder og kom faktisk aldrig til at køre på det høje gear. Det var kun en ringe trøst, at
mange virksomheder ud over landet i disse vanskelige år led den
samme skæbne.
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Murermester Lars Vang, der 1817 købte stålfabrik-gården, matr. nr.
612A nåede i sin tid at bygge et stort antal huse i Aalborg, hvor han oftest
tituleredes som bygmester Vang. V ed samfrændeskifte efter hans død i
1840 fik hans søn, Niels Peter Vang 30. november s. å. skøde på ejendommen imod at betale den derpå hvilende gæld 500 rbdl. Desuden
skulle han betale 800 rb dl. til sin umyndige broder Adolph. N iels Peter
Vang, der egentlig var murermester, anlagde 1848 et teglværk "Vangsminde" i Østerkæret uden for Østerport og syd for Hadsundvejen.
Samme sted havde han desuden en cementfabrik og et kalkværk. Disse
virksomheder regnedes i mange år for nogen af Aalborgs betydeligste.
Niels Peter Vang solgte 13. januar 1851 nr. 612A til tømrermester Hans
Peter Henckel, Aalborg for 2.800 rbdl. Hans enke Ane Elisabeth, født
Bonnesen, solgte 21. aprill890 til enkefru AnnaJosephsen for 22.000 kr.
Fra 8. december 1902 var trikotagehandler M. Jensen ejer, og fra 1930
sagfører V. L. Cortes og kriminalbetjent P. Malthesen. Fra 1937-69 var
ejendommen genstand for noget, der kunne ligne spekulation, eftersom der blev handlet med den indtil flere gange på et enkelt år. Den
havde således i disse ca. 30 år ikke mindre end 22 forskellige ejere.
Den 16. maj 1969 blev den købt af Aktieselskabet af 6. august 1968. Dette
selskab foretog i årene 1979-81 en gennemgribende restaurering af ejendommen. Takket være udvist forståelse og nænsomhed lykkedes det
heldigvis at bevare den enkle og stilrene facade, der i dag pryder gadebilledet. Ejendommen er i dag udstykket i ejerlejligheder.
Fem lejevåninger på vestsiden af Østergravensgade

Disse huse var oprindelig to mindre ejendomme, der nævnes i grundtaksten 1682 som "Anne Nielsdatters Hus, takst l rdl. Et Hus Christopher de Remmer tilhører, Tord Vognmand ibor, takst 3 rdl".
1704 tilhørte de begge Peder Olufsen Feldbereder. Hanfik 1714 skøde af
Jacob Jensen Bergh til Boller på to små huse, beliggende umiddelbart
nord for de foran nævnte. Peder Olufsen var herefter foruden sin hovedejendom Søndergade 33A ejer af 4lejehuse, der i grundtakst var takseret
til 6 rdl.
I de næste 135 år benævntes disse huse fremdeles som 4 sammenbyggede lejevåninger med een ejer. Iflg. brandtaksationerne udgjorde
husene tilsammen 21 fag med en facadelængde på 40 alen. De var i
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mange år brandforsikret for 270 rdl., og var indtil1874 matrikuleret som
nr. 611.
Det har utvivlsomt været en indbringende forretning at besidde disse
lejehuse. I hvert fald var det næsten altid de mest velstående borgere,
der ejede byens mange lejehuse. De her omtalte 4 huse ejedes i tidens
løb af følgende, der alle var velhavende købmænd og ejere af hjørneej endommenNørregade 26: 17 40: Borgmester Christen Vognsen, 1755:
Jens Andersen Sommer, 1760: Jens Knudsen Lund, 1784: Christen
Hougaard.
Den 25. juni 1800 blev husene solgt til Anders J ens en N ørgaard, der fra
1780 ti11808 var lærer ved Almueskolen i Aalborg, hvorefter han til sin
død 1828 var Aalborg bys skattekasserer. Efter hans enke Johanne
Henriette Møllers død 21. juli 1842 blev lejehusene ved offentlig auktion
20. januar 1843 tilslået høker Niels Hansen for 490 rdl. Han var velhavende, handlede meget med ej endomme og drev i en menneskealder
høkerforretning i Slotsgade 10. Han ejede tillige naboejendommen nr. 8
samt en ejendom på Gl. Torv, Strandstien l. Han døde 1881 næsten 91 år
gammel.
Ejendommen Østergravensgade 2 har indtil de senere år altid hørt til
Nørregade 26, der som købmandsgård havde port til indkørsel gennem
nr. 2.

Østergravensgade 4 (matr. nr. 867)
Niels Hansen solgte 12. juli 1852 de 4 nordligste fag af lejehusene til
arbejdsmand Niels Nielsen fra Rubjerg for 700 rdl. Huset fik ved
omvurdering til grundtakst nr. 611a, som ved byens matrikulering 1874
blev til 867.
Efter Niels Nielsens død 1870 ejede hans enke huset til sin død 1886,
hvorefter det gik i arv til hendes datter Ellen Nielsen, der s. å. blev gift
med kgl. biløber Peder Aage Madsen i København. En kgl. biløber var
en mand, som gik ved siden af hestene ved kgl. paradekørseL
Samme år den 13. december købte ekspedient C. A. Feder huset for
1.800 kr. Derefter fulgte 1897 som ejer fyrbøder Søren Jensen, 1936
restauratør Anton Christensen, der 1937 opførte det nuværende hus.
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Gregers A. Fiorbach's
kort over Aalborg. 1847.
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1946 var det ejet af købmand A. Nedergaard, hvorefter det jævnligt
skiftede ejer. Nuværende ejer er Kirsten Butler Nielsen.
Østergravensgade 6 (matr. nr. 868)
Den 7. januar 1852 solgte Niels Hansen de 5 nordligste fag af de tre
tilbageværende lej ehuse til skibsfører Peder Frederik Hansen fra Thurø
for 650 rdl. Huset fik derefter nr. 6lla 2, som 1874 blev til matr.nr. 868.
Efter P. F. Hansens død 2. december 1878 overtoges huset af hans enke,
efter hvis død hendes 6 børn solgte det til skibstømrer Christen
Christensen fra Lild sogn. 1906 købte tømrer Charles William Larsen
huset, som han i 1926 lod nedrive og genopføre af nyt. 1960 solgte hans
arvinger huset til kranfører Magnus Madsen. Nuværende ejere er
Suzanne Balle og Martin J ens en.
Østergravensgade 8 (matr. nr. 869b)
Murer Ludvig Chr. Kirketerp fik 4. januar 1875 kommunens tilladelse til
at afhænde 4 fag hus fra nr.10, imod at ejendommene blev adskilt ved en
brandgavL Den 12. juli 1875 afhændede han de 4 fag til Thomas Jensen
Hein, og dermed var de 4 lejehuse endelig adskilte.
Thomas Heins enke, Henriette Katrine Hein solgte 9. marts 1896 til
tømrer Christen Pedersen, der samme år opførte det hus, som står i dag.
Han solgte det 15. apri11900 til arbejdsmand Søren Peder Pedersen for
5.500 kr. Derefter ejedes det fra 1915 af pensioneret lærer Peder
Korsgaard og senere hans enke Sofie Korsgaard, som boede her i mange
år. Den 8. maj 1978 overtoges huset af den nuværende ejer optiker
Lutz Liedtke.
Østergravensgade JO (matr. nr. 869a)
Niels Hansen solgte 18. februar 1850 de to sydligste lejehuse, der hver
var på 4 fag, til tjener Erik Heldvig Salmenius for 1.000 rdl. De to huse
blev derefter ansat i grundtakst for 3 rdl. og fik matr. nr. 6llb.
Den 22. december 1851 solgte Erik Salmenius de 8 fag hus til arbejdsmand Peder Chr. Hansen, Aalborg for 800 rdl. Han solgte 1854 til husmand J ens Eriksen fra N ørholm for 1.300 rdl. I skødet nævnes, at 2 stuer
og spisekammer var udlejet til arbejdsmand Wilhelm for 14 rdl. årligt.
Jens Eriksens enke Louise Petersen solgte 9. september 1867 ejendom-
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men til murer Ludvig Chr. Kirketerp. Efter at det halve af ejendommen
i 1875 var solgt fra, opførtes samme år den bygning, der står i dag.
Derefter havde nr. 10 flere ejere. Fra 1878 arbejdsmand Gregers Thomsen, 1885 arbejdsmand Jesper Ole Pedersen og senere hans enke. Den
3. september 1900 solgte hendes arvinger de 4 fag hus for 2.500 kr. til
tømrer P. Julius Jensen, der i 1915 solgte til postbud Frederik Skov fra
Sofiendal.
Nuværende ejer er fra 1978 Boye Poul Nielsen.

Søndergade 33B- Østergravensgade 9 (matr. nr. 902a)
Som omtalt under stålfabrikkens slibemølle blev denne grund første
gang bebygget i 1815 af Lars Christensen Springborg.
Ejendommen var i Aalborg kommunes besiddelse fra 1829-57 og igen
fra 1868 til15. juli 1871, da den ved mageskifte blev overdraget gartner og
sekondløjtnant Carl Christian Nørgaard,
Han solgte 30. september 1872 ejendommen til kaptajn Wolfgang
Christian Baron W ed el Jarls b erg, Aalborg for 4.500 rdl. Han boede her i
21 år, og i den tid hed ejendommen "Jarlsborg". Der førtes her efter
sigende i disse år en herskabelig levemåde med mange tjenestefolk og
andre dyre vaner.
I 14 år - til sin død 7. maj 1907 - boede Wedel Jarlsberg til leje hos
smedemester H. C. Mammen, Østerbro- senere Nørregade 35, efter at
han 11. december 1893 havde solgt Jarlsborg til grosserer Johan Otto
Simony for 13.500 kr.
Simonys søn, læge Otto Simony, erindrer fra sin barndom, at vinduerne
i huset sad så lavt, at fulde folk, der gik forbi, kunne stikke enderne ind
ad dem til stor fortrydelse ikke mindst for hans moder. Det lyder meget
sandsynligt i betragtning af, at huset i sin tid var bygget- ikke til beboelse
-men med fabriksdrift for øje.
Johan Chr. Simony solgte 7. marts 1898 ejendommen. Efter hyppige
ejerskifter blev den købt 24. juli 1911 af restauratør Steffen Peter Steffensen. Den var da indrettet til kafe "Tordenskjold", som Steffensen
omdøbte til "Metropol". Han lod i 1912 den gamle bygning fra 1815
nedrive og opførte i stedet den nuværende treetages hjørneejendom
med mansardtag.
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Restaurationen har i tidens løb foruden ovennævnte båret skiftende
navne som "Stjernekroen", "Jarlsborg", "Aalborgkroen" og nu
"Gøglerbåden".
Efter at Steffensen 1915 havde afstået ejendommen, var den ofte i
handelen, indtil den i 1923 blev overtaget af skræddermester Alfred
Christensen. Efter hans død i 1944 ejedes den af hans enke Mette
Christensen til1951. Nuværende ejer er restauratør Asger Møller.
Mens denne gades vestside har været bebygget i ca. 400 år, blev den
midterste del af østsiden først bebygget omkring 1900.
Vel fremkom der i tidens løb af og til planer om bebyggelse af arealet,
men det blev hver gang mødt med så kraftig protest fra områdets
beboere, at bystyret- om end nødigt- bøjede sig ved at afvise planerne.
Forholdet var det for kommunen økonomisk ubehagelige, at mens
beboerne langs med byens øvrige åer var pligtige til at deltage i oprensningen af disse, lige som de enkelte lodsejere skulle bekoste alle udgifter
vedrørende bolværkets vedligeholdelse, så var kommunen alene om at
afholde disse udgifter vedrørende Østergravens å, da der ingen bebyggelse fandtes lang> denne.
Disse udgifter var især for bolværkets vedkommende betydelige, hvorfor kommunen gerne ønskede sig fritaget for denne økonomiske byrde.
Man har nok her forklaringen på, at der i byens arkiver findes en
mængde klager fra beboerne over bystyrets forsømmelser angående
manglende oprensning af denne å. Dens vandføring var for det meste
ret beskeden, og når den så ydermere blev godt tilgroet med græs og
anden grøde, hindredes vandets frie løb mærkbart til stor gene for de
omliggende husstande, der både hentede deres drikkevand og vaskede
deres tøj i åen. Desuden gjorde man altid i klagerne opmærksom på
åens fundamentale betydning i tilfælde af ildebrand i denne bydel.
En enkelt af de foreliggende klager over åens tilstand fortjener at
nævnes. Den fremkom i 1741 og er interessant derved, at man ved det
påfølgende syn for første gang får opgivet de nøjagtige mål på åens
bredde og dybde. Synsmændene anslog, at der til åens oprensning fra
Østerport til slusen ved Gammel Mølle, d. v. s. til nuværende Aagade,
krævedes 8 mand i 6 dage. Daglønnen blev anslået til2 mark. Desuden
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skulle der indkøbes 2 nye skovle samt 3 nye riskurv e. I oprenset tilstand
skulle åen holde en bredde på 4 alen og en dybde på l~ alen. I oprenset
tilstand kunne dybden nogenlunde gå an, men når åen tilsyneladende
det meste af tiden var tilgroet, var der intet mærkeligt i, at det nærmest
liggende areal altid blev betegnet som "sumpigt" og "moradsigt", da
åens betydning som afvandingskanal i sådan tilstand nærmest var af
negativ art.
Blandt de mange ejere af matr. nr. 902, hjørnet af Søndergade og
Østergravensgade var murermester Janus Nielsen, som 13. marts 1899
fik skøde på ejendommen. Han var en af den tids store bygherrer her i
byen, og især kan mange af østbyens ejendomme henføres til hans
byggeaktivitet. Efter Landbrugsministeriets approbation af24. oktober
1899 på udstykning af ejendommen fik han 30. oktober s. å. Aalborg
byråds godkendelse til at udstykke den i 3 parceller, og allerede året efter
var de 3 grunde bebygget.
Østergravensgade 7 (matr. nr. 902a)
Frk. Jensine Karoline Jensen købte 16. december 1900 det sydligste af
Janus Nielsens huse for 15.000 kr. Det var sammenbygget med nr. 9, der
hører til hjørneejendommen Søndergade-Østergravensgade.
Hun solgte 1907 til havnearbejder N. P. Christensen, der boede her i
mange år. 1938 var mælkehandler M. Christensen ejer af huset. Fra 1954
til1980 ej e des det af frk. Lilly Emilie Christensen, som dette år solgte til
den nuværende ejer, Asger Møller, der har udstykket huset i ejerlejligheder.
Østergravensgade 5 (matr. nr. 902b)
Den 7. maj 1900 solgte Janus Nielsen det midterste af sine 3 huse i
Østergravensgade til frk. Kirstine Pedersen, Aalborg for 6.000 kr. Hun
afhændede det 8. april1905 til skipper A. M. Schiønning, Aalborg. Hans
enke Else Marie Schiønning solgte 18. december 1916 til vognmester
A. P. Andersen. Derefter havde huset i de næste 20 år 8 forskellige ejere.
I 1942 købtes det af Edith Emma Nielsen. Fra 1979 er tømrersvend
Ole Tranholm ejer af huset, som nu er udstykket i ejerligheder.
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Østergravensgade 3 (matr. nr. 902c)
Det nordligste af sine 3 nylig opførte huse solgte Janus Nielsen 24.
december 1900 til murer Rasmus Nielsen, Aalborg for 11.000 kr. Han
døde 1918, hvorefter hans enke Mette Katrine Nielsen blev boende her
til sin død 1940. Deres søn murer Niels Nielsen overtog huset ved skifteretsattest 6. februar 1940, men han solgte det samme dag til enkefru
Esther Eleonora Skov, hvis søn mekaniker Kristian Skov overtog det
7. september 1959. Ejere af huset er fra 14. marts 1984 Marianne
Andersen og Gunnar Madsen.
Imellem dette hus og naboejendommen Nørregade 28 står et stort,
smukt kastanietræ, der ikke mindst om sommeren virker overordentlig
dekorativt i gadebilledet.

De to hjørneejendomme Nørregade 25 (matr. nr. 707) og Nørregade 26
(matr. nr. 866) findes omtalt i denne årbog 1971 side 43 og 54 ff., hvortil
interesserede henvises.
Nørregade 27 (matr. nr. 706)

Den 9. august 1809 solgte daværende ejer afNørregade 25 (gl. matr.nr.
552), generalmajor Adam Otto von Biilow til møller Lars Christensen
Springborg 4 fag enetages hus beliggende på østsiden af Klokkestøberåen, der dannede skel mellem de to ejendomme. Sælgeren afstod desuden af sin gårds have - 6 alen i længden samt bredden i lige linie med
det solgte hus - og nord for dette. Huset fik nu gl. matr. nr. 552c.
I skødet kaldes de 4 fag hus for en "Baraqve", men da Lars Springborg
13. september 1810 solgte huset til købmand Peter Biering i Aalborg,
senere ejer afLundbygaard, Gunderup sogn, benævnes det- ikke som
barakken - men som "Barkmøllen beliggende ved Østerport imellem
Madame Hougaards iboende Sted (Nørregade 25) og Østerport". Den
såkaldte barak var formentlig møllehuset til den barkmølle, som garver
Daniel Bloch i nr. 25 havde an1agt i 1674, og som i mange år havde været
ude af drift.
Da Peder Biering i 1814 ved sit giftermål med enken Ane Kirstine Nissen
på Lundbygaard blev proprietær, afhændede han barkmøllehuset til
Lars Springborg. Han opførte 1815 på grunden et nyt toetagers hus på 5
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fag af mur og ege bindingsværk. Huset blev med den vestre ende bygget
over åen, der fortsatte i gården som åbent vandløb.
Langs med de 6 alen havejord, der fulgte med ved købet afhuset, havde
Lars Springborg iflg. skødet fra Biilow pligt til at vedligeholde bolværket
på begge sider af åen. Denne mærkværdige pligt ophørte for den vestre
breds vedkommende i 1840, da Chr. L. Kiersgaard overtog Nørregade
25. I øvrigt fik ejeren af nr. 25 og 27, værtshusholder Lars Hansen i maj
1875 af byrådet lov til at overdække det stykke afKlokkestøberåen, som
løb gennem hans ejendom mod nord. Ved syn og taksation af det nye
hus blev byggeriet 10. juli 1815 godkendt og ansat til grundtakst 3 rdl.
Lars Springborg solgte 9. september 1816 huset til gartner Jacob Bruusgaard med den klausul, at han ikke måtte bruge møllerettigheden.
Jacob Bruusgaard var tillige indehaver af St. Hansgade nr. 6, hvortil
hørte et stort gartneri med et betydeligt jordtilliggende mellem St.
Hansgade og Fjordgade. Han solgte 7.januar 1828 nr. 27 til garver Søren
Krogbæk. Derefter var der forskellige ejere, indtil købmand N. Chr.
Jacobsen i Nibe overtog huset 29. april1850. Han solgte det 20. juni 1853
til rebslager Peder Jacobsen Knap i Aalborg, efter hvis død det 8.
december 1884 blev afhændet til rebslager H. C. Theil, som ejede det til
sin død i sommeren 1909, hvorefter en af hans sønner, cykelhandler
Carsten Laurits Theil, overtog huset som sin arvepart ved skøde af
7. juni 1909. Han drev i 32 år cykleforretning i ejendommen.
I 1942 blev depotarbejder P. Lauritzen ejer. Efter hans død var hans enke
Kristine Lauritzen, født Theil ejer til sin død 1982.
Siden 1948 har Kastrup-Jensen haft barber- og frisørsalon i ejendommen.
Bortset fra ændringer af facaden nu og da står det næsten 170 år gamle
hus stadig solidt og godt - takket være det næsten uforgængelige egebindingsværk. N uværende indehaver er P. W endelboe, som også ej er
nr. 25.
Før 1927 sluttede Nørregades husnumre med nr. 27. Den 20. september
1926 besluttede byrådet, at den del af Østerbro, der lå vest for Løkkegade, fremtidig skulle benævnes Nørregade, hvorefter Østerbro l blev
til Nørregade 29 o. s. v.
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N ordsiden af Østerbro set mod østfi'a Løkkegade-med hestebussenfra Vejgaard udfor
Østerbro 13 og 15. L ængst til venstre et hjørne afnr. 11. I baggrunden til venstre skimtes A. W
Mi/lings ejendom. Stilladset til højre i billedet erfra opførelsen afØsterbro 6. H. Tønniesfot.
1897. Tilh. S. B. O.

Nørregade 29 (matr. nr. 705a)
Da garver Søren Krogbæk 7. januar 1825 købte nr. 27 af Jacob Bruusgaard, omfattede handelen tillige 13 fag toetagers hus, som sælgeren
havde ladet opføre umiddelbart øst for nr. 27. Denne ejendom fik ved
brandtaksationen nr. 552d. Købesummen var 1.500 rbdl. sølv.
Søren Krogbæk solgte 28. juli 1845 nr. 29 til koffardikaptajn Niels Peter
Møller fra Neksø for 2.400 rbdl., mens han selv beholdt nr. 27.
Den ny ejervar gift med Pouline Fischer, der var født 1817 som datter af
toldbetjent Hans Rasmussen Fischer i Aalborg. Efter Niels P. Møllers
død 1848 giftede hun sig 3. december s. å. med skibskaptajn Niels
Clausen fra Nyborg. Det var i hans ejertid, de nuværende bygninger o.
1857 blev opført.
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Efter at Pouline Fischer var blevet enke for anden gang, solgte hun
7. juli 1873 nr. 29 til købmand A. W. Milling, Aalborg for 4.250 rdl. Det
blev dog ikke her Millings store forretningstalent kom til udfoldelse.
Det skete derimod længere østerpå, som det senere vil blive omtalt.
Milling solgte 23. oktober 1876 ejendommen til partikulier C. F. Henriksen, som b?ede her, indtil han 9. januar 1893 solgte til avlsbruger
Laurits Sørensen.
Den 20. apri11903 blev nr. 29 solgt til restauratør N. C. Nielsen, som i
den østlige del indrettede kafe "Jylland", der med skiftende værter i
mere end '40 år havde til huse her. Den blev i 1948 efterfulgt af kafe
"Werner", som 1984 omdøbtes til "Candle-Light".
I den vestre ende af ejendommen har der i tidens løb været flere mindre
forretninger, ligesom der i bagbygningen i mange år var smede- og
mekanikerværksted. Nuværende ejer er restauratør K. Boddum.

Nørregade 31 (matr. nr. 704)
Til hjørneejendommen Nørregade 25 hørte fra begyndelsen af 1700årene 6 lejevåninger, som bestod af 24 fag hus, der var beliggende på
nordsiden af Nørregade og strakte sig hen til daværende "Løkken".
Ejeren af nr. 25, byfoged Hans Jørgen Nascou, solgte 17. maj 1761 disse
lejehuse til Hans Thomsen Dahl, som 30. august 1769 afhændede dem
til Laurits Hansen Lund. Han var født 10. juni 1725 i Vaarst, Gunderup
sogn, og var en af de mange landmandssønner, der i tidens løb drog til
byen for at prøve lykken. Hans hustru var Else Sørensdatter fra Oppeistrup i Gunderup sogn.
Som en af de mange blandt beboerne i Nørregade og Østerbro, der på
den tid fik borgerskab som værtshusholdere, erholdt også Laurits
Hansen et sådant i 1782.
Han døde 26. maj 1784, 59 år gl. Hans tvillingebroder, købmand Jens
Hansen Lund, Aalborg, blev derefter formynder for det eneste barn i
ægteskabet, den 6 årige Hans Chr. Lund. Else Sørensdatter blev 26. september 1784 gift med murersvend Mathias Johansen Møller.
Iflg. en forening, som var indgået mellem J ens Hansen Lund og hans afdøde broder med ægtefælle, bl. a. gående ud på, at sønnen til sin tid
skulle have hjemmet, udstedte Jens Hansen Lund 15. august 1785 skøde
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til Mathias Møller og hustru på de 8 fag hus, som Laurits Hansen selv
havde beboet, samt 5 lejehuse v~st for.
Mathias Møller døde 19. april1788 kun 28 år gl. Den 16. juni s. å. solgte
enken de 8 østlige fag af de 5lejehuse til vognmand Anders Christensen
Giølboe (se m. 9).
Else Sørensdatter blev gift 3. gang 19. oktober 1788 med angel-og nålemager Johan Augustinus Møller, der tilhørte en gl. nålemagerslægt i
Aalborg.
10. juni 1799 solgte Johan Augustinus Møller de sidste 8 fag af de omtalte lejehuse til Anning Fich i Gl. Avlsgaard (se m. 35). Johan Aug.
Møller døde 4. februar 1814, og 6. november 1820 døde hans hustru.
Derefter overtog sønnen Hans Chr. Lund huset. Han solgte 16. april
1821 den østlige halvdel- 4 fag- til Jens Christensen Uttrup. Efter Hans
Chr. Lunds død 3. november 1833 beholdt hans enke Ane Hansdatter,
der var fra Øland, huset, som hun 23. oktober 1843 solgte til rebslager
Peder Jacobsen Knap. Derefter fulgte forskellige ejere.
Den 23. oktober 1876 s.olgte Niels ThomsenTheil i Gl. Avlsgaard huset
til sin stedsøn, gårdejer Jens ChristensenTheil fra Svenstrup for 1.600
kr. Han opførte o. 1900 den nuværende bygning.
I mange år var N. P. Thorup fra Svanfolk ejer af m. 31. Fra 1926 til1957
tilhørte huset gartner Julius Madsen, som her drev frugtforretning. Fra
1975 ejes huset af Teknisk Landsforbund.
Nørregade 33 (matr. nr. 703)
Som nævnt under m. 31 overtog J ens Christensen Uttrup i 18214 fag hus
af denne ejendom. Han var født 12. december 1765 som søn af gårdfæster Christen Nielsen og Maren Mortensdatter i matr. m. 18 i Øster
Uttrup af Aalborg Hospitals gods.
J ens Christensens ældre broder fæstede hjemmet, medens J ens drog til
Aalborg, hvor han blev arbejdsmand. Han døde 11. apri11834, 70 år gl.
Hans enke Else Christensdatter solgte derefter huset til J ens Pedersen
Nørretranders. Han er antagelig den Jens Pedersen, der blev døbt 27.
januar 1788 som søn af fæstegårdsmand Peder Kjeldsen og Ellen Madsdatter i matr. m. 4, Nr. Tran4ers. Det forholdt sig med ham som med
Jens Christensen Uttrup, at en broder fæstede hjemmet, hvorefter det
var nærliggende for J ens N ørretranders at søge ind til byen.
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Ved auktion 12. december 1837 over hans bo blev skibsfører Hans
Hansen højestbydende med 177 rbdl., og 12. februar 1838 fik han skøde
på huset. Allerede 14. september s. å. solgte Hans Hansen til Peder
Sørensen N ørgaard af Uttrup for 300 rbdl.
Køberen var tjenestekarl fra Romdrup, født ca.1795. Han blev 11. marts
1818 gift med den 46 årige Maren Andersdatter, som var enke efter husmand Laurs Christensen, N r. Tranders. Peder N ørgaard fik 1829 skøde
på gården matr. nr. 7 i Øster Uttrup, som han solgte 1832 og 4 år senere
købte igen. Han døde 28. juli 1851 som husmand i Hasseris, 55 år gl.
Den næste ejer af nr. 33 var landinspektør Gregers Winther, der var
døbt 26. december 1770 i Gunderup kirke, som søn af gårdmand Poul
Winther i Flamsted. Gregers Winther virkede i en årrække som landinspektør i Aalborg. Han døde 27. maj 1846. Den 7. januar havde han
solgt nr. 33 til skovfoged Anders Pedersen Schytte fra Sjeldenglad,
Veflinge sogn på Fyn. Han opførte 1849 den nuværende bygning. 21.
december 1891 solgte han huset til vurderingsmand i skifteretten J. L.
Tyllesen, efter hvis død 1917 arvingerne solgte til smedemester J. C.
Pedersen. Derefter følgende ejere: Rentier Jacob Jensen Bundgaard,
grosserer N . Frahm Jensen og frugthandler Henning Simonsen. I 1971
overtoges huset af Aalborg kommune.

Nørregade 35 (matr. nr. 702b)
Som allerede nævnt købte Anning Fich 10. juni 1799 8 fag hus, der blev
udstykket fra nr. 31, og som derefter blev til Nørregade 35.
Ved Anning Fichs død 1822 fik hans ugifte datter Anne Cathrine ejendommen nr. 35 udlagt som en del af sin arvepart. Hun blev 12. december
1823 gift med bødker Christen Pedersen Hougaard, som 1830 solgte til
gartner Jac'o b Bruusgaard, der ved siden af gartneri i flere år handlede en
del med ejendomme. Han solgte da også allerede 13. december s. å.
nr. 35 til møller og gartner fra Store Restrup, Anders Poulsen for 1.600
rdl. Anders Poulsen, der var født i Terndrup, drev gartneri på et areal,
som Anning Fich i sin tid havde købt og lagt til ejendommen, hvis
grundtakst derefter var sat op fra 2 til 6 rdl.
Anders Poulsen døde 11. maj 1844, 68 år gl. Hans enke Else Nielsdatter,
der var fra Skørping, beholdt ejendommen, og 14. marts 1845 blev hun
gift med møller Ole Sikker Nissen fra Kaistrup Mølle, Veggerby sogn.
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Han måtte i apri11861lade ejendommen gå til tvangsauktion, hvor den
tilfaldt snedkermester Hans Christoffer M ammen, Aalborg som højestbydende med 3.210 rdl.
H. C. Mammen døde 13. november 1870, 54 år gl. Hans enke Bodil
Kirstine Arvesen solgte 6. juli 1874 ca. l td. land af ejendommens have
samt Østerbro 19 til Aalborg kommune for 15.000 rdl. Samme dag solgte
hun nr. 35, hvis grundtakst nu var reduceret fra 6 til 2 rdl., til sin søn,
smedemester Hans Mammen for 1.800 rdl. Det er formentlig ham, der i
1890 lod den nuværende bygning opføre.
Den 21. juni 1920 solgte Hans Mammen ejendommen til cyklehandler
C. L. Theil, der tillige ejede Nørregade 27.
Ved arveudlægsskøde 19. august 1943 overgik nr. 35 til mekaniker Jens
C. Theil, der i 1963 solgte til blikkenslager Godtfred Nielsen. Nuværende ejer er fra 1970 Aalborg kommune.
I ejendommen har der i årenes løb været en række aktiviteter såsom
smede- og maskinværksted, cykleværksted og i mange år slagterforretning, først ved slagtermester A. Andreasen, og derefter i mange år
slagtermestrene M. & L. Qvist. Ejendommen nedbrudt november 1984.
Østerbro 9 "Laden" ( matr. nr. 701)
Til de 8 fag hus, som vognmand Anders Christensen Giølboe 1788
købte af Else Sørensdatter i Nørregade 31, hørte desuden et udhus på 6
fag. Senere opførte han 5 fag hus til den nordlige ende af ejendommen,
som dermed blev en trelænget gård, der blev ansat til grundtakst.6 rdl.
Anders Giølboe solgte 28. november 1802 ejendommen til garver Johan
Henrik Møller, Aalborg for 598 rdl. Efter sin hustru Else Marie Madsdatters død 1803 giftede Anders Giølboe sig s. å. med Jens Pedersen
Engelands enke og blev dermed ejer af Søndergade 26 og 28.

Joha.f\ Henrik Møllers ejertid blev kun kort, idet han 7. januar 1804
solgte til fæstehusmand under Sohngaardsholm, Lars Ammundsen for
698 rdl. Han startede derefter i ejendommen en vognmandsforretning,
som vel ikke er gået særlig godt, eftersom han allerede 21. august 1809
solgte ejendom og forretning til vognmand Jørgen Sørensen Nysum.
Han afhændede begge dele 11. juli 1818 til J ens J ens en Bram. I skødet
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hed det: "Min Ejendom kaldet "Laden" med Brønd i Gaarden med tilhørende Vandspand og Trug samt Heisehjul til Brønden". Købesummen var 4.000 rbdl.
Den 12. april1821 solgte J ens Bram "Laden" til dr. theol. Claus Vilhelm
Claudi, der var sognepræst ved Budolfi kirke fra 1799 til sin død 1829- de
.sidste 2 år tillige stiftsprovst. Han solgte 13. december 1825 til slagtermester Anders Jensen Urth, Aalborg. Samme dag- 28. juni 1830- som
dette skøde blev tinglæst, blev der læst et andet skøde, hvorefter Anders
Urth solgte "Laden" til slagtermester Lars Sørensen Grindsted. I 1842
blev ejendommen stillet til auktion, hvor den blev tilslået rebslager
Peder Jacobsen Knap, der var født 1793 i Thisted. Han fik på kort tid
oparbejdet et betydeligt rebslageri, der beskæftigede 2 svende og 3 lærlinge. Han var en meget virksom mand, der efterhånden blev ejer af
flere ejendomme her i byen (se bl. a. under Priordammen).
Efter Peder Knaps død 1876 overtog sønnen Peder Mathias Knap nr. 9,
der 1899 blev købt af Aalborg Havnevæsen. Ved Løkkegades forlængelse til Nyhavnsgade 1915-16 forsvandt ejendommen.

Østerbro 11 (matr. nr. 700)
På denne grund lå der 1782 et hus på 9 fag med have, ansat i grundtakst
for 3 rdl. Huset, der 1782 var ejet og beboet af Poul Andersen Holms enke, gik i arv til hendes søn, snedker Anders Poulsen Holm. Han solgte
27. juni 1791 til værtshusmand J ens Sørensen Krag i Aalborg for 440 rdl.
Han var født 12. september 1754 som søn af gårdmand Søren Rasmussen og hustru Karen J ensdatter i G ug. Han boede her i 40 år, og i lighed
med de fleste, der boede ved den østlige indfaldsvej til byen, drev også
han værtshushold. Han solgte 10. juli 1813 de 3 østligste fag af huset til
toldbetjent Peder Aastrup.
J ens Sørensen Krag nåede at blive en velhavende mand, der var i stand
til at hjælpe sine børngodt i vej. Den 14. februar 1831 solgte han sit6 fags
hus til sin svigersøn Anders Christian Sørensen for 300 rdl. Han var født
1807 i Aalborg og gift 8. april1831 med Dorthea Krag, født 1808.
Anders Chr. Sørensen ejede foruden Østerbro 11 i mange år Østerbro
nr. 10 og 12 og kaldte sig gerne avls bruger. Da han 15. februar 1836 solgte
Østerbro 11 til broforpagter Julius Mathiasen Schou for 600 rdl., benæv-
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Nordsiden af Østerbro set mod vest. Fra højre nr. 19 - senere Elværkets kontorbygning.
Derefter nr. 17 samt hjørneejendommen Løkkegade 15. H Tønniesfot. Tilh. S.B.O.

nes han som ejer afBrixgården i Nr. Tranders sogn. Han døde 14. juni
1886 i Aalborg, 79 år gammel.
Julius Schou var fra Hald Skovhus i Finderup sogn ved Viborg, hvor
han var født o. 1800. Han drev ligesom sin forgænger værtshushold i nr.
11. Efter hans død 1860 kom huset til auktion, hvor arrestforvarer Laurits
Marker, Aalborg blev højestbydende med 1.995 rdl. Auktionsskøde
blev udstedt 24. juni 1861. Marker synes ikke at have boet her selv, og
13. februar 1874 solgte han huset til rebslagermester Hans Chr. Madsen
for 2.400 rdl.
Der var nu inden for et meget snævert område 3 rebslagerier, nemlig
foruden H. C. Madsen, Peder Knap og H. Chr. Theil. I denne konkurrence var det øj ensynligt H. C. Madsen, der måtte fortrække, i hvert fald
lod skibsfører Laurits Christensen som prioritetshaver 12. april 1880
foretage udlæg i H. C. Madsens bo. Købmand Marinus Herskind i
"Birnbaums Gaard", Bredegade 7 blev højestbydende med 3.850 kr.
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Han lod H. C. Madsen blive boende i huset nogle år. I 1896 blev det
overtaget af Aalborg Havnevæsen og blev ved Løkkegades forlængelse
nedbrudt.

Østerbro 13 (matr. nr. 699)
De 3 fag hus, som Jens Sørensen Krag i 1813 solgte til toldbetjent Peder
Aastrup fra Løvel og hustru Ane Nielsdatter fra Them, vedblev i de
næste 50 år at være et lille beskedent hus på 79 kv. alen.
Efter mandens død 1834 overlod Ane Nielsdatter ved skøde 7. marts
1837 huset til sin søn, gørtlermester Niels Aastrup for 270 rbdl. Han
boede her i næsten 47 år til sin død i 1882, men huset havde han solgt
9. oktober 1876 til drejermester Jens Rasmussen, Aalborg for 1.6oo kr.
Han boede her kun 3 måneder, idet han allerede 8. januar 1877 solgte til
sadelmager Hans Peter Bjerring fra Skanderborg for 1.600 kr. Han var
gift med Kirstine Katrine Marie, der ligeledes var født i Skanderborg.
De boede her i ca. 20 år. I 1899 købte Aalborg Havnevæsen huset, som få
år senere blev nedrevet.
Østerbro 15 (matr. nr. 698)
De 4 fag hus, som Lars Holm 21. december 1812 købte af JensUrthi
nr. 17, blev i brandtaksationen betegnet som matr.nr. 579b med grund-·
takst 3 rdl. Lars Holm ejede kun huset i et år, idet han 19. juli 1813 solgte
det til købmand Søren Klitgaards enke, Andrea Christiane Brink, der
netop samme dag havde solgt Søndergade 33A til Flerons Staalfabrik.
Købesummen for nr. 15 var 1.800 rdl. (300 rbdl.)
Andrea Brink døde 1820, hvorefter huset blev solgt ved skøde af 2. juli
1821 for 388 rdl. til rebslagermester Peder Jacobsen Knap, der tillige
ejede Nørregade 27 og Østerbro 9. Han opførte i baggården et hus, der
blev indrettet til svinehus, "smaa Creaturer" og materialhus. Efter at
have boet her i 21 år solgte Peder Knap 12. december 1842 huset til
skibstømrer Christen Olsen, Aalborg for 400 rdl. Efter hans enke, Ane
Cathrine Christensens død 1856 blev huset solgt til tjenestekarl Peder
Andersen for 1.200 rdl. Han lånte s. d. 700 rdl. af skolelærer J ens Mogensen i Søndertranders, der må have været en efter datidens forhold velsitueret lærer, eftersom han, da Peder Andersen 10. september solgte
huset, lod de 700 rdl. blive stående som l. prioritet i huset.
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Køberen var Jens Nikolaj Larsen, der var født 20. september 1820 som
søn af gårdejer Lars Jensen og Marianne Nielsdatter i Lindholm. Han
blev 20. november 1857 viet i Vor Frue kirke til Margrethe Mortensen,
der var født 3. november 1827 som datter af husmand Morten Christensen og hustru Kirsten Nielsdatter i Østerhalne. Jens Nikolaj Larsen var
fast gårdkarl hos købmand A. Olufs en, Nørregade 22. De boede i huset i
40 år, indtil det i 1900 blev solgt til murermester Anders Nielsen J ens by.
Senere ejere var rebslager Knud J. Theil og senere dennes enke, Agnes
Marie Theil, der boede her i mange år. I 1979 overtog I/S Nordkraft
ejendommen og lod den nedbryde.
Østerbro 17 (matr. nr. 697)

Denne ejendom hører til de ældste uden for Østerport. Magistraten i
Aalborg havde 27. oktober 1684 købt 6 fag hus med have og gårdsrum
uden for Østerport afhavnefoged Peder Sørensen Rimand. Magistraten
solgte 27. september 1689 ejendommen til Thor Jensenfor 50 sldl. Hans
enke Maren Poulsdatter og hendes søn Peder Thorsen solgte 30. januar
1694 huset til garver Jacob Miller i Nørregade 25. Han lod opføre en
tilbygning på 7 fag til gårdsid en, så der nu var i alt 13 fag, l loft højt hus,
som var indrettet i 3 lejevåninger og stod i grundtaksten til 8~ rdl.
Efter Jacob Millers død i 1700 blev disse lejehuse ved auktion købt af
købmand Christen Mouritsen Trap, og efter hans enke Birgitte de
Hemmers død 1715 blev de købt af den velhavende handelsmand
Anders Nielsen Møller, som ejede en række ejendomme i Aalborg.
I 1740 var kommerceråd Morten Jensens enke, Ane Hansdatter indehaver af de 3 lejehuse. Ved auktion efter hendes død 1750 blev Jens
Nielsen Voldsted tilslået dem som højestbydende med 210 rdl., hvorefter han 19. april 1751 fik meddelt tinglæst skøde. Han kaldes 1771
kromand, hvilket tyder på, at han med tiden har indrettet værtshus i
ejendommen.
J. N. Voldsted solgte 27. aprill778 til værtshusmand Gregers Sørensen
Fiorbach, der tillige ejede nr. 10 og 12 på sydsiden af Østerbro. Han
afhændede 10. september 1778 ejendommen for 600 rdl. til værtshusmand Jens Jensen Urth, der var født 13. april1755 i Sdr. Tranders som
søn af gårdfæster Jens Urth og hustru Kirsten Poulsdatter.
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Jens Jensen Urth frasolgte 21. december 1812 for 1.400 rdl. (233 rbdl.)
4 fag fra husets østlige ende til murer Lars Holm. (se nr. 15).
Efter Jens Urths død 1813 giftede hans enke, Margrethe Andersdatter,
sig 4. august 1815 med slagtermester Niels Knudsen, som derefter fik
skøde på nr. 17. Han var født 4. juli 1773 i Ferslev som søn af Knud
Nielsen og Karen Pedersdatter. Han fik indrettet slagteri i et dertil bygget halvtag i gården. Begge ægtefæller døde med 4 måneders mellemrum i 1833, hvorefter arvingerne J ens J ens en U rth i Biersted, slagtermester Mathias Jensen Urth, Aalborg og den umyndige Christian Urth
overlod ejendom og slagteri til deres broder og medarving, slagtermester Anders Jensen Urth i Aalborg. Han var 23. maj 1830 blevet gift
med Else Krog, der var født 1805 som datter af sognefoged og dannebrogsmand J ens Mikkelsen Krog i V ester Mariendal.
Efter Anders Jensen Urths død 1853 beholdt enken såvel ejendommen
som slagterforretningen, der blev drevet ved bestyrer. Efter hendes død
3. marts 1867 solgte arvingerne, svigersønnen, købmand Johan Ernst
Remme og slagter Niels Peter Urth 22. juli 1867 ejendommen for 3.000
rdl. til avlsbruger Conrad J ens en, dervar født 6. november 1836 som søn
af gårdmand Jens Eriksen og hustru Kirsten Madsdatter af Øster
HennedaL
I handelen medfulgte 14 td. land, der var beliggende på nordre side af
Sandvadet øst for den lille eksercerplads. På arealet, som var lejet af
kommunen i 12 år, havde AndersJensen Urthopført et markhus til sine
græskreaturer.
Conrad J ens en var to gange gift. l. gang med Marie Madsen, der var født
19. marts 1841 i Hvorup som datter af gårdmand Mads Larsen og Else
Christensdatter, Hvorup.
Efter Marie Madsens død 17. november 1883 blev Conrad J ens en gift 2.
gang i Skagen 27. oktober 1885 med Valentine Christine Nielsen, født
25. juli 1863 i Højen som datter aflærer Thomas Valentin Nielsen og
hustru Josefine Christine, f. Berg. Valentine døde 11. december 1898 i
Aalborg.
Conrad J ens en forpagtede med tiden betydelige arealer af kommunen,
og drev således et stort landbrug med et folkehold på 3 karle og 3 piger.
Desuden ejede han 2 ejendomme i Søndergade. I en årrække var han et
meget anset medlem af Aalborg byråd.
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Han døde 20. juni 1900, hvorefter boet solgte ejendommen på Østerbro
til avlsbruger Carl Ludvig Emil Reese, der var født 1866 på Sønder
Elkær, Sulsted sogn som søn af mejeriforpagter DetlefHenrich Friederich Reese og hustru Laurine Petronella Schreuder. Han solgte i 1913 til
Ludvig Hansen, der kom fra Nørresundby, hvor han havde haft en
slagterforretning, men efter flytningen til Aalborg begyndte han tillige
at drive hestehandel, som efterhånden blev til en betydelig forretning.
Han solgte 1916 ejendommen på Østerbro til købmand Jul. Jacobsen,
der havde en større forretning med maskiner og olieprodukter.
I 1923 købte fabrikant Poul Lindholm ejendommen, som hans enke
Sofie Lindholm ejede til 1940.
Urmager A. Nielsen drev i en menneskealder en velkendt forretning i
ejendommen, som 1967 blev overtaget af restauratør Svend Jensen, der
her indrettede restaurant "Østerport". Ejendommen blev o. 1980 overtaget afl/S Nordkraft, som derefter lod den nedrive.

Østerbro 19-29 (matr. nr. 694, 695, 696)
Ved auktion l. maj 1691 over assessor Thøger Larsens dødsbo blev Jens
Hansen Bergh blandt flere af boets ejendomme tilslået "en Vaaning
uden Østerport, kaldet Birgitte Smedens Hus, 7 fag langt med Straatag
og et Stykke Haugejord til, som er besværligt med Planker at vedligeholde". Jens Hansen solgte senere ejendommen til Morten Simonsen,
hvis enke, Eva Mikkelsdatter 25. oktober 1697 solgte den til urtegårdsmand Anders Christensen i Aalborg. Hans enke, Maren Svendsdatter
afhændede den 15. oktober 1736 til Podemester Detlef Schliiter, der
tillige ejede nr. 10 på den modsatte side af gaden. Ejendommen bestod
stadig af 7 fag hus, men den var efterhånden tillagt et betydeligt areal,
beliggende nord for huset og helt ud til fjorden.
Den 19. november 1743 solgte Detlef Schliiter ejendommen til den
berømte historiker, etatsråd og professor Hans Gram i København.
Han var født 28. oktober 1685 i Bjergby præstegård ved Hjørring, som
søn af sognepræst Niels Hansen Gram og Anne Christensdatter Mule.
Hans Gram berømmes både af sin samtid og af eftertiden som en af de
lærdeste mænd, Danmark har fostret.
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Man kan godt undres over, hvilke motiver der har bevæget den højlærde mand i København til noget så jordnært som at købe ejendom i
Aalborg. Det er dog næppe helt forkert at gætte på, at han- velhavende
som han var - i nogen grad har betragtet det som en investering, men
især har villet hjælpe sin søster Johanne Gram, der var gift med podemester Søren Fausing i Aalborg. De sad i små kår og havde af og til nydt
hjælp af hendes svoger, købmand Kjeld Christian Mule, der var gift
med Johannes søster Karen og boede i Algade 21'.
Søren Fausing og Johanne Gram boede i ejendommen på Østerbro fra
1743. Skønt Hans Gram døde 1748, fik Johanne Gram først tinglæst
skøde på ejendommen fra broderens dødsbo 7. december 1762. Søren
Fausing døde 7. maj 1745 og Johanne Gram 23. september 1768,79 år gl.
Hun havde 2. maj 1763 solgt ejendommen med 7 fag hus og et større
gartneri med frugttræer m. v. til sin svigersøn, gartner Ulrik Lihme for
610 rdl.
Den 29. april1771 afhændede han ejendommen til gartner David Becker, Aalborg. I skødet nævnes, at haven med frugttræer strakte sig nord
fra huset til plankeværket ved fjorden. Som det fremgår af annoncer i
Jyske Efterretninger drev Beck er foruden gartneri tillige handel med frø
og frugttræer m. v.
Han solgte 10. juni 1797 til gartner Eske Beyer for 2.200 rdl. Af skødet
fremgår, at bygningerne nu bestod af 10 fag hus, l loft højt med kvist på
samt et frit liggende halvtag.
I de 47 år Eske Beyer ejede og drev gartneriet, havde han tid efter anden
købt så meget af de omkringliggende arealer, at der efterhånden hørte
ca. 4 td. land til ejendommen, som det kan ses på Gregers Fiorbachs
kort fra 1847.
Efter Eske Beyers og hustru Karen Knudsdatters død 1844 overlod deres
to sønner H. P. Beyer og Frederik Beyer ejendommen til deres broder
Thomas Wissing Beyer, imod at han skulle overtage den på ejendommen hvilende prioritetsgæld, som imidlertid var ret betydelig.
Det kneb efterhånden hårdt for Thomas Beyer at klare den økonomiske
side af foretagendet, og med tiden blev han tvunget til at klare kreditorerne ved at sælge jord fra ejendommen.
I sommeren 1854 solgte han for 1.000 rdl. 1.040 kv. alen med 40 alen
facade øst for ejendommen til købmand Christian Berg i Vesteraa 25.
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I 1863 var Thomas Beyer kørt uhjælpelig fast. Det blev Den jydske
Købstadkreditforening, der gav ham banesåret ved at foretage udlæg i
ejendommen og derefter stille den til offentlig auktion. Højestbydende
med 3.800 rdl. blev Jens Chr. Klingbech, der var 3. prioritetshaver med
1.000 rdl. Han var tidligere skolelærer og kirkesanger i Sebber og født
1805 i Gudum sogn, Fieskum herred.
Efter sin afsked på grund af sygdom var han flyttet til Aalborg, hvor han
boede tilleje i Østerbro 12 og levede af sine midler. Han betegnedes i
folketællingen 1870 som meget svagelig.
Klingbech transporterede 9. december 1865 sin fogedudlægsret på
Beyers afståede ejendom til en af den tids store bygmestre i Aalborg,
snedkermester Hans Christoffersen Maromen i Nørregade 35, som
ejede flere ejendomme her i byen. Efter hans død 1870 fik hans enke
Bodil Kirstine Arvesen 6. februar 1871 tinglæst adkomst på 6 ejendomme, blandt hvilke var matr. nr. 696, som hun 6. juli 1874 solgte til
Aalborg Havnevæsen for 15.000 rdl. I denne pris var iberegnet købesummen for l td. land, som hun samtidig solgte fra Nørregade 35 til
Aalborg kommune.
Østerbro 27 (matr. nr. 695)
Den grund, som Thomas Beyer i sommeren 1854 solgte til købmand
Christian Berg, blev matrikuleret som nr. 580 (nyt matr. nr. 695).
Da han 19. august 1855 fik udstedt endeligt skøde, var der på grunden
opført nye grundmurede bygninger, der må have været ret anselige,
eftersom Aalborg Bys og Omegns Sparekasse straks placerede et efter
datidens forhold betydeligt lån på 6.000 rdl. i bygningen.
Christian Høj Berg var født 11. februar 1816 i Lemvig som søn af
konsumtionsbetjent Ove Pedersen Berg og hustru Gunhild Marie
Christensdatter. Han var gift med Karen Marie Hørbye, født 25. september 1805 i Aalborg, datter af sergent Hans Jensen Hørbye og Mette
Kirstine Mortensdatter.
Chr. Berg fik 1843 næringsbrev som købmand i Aalborg, hvorefter han
startede som købmand i den bekendte "Bendtzens Gaard", Vesteraa 25,
som dengang ejedes af Poul Pagh. Foruden Pagh og Berg havde Hans
Mørup købmandsforretning i samme ejendom. Der var således noget
for den unge Chr. Berg at leve op til, og det skulle snart vise sig, at han
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var i besiddelse af glimrende evner som forretningsmand. Særligt iøjnefaldende var hans evne til at undfange nye ideer, hvoraf især en enkelt
skal omtales her.
På Flødalsgårdenes marker i Svenstrup sogn fandtes i sin tid en kridtbakke, som kaldtes "Gubbehoved". Den indeholdt særligt blødt kridt,
der af Aalborgs malere i sin tid regnedes for verdens bedste, hvorfor de
personligt afhentede deres årlige kridtforbrug derude.
Chr. Berg fandt snart ud af, at dette kridt også kunne udnyttes på anden
måde. Således udførte han i slutningen af 1850erne betydelige mængder råkridt fra Flødals kridtbakke til St. Petersborg og kørte det med
firspændige vogne til Aalborg. Men så standsede pludselig denne udførsel, da man efter sigende i St. Petersborg ikke var tilfreds med kridtet,
ligesom nogle toldforhøjelser voldte vanskeligheder.
Senere skete der en vældig udvikling i udnyttelsen afFlødalkridtet, som
Chr. Berg i virkeligheden havde lagt grunden til, men som han ikke
opnåede at høste frugterne af.
I 1873 henledtes daværende løjtnant Harbo's opmærksomhed på den
omtalte kridtbanke, og sammen med kaptajn J ens Hjorth og grosserer
P. G. Vallentin i Aalborg projekteredes et kridtslemmed efter svensk
mønster. De tre købte som interessenter den nordlige gård og byggede
her "Nørre Flødals Fabrikker" efter tegning af arkitekt Mathiesen,
København. Fabrikken blev forsynet med maskiner og dampkedler fra
de Smithske Jernstøberier og maskinværksteder i Aalborg.
I sommeren 1874 kom fabrikken i drift med Vallentin som merkantil
leder og Jens Hjorth som driftsleder.
Efter nogle års forløb optoges foruden produktionen af slemmekridt
tillige en produktion afkalk som grundforbedringsmiddel, en industri,
der siden -efter at kridtets værdifulde egenskaber var blevet anerkendt
såvel af det praktiske landbrug som af videnskaben - fik talrige efterfølgere både her i landet og i vore nabolande, men som "Nørre Flødal"
altså blev skaber af. Senere optoges ligeledes produktion affoderkridt til
landbrugets husdyr.
I 1881 nedbrændte avlsgården og blev nu genopført noget nærmere
fabrikkerne samtidig med, at der blev bygget en tidssvarende drifts-
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bestyrerbolig. Der blev indlagt sigteværk og savværk, byggedes lagerhuse, værkførerbolig, tørreskure med tilsvarende slemme bassiner, og i
1911 indlagdes dieselmotor, dynamo og elektromotor til delvis elektrisk
drift.
I 1890 erhvervedes retten til.at udføre råkridt fra Bakkegårdens kridtbrud ved Aalborg, og der byggedes en anlægsbro ud i fjorden til udskibningen. Dette brud blev drevet i ca. 20 år for Nørre Flødals regning,
indtil retten til bruddet og anlægsbroen købtes af "Dansk Svovlsyre &
Superfosfatfabrik".
De nye og større lokaler på Østerbro indebar gode muligbeder for udfoldelse af Chr. Bergs udprægede handelstalent, og i løbet af få år voksede
forretningen.til at være en af byens største med hensyn til omsætning af
tømmer og bygningsartikler m. m.
I 1860 var Berg at finde blandt Aalborgs redere med galeasen "Marie" på
57 register tons. Samme år var der i forretningen beskæftiget 2 handelslærlinge og 3 karle foruden en delløs arbejdskraft.
Han opførte efterhånden flere bygninger, dels på tilkøbt og dels på
lejede arealer. Ved brandtaksation i 1867 nævnes i gården 4 grundmurede 2 etagers huse på tilsammen 70 fag, foruden 41 fag skure til
trælast og bygningsartikler. Som det kan ses på stabssergent J. J. Krags
farvelagte kortblade fra 1893-94 var det næst efter Teglgaarden områdets
største bygningskompleks.
Det var således en virksomhed af et betydeligt omfang, da Chr. Berg
24. januar 1876 solgte det hele til en anden Aalborg-købmand, A. W.
Milling. Købesummen var 16.000 kr., som netop var Sparekassens prioritet i ejendommen. I handelen medfulgte foruden bygninger og
tømmerplads en mængde butiksinventar, maltredskaber og 5 store saltningskar, der fandtes i en saltpakbod, som Chr. Berg havde udlejet til
A. Abel, der i 1871 så småt var begyndt at arbejde med salt i nabolaget.
Foruden den aftalte købesum måtte Milling udstede et pantebrev, efter
hvilket han skulle svare sælgeren 3.400 kr. om året, så længe denne
levede, og efter hans død til hustruen- hvis hun overlevede ham- 3.000
kr. årligt. Dog var der i pantebrevet fastsat et maksimumsbeløb på
34.000 kr., som efter nærmere fastsatte bestemmelser senere kunne
reguleres.
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A. W. Millings ejendomskompleks Østerbro 27 setfra sydvest. D!!t store træ står på gadehjørnet med Østerbro mod højre og Kjellerupsgade mod venstre. Maleri afH. Moosdorf efter
fotografi. Tilh. A. W. Milling AIS.

Christian Berg flyttede nu til Nørresundby, hvor han købte ejendommen Nørregade 8- senere nr. B. Han var en efter datidens forhold
meget velhavende mand, der nød den - måske nok noget tvivlsomme
ære -i mange år at være den fjerdestørste skatteyder i Nørresundby.
Hans hustru Karen Marie Hørbye døde 22. august 1879 under et ophold
i København og blev begravet i Nørresundby. Chr. Berg blev gift 2. gang
med Maren Marthea, der var født 9. april1857 i Arendal, N arge og 1881
kom til Danmark.
Den 16. februar 1904 havde han den store sorg at miste sin 44-årige søn
Theodor, der var bog- og papirhandler og boede hos faderen. Chr. Berg
døde 28. marts 1904, 88 år gl.
Den ny ejer, Amaldus Waldemar Milling var født 6. oktober 1839 på
Frederikshøj, Svenstrup sogn som søn af krigsassessor Glo b Sørensen
Milling og hustru Julie Augusta Krag.
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A maldus Waldemar Mi Iling

(1839-1912).
Ukendt fat.
Tilh. A . W Milling A IS.

A. W. Milling blev 14. maj 1865 viet i Budolfi kirke til Johanne Sigismunde Birgitte Krag, der var født 9. maj 1844 i Ringsted som datter af
Georg Andreas Krag, der først var amtsforvalter i Ringsted og fra 1852 i
Aalborg.
Efter at have erhvervet næringsbrev som købmand i Aalborg 9. november 1864 startede Milling forretning på Nytorv, senere i St. Vestergade
32 og 1873 i Nørregade 29.
I sin nye forretning Østerbro 27 koncentrerede han sig især om handel
en gros med bygningsmaterialer, og han nåede på dette område i løbet
af få år store resultater, der bragte ham i forreste række blandt Aalborgs
grossister.
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Han blev 1878 merkantilleder af de nævnte Nørre Flødals Fabrikker,
der i en menneskealder nød stor gavn af hans forretningstalent.
I 1877 havde et par norske firmaer som interessenter indskudt kapital i
fabrikkerne. Disse parter købte Milling og Jens Hjorth i 1896, hvorefter
hver af dem ejede en halvpart i fabrikkerne indtil1910, da Milling solgte
sin halvpart til sin søn, købmand Conrad Milling, som derefter blev
forretningsfører for fabrikkerne.
I firserne foreslog A. W. Milling at anlægge en cementfabrik af det
tidligere nævnte kridtbrud øst for Aalborg. Denne tanke vandt ikke
tilslutning, men blev som bekendt senere realiseret fra andre sider.
På flere områder blev Millings fremragende evner taget i brug. Således
blev han 1895 valgt som direktør for Aalborg Bys og Omegns Sparekasse. Dette hverv ønskede han på grund af svigtende helbred at fratræde 31. marts 1912.
A. W. Milling døde 19. oktober 1912 i sit hjem, Kastetvej 31, som han
havde købt i 1910. Hans hustru døde 10. marts 1932, 88 år gl.
Forretningen på Østerbro havde Milling 15. maj 1905 overdraget til
sønnen Conrad Johan Christian Harhoff Milling, som var født 9. juli
1869 og i adskillige år havde deltaget i firmaets ledelse. Han solgte 1921
ejendommen Østerbro 27 til fabrikant N. L. Bonnesen og rentier Casper
Undall, men beholdt som lejer firmaets hidtidige lokaler. I en del år
havde Østre Postkontor ekspeditionslokaler i ejendommen.
I 1927 omdannedes det gamle firma til et aktieselskab, og fra 1929 synes
Nørre Flødals Fabrikker at være udgået af firmaet.
Den 21. september 1928 købte Aalborg Kommune -med henblik på en
forestående udvidelse af elværket- Østerbro 27 af Bonnesen og Undall
for 155.000 kr. A/S A. W. Milling købte derefter Østerbro 37a, hvor
firmaet havde domicil, indtil det 1970 flyttede til Anker Engelundsvej 8,
Skalborg, hvor det stadig har hovedsæde.
På en parcel - matr. nr. 695d - opførte D.D.P.A. i begyndelsen af
1930erne en tankstation, som blev nedlagt 1970, da I/S N ordkraft havde
brug for arealet til udvidelse.
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Vor Frue præstegård, Østerbro 29 (matr. nr. 694)
Medens lærer J. Chr. Klingbech ved auktionen 4. december 1863 over
Thomas Beyers ejendomme overtog Østerbro 19 (gl. matr. nr. 580a),
blev Den jydske Købstadkreditforening tilslået gl. matr. nr. 580c som
panthaver for 2.000 rdl.
Efter en forud indgået aftale transporterede kreditforeningen sit fogedudlæg for 2.000 rdl. til Vor Frue kirkes præsteembede, der i mange år
havde været i bekneb for en passende rummelig embedsbolig.
Den 25. september 1865 fik kirken tinglæst skøde på ejendommen, og
samme dag udstedte pastor Carsten Mathias Schou på kirkens vegne et
pantebrev på 1.800 rdl. til Aalborg Amts Fattigkasse mod l. prioritets
panteret i den købte ejendom. !flg. skødet bestod den af en grundmuret
toetagers bygning på 12 fag med siden til gaden samt en grundmuret
lokumsbygning på 6 fag i gården. Foruden Thomas Beyers egen beboelse fandtes der i ejendommen 3lejligheder, som tilsammen gav en årlig
lejeindtægt på 212 rdl. Det blev overladt til pastor Schou som køber at
finde en tilfredsstillende afvikling af disse lejemål.
Om end den nye præstegård kunne synes noget afsides beliggende, så
var den til gengæld passende stor med rummelige værelser.
Forhistorien til præsteembedets påkrævede behov for en ny embedsbolig var kort fortalt følgende: 1741 havde sognepræst ved Vor Frue
kirke, Peder Olufsen Hovedstrup, erhvervet den anseelige gård på hjørnet af Algade og Hr. Ovesgyde med indkørsel fra Nygade- et område,
der i dag er bebygget af stormagasinet "Salling".
Hans enke, Anne Sørensdatter Wahre testamenterede 19. december
1773 gården til embedsbolig for sin mands efterfølgere som sognepræster ved Vor Frue kirke. !flg. brandtaksationen 1801-10 bestod gården afl9 fag, to etager høj og 23 fag, en etage høj. Desuden var gård og
have lukket af på østre og nordre side med 33 fag bindingsværk. At det
var en betydelig ejendom fremgår af dens grundtakst, som var ansat til
24 rdl. Den sidste af kirkens præster, som boede her, var stiftsprovst
Peder Mathias Gesmen Schierup. Han residerede her fra 1796 til sin død
1827. Disse 31 år blev desværre skæbnesvangre for gården, idet vedligeholdelsespligten påhvilede ham, og denne pligt havde han i usædvanlig
grad tilsidesat, så bygningerne efter hans død var, som det hed i en syns-
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forretning fra 1828 "i yderst brøstfældig Tilstand, saa den er ubeboelig
og Embedet til særdeles Byrde". Stiftsøvrigheden gjorde krav om erstatning gældende over for Schierups bo, som imidlertid viste sig at være
insolvent.
Stiftsprovst J ens Stockholm, der fra 1827 til sin død 1833 var konstitueret
biskop, anmodede 28. april1829 Danske Kancelli om dets samtykke til
at sælge gården ved offentlig auktion. Samtidig medsendte han tegning
og overslag til en ombygning af den forfaldne gård. Tegningen blev
udarbejdet af murermester Fr. Saur, som sammen med tømrermester
Zimmermann mødte med et overslag, der lød på i alt 4.464 rdl. 5 mk.
10 skill. - et beløb, som kancelliet slet ikke kunne acceptere. Derimod
blev der ved kgl. resolution af 8. juli 1829 meddelt samtykke til at sælge
gården ved offentlig auktion, dog med følgende klausul: "at den derfor
indkommende Købesum udsættes blandt Stiftets offentlige Midler,
indtil Samme med paaløbne Renter kunde vokse til en Sum, hvorfor en
ny og anstændig Præstebolig ved Lejlighed kunde indkøbes". Med det
sidste trak det som nævnt ud i 35 år. Auktionen blev afholdt 28. september 1829, hvor den bekendte murermester Lars Vang blev højestbydende med 650 rdl. sølv, som var godt og vel det halve af, hvad
stiftsøvrigheden havde forventet.
Det viste sig forøvrigt, at Lars Vang ombyggede gården efter den af
Fr. Saur fremstillede tegning, der stadig findes i Rigsarkivet.
Vor Frue kirkes præster måtte derefter selv sørge for bolig. Pastor
C. M. Schou boede fra 1858 til1865 tilleje på l. sal hos byfoged John
Johnsen i Algade 32.
Præstegården blev l. december 1939 solgt til Aalborg kommune, hvorefter en nylig opført præstebolig i Kjellerupsgade 24 blev taget i brug
1940.
Østerbro 31-33 (matr. nr. 693) "Natmandshuset".
Som de fleste købstæder her i landet havde Aalborg også sin
"Natmand", der ligesom byens øvrige bestillingsmænd var undergivet
magistratens tilsyn.
Natmændene var i ældre tider folk, der udførte renovationsarbejder i
byerne. De skulle om natten tømme folks nødtørftshuse, flå selvdøde
dyr og udslæbe dem til nedkastning i en dertil indrettetjordkule langt
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uden for byen. I en by som Aalborg med sine mange åløb gik meget af
natmandens tid med at trække døde svin, hunde og katte op af åerne og
føre dem bort.
Således forlangte natmanden Adam Christophersen 27. marts 1772 af
magistraten at få et tillæg på 10 rdl. til sin løn, da han på grund af borgernes tiltagende ligegyldighed stadig påførte s øget arbejde med at bortføre
døde hunde, katte og andre kreaturer, "som findes beliggende på
Gaderne, i Aaerne og Slotsgravene og foraarsager Stank i Byen". Magistraten tilbød ham en forhøjelse på 8 rdl., imod at han samtidig skulle
renovere byens arrester og hver lørdag "borttage det Skarn, som en eller
anden nedrig Menneske omkring Raadhuset kan have sat. Findes han
herefter forsømmelig, kortes han udi nævnte 8 Rdl. 4 Skill. for hver Kat,
og 8 Sk. for hver Hund og andet Creatur, han lader blive liggende paa
Gaderne og andre Steder".
N atmanden skulle ligeledes besørge skorstensfejningen, som hørte til
en af hans vigtigste bestillinger. I Aalborg blev den første egentlige
skorstensfejer ansat 1789 efter ordre fra Danske Kancelli 20. december
1788. Med ordren fulgte en instruks på i alt 9 poster, som den afkancelliet foreslåede skorstensfejer, Abraham Bergen, havde at efterleve. Den
første post, der fortæller noget om, med hvilken alvor man betragtede
embedet, lød således: "Han maa ingen Nat være ude af Byen, paa det
han altid kunde være tilstede, naar nogen Ildebrand skulde opkomme".
Det er ikke for meget sagt, at Aalborgs magistrat med næb og kløer
kæmpede imod ansættelsen af en skorstensfejer, især fordi man nu i 20
år havde haft Morten Jensen som natmand og skorstensfejer. Han havde
altid udført arbejdet til borgernes tilfredshed, og magistraten havde
svært ved at indse, hvordan han fremtidig skulle klare sig økonomisk
uden indtægten ved skorstensfejningen. Man frygtede, at "han som
Følge derafvilde være Byen til Byrde og Indvaanerne til Besværing". På
et andet område var magistraten særdeles betænkelig - og ikke uden
grund. Blandt alle Morten J ensens gode egenskaber fremhævede magistraten i skrivelserne til kancelliet og stiftamtmanden, at "han er aldeles
ikke drikfældig, og vi vilde være ilde stedt, om vi fik en Person med slige
Tilbøjeligheder". Det viste sig nemlig, at man havde undersøgt Abraham Bergens personlige forhold inden hans tiltrædelse, og mistanken
om hans opførsel var ingenlunde ubegrundet. Efter adskillige udskejel-
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ser måtte magistraten 23. juli 1792 arrestere ham, "da han igen paa Vej
og Sti have overfaldet adskillige af Byens Indvaanere".
Efter en overenskomst- formidlet af stiftamtmanden- bevilgede magistraten Morten Jensen en årlig pension på 16 rdl. som erstatning for
afståelse af hvervet som byens skorstensfejer.
Foruden de omtalte hverv var der pålagt natmanden endnu en række
pligter, som det vil føre for vidt at opremse.
I kraft af deres arbejde var natmændene og deres familier afskyet af
befolkningen og betragtedes som "uærlige", om end med en anden
betydning end den, man nu lægger i ordet. Denne diskriminering påførte ofte i det daglige liv dette folkefærd helt urimelige ydmygelser,
hvorpå i det følgende skal bringes enkelte eksempler.
Den 14. maj 1740 klagede natmanden i Aalborg, Jørgen Nielsen, til
myndighederne over to jordemødres og to nabokoners opførsel ved
hans kones forløsning. Byens fire jordemødre havde været kaldt op på
rådhuset og var blevet pålagt at assistere, når natmandens kone skulle
nedkomme, "da hun, som var en ung Kone, og ej havde faaet Børn før,
maatte blive hjulpet til Rette ved J orde Mødre". Det blev pålagt Birgitte
Jensdatter og Birgitte Angelmagers (nålemagers), "der ere de to fornemste J orde Mødre", at møde, når tiden var inde, men ikke desto
mindre var de udeblevet på grund af, som det hed, at de var optaget
andet sted.
Ligeledes klagede Jørgen Nielsen ved samme lejlighed over de ved
samme fødsel tilsagte borgerkoner: DetlefSchli.iters kone, Ane Kirstine
Johansdatter Schultz, og Melchior Nikolajs kone, Johanne Nielsdatter,
der var natmandens nærmeste naboer, at "de har ikke vist sig saa villige
og tjenstagtige, som de efter deres Christendoms Pligt burde". De to
koner blev som straf pålagt en bøde på l rdl. til Aalborg bys fattige.
Også når det gjaldt natmandsbørnenes undervisning i skolerne, kunne
der åbenbart ligeledes forekomme diskriminering. Både i 1760 og 1763
klagede natmanden i Aalborg, Adam Christophersen, til biskoppen
over, at hans børn i urimelig grad blev tilsidesat i skolen. Magistraten
udstedte derefter 3. oktober 1763 ordre til skoleholder Morten Holger-
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sen ved Vor Frue skole om at informere natmandens børn: Karen på 15,
Christopher på 15, Anne Marie på 12, Adam på 7 og Rasmus Nielsen på
20 år "i den saliggørende Lærdom og T roe" efter følgende plan: "For at
de kan blive saa grundet i den fulde Christendom og til Konfirmation
blive admitteret, saavelsom og derefter til det højværdige Alters Sacramente, skal Morten Holgersen antage dem under Information udi O et.,
N ov. og Decebr. Maaneder fra Klokken 10 til12om Formiddagen, og fra
Klokken 5 til 7 om Eftermiddagen. Derefter tager Skoleholder Jacob
Saurbier dem under Information i Jan., Febr. og Marti Maaneder
samme Klokkeslet som foran nævnt. Derefter antager Skoleholderne
Niels Frost, Rasmus Budde og Jens Andersen, hver af dem udi 3
Maaneder. Den første i April, Maj og Juni. Den anden i Juli, August og
Septbt., og den tredie i Octb., Nov. og Decbr., alle Søgnedage nævnte
Klokkeslet. At de kan blive antagne til Confirmation. Og Natmanden
Adam Christophersen, som har Evne til at belønne Skoleholderne,
betænker enhver af dem for deres Møje og Umage".
Det skete også, at befolkningens afsky for natmandsfolket antog former,
der nærmede sig det rene hedenskab. Således beretter biskop Jens
Bircherod i sin berømte dagbog for 6. juli 1705 om en "selsom Tilstand i
Aalborg". En fattig mand fra Vendsyssel kom en aften til natmandens
hus uden for Østerport, hvor han døde om natten. De mænd, der efter
magistratens ordre skulle syne liget, ville ikke have med det at gøre,
"fordi det laa i sligt saa foragteligt Hus". Efter at husets folk havde lagt
liget i en kiste, som blev bragt ud til huset, satte de kisten med liget uden
for døren "paa Alfarvej, hvor det siden i nogle Dage gav en slem Stank
fra sig til de Forbigaaende. Da nu heller ingen af den gemene Pøbel ville
henbære Liget til Jorden, lod Borgmester Brunow det endelig en Nat
hemmelig bortføre og nedsætte i St. Jørgens Kirkegaard, hvorpaa han
om Morgenen begærede af Mester Sixtus (Aspach), at han vilde gøre
Vel og kaste Muld paa det, menjeg raadede Provsten, at han efter Ritualets Anledning, Pag. 346 skulde undslaa sig fra den Forretning". Ritualet
påbød "at naar nogen var hastig død, maatte han ej jordes, før der var
kendt paa hans Død".
På et område var natmanden i Aalborg suveræn. Han havde nemlig sit
eget arreststedunder den såkaldte "Muret Port", som kun var i brug, når
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natmanden havde fortjent at indsættes for en eller anden forseelse. Da
man i sommeren 1756 frygtede, at porten og arreststedet var så brøstfældigt, at det når som helst kunne falde sammen, enedes stiftamtmanden og magistraten om at opfylde arreststedet med grus og sand ud
fra den betragtning: "At bringe dette Arreststed i Stand igen vilde koste
alt for meget, ja, og unøttig, thi skulde N atmanden forse sig at komme i
Arrest, kan den underste Raadhus Kiældervære Sted for ham herefter".
Og derved blev det.
Takket være vidneførsel i en retssag fra 1751 får vi oplysning om, hvor
natmanden i Aalborg havde sin bopæl i midten af 1600-årene. Podemester Laurits Olufsen, som 1751 boede i Kirkegyden, stredes med
byens mestermand (skarpretter) om et stykke jord, der tilhørte byen og
var beliggende øst for gangen, som gik forbi mestermandens hus, og
dette stykke j ord gjorde mestermanden nu krav på som hørende til hans
embede, skønt Laurits Olufsen på lovformelig vis havde lejet det af
byen, ligesom hans fader havde haft det før ham.
Der blev nu ført vidner og fremlagt gamle adkomster, hvoraf en enkelt
lød på "at Aaret 1648 og lige til1664 har Byens Natmand, Bitte Peder
kaldet, boet paa samme Plads, og mange Aar derefter blev først Natmandens Vaaningssted indrettet uden Øster Port". Sagen endte med at
fastslå kommunens ejendomsret til det pågældende jordstykke og med
Laurits Olufsen som den fremtidige lejer.
Det vides med sikkerhed, at mestermanden på det tidspunkt havde sin
bopæl, hvor Aalborg Teater i dag er beliggende, og natmanden har iflg.
retssagen boet i nærheden, hvilket var såre naturligt, da han på flere
områder skulle gå mestermanden til hånde.
Om dem begge minder navne som Mestermandsgyden og Rakkergyden.
I Budolfi kirkebog er for året 1658 indført denne korte notits: "Begravet
11. juni Bitte Peder, Natmanden".
I slutningen af 1600-årene blev natmandens domicil flyttet ud til Teglgårdsbækken - et godt stykke uden for den daværende Østerport.
Natmandshuset bestod af7 fag hus med et stortjordtilliggende- ca. l~
td. land, der dels var beregnet til græsning af natmandens hest, dels til

78

J. Jeppesen Jensen

"Natmandskul e", som lå i det nordvestre hjørne af grunden, og som var
beregnet til natrenovation og døde dyr m. m.
Fra myndighedernes side blev der i tidens løb gjort flere velmente forsøg på at få fjernet den nådeløse fornedrelse, som natmandsfolket ofte
måtte udstå, for så med tiden ganske lempeligt at indlemme dem i den
jævne befolkning.
Et betydningsfuldt skridt i den rigtige retning var en kgl. forordning af
31. januar 1794, hvori var nedfældet mange udmærkede tanker, men der
skulle som bekendt hengå et par slægtsleds omstilling, inden de
udmærkede ideer var ført ud i livet.
En af de mænd, som var stærkt optaget af disse ideer, var stiftamtmand
Ditlev Pentz i Aalborg. På det lokale område udvirkede han bl. a., at
magistraten i Aalborg 30. juni 1794 indgik en overenskomst med den
velanskrevne natmand Morten J ens en, hvorefter han skulle overtage sit
iboende og byen tilhørende hus og holde det ved lige, imod at han måtte
beholde det som fri beboelse, så længe han var i byens tjeneste. Dernæst
skulle han fremtidig- foruden sin årlige løn 20 rdl. 4 mk. -nyde et årligt
tillæg på 30 rdl. af byens kasse.
Det kan tilføjes, at natmændene i slutningen af 1700-årene havde en
ikke uvæsentlig indtægt ved kastration af plage. Således var natmand
Morten J ens en, Aalborg, i slutningen af1700-årene blevet autoriseret af
amtmand Th. Levetzau som hesteskærer for Fleskum, Hornum,
Hvetbo, Kær og Slet herreder.
Morten J ens en har i 1803 åbenbart følt, at kræfterne var aftagende, eftersom han dette år ansøgte Danske Kancelli om, at hans hustru, Karen
Adamsdatter, måtte blive ansat som hesteskærer i de nævnte 5 herreder. 30. september 1803 forelå tilladelsen, der havde følgende ordlyd:
"Saa længe Morten Jensen lever, og hans kone Karen Adamsdatter,
saaledes som hidtil, forsvarlig kan bestyre Mandens Pligter, kan der
intet være imod, at hun vedbliver Forretningen, men at hun, naar Manden dør, ikke kan vedblive samme, da hun derved betager Næringsvejen for en anden duelig Mand". Hendes embedstid blev ikke af lang
varighed, idet hun blev begravet 10. april1807, 58 år gl.
Natmandshuset blev derefter beboet af 2 familier, hvoraf den ene i
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mange år var byens hyrde, Lars Larsen. Omkring 1842 blev huset nedrevet og 15 år senere erstattet af et byggeri, der skulle tjene et helt andet
formål, nemlig:
Sparekassens Fribolig for Enker og ugifte Fruentimmer af den højere
Middelstand.
Natmandslodden eller "Beklund", som den også kaldtes, var som tidligere nævnt på ca. 1);2 td. land og med den bedst tænkelige beliggenhed
med facade til både Langelinie og Hadsundvej - fordele, der selvsagt
gjorde den meget eftertragtet af liebhavere. Blandt disse blev Aalborg
Bys og Omegns Sparekasse i 1856 den foretrukne.
Sparekassen havde i 1850-erne oparbejdet en betydelig reservefond, og
ved siden af de sædvanlige årlige gaveuddelinger besluttede direktionen
nu i anledning af den økonomiske fremgang at skabe et større og blivende velgørenhedsværk.
I et møde 22. apri11855 fremsatte en af sparekassens direktører, justitsråd S. Th. Thorbrøgger, forslag om, at man skulle oprette en bolig for
trængende, som enten skulle bo gratis eller for en modereret lejeafgift
Da forslaget vandt almindelig tilslutning blandt ledelsen, indledte man
forhandlinger med Aalborg byråd om en passende byggeplads og flk
efter ønske overladt den nævnte natmandslod. Oprindelig overlod
kommunen den til sparekassen i arvefæste, men senere blev den efter
Indenrigsministeriets approbation af6. maj 1856 skænket som fuld ejendom, så længe den benyttedes til det angivne formål.
Der blev bevilget 20.000 rdl. til byggeriet, som overlades i samlet entreprise til tømrermester H. A. Boss, der også havde udarbejdet tegningen.
Byggeriet blev startet i 1856 og stod færdigt til at tages i brug fra Paaske
Flyttedag (16. april) 1857. Byggeomkostningerne beløb sig til14.411 rdl.
Bygningen, der var opført i to etager med kælder, var indrettet ti14lejligheder, bestående af 3 sm~ værelser, køkken, spisekammer og brændselsrum, bestemt for enker med børn, samt 4lejligheder, bestående af2
små værelser og med samme bekvemmeligheder, bestemt for enlige
enker eller ugifte fruentimmer. I kælderen var vaskeplads og rullekælder foruden bolig for opsynsmanden.
Af den betydelige grund blev en del udlagt til have, og det bestemtes, at
hver beboer skulle anvises et stykke jord til havedyrkning indtil videre,
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Sparekassens Fribolig set mod vest efter tilbygningen 1928, som ses i forgrunden. Til venstre
Østerbro og til højre Ny havnsgade med den østlige gavl af kvægstaldene og Elværkets skorsten. Efter P. C. Knudsen: Aalborg Bys Historie. 1933. Aalborg kommunes lokalhistoriske
Arkivfot.

dog således, at direktionen forbeholdt sig efter forudgående varsel at
disponere over havepladsen enten helt eller delvis. Der blevudarbejdet
en fundats på 11 punkter for stiftelsen, som fik kongelig konfirmation
3. marts 1857.
I løbet af efteråret indkaldtes ansøgninger om lejlighederne, som kunne
tiltrædes til april flyttedag 1857. V ed uddelingen gik man ud fra følgende
regler:
l. "At Enker efter Døtre af Sparekasse-direktører, under iøvrigt lige
Forhold og Trang, skulle komme fortrinsvis i Betragtning.
2. Stiftelsens Øiemed er at forhindre, at Vedkommende, som have
kj endt bedre Dage, men nu hensidde i smaa Kaar, paa Grund af den
stedse stigende Husleie efterhaanden skulle nedsynke i Armod, saa
følger heraf, at de, som aldeles intet Erhverv have og heller ikke ere i
Besiddelse af nogen fast Indtægt, ikke kunne komme i Betragtning,
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da de allerede staa paa Armodens Grændse, og Stiftelsen ikke er eller
skal være noget Fattighus.
3. Det overholdes strængt, at ikkun Fruentimmer, som henhøre til den
høiere Middelstand optages.
4. At de, som ere bekjendte for at være af skjændagtig og uforligelig
Karakter, der efter Fundatsen vilde havde deres Udvisning af Stiftelsen til Følge, slet ikke optages".
Da ansøgningsfristen var udløbet, var der indkommet 15 ansøgninger
fra enker og 11 fra ældre ugifte kvinder. I alt blev optaget 22.
En af de første, der fik lejlighed, var den engang så feterede AalborgskønhedJacobine Ferdinandine Frisch, der nu sad som enke efter i 1838
at have mistet sin mand, købmand og svensk konsul i Aalborg, J. L.
Hollenius. Der gik i sin tid landery afbendes skønhed. Dette nåede også
at komme den vordende digter Christian Winther for øre, hvorefter han
skrev et langt, hexametrisk digt til hende. Digtet, der var holdt i tidens
noget svulstige sprog, har som omkvæd: "Hil dig deilige Mø! Du stolte
Datter af Jutland! Dybt sig bøier i Støvet din Tiener, cimbriske Skioldmø". Jacobine bevarede Christian Winthers hyldestdigt med forståelig
stolthed og fik efter sigende det håndskrevne digt med sig i graven. Hun
døde 29. august 1882, knap 83 år gl.
De øvrige, som fik tildelt lejligheder i stiftelsen, var tydeligvis enker eller
døtre af Aalborgs notabiliteter.
Ved sparekassens 100 årsjubilæum i 1924 blev stiftelsens bygning foreslået udvidet med en fløj på 8 lejligheder, som toges· i brug 1928.
Efterhånden som Aalborg Elektricitetsværk udbredte sine fangarme,
kom også turen til Sparekassens Fribolig, som den hed i daglig tale, og
26. september 1949 vedtog byrådet at købe ejendommen for 250.000 kr.
Der skulle naturligvis tages skyldigt hensyn til ejendommens beboere,
og først i 1952 kunne nedrivningen af ejendommen begynde, og dermed
var der sat punktum for 95 års betydningsfuldt humanitært arbejde.
Som det fremgår af det foregående, har elværket- nu I/S N ordkraft-i de
75 år værket har bestået, bemægtiget sig et meget stort areal, der i dag
strækker sig fra Løkkegade i vest til Karolinelundsvej i øst. Det har bl. a.
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bevirket, at kvarteret i det sidste halve århundrede fuldstændig har ændret udseende. Endvidere har det medført, at adskillige virksomheder
har måttet fortrække til fordel for giganten.
Det evigt standende spørgsmål om, hvorvidt stadens vise fædre i sin tid
fandt den rigtige beliggenhed til den for byens borgere livsvigtige virksomhed, ligger det uden for denne artikels rammer at kommentere.
Aalborg Sømandshjem, Østerbro 27 (matr. nr. 1374)
Sømandshjemmet havde fra 1905 til1927 til huse i ejendommen Slotsgade 35. I 1926 købte hjemmets bestyrelse en parcel af Teglgaardens
grund - matr. nr. 726c - på hjørnet af daværende Niels Juelsgade og
Langelinie. Niels Juelsgade kaldtes fra 1923 gaden fra Teglgaardshavn
nord om Koopmanns Svineslagteri til Rørdalsvej. I 1943 blev Niels
Juelsgade indlemmet i Nyhavnsgade, hvorefter navnet blev overført til
en gade i Søheltekvarteret vest for Jernbanebroen.
På den nævnte grund blev det næste sømandshjem opført og taget i
brug 1928.
Efterhånden som elværkets fangarme blev stadig kraftigere, måtte også
Sømandshjemmet fortrække og flytte til den nuværende adresse, Østerbro 27.
Der udføres af sømandshjemmet et fortjenstfuldt arbejde, der ikke
mindst giver sig til kende ved, at hjemmet er meget stærkt besøgt.
Aalborg Sømandshjem har ofte fået prædikat som N ordens smukkeste
sømandshjem, og sandt er det, at den smukke bygning i dag er med til at
pynte i et ellers noget forrevet gadebillede.
Teglgaarden (gl. matr. nr. 582, nyt nr. 725)
AfAalborg bys industrier er teglværksindustrien utvivlsomt den ældste.
Den først kendte tilladelse til teglværksdrift her i byen blev givet 1447,
men hvilken betydning, denne industri har haft på den tid, savner vi
oplysninger til at vurdere.
Derimod kendes der lidt mere til betydningen af den tilladelse, som
Christian 3. den 14. september 1540 gav til prior i Hospitalet, Peder Jensen, til sammen med tre andre gode borgere at bygge en god tegllade
med dertil hørende ovn øst for Aalborg, og "nyde den med fri Lergrav
og Limsten mod at holde den i god Stand og sælge Borgerne Lim og
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Sten til en passende Pris, på det at samme Hospital og desligeste Aalborg By så meget desbedre kunne opbygges og forbedres".
Efter den store ildebrand i Aalborg 1530 og senere efter byens ødelæggelse under Klemensfejden 1534 var der brug for store mængder mur-og
teglsten. Kongen må også have været stærkt interesseret i at få gang i
teglværksindustrien. Man var nemlig 1539 begyndt at opføre det nuværende Aalborghus slot- et arbejde- som i en lang årrække stillede store
krav til fabrikation af både mur- og teglsten. Der er næppe tvivl om, at
teglværket i adskillige år har kørt for fuld kraft.
Under Kejserkrigen 1627-29 synes værket at være fuldstændig ødelagt,
hvorom vi får oplysning gennem et brev, som Christian 4. 11. juli 1647
tilstillede borgmester Hans Sørensen, Aalborg. Brevet, der indeholder
vigtige og hidtil ukendte oplysninger om Teglgaardens ejerforhold i en
lang periode af det 17. århundrede, bringes i det følgende- dog i nogen
grad tillempet nutidens sprogform.
"Vi Christian den Fjerde etc. gøre alle vitterligt, at efterskrevne os
elskelige Hans Sørensen, tolder i Aalborg hos os underdanigst lader
andrage og berette en Teglgaard, som findes uden for bemeldte vor
købstad Aalborg, at have været brugt af vore lensmænd sammesteds på
deres egen bekostning, landet og kirkerne til bedste der sammesteds,
indtil den udi den kejserlige krig blev ganske afbrændt, og ikke igen
kunne bruges, førend den af afgangne Otto Skeel sammesteds og hans
efterladte enke os elskelige frue Birgitte Lindenav med fornævnte Hans
Sørensen Anno 1633 igen er færdiggjort og på deres fælles bekostning
på fode bragt. Udi betragtning at ingen af borgerskabet sammesteds
fandtes, som det ville gøre, uanset at den blev dem afforn. Otto Skeel til
ejendom tilbudt, dersom de den ville igen opbygge, eftersom fornævnte
Teglgaard og dens brug ved sidste svenske Feide (Torstensonkrigen
1643-45) igen er meget stærkt svækket, så der til dens reparation behøves
en temmelig sum penge. Så har forn. Hans Sørensen tilforhandlet sig
fru Birgitte Lindenavs anpart, og derefter tilbyder han på hans egen
bekostning at lade Teglværket reparere, dersom Vi hannem hans
adkomst derpå nådigst ville confirmere.
Da har vi på sådan Hans Sørensens anordning og begæring hans adkomst på fornævnte Teglgaard nådigst konfirmeret og fuldbyrdet, at
han, hans hustru og børn den til ejendom må nyde og beholde. Så og at
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de leret, som de dertil behøver, må tage på kronens og byens ejendom,
dog på de steder, det ingen kan være til skade. Derimod skal Hans
Sørensen være forpligtet til at lade brænde gode sten, og dem siden til
kirkerne og de, som dem behøver, kan for billig pris afhænde, såfremt
han ellers denne vor benådning agter at nyde. Forbydendes alle etc.
Givet på vort Slot Antvorskov den 11. juli 1647. Christian".
Dette brev blev ord til andet konfirmeret 5. december 1648 afFrederik3.
Til forståelse af den kongelige benådning kan anføres følgende: Hans
Sørensen var født 1591 i Vester Hæsinge på Vestfyn. Han fik 23. april
1623 kgl. bestalling som tolder i Aalborg, hvor han blev borgmester
1625-1630, da han på grund af for meget arbejde bad sig fritaget for
borgmesterhvervet Han fortsatte som tolder til sin død 8. juli 1651. Han
blev 1623 gift med Ane Bendtsdatter, født 1606 som datter af den bekendte borgmester i Randers, Bendt Hansen og hustru Karen Poulsdatter.
Ane Bendtsdatter døde i maj 1658 i Hans Sørensens "lejevaaning",
Kompagnistræde i København. Skiftet efter hende, som afholdtes 12.
juli 1658, beretter om et usædvanligt formuende bo.
Hans Sørensen var i flere år kongens betroede mand i forskellige jyske
anliggender. Efter kejserkrigens afslutning var der nærved at komme en
kurre på tråden imellem de to. Det skyldtes vel nok især, at Hans Sørensen efter krigens afslutning 1629 stillede sig i spidsen for en kreds afjyske
borgere, som hævdede, at de havde lidt mange gange mere under krigen
end deres standsfæller på øerne.
Sammen med borgmester i Viborg, Peder Sørensen sammenkaldte
Hans Sørensen til et borgermøde i august 1629 i Viborg, hvor forsamlingen valgte de to borgmestre til talsmænd ved en henvendelse til kongen, som gav dem lov til at afholde et borgermøde i Ry, hvor borgernes
politiske udtalelse fik sin endelige form. Denne udtalelse gjorde vistnok
kun ringe indtryk på kongen, hvorimod den blev taget meget ilde op af
adelen, der ville drage borgernes talsmænd til ansvar for udtalelsen. Der
er bevaret et brev fra Hans Sørensen til rigshofmester Frantz Rantzau,
som nok gjorde sit til at befri især de to borgmestre for tiltale. Brevet er
gengivet i Kr. Erslev: Rigsraadet og Stændermødernes Historie paa KristianIV's Tid. 2. bd. 1887-88.
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Hans Sørensen vedblev imidlertid at være en af kongens betroede
mænd i jyske anliggender og nød i kraft deraf adskillige kongelige
gunstbevillinger.
Ved skiftet 1658 efter Ane Bendtsdatter fik hendes 5 børn samt datterdatteren Sidsel Thomasdatter Suhr hver sin arvepart i boets mange
tilhørende ejendomme, hvoraf kun Teglgaarden har interesse her.
Ved arvingernes navne, som anføres nedenfor, er angivet dødsår, der
tjener til forståelse af Teglgaardens tilhørsforhold i de næste 25 år.
Magister Bendt Hansen, sognepræst i Horsens-Hammer m.v., død
1672. Dr. med. Sørensen Hansen, praktiserende læge i Aalborg, død
1664. Maren Hansdatter, død 1654. Hun var gift med rådmand Thomas
Lauritsen Suhr, Aalborg, ligeledes død 1654.
Johanne Hansdatter, død 1670, gift med borgmester Jacob Urbansen,
død 1682. Kirsten Hansdatter, død 1680, gift med dr.med., vicestiftamtmand i Aalborg, Niels Jespersen, død 1696.
Søren Hansen var ved sin død ugift, og Bendt Hansen døde barnløs. Der
var således ingen problemer med arven efter dem, da deres parter gik i
arv til søstrene. Det var først ved Johannes død 1670, at problemerne
opstod. Det viste sig ved skiftet efter Jacob U rbansen ll.juni 1683, at han
dels havde købt Bendt Hansens part, og dels fortsatte han med sin
afdøde hustrus part egenmægtigt at drive Teglgaarden. Niels Jespersen
nedlagde påstand overfor Jacob Urbansens arvinger, at denne arvefølge
var i direkte strid med Christian 4.'s benådningsbrev af 11. juni 1647,
hvori det hed, at Teglgaarden tilhørte Hans Sørensen, hans hustru og
børn. Følgelig skulle Jacob Urbansen ved sin hustrus død have ladet
hendes part gå til Niels Jespersens hustru Kirsten.
Christian 5. gav 21. november Niels Jespersen ret i hans påstand om, at
Jacob Urbansen uretmæssigt havde bemægtiget sig Teglgaarden, og
kongen beordrede samtidig magistraten i Aalborg til at hjælpe Niels
Jespersen til hans ret overfor Jacob U rb ansens arvinger, da den retmæssige arvefølge til Teglgaarden var overtrådt.
Dette sidste var faktisk ensbetydende med, at Teglgaarden nu tilhørte
kongen.
Christian 5. bortforpagtede derefter 4. december 1683 Teglgaarden til
Niels Jespersen, hans hustru, børn og efterkommere (Obs!), og samtidig skulle den hovedrige Niels Jespersen kvittere 200 rdl., som han
havde lånt kongen.
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Efter at rådmand Erik Jensens enke, Ane Jespersen, der var datter af
Niels Jespersen, 1745 frasagde sig forpagtningen af Teglgaarden, lod
Christian 6. den opbyde ved offentlig auktion, hvor købmand Christen
Nielsen Ørsnes i Aalborg blev højestbydende med 381 rdl. Han fik udstedt skøde 26. april1746.
To år senere fik Christen Ørsnes yderligere efter kgl. ordre til Aalborg
by overladt et areal, som lå nord for teglværket og grænsede umiddelbart op til fjorden og mod vest til den skrøbelige pæleramning i Teglgaardsbækken, som var oprindelsen til den i 1869 anlagte Teglgaardshavn. Hensigten med erhvervelsen af dette areal var naturligvis at sikre
sig havneplads.
Christen Nielsen Ørsnes solgte 1760 Teglgaarden til købmand Knud
Svindt, Aalborg, som 1766 måtte lade den stille til auktion, hvor den
blev overdraget til Christen Nielsen Hausig. Han døde 8. august 1769,
hvorefter Teglgaarden ved auktion 4. maj 1770 blev overtaget af pottemager Jørgen LudvigBruun i Øster Sundby. Han solgte l. august 1777 til
en af den tids store projektmagere, kammerråd Nikolaj Duus på Hals
Ladegaard for 1.800 rdl.
Nikolaj Duus var exam.jurisfra 1752. Efter at have beklædt forskellige
skriverembeder begyndte han at handle med herregårde. Han ejede fra
1767-69 Rugaard på Fyn. På de to år nåede han at ødelægge både gården
og skoven. Fra 1771-73 ejede han Engelsholm ved Vejle, fra 1773-75
Østeraagaard i Kær herred. 1773 havde han desuden købt Hals Ladegaard, som han beholdt ti11787. Alle disse handler medførte et utal af
retstrætter og kostede ham enorme summer.
Et afNikolaj Duus' s mest famøse påfund var utvivlsomt hans forsøg på
at overtale myndighederne i København til at bevilge bondebyen Hals
købstadret Tanken blev naturligvis afvist af myndighederne som
forn,uftstridig. Det er i øvrigt ganske interessant at studere sagens akter,
idet embedsmændene i Danske Kancelli øjensynlig havde svært ved at
tage Nikolaj Duus alvorligt. De undlod således ikke at gøre opmærksom
på, at hans interesse i købstadretten nærmest bundede i, at han så meget
hurtigere kunne få Hals Ladegaard solgt til byggegrunde.
Nikolaj Duus døde i Hals 4. august 1809, 78 år gl. Han havde allerede
1787 solgt Teglgaarden til købmand Peder Borreshmith, Aalborg for
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Teglgaardshavnens sydligste del set mod nordøst med den gamle Teglgaard o. 1880.
Frederikke Federspielfot. Tilh. S. B. O.

1.400 rdl. Han solgte 13. juni 1812 til møller og grosserer Lars Christensen Springborg og møller Christen Jensen Springborg i Ny Mølle,
Aalborg. De byggede to år senere 24 fag ny bygning ved teglværket.
Teglgaarden blev 1818 overtaget af godsejer Claus Christian Møller fra
Halkjær hovedgård, Ejdrup sogn. Han beholdt teglværket til sin død
1861.
Møller havde som sine forgængere lov til at tage ler fra byens jorder
mod øst, men på den tid må byrådet have fået betænkeligheder ved
denne ret, som teglværksejeren havde til frit at disponere over byens
arealer øst for byen. Der var nemlig i tidens løb opstået en mængde
uskønne lergrave i området, hvorfor man nu ønskede en anden ordning
på sagen. Den 26. november 1818 fik C. C. Møller overladt et areal på
2 td. land nord for Sandvadet imellem dette og landevejen på den betingelse, at han samtidig skulle afstå sin ret til at tage ler fra byens jorder
andre steder.
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M.øllers dødsbo solgte 1861 Teglgaarden for 6.050 rdl. til Carl H. O.
Schultz, der 6. december 1866 solgte til tidligere skibsfører Dines Dinesen for 11.000 rdl.
Dinesen viste sig snart at være en driftig fabrikant, der foretog betydelige udvidelser af teglværket og tillige anlagde et koks- og kalkværk.
Som nævnt under omtalen af "Thomasminde" havde Thomas Boss i
1854 købt et teglværk i umiddelbar nærhed afTeglgaarden. Denne konkurrent var Dinesen naturligvis interesseret i at frigøre sig for, og 15. juli
1872 købte han Boss's teglværk med alt tilbehør for 13.500 rdl.
Den 26. april1873 solgte Dines Dinesen begge teglværker til det samtidig oprettede firma "Aalborg Teglgaards Fabrikker". Interessentskabet, hvori Dinesen var lodtager med en halvdel, bestod desuden af
købmand Chr. Simoni, konsul L. W. Sass og kaptajn J. E. C. vonRosen
med hver 1/10-del, og fabrikant C. W endt, direktør J. Gaarn, købmand
J. Kieler samt købmand Carl Schmidt hver for en tyvendedel. Købesummen blev fastsat til38.000 rdl. +for løsøre og inventar 17.500 rdl.
Dinesen var selskabets administrerende direktør, og efter hans død 20.
marts 1878 overtoges denne post af Olaf R. Toftegaard, der havde været
bogholder og forvalter på værket i nogle år.
Omkring 1873lod Dinesen på sydsiden afHadsundvej, nærmere betegnet på hjørnet af Teglværksalle og Østerbro på den plads, hvor Hugo
Liisbergs skulptur "By og Land" i 1935 blev placeret, opføre et hus med
4 lejligheder til beboelse for arbejderfamilier ved teglværket.
Huset kendes af mange nulevende som "Dines ens Hus" eller "Polakhuset", der vel hentyder til polske arbejdere, som var ansat på teglværket.
I mange år havde frugthuset "Langeland" med S. Brask som ejer til huse
her. Dinesens hus blev som mange andre ejendomme her i byen i 1920erne benyttet af kommunen som husvilde bolig, indtil det o. 1930 blev
nedbrudt.
Den gamle Teglgaard og teglværket bestod til omkring 1900. En væsentlig part af de ca. 7'12 td. land, som tilhørte interessantskabet, blev overtaget af "Det danske Gaskompagni", medens noget blev afgivet til
havneplads.
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Til tider har Teglgaardens værk produceret indtil 4 millioner mursten
årligt, og alene til den faste bro over Limfjorden leverede det over 6 mill.
mursten. Når produktionen især om sommeren var på sit højeste, var
der beskæftiget ca. 60 arbejdere.
Den lerholdige jordbund øst for Aalborg har medført anlæg af flere
teglværker i tidens løb, hvorafisær må fremhæves Vang-familiens betydelige indsats på dette område. Det ligger imidlertid uden for denne
artikels rammer at omtale disse.
J. D . Koopmanns Svineslagteri, Østerbro 37 (matr. nr. 5.fp)

T akket være en forenet indsats af såvel Aalborgegnens landmænd som
af Aalborg bys erhvervsdrivende lykkedes det i 1884 at følge en udvikling op, som var i gang landet over vedrørende slagterisagen.
I Randers havde man i januar 1884 etableret et svineslagteri, som straks
placerede et antal opkøbere på Aalborgegnen, hvorfra slagteriet fik ret
betydelige leverancer af svin.
Det blev hurtigt almindeligt kendt, at denne slagterivirksomhed var en
lønnende forretning, og det var formentlig en af grundene til, at en kreds
af landmænd og forretningsfolk snarest begyndte at undersøge mulighederne for oprettelse af et slagteri i Aalborg.
Den drivende kraft i dette arbejde var kammerherre Sophus Skeel til
Birkelse, der på det tidspunkt var formand for Aalborg Amts Landboforening samt Foreningen af jydske Landboforeninger. Han nød stor
anseelse i landbokredse, og stærkt støttet af proprietær P. Kjeldsen,
Kastet i Aalborg, lykkedes det at vinde nogle af de store forretningsfolk i
Aalborg for tanken.
Den 8. marts var planen så langt fremme, at Skeel og Kjeldsen sammen
med købmændene P. Rechnitzer, L. K. Kjer og Joh. Petersen, alle af
Aalborg, kunne indbyde til aktietegning. Af den nødvendige aktiekapital på 150.000 kr. var de 100.000 kr. tegnet forud, og de resterende
50.000 kr. søgtes nu i løbet af8 dage tegnet gennem Landmandsbankens
afdeling i Aalborg.
Trods nogen besværlighed lykkedes det at få aktiekapitalen fuld tegnet,
og den 24. april1884 kunne den stiftende generalforsamling afholdes i
Handelsforeningens lokaler i Aalborg. Til bestyrelse valgtes kammerherre Sophus Skeel, Birkelse, proprietær Carl Branth, Kærager i Klarup
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samt købmændene P. Rechnitzer, L. K. Kier og J oh. Petersen, Aalborg.
Sidstnævnte blev bestyrelsens formand, idet Ske el, der ellers var favorit
til denne post, på det tidspunkt lå alvorligt syg. Som driftsbestyrer af
slagteriet antoges F. J. Martens, København.
Selskabetkøbte for 14.000 kr. en byggegrund på ca. 2 td.land beliggende
uden for byens Østerport nord for hovedlandevejen på byens såkaldte
markjorder.
Den 15. oktober 1884 stod slagteriet færdigt til at tages i brug, og 21.
oktober foretoges den første slagtning. Kapaciteten ansloges til ca. 300
slagtninger om ugen. Med henblik på byens forsyning med fedevarer
åbnede slagteriet i 1885 et udsalg i ejendommen Nytorv 10.
På slagteriets generalforsamling 5. marts 1887 oplystes, at der i året 1886
var slagtet 19.676 svin og eksporteret 1.320 levende svin til Hamburg.
Regnskabet udviste et nettooverskud på 22.013 kr., og til aktionærerne
udbetaltes 10 pct. i udbytte.
Det viste sig- som slagteriets stiftere havde forudset- at det var en god
og lønnende forretning at drive det, idet en regulær opstilling af regnskabet for 1886 udviste en forrentning af aktiekapitalen på 36 pct.
Dette gunstige resultat var ingenlunde undgået landmændenes opmærksomhed, og i 1886-87 førtes der mange forhandlinger, der gik ud
på, at egnens landmænd skulle købe slagteriet og drive det for egen
regning, med andre ord som en andelsvirksomhed i lighed med Danmarks første andelssvineslagteri, der blev opført 1887 i Horsens.
Disse forhandlinger blev imidlertid afbrudt, da slagteriet i april 1887
pludselig blev solgt til det store firma J. D. Koopmann, der var et
aktieselskab med hovedsæde i Hamburg, men undergivet en engelsk
bestyrelse.
Efter salget kunne slagteriet til aktionærerne udbetale en dividende af
125 pct. + 4 pct. p. a. for den tid, slagteriet havde været i gang.
Slagteriet i Aalborg blev for byen en værdifuld virksomhed, idet den
som regel beskæftigede o. 50-60 arbejdere og indirekte var med til at
skabe anden beskæftigelse.
I årene 1953-54 indstilledes driften af slagteriet. De efterhånden gamle
bygninger blev solgt til et konsortium, og en del blev nedbrudt, medens
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Dinesens Hus på hjørnet af Teglværksalle og Østerbro. 1906-08. Ukendt fot. Tilh. A OF,
Aalborg.

andre fandt anvendelse for en række mindre virksomheder. I slagteriets
tidligere kontorlokaler- Østerbro 37 - er i dag "Hannes Cafeteria".

A. Abels Saltværk (matr. nr. 5q)
Denne virksomhed lå i sin tid umiddelbart øst for Koopmanns svineslagteri og var det østligste af Aalborgs fabriksanlæg.
Den 18. januar 1871 begyndte købmand Andreas Abel (død 1909) under
beskedne forhold import af salt med oplagsplads i et lejet pakhus, der
tilhørte købmand Chr. Berg, Østerbro 27.
I 1891 opførte Abel nye bygninger og installerede det fornødne maskineri
til saltproduktion, og allerede omkring århundredskiftet var fabrikken i
stand til at producere 15.000 tdr. salt årligt. Endvidere opførtes et koksværk, der på samme tid var oppe på en produktion af 22.000 tdr. koks
om året.
1903 og 1908 foretoges betydelige udvidelser affabrikken. I 1904 optoges
stifterens søn Alb. Abel som medindehaver, og han blev 1906, efter at
Andr. Abel havde trukket sig ud af firmaet, eneindehaver.
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Som andre saltværker blev også dette værk nedlagt efter den første
verdenskrig, og samtidig forøgedes import af salt betydeligt.
Ved omdannelse til aktieselskab i 1921 deltes firmaet i to selskaber:
A. Abel A/S og A. Abels Saltimport A/S, Nytorv - engroshandel med
kul og koks, salt krydderier og smøremidler.

Det offentlige Slagtehus, Østerbro 38-40 (matr. nr. 5t)
Det offentlige slagtehus og eksportslagteriet, der egentlig var et appendiks til Aalborg Kvægtorv, blev opført 1898-99 af Aalborg kommune syd
for Hadsundvejen.
Dets tilblivelse var først og fremmest foranlediget af tidens krav om
mere betryggende kontrol med det kød, som ud bødes til salg på torvet
eller i de faste udsalg. Man ønskede desuden at have et eksportslagteri,
hvor landmændene i påkommende tilfælde med kort varsel kunne få
slagtet kreaturer til eksport, når det kneb med afsætningen af levende
dyr. Endvidere havde levnedsmiddelkontrollen i mange år til huse i
slagtehuset.
Virksomheden havde i adskillige år været en tabsgivende forretning for
kommunen, og da den med tiden langt fra tidssvarende, var man stærkt
interesseret i at afhænde den.
Endelig lykkedes det i 1958 at få slagteriet afsat til et nydannet aktieselskab, der blev registreret under navnet "A/S Eksport-Slagteriet
Aalborg". Aktiekapitalen på l million kr. var fordelt således: Danske
Landbrugeres Kreatursalgsforening 25 pct., Nordjysk Andels-Kreatureksportforening 25 pct., firmaet E. Emborg 21 pct., OXEXPORT 21 pct.,
Aalborg Kvægtorv 6 pct. og Aalborg Slagtermesterforening 2 pct.
Inden slagteriet på tilfredsstillende måde kunne tjene sitformål, foretog
aktieselskabet en række nybygninger og omfattende forbedringer.
I 1970 blev aktieselskabet omdannet til et andelsselskab, der antog
navnet "De forenede nordjyske Kreaturslagterier A.m.b.a.", som i 1974
på Svanningevej l, Aalborg lod opføre et stort, hypermoderne kreaturslagteri, der blev taget i brug 24. februar 1975.
En del af de gamle bygninger på Østerbro eksisterer stadig og anvendes i
dag til forskellige formål. BL a. har Hjemmeværnet og SID kontorlokaler i en af bygningerne.
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Som det er tilfældet med Østerbro, hvor kun et par enkelte ejendomme
på gadens sydside er omtalt, vil der ligeledes af pladshensyn kun blive
omtalt nogle få ejendomme i Kjellerupsgade.
I et byrådsmøde 20. januar 1879 vedtoges, at gadestrækningen fra Langesgade langs den østre side afGugvejen og Trækbanen over Østerbro
til Langelinie skulle kaldes Kjellerupsgade, og 9. april 1906 fik hele
Gugvejen fra Østerbro til Jyllandsgade samme navn.
Siden Arbejdsmændenes Fællesledelse l. august 1952 tog sine først opførte bygninger Kjellerupsgade 12 i brug, har denne organisation foretaget
omfattende byggerier i Kayerødsgade, Kjellerupsgade og Søndergade.
Militærsygehuset (matr. nr. 915)
Under omtalen afNørregade 28 blev det nævnt, at det gamle vagthus i
1818 blev indrettet til et militært sygehus. Det blev dengang betragtet
som et stort fremskridt, men der gik ikke mange år, før der begyndte at
indløbe klager til kommunen over de sap.itære forhold på dette sygehus.
Bedre blev det ikke, efter at Frederik 6. ved et besøg i Aalborg 16.-18. juni
1824 benyttede lejligheden til at bese forholdene på sygehuset i
Nørregade.
Majestæten havde flere ting at indvende mod såvel pladsforholdene
som de sanitære forhold, og især irriterede det ham, at der i en stue var
placeret 9 dobbelte senge.
Resultatet af det kongelige besøg blev en skrivelse af 8. januar 1825 fra
Danske Kancelli i København med alvorlig henstilling til Aalborgs
bystyre om snarest at få rettet de påpegede mangler.
Nu var magistraten altid særdeles forbeholden - for ikke at sige
mistænksom- over for de militære myndigheders krav om øgede bevil.linger. Det eneste positive, der skete i nævnte sag, var arrangementet
med en sygestues indretteise i den Fleronske slibemølles sydlige ende.
De stadigt øgede militære forlægninger, byens fortvivlede sanitære
forhold, der blev konstateret under koleraepedimien i 1853 samt en
række andre tiltrængte forbedringer var medvirkende til, at Aalborg
kommune efterhånden gik med til at opføre et nyt militærsygehus.
Byen opnåede bl. a. derved at få frigivet sengepladser, som militæret
benyttede i Nørregade 28, der sammen med lokalerne i Søndergade 20
dengang udgjorde byens sygehuskapacitet
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Militærsygehuset i Kjellerupsgade setfra vest ca. 1895. Ukendt fat. ArneJakobsen reprod.

På en stor grund på vestsiden af Gugvej, hvor Europa Bio i vore dage i
nogle år var beliggende, opførte kommunen i 1856 et efter den tids
forhold anseligt militærsygehus med plads ti114 menige og 7 officerer.
Bygningerne bestod af en 27 fag, toetagers hovedbygning langs med
Gugvejen samt vest for hovedbygningen en 15 fag, enetages bygning
indrettet tillighus, rulle- og vaskehus.
Til sygehuset hørte en meget stor have med mange store træer, der blev
stående flere år efter, at sygehuset 1918 var flyttet til Søndre Skovvej.
Aalborg kommune benyttede derefter i nogle år bygningerne og bagved
liggende barakker som husvildebolig.
Kjellerupsgade skole, Kjellerupsgade 18 (matr. nr. 916d)
I sidste fjerdedel af forrige århundrede begyndte opførelsen af de store
kommunale skoler i Aalborg.
Det startede med Danmarksgades og Rantzausgades skoler, der begge
blev opført i årene 1878-79. Derefter fulgte Poul Paghsgades skole 1891-
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92, og som den fjerde i rækken fulgte Kjellerupsgades skole, der blev
opført 1900-1901 umiddelbart syd for det militære sygehus efter tegning
af arkitekt S. H. Hoffmeyer.
Denne skole har hidtil klaret skærene m.h.t. den igangværende nedlæggelse af skoler, og den står forøvrigt til igen at opnå status som en syvklasset skole.
Under skolebygningen skjuler sig- om ikke nogen geologisk sensationså i hvert fald en gammel, meget dyb lergrav, der i tidens løb har båret
det skumle navn "Fandens Ølkar".
Da elværket i 1960-erne foretog en af sine store udvidelser, bevirkede
den meget dybe udgravning på Østerbro, at grundvandstanden blev
sænket så meget, at det fik indvirkning på det berømte ølkar derved, at
da vandet forsvandt fra bjælkerne over ølkarret, rådnede disse efterhånden og måtte fornyes i 1970-erne.
Kjellerupsgade 22 blev i 1925 opført af firmaet "Maypole Dairy Co.
Ltd.", som indtil for få år siden havde domicil her. Ejendommens indehaver er nu firmaet "Herman Møller A/S Elektronik en gros".
Vor Frue sogns præstebolig, Kjellerupsgade 24 blev opført 1939 til afløsning af den gamle præstebolig, Østerbro 29. Da Vor Frue sogns menighedsråd 1981 fik kontorlokaler og præstebolig i en del af de bygninger,
som Det nordjyske Landsbibliotek 1980 forlod i Niels Ebbesensgade,
købte Malyrnes fagforening Kjellerupsgade 24.
Som den sydligste ejendom i denne gade lå i sin tid Sønderports konsumtionsbod.
Militære depotbygninger
Lidt syd for militærsygehuset og vest for Kjellerupsgades skole lod
Aalborg kommune 1890 efter tegning af arkitekt S. H. Hoffmeyer opføre
en stor bygning, der skulle tjene som militær depotbygning.
Som det var tilfældet med naboen- Kjellerupsgades skole- var depotbygningen beliggende på et lavt og dengang vandlidende areal. Det
bevirkede, at bygningen ad åre sank og slog revner i en sådan grad, at
den til sidst måtte nedbrydes.
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Kjellerupsgades skole set mod nord. Til venstre skolens gymnastiksal. Længst mod venstre
en af de militære depotbygninger. Træerne nordfor skolen hører til militærsygehuset. Efter
prospektkort.

Derefter blev der lidt længere mod vest opført nye depot bygninger, der
nu tilhører Forsvarsministeriet, og som i tidens løb har rummet flere
forskellige aktiviteter, hvoraf bl. a. kan nævnes 8. regiments bøssemagerværksted, Lægekorpsets jyske depot samt militærpolitiet. I dag
bruges bygningerne overvejende af Hjemmeværnets Region I.
Når følgende to ejendomme, matr.nr. 910 og 911, omtales på dette sted,
skyldes det især, at de to gamle gartnerier har en vis historisk betydning
derved, at de har været grundlaget for fremkomsten afbetydelige gader
som Danmarksgade, Kayerødsgade, Løkkegade og Søndergade.
Søndergade 58-60 (gl. matr. nr. 590, nyt matr. nr. 910)
På Fiorbachs kort er denne ejendom beliggende ved den smalle kørevej
"Løkken". Ejendommen bestod i sin tid af et par små haver, som havde
tilhørt den ofte nævnte købmand J ens Hansen Bergh.
Som en af de sidste af denne slægts ej endomme i Aalborg solgte Jørgen
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Mørch til Nørlund 27. april1756 "et hus med tilliggende indhegnet
Havejord paa Lycken uden Øster Port" til Christen Laursen Kusk.
Jørgen Mørch var kommet i besiddelse af dette hus i kraft af, at hans
hustru Margrethe Grotum Bergh blandt flere ejendomme i Aalborg
havde arvet det ved skifte efter sin moder Johanne Marie W erchmester,
der var gift med Jacob Jensen Bergh til Boller.
Margrethe Grotum Bergh, der som en energisk, selvrådig dame sad
som enke på N ørlund i 20 år fra 1758, har Blicher givet en karakteristik af
i sin novelle "Bettefanden".
Huset på Løkken bestod ved brandtaksation 1761 af et forhus på 7 fag ud
til vejen, l loft højt af mur og bindingsværk med stråtag, samt et halvtag
ved enden af huset.
Christen Laursen og hustru, Anne Jørgensdatter Gandrup var begge
født o. 1700 og var således efter datidens forhold noget til års, da de
købte huset i Løkken. I 1772 var de begge så svage, at der måtte findes
udvej for daglig hjælp. I den anledning blev der 21. november 1772
oprettet en kontrakt mellem Christen Laursen og hustru på den ene, og
teglbrænder Didrik Lorentzen Schultz og hustru Sidsel Jensdatter på
den anden side.
Kontrakten gik kort sagt ud på, at Didrik Lorentzen og hustru, som i
længere tid havde passet de to gamle, straks skulle overtage huset med
tilliggende for 240 rdl., ligesom de til sin tid skulle arve dem imod at
passe dem, så længe de levede. Anne Jørgensdatter var i 8 år konstant
sengeliggende, så der var virkelig brug for pleje.
Christen Laursen døde 5. maj 1779, 78 år gl. V ed skiftet efter ham tilbød
skipper Lars Peder Gay i Nørresundby, som var gift med Else Pedersdatter Gandrup, at de ville tage sig afhendes faster Anne Jørgensdatter
for fremtiden. Hun døde 15. oktober 1780 i Nørresundby, 80 år gl.
Didrik Lorentzen døde pludselig 14. december 1779 kun 45 år gl. Hans
enke Sidsel Jensdatter giftede sig 7. oktober 1781 med murermester
Peder Christensen Memhauge, Aalborg. Dette ægteskab varede kun 3
år, da han døde 8. november 1784 kun 30 år gl.
Enken blev boende i huset, hvis tilliggende hun udvidede betydeligt, da
hun 12. september 1794 af købmand Christen Schandorff købte den
såkaldte "Lille Løkke", der strakte sig syd fra hendes ejendom tillidt syd
for nuværende Kayerødsgade, Købesummen var 96 rdl.
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Hun solgte 13. december 1802 hele ejendommen for 700 rdl. til murermester Peder Thomsen Kneverhede fra Kneverhede i Valstrup sogn,
Dronninglund herred.
Han lod de gamle, faldefærdige bygninger nedbryde og byggede derefter 14 fag hus til beboelse samt et par fag til kohus.
Han og hustru, Ingeborg Nielsdatter oprettede i 1831 testamente, efter
hvilket hans søsterdatter Kirsten Marie Christensdatter, som havde
opholdt sig hos dem i mange år, skulle arve ejendommen. Hun var født
17. februar 1805 i Hørby sogn, Dronninglund herred, som datter af
Christen J ens en og Ellen Thomasdatter i N y holm, Hørby sogn. Kirsten
Marie blev 1818 konfirmeret i Vor Frue kirke og har vel allerede da
opholdt sig hos morbroderen.
Hun blev gift 23. januar 1832 med Søren Lauritsen, der var født 18.
september 1791 i Staun, Farstrup sogn som søn af husmand Laurits
Sørensen og Margrethe Christensdatter.
Foruden ejendommen i Løkken drev Søren Lauritsen den lille gård
"Porsgrund", matr. nr. 3 af Sohngaardsholm, på knap l td. hartkorn.
Denne gård, som han havde købt 19. december 1835, blev efter hans død
14. juli 1853 solgt året efter og lagt til den sydligere beliggende "Petersborg". På Porsgrunds plads blev Vejgaard vestre skole opført 1899.
Efter Kirsten Maries død arvede deres eneste barn, sønnen Peder
Lauritsen ejendommen i Løkken, som han straks solgte. Senere ejere
var 1855: Gartner Jens Nielsen Tranum, 1860: Gartner Frederik Wilhelm Klitsch, og 9. januar 1865 gartner Peder Christian Mortensen fra
Kølby ved Løgstør. Det var ham, der i 1875 for alvor satte gang i
udstykning af ejendommen.
Blandt de større købere af grunde var Foreningen for Alderdoms
Friboliger, Forbrugsforeningen af 1872 og senere som den største:
Arbejdsmændenes Fællesledelse, der i de senere år har bygget i stor
målestok inden for området.
Sønderløkken (gl. matr. nr. 589, nyt nr. 911)
I lighed med flere af ejendommene uden for Østerport var denne ejendom, der ofte kaldtes "Sønderløkken", dannet ved sammenlægning af
flere mindre parceller, der oprindelig tilhørte velhavende borgere i den
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gamle bydel. Mange af disse parceller havde på et vist tidspunkt tilhørt
den jordhungrende købmand og negotiant Jens Hansen Bergh.
Han fik 8. januar 1691 skøde fra rådmand Søren Sørensen Banner på
dennes "Frugthave uden Øster Port på vestre Side i Lykke-Gyden".
Ligeledes fik Jens Hansen Bergh 31. august 1692 auktionsskøde fra
Clemen Jensens dødsbo på en "Kaalhauge" i Lykkegyden.
J ens Hansen Bergh solgte senere disse parceller til toldinspektør senere borgmester- Christen Vognsen, der 2. oktober 1747 solgte dem
samt yderligere en parcel til navigationsmester Laurits Christensen
Thorsen.
Han var født 21. april1710 i Nørresundby som søn af Christen Thorsen
og Margrethe Laursdatter. Laurits Thorsen, der var gift med Karen
Lauritsdatter, havde taget eksamen i navigationslære med ret til at kalde
sig navigationsmester. I kraft af denne uddannelse blev han ved siden af
at passe sit gartneri brugt som byens særligt sagkyndige, når der skulle
foretages opmålinger ved udstykninger, udlejning af byensjorder m. v.
I det hele taget nød han som sådan stor anseelse blandt byens borgere.
Han og hans hustru skænkede 20. marts 1778 til Vor Frue kirke 400 rdl.
til begravelsessted for dem og familie.
Karen Lauritsdatter døde 23. juni 1791, 80 år gl. Laurits Thorsen blev
4. maj 1796 -i sit87. år-gifti Vor Fruekirkemed den60 år yngre Kirsten
Sørensdatter, der i en halv snes år havde tjent som pige hos ham.
Som det ses på Gr. Fiorbachs kort fra 1847, var m. 589 beliggende på
vestre side af Løkkegyden midt for nuværende Danmarksgade. V ed
brandtaksationen 1761 bestod bygningen afll fag, l loft højt hus af mur
og bindingsværk med stråtag. Forsikringssummen var kun 100 rdl.
Laurits Thorsen døde 29. august 1800, 90 år gl. Knap 3 måneder efter28. november - blev hans enke trolovet og gift 14. januar 1801 med
gartner Mikkel Pedersen Hougaard, der var født L marts 1767 som søn
af gårdmand Peder Andersen Hougaard og Maren Pedersdatter i Skoustrup, Gunderup sogn.
Mikkel Hougaard fik 1802 borgerskab til husnæring i Aalborg, men han
kaldte sig gerne gartner eller podemester. Det synes dog som om dette
erhverv ikke rigtig har passet ham, i hvert fald solgte han i juni 1806
ejendommen til podemester Anders Pedersen Nørgaard for 3.400 rdl.
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Bygningerne bestod nu iflg. det tinglæste skøde 14. juli s. å. af 18 fag
enetages hus.
Efter salget af ejendommen var Mikkel Hougaard så velbeslået, at han
kunne låne gæstgiver Hans Memhauge, Algade 31 (Aug. W orms gård)
1.500 rdl.
Kirsten Sørensdatter døde 15. maj 1809 i Aalborg, 41 år gl. I ægteskabet
var der et barn, Karen Marie, født 15. september 1803. Ved folketællingen 1818 kaldte Mikkel Hougaard sig hustømmermand og boede
sammen med datteren i Kattevad 26, som han ejede, men han findes
ikke død i Aalborg.
Den ny ej er af nr. 589, Anders Pedersen N ørgaard, var født 28. juli 1771 i
Visse som søn af Peder Nøvling og hustru, hvis navn ikke opgives i
kirkebogen.
Anders Nørgaard blev 10. apri11804 gift i Vor Frue kirke med Anne
Cathrine Larsdatter Holmgaard, om hvem folketællingen 1818 bringer
den sparsomme oplysning, at hun var født i VendsysseL I ægteskabet
var der to børn: Jens, født 15. maj 1812, og Peter, født 16. december 1814.
Sidstnævnte var sindssvag fra fødselen.
Anders Nørgaard udvidede stadig gartneriet i Løkkegyden og blev med
tiden en velstående mand. Han købte 25. juni 1832 den store udlejningsejendom "Engelsborg", Søndergade 46-48 for 400 rbdl. af Peder Chr.
Haslund i Gandrup mølle, Vester Hassing sogn. Til ejendommen hørte
en ret stor grund, som blev benyttet til dyrkning af havesager, som
passede godt til gartneriet i Løkkegyden.
Anne Cathrine Holmgaard døde 25. september 1831, og 2. januar 1837
døde Anders N ørgaard.
Få dage før sin død havde han overdraget begge ejendomme til sønnen
Jens Andersen Nørgaard, som fik udstedt tinglæst skøde 7.januar 1837.
Han blev viet 2. maj 1837 i Vor Frue kirke til Johanne Frederikke Jensdatter Lund, der var født 23. september 1817 som datter af gårdmand Jens
Pedersen Lund og Margrethe Pedersdatter i Leibjerg, N r. Tranders sogn.
Jens Andersen Nørgaard overtog sammen med de to ejendomme forsørgerpligt over for sin sindssvage broder, og han måtte i den anledning
udstede en panteforskrivning på 500 rdl., som stort set udgjorde hele
købesummen for ejendommene. Han havde således økonomisk magt
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over tingene, og det har formentlig været en af grundene til, at han i
nogle åJ; tillige var ejer af Østerbro 10 og 12.
Han døde 29. december 1849 knapt37 år gl., fraskilt konen, som præsten
har tilføjet i kirkebogen. Denne bemærkning skal dog næppe tillægges
større betydning, i hvert fald overtog Johanne Frederikke efter hans død
begge ejendomme. Der var i ægteskabet kun et barn, sønnen Carl Christian, der var født 2. oktober 1840.
Johanne - eller Hanne Frederikke, som hun altid skrev sig, var en
usædvanlig dygtig kvinde, der evnede at holde sammen på velstanden.
I sommeren 1871 vedtog Aalborg byråd at forlænge Søndergade foreløbig fra Østergravens å (Klokkestøberåen) til Løkkegyden - en
strækning på ca. 135 alen- og senere videre til Gugvej (Kjellerupsgade).
Der skulle på nævnte strækning anlægges en 12 alen bred gade med de
fornødne skråninger på begge sider.
I den anledning foretog byrådet 15. juli 1871 et mageskifte med Hanne
N ørgaard, efter hvilket hun erklærede sig villig til at nedbryde nogle fag
hus, som var bygget til østenden af Engelsborg og strakte sig tværs over
Søndergade langs med åen. Som det kan ses på Fiorbachs kort fra 1847,
var der bygget så meget tværs over gaden, at der kun var en ganske smal
passage over åen til og fra Løkkegyden. Dernæst skulle hun afstå det
nødvendige areal til den planlagte gade, dels fra Engelsborg, men især
fra matr. nr. 589 i Løkkegyden, og det kom til at dreje sig om et ret
betydeligt areal. Hun fik indføjet i mageskiftet, at hun måtte benytte den
ny gades skråninger på begge sider til dyrkning afhavevækster, ligesom
hun fik ret til at benytte det areal, som hun iflg. mageskiftet skulle afstå
til Søndergades senere forlængelse til Gugvej.
Som vederlag for afståelse af jord og nedbrydning af bygninger overdrog kommunen sin tilhørende ejendom Østergravensgade 33B, matr.
nr. 612b til hendes søn, gartner og sekondløjtnant Carl Christian N ørgaard, som samme dag fik skøde på ejendommen.
Hanne Nørgaard solgte 12. januar 1874 ejendommen i Løkkegyden til
gartner Hans Edvard Løwe for 11.000 rdl. Han begyndte allerede året
efter at udstykke den, men efter to års forløb var han kørt økonomisk
fast, og ved offentlig auktion blev ejendommen 25. april1877 overtaget
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af et konsortium bestående af sagfører L. Borb erg, købmand Emil Petersen og boghandler Magnus A. Schultz, alle af Aalborg, for 18.590 rdl.
Efter at have frasolgt en del byggegrunde lod konsortiet, hvori Emil
Petersens enke, Ernestine, født Mørup, efter hans død 1880 var indtrådt,
o. 1885 de gamle bygninger nedbryde.
Samtidig med Kayerødsgades anlæggelse 1877 blev Løkkegyden anlagt
fra Kayerødsgade til Østerbro, og 1915-16 blev Løkkegade, som navnet i
mellemtiden var ændret til, ført igennem fra Østerbro til Nyhavnsgade.
(Fortsættes)
Tilføjelser og rettelser tilforrige artikel (årbogen 1983):

S.103 L 2 f. o. Hovedvagten, der blev nedbrudt 1804, var opført 1765.
S. 122.
I Løkkegade 20 havde grosserer Knud V. Lind og senere
Chr.V. Lind i mange år bananmodneri, import og engroshandel med sydfrugter og dansk frugt. I dag har det
rådgivende ingeniørfirma "N ordjysk Energicenter" til
huse i ejendommen.
S. 131 L 16 f. o. Aalborg bys tinghus, som blev solgt 1760, var opført
1698. Den første sten blev nedlagt 26. september 1698
ledsaget af følgende fromme ønske: "I J es u N afn begynt
efter Befaling det nye Tinghus at indrette. Gud velsigne
Retten, og lade Vedkommende saaledes holde Retten,
at den maa bestaa med Glæde og Ære for den aller
Høyestes Ret paa den yderste Dag".
(Kæmnerregnskab 1698).
S. 132 l. 7 f. o. Ejendommen Østerbro 10 er opført 1831 af Anders
Christensen Uttrup (1767-1832), der var gift med Ane
Cathrine Poulsdatter V estergaard.
S. 133 l. 5 f. o. Johan Ludvig Andersen var født 11. aprill853 på "Altonastedet" i Vejgaard. Han var gift med Marie Nielsen
fra Vedsted. Efter at have solgt Østerbro 10 i 1912 rejste
Johan Ludvig Andersen med hustru og 3 børn til Oklahoma i USA, hvor forøvrigt alle hans søskende søgte
hen. (Meddelt af lærer Jens Ovesen, Aalborg).

"Tiden er så pengeløs"
Om to skattesager på Ranum-egnen i 1820'erne
Af Karl Nielsen, Ranum

Indledning
l. Tiden
Da Danmark i begyndelsen af 1800-årene blev trukket ind i det store
væbnede opgør i Europa, fik det alvorlige følger for den danske
befolkning.
Hvis vi holder os til de økonomiske konsekvenser, måtte staten i 1813
skride til en rekonstruktion af seddelbanken. Det betød, at befolkningen måtte yde bankhæftelse.
Tiden var i øvrigt præget af forsyningsvanskeligheder og inflation.
Blandt dem, der her i Nordjylland fik det at føle på deres krop, var pastor
Bentzon i Snedsted, der netop1i 1812 skulle i gang med at bygge seminarium for Aalborg stift. Han havde det kommende par år det største
besvær med at skaffe materialer til sin beskedne bygning, og han kunne
slet ikke få de bevilgede midler til at strække til, så han måtte stadig bede
om flere penge (1).
Efter krigen kom der en betydelig landbrugskrise. Det var næsten
umuligt at afsætte danske landbrugsprodukter. Det britiske parlament
beskyttede f.eks. de engelske godsejere, der under krigene havde øget
deres kornproduktion, ved at gennemføre kornloven. Den lagde told på
kornimport til de britiske øer.
Særlig fra 1818 og en halv snes år frem var tiderne barske. Pastor Becher,
der holdt seminarium i Ranum, søgte i 1818 om tilladelse til, at nogle af
hans elever måtte "konditionere", d.v.s. tage arbejde i omliggende
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skoler. Præsten begrundede anmodningen med, at "tiden er så
pengeløs" (2).
Men det var ikke blot de fattige seminarieelever, der følte sig klemt.
Den 5. aug. 1822 sad godsejer Kierulf en mils vej syd for Rarrum på
Gunderopgård og skrev til stiftamtmanden, grev Moltke i Aalborg.
Han ventede, at der om kort tid ville blive gjort udlæg for skat af "gård
og gods" for første halvår af1822. Og han fortsætter brevet: "Aldrig har
jeg før været stedt udi den forlegenhed, men det er ikke uden grund, da
alt tilgodehavende er tabt, ogjeg indser ikke, hvor pengene skal komme
fra for fremtiden, når disse svære skatter, vi nu har, skal vedvare. Afkom
kan intet sælges uden til meget lave priser, kreaturer ligeså, altså er
hjælpekilderne tilstoppede.
Skulle denne min ansøgning (om henstand) ikke vorde bevilget,
bliver jeg ruineret, thi uagtetjeg kunne stille pant for lån, er penge ikke
at få" (3).
Et nyt brev fra 15. sept. s.å., hvori Kierulf aflægger sin "underdanigste
taksigelse", viser, at stiftamtmanden har erklæret sig gunstigt om
ansøgningen.
2. Manden
Hos naboen Johan Casper de Mylius på Bjørnsholm (nu Vitskøl kloster) var økonomien endnu mere anstrengt.
Mylius havde købt Bjørnsholm på auktion i Aalborg i 1809 af arvingerne
efter Peder de Lasson (4). Mylius (f. 1776), der var artilleriofficer, havde
allerede Kattrup på Sjælland og Estruplund mellem Randers fjord og
Kattegat, da han erhvervede sit gods i Vesthimmerland. I 1813 søgte han
afsked fra hæren og helligede sig derefter godsdriften. Han beundres
ofte for sin evne til at udnytte tidens dårlige konjunkturer, idet man
fortæller, at han administrerede "med overlegen dygtighed" (5).

Der er mange vidnesbyrd om, at J. C. Mylius var fuld af ideer og initiativ (6), da han tog fat på godsdriften på Bjørnsholm, men han kørte snart
fast økonomisk, og i 1828 måtte han afstå Bjørnsholm til staten. Det forhindrede dog ikke, at han fortsat var en stor godsejer. Han blev godsejerrepræsentant i stænderforsamlingen i Viborg 1838, adledes i 1840 og
døde 1852.
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3. Opgaven

Jeg vil ikke skildre Mylius på Bjørnsholm, men blot følge et par sager,
han i begyndelsen af 1820'erne var part i. Det drejer sig om skatterestancer.
Den første store sag belyses af en del arkivalier, der ligger i Bjørnsholm
godsarkiv (7), men da Mylius klagede til Rentekammeret, ligger den
samlede sag i Rigsarkivet (8).
Den skulle kunne illustrere tidens økonomiske krise, belyse skattevæsenets funktion og vise behandlingen af en skattesag i 1820'erne.
Desuden kan den kaste lys ind over en række personer, der var placeret
på forskellige steder og på forskellige niveauer i administrationen i
Nordjylland dengang.
Endelig skulle sagen kunne demonstrere, hvordan en sag, der er ført ind
i centraladministrationen og har aflejret arkivalier i Rigsarkivet,
a. kan belyses meget mere fuldstændigt af materialet der, end hvis man
må nøjes med de lokale arkivers ofte fragmentariske materiale.
b. giver mulighed for, at man billedlig talt kan bevæge sig rundt om
sagen og se den under mange synsvinkler.
Den anden mindre sag skal sætte Mylius' sag med Rentekammeret i
relief. Den angår en kontrovers, han selv havde med nogle af sine
fæstebønder om deres skatterestancer til ham (9).

Mylius' sag
l. Etforspil
Som nævnt kom Mylius snart i økonomiske vanskeligheder. Et brev af
18. jan. 1816 fra Aalborg amtsstue (10) til den nysudnævnte stiftamtmand i Aalborg, grev Frederik Moltke, viser, at Mylius 6 dage før havde
skrevet til Moltke om sine restancer. Fra amtsstuen udtalte man nu,
at man ved ordre fra Rentekammeret "er pålagt med al mulig kraft
og virksomhed at fremskynde inddrivelsen og erlæggelsen af de kongelige skatter og afgifter". Det havde man bekendtgjort for Mylius.
Derefter havde man gentagne gange forgæves erindret ham om i mindelighed at få "skatterne af hans gods erlagt". Da det ikke var lykkedes,

106

Karl N ielsen

havde man i dec. 1815 udstedt den fornødne restanceliste over skatter til
et beløb af 17.218 rbd. 48 sk., og da den daværende stiftamtmand von
Pentz ikke fandt anledning til at give henstand, blev listen sendt til
herredsfoged, kancelliråd Scharling i Løgstør. Der var derefter blevet
indbetalt 8.941 rbd., men de resterende skatter omfattede stadig 768 rbd.
35 sk. frajuli kvt. 1815 og hele okt. kvt.s skat fra samme år. Den kredit,
Mylius derved havde fået, fandt man "langt længere end skatteydere i
almindelighed kan erholde".
Mylius må i sit brev have anført en række undskyldninger for, at han
ikke havde betalt. Man ville ikke afvise, at de kunne være sande, men
"de fleste er af den beskaffenhed, at de kunne anføres til fordel for alle
skatteydere i almindelighed".
Brevet af1816 er refereret her for at vise, at Mylius på et tidligt tidspunkt
havde store restancer. Han må imidlertid ved sine stadige henvendelser
have undgået mere-alvorlige konsekvenser de første år. Sagen, vi skal se
på, tog først sin begyndelse i 1820.
2. Eksekutions- og udlægsforretningerne
I Bjørnsholm godsarkiv (11) ligger der en udskrift af den protokol, som
prokurator Spreckelsen i Nibe har ført over sin behandling af sagen.
Gennem den kan vi følge, hvad der skete på Bjørnsholm.
Begivenhederne tog fart den 15. juni 1821, da prokurator Spreckelsen fra
Nibe (f. 1789 i Aalborg, d. samme sted 1844) indfandt sig på Bjørnsholm
"for at forkynde eksekution for resterende skatter". Til at overvære forretningen havde han medtaget sognefoged J ens Christensen Bak og
gårdmand J ens J ens en, begge fra Ranum.
Af en fuldmagt fra stiftamtmand grev Moltke af7. dec. 1820 fremgik det,
at herredsfoged Scharling i Løgstør "uagtet gentagne alvorlige påmindelser i den grad har nølet med at inddrive kongelige skatter" hos
Mylius, så restancerne er opløben til "betydelige summer". Nu skulle
det imidlertid ændres. Derfor konstitueredes Spreckelsen til at gennemføre inddrivelsen.
Stiftamtmanden oplyste, at vel havde Scharling for lang tid siden gjort
udlæg i nogle hundrede stude, men man vidste ikke bestemt, for hvilke
restancer udlægget var gjort. Prokuratoren skulle derfor opsøge
herredsfogeden, få samtlige restancelister og skaffe sig oplysninger om
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sagens stilling og derpå gøre sig klart, hvordan den skulle gribes an.
Spreckelsen fremlagde endvidere en ordre fra grev Moltke af 12. juni
1821. Af brevet, hvori ordren blev givet, fremgår det, at Spreckelsen
havde svaret allerede den 13. dec. 1820. Da havde han indsendt en
udlægsforretning afl7. maj 1820, der må være foretaget afherredsfoged
Scharling. Spreckelsen havde derpå fået ordre til at "forauktionere så
meget af udlægget, som det var nødvendigt for at dække Mylius' restancer fra 1819". Der var blevet berammet auktion til den 9. juli 1821, men
sagens senere akter viser, at den er blevet tilbagekaldt.
"Stiftet" turde derimod ikke bygge på herredsfoged Scharlings forkyndelse af eksekution for restancerne fra 1820 og 21. Stiftamtmanden
pålagde derfor Spreckelsen "ufortøvet at anmelde første eksekution for
restancer og siden fortfare med sarurnes inddrivelse".
Restancerne omfattede efter de fremlagte lister skat af Bjørnsholm gård
og gods og Årupgård med mølle for hele 1820 og l. kvt. af1821, desuden
skat afMylius' andel i det villestrupske gods i Østhimmerland, som han
havde haft siden 1813. Det beløb sig till0.758 rbd. 11 sk. sølv og 157 rbd.
52 1/2 sk. sedler og tegn.

108

Ka rl N ielsen

Da Spreckelsen med sine to ledsagere indfandt sig på Bjørnsholm den
15. juni, traf man fru Mylius hjemme. Hun oplyste, at manden var i
København. Skattekvitteringsbogen viste, at der i de pågældende
restancer var afdraget 77 rbd. sølv, så forretningen sluttede med, at der
blev anmeldt første eksekution for 10.681 rbd. 11 sk. sølv, 157 rbd. 52 1/2
sk. s.o.t.
Den 31. juli var Spreckelsen igen på Bjørnsholm. Han var denne gang
ledsaget af 4 vidner fra Ranum, da han skulle forkynde anden eller dobbelt eksekution for de omtalte restancer. Man traf forvalter Gimlinge.
Han betalte gebyret for den tidligere forretning og modtog forkyndelsen
af 2. eksekution for restancerne fra den sidste forretning, da der intet
var betalt siden dengang.
Desuden forkyndtes der l. eksekution for restancen for april kvt. 1821 fra
det villestrupske gods. Den var på 358 rbd. 87 3/4 sk. sølv.
Tredje gang var lykkens gang. Den 5. sept. 1821 trafSpreckelsen Mylius
hjemme, men han ville ikke betale gebyr for den forrige forretning.
Han henviste fogeden til, at han kunne gøre udlæg for summen.
Det skete så.
Efter ordre fra stiftamtmand Moltke skulle Spreckelsen nu "skride til
udlæg i løsøre". Det samlede krav var på 10.739 rbd. 4 sk sølv, 157 r bd. 52
1/2 sk s.o.t. Mylius påviste så følgende, som prokuratorens to vidner og
vurderingsmænd derpå vurderede :
150 stk. stude å 40 rbd.
6.000 rbd.
400 stk. får
å 3 rbd.
1.200 rbd.
90 stk. køer å 20 rbd.
1.800 rbd.
20 stk. heste å 50 rbd.
1.000 rbd.
76 stk. svin å 14 rbd.
1.064 rbd.
11.064 rbd.
Udlægget bekendtgjordes derefter for Mylius, "som blev pålagt og tilforbandt sig, at de udiagte kreaturer skulle forblive" på gården.
Stiftamtmanden havde i endnu en skrivelse henledt opmærksomheden
på, at Spreckelsen manglede visse restancelister for 1821. De lå
hos Scharling i Løgstør, der havde fået besked på at sende dem til
Spreckelsen. Før forretningen den 5. sept. havde han også modtaget
dem, men for Bjørnsholm og Årupgård havde Scharling sendt listerne
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for et galt kvartal. Spreckelsen kunne derfor kun anmelde l. eksekution
for restancerne fra det villestrup ske gods for jan. kvt. 1821: 613 rbd. 62 3/4
sk. sølv.
Den 26. sept. 1821 var Spreckelsen for 4. gang på Bjørnsholm. Da brugte
han sognefogeden fra Vansted Peder Mortensen og skolelærer Jens
Lund fra Overlade som vidner. Forretningen gjaldt l. eksekution for
restancer i skatten fra april kvt. 1821 af Bjørnsholm og Årupgård:
1195 rbd. 52 1/2 sk. sølv.
Derefter havde man fred for fogeden på Bjørnsholm til den 8. jan. 1822.
Da kom han for 5. gang. Han medbragte 4 vidner fra Ranum. Det gjaldt
anmeldelse af 2. eksekution for restancerne fra de seneste forretninger
til et beløb af 2168 rbd. 16 sk. sølv. Men i en ny forretning samme dag
anmeldtes l. eksekution for godsernes restancer for juli og okt. kvt. 1821.
Det drejede sig om 4323 rbd. 40 1/2 sk. sølv og 52 rbd. 60 sk. s.o.t.
Under et 6. besøg den 7. fe br. 1822 anmeldte fogeden 2. eksekution i de
samme restancer, og i samme forretning blev der gjort udlæg for den
ældre restance. Den var med omkostninger vokset til 2224 rbd. 40 sk.
Mylius var ikke hjemme, men forvalter Kaasgaard påviste følgende, der
blev vurderet af de to vidner og vurderingsmænd:
400 tdr. rug
800 rbd.
100 tdr. byggryn
400 rbd.
l holstensk vogn
20 rbd.
3 arbejdsvogne
48 rbd.
2 harver
6 rbd.
1274 rbd.
Udlægget var ikke tilstrækkeligt, men forvalteren argumenterede for, at
det måske var urimeligt at gøre udlæg for restancer i skatten af det villestrup:.ke gods på Bjørnsholm. Fogeden trak så de villestrupske restancer ud. Resten var 1261 rbd. 69 1/2 sk. Så gik det.

3. Auktionen
Før februar måned 1822 var omme, fik Spreckelsen besked om at gå
videre med forretningerne. Ganske vist var der afdraget flere beløb på
de første restancer fra året 1820 og jan. kvt. 1821, men omregnet i sedler
og tegn manglede der endnu at blive betalt 8409 rbd. 30 1/2 sk., og fra-
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drog man en godtgørelse for en leverance på 732 tdr. 6 skp. rug, var
restancen endnu 5293 rbd. 12 1/2 sk. Hertil kom restancen for april kvt.
1821, som der også var gjort udlæg for. "For så vidt fornødent gøres",
anmodedes Spreckelsen om ,,behagelig at realisere bemeldte udlæg".
Auktionen blev berammet til den 25. marts og følgende dage. Der blev
trykt plakater, som blev oplæst ved Bjørnsholm, Malle, Hyllebjerg,
Vilsted, Flejsborg, Løgsted og Strandby sognes kirkestævner, og en
annonce blev indrykket 3 gange i 2 Aalborgaviser og i Den Viborg
Samler.
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Annonce fra Den Vib org Samler (fot o Landsarkivet).

Allerede den 23. april kom Spreckelsen imidlertid til Bjørnsholm med
sognefoged J ens Christensen Bak og gårdmand Jens J ens en fra Ranum.
Spreckelsen anfører, at de kom for at foretage en vurdering af korn
og kreaturer. Hans to ledsagere, der tidligere havde vurderet, havde
meddelt ham, at den gamle vurdering "ikke kunne anses passende til
afbetjening ved auktionen". Dels var de bedste stude, der havde været
på gården ved udlægget den 5. sept., nu ikke til stede, dels havde kreaturerne forringet sig betydeligt, men væsentligst var det, at "korn og kreaturer, siden hin vurdering foregik, var faldet meget i pris".
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Man gennemførte derfor en ny vurdering. Resultatet ses af oversigten.
Den er sat op, så man kan sammenligne både med de tidligere vurderinger og med salget på auktionen nogle dage senere.
Auktionen på Bjørnsholm 25.-27. marts 1822

stude
får
køer
heste
svin

5. sept. 1821
vurderedes
pris rbd.
stk.

23. marts 1822
vurderedes
pris rbd.
stk.

150
400
90
20
76

195
341
90
20
61

6000
1200
1800
1000
1064

7. febr. 1822
vurderedes
tdr.
pris rbd.

23. marts 1822
vurderedes
pris rbd.
tdr.

400

800

100

400

200
200
100

1200

150
339
68
20
96

433
400
350
1183

2456
525
599
493
258
4331

4214

11064

rug
rug
byggryn

2385
471
720
420
218

25.-27. marts 1822
solgtes
pris rbd.
stk.

25.-27. marts 1822
solgtes
tdr.
pris rbd.
200
200
100

436
423
348
1207

Begge vurderinger afkornet viste god overensstemmelse med resultatet
på auktionen, men vurderingen den 23. marts synes kun at bekræfte, at
der havde været et prisfald på gryn. Rugen vurderede de.to mænd højere
ved den anden end ved den første vurdering, og den indbragte endnu
mere på auktionen.
Derimod synes vurderingen den 5. sept. 1821, hvor der blev gjort udlæg i
Mylius' nærvær, ikke at have været meget bevendt. Generelt blev der
vurderet alt for højt. Den 23. marts 1822 var mændene rundt for at se
på dyrene. Da nåede de et helt anderledes realistisk resultat.

112

Karl Nielsen

Den 25.-27. marts fandt auktionen så sted. I alt blev der opråbt 304
numre. Det første hammerslag fik pastor Niels Winge i Ranum.
Han købte 3 tdr. rug a14 mark. Det blev i øvrigt det højeste bud på rug.
Gennemgående lå prisen på omkring 13 mark. Af de 200 tdr. provsterug
købte købmand N.N.Færk i Nibe 120 tdr., Fischer i Løgstør 55 tdr.
Af dansk rug aftog Færk 141 tdr., en købmand Bertelsen 30 tdr.
Storaftagere af byggryn var en købmand Hofman med 39 tdr., Fischer
med 33 tdr., N.N.Færk med 16 tdr. og Bertelsen med 9 tdr.
De dyrere stude og hestene gik til en række af egnens godsejere.
Kjeldsen på Mølgård købte f.eks. 8 staldstude, 20 andre stude og 3
heste. M. Møller fra Bangsbo: 2 staldstude, 16 andre stude og 2 heste.
Køerne, fårene, grisene og de mindre stude gik til folk fra egnen. Ofte er
der i auktionskataloget blot anført et par initialer og derpå et stednavn.
Det ses, at der har været opkøbere fra Løgstør, Nibe og Aalborg.
Af store gårde nævnes Lerkenfeld, Mølgård, Gunderupgård, Krastru p,
Bangsbo, Kyø, Restrup, Årupgård og Ørndrup, og følgende landsbynavne m.v. er repræsenteret: Svenstrup, Dollerup, Bejstrup, Erkilstrup,
Kølby, Drastrup, Holmgårde, Lendrup, Vognsild, Stenild, Kornum,
Vilsted, Farsø, Hedegård, Haderslev (Haverslev?) Brøttrup, Ulstrup,
Boltrup, Præbjerg (Fredbjerg?), Søttrup, Ranum og Overlade.
Der må have været et livligt røre omkring Bjørnsholm i hine tidlige
forårsdage. "Degnen Lund" i Overlade var en flittig køber. Han sikrede
sig 2 stude, 2 svin og 3 køer.
Mylius var ikke til stede ved auktionen. Forvalter Kaasgaard måtte varetage godsets interesser. Den 26. marts forlangte han, at godset måtte
have et par heste. Han indbød 2 sorte hopper og udviste rug for de
60 rbd. Endvidere fik han bevilget, "at 3 fede svin måtte blive usolgte, da
de var nødvendige for husholdningen". N æ ste dag insisterede han på, at
20 køer skulle blive ved gården som "uomgængelig nødvendige til husholdningen". Til gengæld måtte han hidbringe 20 stk. unge grise og
kalve fra Lundgården "for at sælges ved auktionen".
Da opråbet var slut, sammenholdt Spreckelsen sit auktionskatalog med
det, som forvalteren havde ført, og "hvert enkelt opråb befandtes ens i
begge kataloger". Han talte derpå beløbene sammen til5.688 rbd. 43 sk.,
men indførte ikke sammentællingen, "fordi (han) i ensomhed ville
prøve den nøjere og derved forvisse sig om dens rigtighed". På forlan-
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gende fik forvalteren dog "en håndskrift for, at han havde sammentalt
beløbet til ca. 5.680 rbd".
Eftertællingen gav samme resultat som det, man var nået til på
Bjørnsholm. Når alle omkostninger var fradraget, blev der 5.108 rbd.
60 sk. s.o.t. til amtsstuen, fremgår det af det regnskab, der afslutter
Spreckelsens protokol over sagens behandling.
4. Som de så det
a. J. C. Mylius
Mylius var som nævnt ikke til stede ved auktionen på Bjørnsholm, men
han lod snart høre fra sig.
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Den l. maj skrev han i København til "Den høje direktion for skattegælden og den synkende fond" (12). Heri fremlagde han en lang række af
besværinger, men udtrykte ikke noget egentligt ønske eller nogen
direkte klage. Han gjorde derimod opmærksom på, at han ønskede en
række vedlagte dokumenter retur, da han ville anmelde sagen for
Rentekammeret
Brevet virker mest som en penneprøve, idet en lang række synspunkter
og formuleringer her fæstnes til papiret for første gang. Vi møder dem
senere i klagen til Rentekammeret Men brevet har nok også skullet
skaffe en rasende Mylius luft, for han slutter med et forslag om, "at
d'hrr. amtmænd herefter overværede slige vigtige auktioner, hvor de var
nødvendige, for at påse, at landbrugets vedligeholdelse og derved landets bedste og den kongelige kasses sikkerhed ikke gaves til pris for rovbegærlige menneskers vindesyge".
Klagen til Rentekammeret (13) er dateret den 22. juni 1822. Den former
sig som en kommentar til Spreckelsens protokol over udlægsforretningerne og auktionen. Protokollen har (i afskrift) været lagt som bilag ved
klagen.
Mylius begynder med at udmale "de skrækkelige ødelæggelser", der
"uden nogen føje" har fundet sted på Bjørnsholm "under rettens form".
Her har man "for spotpris" solgt "den skønneste besætning, der gaves i
amtet". Det samlede udlæg var vurderet til 12.338 rbd. sølv, men
indbragte kun 5.688 rbd. 43 sk. s.o.t. Heraf "opslugtes i omkostninger
579 rbd. 79 sk., altså over lO%".
Han retter derefter indvendinger mod den "rasende ilfærdighed", hvormed auktionen blev foranstaltet. Selv lå han i København "så syg, at
(han) ikke kunne underrettes derom". Han mere end antyder, at årsagen
til hastværket var "den vished om (hans) ventede død, som (hans) svære
sygdom anledigede". Hvis man ikke skyndte sig at få holdt auktionen,
ville skifteretten komme imellem, og Spreckelsen ville, som det skinner
igennem flere steder i klagen, ikke kunne nyde godt af sagens "uhyre
omkostninger".
Derpå anfægtede Mylius hele grundlaget for auktionen. Efter amtsforvalter Wesenbergs restanceliste af 21. febr. 1822, der blev fremlagt
på auktionen, skulle restancerne være 5.293 rbd. 12 1/2 sk. s.o.t.
Mylius påstår imidlertid, at han i sit skatteregnskab ikke har fået god-
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skrevet al den skatterug, han skal levere. Der mangler godtgørelse "for
de endnu hos (ham) i oplæg værende 443 tdr. 3 skp. 2 fdk. rug".
Godtgørelsen herfor andrager 1921 rbd. 37 1/2 sk.
Da Mylius havde "leveret (noget af rugen) her til magasinet i
København", mener han også, at han er berettiget til en godtgørelse for
fragt på 588 rbd. 9 sk.
I forbindelse med, at Mylius mener, at han har betalt for meget i tiendeskat, har han klaget til overtiendekommissionen og venter på endelig
opgørelse. "For imidlertid ikke igen at betale skatter, som en gang er
betalt, har (han) i anledning heraf hos amtmanden, grev Moltke deponeret en l. prioritets obligation på 2.000 r bd. sølv= 2.500 rbd. s.o. t., hvilket imidlertid ude af (hans) værge værende beløb så meget mindre
burde eksekveres". Han vil altså have reduceret.
restancen på
5.293 rbd. 12 1/2 sk.
for korn
1.921 rbd. 37 1/2 sk.
for fragt
588 rbd. 9 sk.
for obligationen
2.500 rbd.
5.009 rbd. 46 1/2 sk.
Restancen bliver derefter blot
283 rbd. 62 sk.,
hvad Mylius anser for en "ubetydelighed".
Mylius anfører endvidere om amtsforvalter Wesenberg, at det er
muligt, at han er fortørnet på ham (Mylius). De har haft et sammenstød
i forbindelse med leverancen af skatterugen, men Mylius finder ikke, at
W esenberg af den grund burde "have fortiet de (ham) tilkommende
godtgørelser", da han afgav sin restanceliste af21. fe br. Amtsforvalteren
er hermed udpeget som den første skurk i sagen. Hans forfølgelse af
Mylius har indledt hele ødelæggelsesværket
At der er tale om et ødelæggelsesvær k, er helt klart for Mylius. Det øjeblikkelige tab består i, at en betydelig værdi er blevet bortsolgt for spotpris. På længere sigt er den faste ejendom forringet. Fjernelsen afbesætningen formindsker gødningsmængden lige før forårspløjningen. Det
vil få "en rædsom indflydelse for flere påfølgende år i ejendommens
produktion". Det vil igen forringe grundværdien, der i den sidste ende
ikke er ligegyldig for den kongelige kasse, dels "for så vidt som statsintraderne (statsindtægterne) begrundes på landets intriseque (virkelige)
mænd", dels "med hensyn til de lånefonden tilhørende prioriteter".
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Mylius går derefter over til at beklage sig over auktionens gennemførelse. Han finder, at "en auktion af den betydenhed kræver tilstrækkelig bekendtgørelse og passende liebhavere". Bekendtgørelsen finder
han utilstrækkelig, og han er især utilfreds med, at han ikke selv fik
besked tidligt nok, og vender igen tilbage til, at han "var for svag til at
blive vidende om indholdet". Bekendtgørelsen i aviserne fra Aalborg og
Viborg finder han helt utilstrækkelig. "Købere til massen afkvæg kunne
kun ventes til rimelige priser fra de sydlige egne formedelst afdrivningen til Holstens kvægmarkeder". Mylius finder fremgangsmåden
"højest uforsvarlig. Den synes blot beregnet på den fordel, som prokurator Spreckelsen agtede at høste af auktionen".
Derefter anfører Mylius en række indvendinger mod auktionens betingelser. Han finder det urimeligt, at man skulle betale kontant. "Ved auktion hos almuen kan den almindelige armod gøre dette nødvendigt...
men ved en så betydelig auktion, der varer i 3 dage, og hvortil kun
regelmæssige købere kan findes blandt formuende folk uden for almuen, der er dette vilkår aldeles upassende".
Han er utilfreds med, at køberne straks skulle modtage, hvad de købte.
"F odermangel fandt allerede sted før den 11. marts, da denne skrækkelige orkan anrettede så stor ødelæggelse i Jylland på bygninger og især
på tage, hvorved det foder, som var muligt at spare for kreaturer, blev
end mere vigtigt til at dække husene, og altså endnu mindre lejlighed til
forøget antal kreaturer". I det hele taget anser han tidspunktet for auktionen for at være helt galt. Den mand, der ville stille sin besætning til
auktion under sådanne betingelser, "burde ikke betros at værge sit
gods".
Men Spreckelsen, "blændet af den udsigt til egen fordel, denne auktion
levnede ham, har tilsidesat alt hensyn på, hvad klogskab, ret og billighed
måtte fordre".
Mylius påstår, at Spreckelsen til sidst har indset, at auktionen ville få "et
skrækkeligt udfald". Derfor iværksatte han omvurderingen 2 dage før
auktionen for at "svække den forrige vurdering". Mylius anser omvurderingen for ulovlig, da den skulle være sket med 4 vurderingsmænd.
Mylius protesterer endvidere imod, at der er hentet dyr fra Årupgård til
auktionen, og benægter, at forvalter Kaasgaard skulle have haft nogen
fuldmagt til at handle på herskabets vegne. Mylius beskylder i øvrigt
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Kaasgaard for at have handlet i forståelse med Spreckelsen "alt for ubekymret om følgerne ... stolende på min forventede død".
Kommen så vidt drager Mylius et dybt suk: "Den lidelseslede, som en
så offentlig forurettelse har forårsaget, den dybe kummer, som derved
er indvævet i mit fremtidige liv formedelst erindringen om så mange
genstande og bestemmelser ved mine ejendomme, der har været
opofrede de bedste år af min levetid, men hvoraf glæden og nytten nu er
mig berøvet, kan ikke oprettes".
Erstatning vil han dog godt have. Det byder nødvendigheden ham at
fordre. Efter forordningen af 30. juni 1793 finder han sig berettiget til
3-dobbelt erstatning af de 5.009 rbd. 461/2 sk. s.o.t., der uberettiget er
inddrevet hos ham. Det er 15.028 rbd. 43 1/2 sk. s.o.t.
Han mener dernæst, at han skal holdes skadesløs for det tab, der er blevet påført ham ved, at de udiagte ting er solgt til spotpris. Han beregner
forskellen mellem vurderingssummen og det beløb, der er betalt i amtsstuen, till0.085 rbd. 12 sk. s.o.t.
Da han ikke kan genanskaffe sig det solgte til vurderingsprisen, og da
det midlertidige afsavn har medført tab svarende til værdiforøgelsen i
den pågældende tid, finder han et tillæg på 50% afvurderingssummen
for et moderat krav. Det udgør 7.711 rbd. 24 sk.
Forringelsen af ejendommen og produktionens følgende formindskelse i flere påfølgende år, som er foranlediget ved den uretfærdige
behandling, som han har fået, sætter han til17.175 rbd. 161/2 sk. s.o.t.
Tilsammen giver de fire beløb den runde sum af 50.000 rbd. s. o. t., der
efter tidens kurs svarer til 40.000 rbd. sølv.
Mylius slutter med at "erholde" om, "at det høje kollegium ville allernådigst forelægge Hans Majestæt (sagen) med alle dens omstændigheder", og han beder om, at den erstatning, der tilkommer ham, må
"efterhånden afgå i de løbende skatter".
"Hvorledes det kongelige rentekammer finder, at tiltale mod vedkommende bør finde sted, det tillader (han) sig at henstille til det høje kollegiums visdom, men upåagtet kan sagen ikke hengå, thi (han) kan ikke
tåle at lide tabet, og den kongelige kasse kan ikke være tjent med at
erstatte (ham) samme uden regres til de skyldige".
De skyldige er amtsforvalter W esenberg og prokurator Spreckelsen.
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b. Amtsforvalter Wesenberg
Da Mylius' klage kom til Rentekammeret, sendte man den til udtalelse hos stiftamtmand Moltke i Aalborg. Han lod W esenberg og
Spreckelsen give deres kommentarer til klagen. Wesenbergs bemærkninger er underskrevet den 14. aug. 1822.
Hans foragt for Mylius lyser ud afkommentarens første linjer: "'Vis mig
det sted uden for jorden', sagde Archimedes, 'hvor jeg kan fæste min
fod, ogjeg skal dreje den'. Hvad den gode A. ikke fandt muligt, må kammeijunker Mylius indbilde sig selv at kunne finde, thi ellers ville han
nok have betænkt sig på at fremkomme med et klagemål, der ved første
øjekast derpå vidner om, at han enten ikke ved, hvad lov og ret byder,
eller tror sig berettiget til at fordre dem fortolket blot i favør afhans trang
eller til opnåelse af klagens øjemed".
W esenberg giver derefter en fyldig redegørelse for Mylius' skattekorn.
Han præciserer, at han ikke havde hørt om, at Mylius ville benytte sig af
retten til at levere rugen i København. Det var derfor Wesenbergs pligt
at fordre den leveret i Aalborg. Da Mylius' ejendom lå langt fra Aalborg,
og da transporten skulle ske til søs fra Løgstør, blev Mylius - i overensstemmelse med sit eget ytrede ønske - tilsagt til at levere blandt de
allerførste. Mylius mødte selv i Aalborg med to ladninger samt et kvantum fra det villesirupske gods. W esenberg mener, at Mylius ved at
møde og tilbyde leverancen i Aalborg havde tilkendegivet, at han ville
levere der, og samtidig gav afkald på retten til at aflevere i København.
Amtsforvalteren måtte imidlertid afvise kornet, da det ikke opfyldte de
krav, der blev stillet fra statens side. En prøve afkornet blev i øvrigt indsendt til Rentekammeret, der den 29. dec. 1821 erklærede, at rugen var
"sund, ·men uren af klinte, hejre, frø og støv og ikke vel tørret, så at
hr. kammerråde n (Wesenberg) har haft grundet anledning til at nægte
antagelsen af denne rug". Wesenberg finder det "soleklart for enhver",
at rugen ikke blev leveret, da den blev krævet. Mylius kunne derfor ikke
længere "nyde henstand med de forfaldne skatters betaling for et beløb
lige stort med beløbet, som godtgørelsen ville udgøre". Hvordan Mylius
senere slap af med kornet i København, ved Wesenberg ikke.
"Derom er mig intet kommuniceret", skriver han. Men han mener, "at
man har antaget, som rigtigt er, at det visse korn er bedre end de uvisse
penge". Først i februar erfarede Wesenberg, at kornet var afleveret i
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København, og han fradrog godtgørelsen for leverancen i skatterestancen. Hvordan der skulle forholdes med den manglende restance, blev
ikke meddelt.
Om tilbagebetalingen af tiendeskatten bemærker W esenberg, at det er
Mylius' egen skyld, at der ikke er sket noget i sagen. Han har ikke til dato
bevist sin ret til tilbagebetaling eller dokumenteret, hvor meget han evt.
skulle have tilbage.
Den obligation, Mylius har omtalt, kender Wesenberg intet til. Han ved
heller ikke, i hvilken hensigt den er deponeret. Men Mylius' regnestykke med fradraget af obligationsbeløbet forstår han ikke. Mylius'
evne til at forklare det har han heller ikke tiltro til. "Er han klog, som
man næsten ikke kunne tro, bliver han mig også derpå svar skyldig",
bemærker Wesenberg sarkastisk.
Sammenstødet med Mylius i forbindelse med afleveringen af skatterugen får ikke nogen lang kommentar. Wesenberg har ikke villet lade
sig overtale til at tilsidesætte, hvad han skylder sin konge og sig selv.
Det har ikke passet Mylius, og det havde han ikke ventet.
Til slut kalder han klagemålet "højst ugrundet og ubeføjet". Han venter
ikke at høre mere til sagen, men skulle det ske, forbeholder han sig
"videre og yderligere forsvar og tiltale imod kammetjunker Mylius,
således som loven hjemler (ham)".
c. Prokurator Spreckelsen
Spreckelsens meget lange erklæring er dateret den 28. aug. 1822. Han
benægter generelt, at han har krænket gældende bestemmelser.
Han har kun iværksat, hvad han har fået ordre til fra stiftamtet
Auktionen blev bekendtgjort med de forlangte frister og på de fornødne
steder. Bestemmelserne for auktionens afvikling var de sædvanlige på
egnen, og de var godkendt af myndighederne. Endelig har han beregnet
sin betaling efter sportelreglementet af22. marts 1814. Han finder ingen
grund til, at "kammerjunkeren skulle være fritaget for omkostninger".
Et par hændelser i begivenhedsforløbet kaster han imidlertid nyt lys ind
over. Det gælder ikke mindst vurderingen af kreaturerne på Bjørnsholm. Han fortæller, at før udlægsforretningen den 5. sept. 1821, hvor
han traf Mylius hjemme på Bjørnsholm, søgte denne at overtale ham til
at lade udlægget stille i bero. Han foregav, at han havde udvirket, at den
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kongelige Zahlkasse ville indbetale restancen til amtsstuen. Hvis beløbet ikke allerede var kommet, ville det "ufejlbarligen" indløbe med
næste pakkepost.
Da Spreckelsen afslog at tage hensyn til hans påstand, der var blottet for
bevis, og spurgte, om han ville have bemærkningen optaget i referatet,
havde han indtrykket af, at kammerjunkeren fattede en ny beslutning.
Han sagde nu, at forretningen ikke kunne skade ham, da hans restancer
ville blive betalt. Han forlangte blot, "at der intet måtte foretages, der
kunne give hans tjenestefolk formodning om udlægget".
Mylius påstod nu, at hans besætning var tilstrækkelig til at dække
restancen, og anførte den mængde dyr og de priser, vi kender fra Sp reckelsens protokol. Mylius skal have betegnet vurderingen som moderat.
Prokuratoren bemærkede hertil, at det ikke var ham, men de to "med-.
bragte mænd", der skulle syne og vurdere. De to Ranum-vidner overværede ikke denne samtale, da Mylius, før den tog sin begyndelse, havde
"befalet mændene at gå ud af værelset".
Mylius hentede nu vurderingsmændene ind. "I deres nærværelse gentog han, hvad han havde sagt (Spreckelsen), især m.h.t. besætningen.
På prokuratorens forlangende, at mændene skulle syne og vurdere den
anviste besætning, angav de, at det var ufornødent, eftersom dem var
vitterligt, at det opgivne antal kreaturer virkelig var til stede, at de nøje
kendte dem, samt at den arkammerjunkeren satte vurdering var passende": Spreckelsen advarede dem om ikke at vurdere højere end til "sand
værdi", men da de sagde, at de havde taget sig i agt derfor, kunne han
kun indføre vurderingen i udlægsforretningen.
Den 5. marts tog sagen imidlertid en ny vending. Den dag traf prokuratoren tilfældigvis de to mænd ved en auktion i Nibe. Her kunne Spreckelsen fortælle sognefogeden, Jens Christensen Bak, at han netop
havde sendt ham et brev "med plakater til bekendtgørelse ved kirkerne
om det?- på Bjørnsholm berammede auktion". Begge mændene gav
derefter udtryk for forundring over, at kammerjunkeren ikke havde
betalt sine restancer. Samtidig sagde de, at "den satte vurdering ikke nær
kunne nås ved auktionen". De åbenbarede også, at Mylius ved udlægsforretningen "hemmelig havde talt med sognefogeden og havde pålagt
ham, at de skulle vurdere, således som han, hr. kammerjunkeren, på en
seddel havde opskrevet". Mylius havde sagt til sognefogeden, "at forret-
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ningen kun var en formalitet, der ingen videre følger havde, eftersom
restancerne straks ville blive betalt". Da de to gårdmænd havde fået
munden på gled, fortsatte de med, "at den bedste del af studene var blevet leveret til proprietær Kjeldsen på Mølgård, og at disse stude, efter
hvad mændene nu senere havde hørt sige, endog var købt og betalt af
Kjeldsen, før udlægsforretningen foretoges, men at de først efter den tid
blev leveret. Den hele besætning, sagde de, var kun mådelig. Det største
antal af studene samt afkøerne var forsultede og bestod mest af sådanne
kreaturer, som han havde udpantet fra sine forarmede bønder".
Prokuratoren må have spidset øren. Han søgte oplysning "hos andre
folk, som havde lejlighed til at kende kammerjunkerens udiagte kreaturer". Da deres udsagn stemte med de to gårdmænds, bestemte han sig
for at foretage en omvurdering. Mylius, som Spreckelsen "ikke længere
tiltroede noget godt", skulle ikke efter auktionen kunne foregive, at
"hans kreaturer havde svaret til den første vurdering og var blevet solgt
for spotpriser". Mylius' indvendinger mod vurderingens formaliteter
afviser Spreckelsen. Vurderingen var kun vejledende for auktionslederen m.h.t., i hvilket omfang udlægget var dækkende. Spreckelsen mener, at kammerjunkeren "som lovkyndig" må vide, at udlægget "ikke
kunne antages til betaling, men skulle uden hensyn til vurdering sælges
for hans regning".
Spreckelsen tager derpå til genmæle mod Mylius' påstand om, at han
ikke var underrettet om auktionen. Prokuratoren anfører, at han fik
ordre til at lade afholde auktion ved brev af27. febr., men allerede ved
udlægsforretningen den 7. fe br. havde han bedt forvalteren om at meddele Mylius, at Spreckelsen forventede, at auktionsordren snart ville
komme. Spreckelsen anfører endvidere, at det måtte være Mylius' egen
sag at holde sig underrettet, når der var gjort udlæg. Han mente også, at
han gav Mylius rimelige chancer for at blive underrettet, når han rettidig
bekendtgjorde auktionen "ved Bjørnsholm kirke, hvortil hans bopæl
ligger".
Endvidere har Spreckelsen al begrundet formodning om, at Mylius vidste besked, ligesom han har "temmelig vished for, at der ved auktionen
var personer til stede, som efter anmodning, direkte eller indirekte fra
kammerjunkeren, skulle bevirke høje priser".
Mylius' klage over, at auktionens bekendtgørelse i Aalborg- og Viborg-
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aviserne ikke var tilstrækkelig, får Spreckelsen til at give et lille historisk
tilbageblik. Han har jo en gang før været konstitueret til at inddrive
Mylius' skatterestancer. Auktionen var bekendtgjort, men dagen før
dens afholdelse fik Mylius den tilbagekaldt. "Ved en efterfølgende samtale ivrede han over, at (prokuratoren) havde bekendtgjort denne auktion i offentlige blade, fordrede, at (Spreckelsen) burde have vidst, at
han kunne udvirke standsning (af auktionen), og udlad sig med, at
bekendtgørelsen i aviserne kun var at chikanere ham og at skade hans
kredit. Nu fordrer han, at (Spreckelsen) skulle have udstedt bekendtgørelsen endog til Holsten".
Til slut bemærker Spreckelsen, at han ikke mindes, at han har hørt om
Mylius' sygdom før den 22. eller 23. marts.
De ærerørige beskyldninger imod ham afviser han, og han agter at søge
om fri proces "til ved dom at erholde bemeldte ærerørige ytringer og
beskyldninger mortificerede og fornærmeren straffet".
d. Stiftamtmand grev Fr. Moltke
I oktober 1822 blev det så grev Moltkes tur til at sammenfatte sine kom-
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mentarer til Mylius' klage. Mylius havde stilet klagen til Rentekammeret, men havde sendt den til "Den kongelige direktion for statsgælden
og den synkende fond". Direktionen havde sendt den videre til Rentekammeret, der ledede finansforvaltningen, men den havde samtidig
sendt en genpart til Danske kancelli, der skulle bedømme sagens juridiske aspekter. Grev Moltke kommenterede sagen til begge kollegier og
havde sine skrivelser færdige den 10. okt. 1822. Størst interesse har hans
udtalelser til Danske kancelli.
Han begynder med at karakterisere Mylius som en af de "proprietærer i
Aalborg amt, hvis skatterestancer altid harværet betydelige". Amtet har
stedse haft besvær med at få dem inddrevet, og Rentekammeret har
,jævnligen gjort erindring om disse sagers endelige berigtigelse".
Moltke havde pålagt herredsfogeden, kammerråd Scharling "med største alvorlighed at inddrive restancerne, men det var forgæves".
Derefter karakteriserer han herredsfogeden. "Når en restanceliste på
kongelige skatter blev ham tilsendt, foretog han sig en tid efter en rejse
omkring i jurisdiktionen, foreviste skatteyderne restancelisten og lod
dem påtegne samme, at den var dem lovligen forkyndt. Hermed lod
han sagen bero, indtil han på given anledning fra amtsstuens side herfra (fra stiftamtmanden) blev påmindet om sin pligts opfyldelse.
Han gjorde da atter en lignende tur og lod skatteyderne påtegne listen,
at samme 2. gang var dem lovlig forkyndt".
Han medtog ingen vitterlighedsvidner, fordrede intet eksekutionsgebyr
og førte ikke sin forretning i pennen. "Foruden at denne fremgangsmåde var ulovskikket, var den også aldeles uden tvangsvirkning, siden
der som meldt intet gebyr fordredes, og der på samme ikke kunne grundes en lovlig udlægsforretning".
Grev Moltke fortsætter, at han ikke lod det mangle "på passende
påmindelser og tilrettevisninger, men det var aldeles uden virkning".
Stiftamtmanden foreslog derfor herredsfogeden, "at en anden lovkyndig mand konstitueredes til i hans sted at inddrive restancerne".
Han bad herredsfogeden afgive en erklæring herom "med omgående
post... men han svarede ikke, uagtet han dertil var fuldkommen forpligtet". Stiftamtmanden regnede derefter med, at herredsfogeden stiltiende havde samtykket, og fik Spreckelsen konstitueret.
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Klagerne mod ham afviser Moltke, der bl. a. tager afstand fra Mylius med
bemærkningen: "Hvorledes den første høje vurdering er blevet til, har
prokurator Spreckelsen i sin erklæring oplyst".
Endelig dokumenterer stiftamtmanden, at Mylius' påstand om, at han
ikke var underrettet om auktionen, er "åbenbar urigtig". Han har skrevet flere private breve og to officielle af25. febr. og 7. marts til Mylius.
De to officielle breve er vedlagt som bilag i bekræftet afskrift. I det første
gør han opmærksom på, at der er givet ordre til, at man skal realisere det
udiagte gods på Bjørnsholm. I det andet meddeler han, at Rentekammeret har afslået en ansøgning om henstand med betaling af skatten
og har pålagt stiftamtmanden "uopholdeligen at foranstalte samme
inddreven".
Til Rentekammeret erklærede Moltke, at han efter sit bedste skøn ikke
kan se, "at disse klager er beføjede". Han finder heller ikke, at amtsforvalteren "har gjort sig skyldig i nogen pligtforsømmelse, eller at han i det
væsentlige har kunnet handle anderledes, end sket er".
Erstatningskravene finder han "af den beskaffenhed, at de ikke behøver
nogen gendrivelse".
e. Danske kancelli
Danske kancellis udtalelse i sagen er af 5. nov. 1822. Den drejer sig først
og fremmest om et spørgsmål, der er blevet rejst af statsgældsdirektionen. Det kan vist refereres: Kan en overøvrighed (her stiftamtmanden)
konstituere en foged, "når den ordentlige retsbetjent intet lovligtforfald
har"? Er fogeden ikke at "sætte i klasse med en dommer", så han kun
skal vige sædet efter kendelse "indhentet fra overretten"?
Kancelliet henviser til en korrespondance med Rentekammeret fra
1817. Her er det antaget, at eksekutions- og udlægsforretninger "ikke bør
anses som rets-, men som øvrighedssager". I disse sager bliver det altså
ikke overdomstolen, men overøvrigheden, der skal skønne. I den her
behandlede sag er det altså stiftamtmanden, der afgør, om fogedens
undladelser gør en konstitution fornøden.
Men kancelliet finder ikke blot sagen i orden ud fra principielle synspunkter. Det godkender også den konkrete afgørelse. "Når henses til det
yderst forsømmelige forhold, kancelliråd Scharling har udvist i henseende til skatteinddrivelser, skønner man ikke, at stiftamtmanden kan
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anses at have fejlet". Han havde erindret herredsfogeden om sagen
mange gange. Han havde søgt herredsfogedens godkendelse, og da
denne ikke, som pligten bød ham, svarede med første post, var stiftamtmanden beføjet til at antage, at herredsfogeden samtykkede.
Herredsfogedens overlevering af restancelisterne til Spreckelsen tydede
i øvrigt på det samme, finder man i kancelliet, ligesom herredsfogeden
heller ikke har klaget over foranstaltningen.
Endelig finder man, at grev Moltke og prokurator Spreckelsen har
retfærdiggjort deres handlemåde på fyldestgørende vis.

f Fire lokale mænd
Afgørelsen i sagen trak imidlertid i langdrag. Mellem de gamle papirer ligger der en kort skrivelse af 6. maj 1823 fra en hr. Schønheyder.
Det drejer sig nok om højesterets- og kammeradvokat Johan Martin
Schønheyder i København. Han var virksom som sådan til1828 og var
en meget søgt advokat. Han dukker op senere i sagen. Han skriver tiljustitsråd og renteskriver Hansen, der anmodes om at udstede en attest til
Mylius om, at der endnu ikke er faldet afgørelse i den sag, han har
fo~lagt Rentekammeret Mylius har været hos Schønheyder og har sagt
ham, at statsminister Møsting (chefen for Rentekammeret) har lovet
ham en sådan attest. Det fornemmes, at Mylius er spændt på afgørelsen,
og han sparer ingen, når det gælder om at arbejde for sagen.
Om Mylius fik erklæringen, og hvornår det evt. skete, kan ikke ses, men
den 12. maj 1823 har Mylius i hvert fald fået udarbejdet en erklæring fra
4 lokale mænd på Bjørnsholmegnen. Det er Christen Jensen Fisker i
Trend, der i 1821 og 1822 var ladefoged på Bjørnsholm, Jens Christian
Andersen fra Bjømsholm, der i samme periode var ladekarl sammesteds,
kirkesanger og skolelærer Jens Lund i Overlade og Christen Falslev i
Hylle bjerg, der "i samme tid jævnlig kom til Bjørnsholm". De var alle
nærværende på Bjørnsholm den dag, da 58 stk. stude, som i vinteren
1821 og 1822 var blevet fodrede "i det østre hus på Bjørnsholm", blev
bortsolgt ved auktionen. De bevidner nu, "at disse stude alle var store
stude af 6 og 7 års alder på et par nær, hvilke var af 5 års alder". Ingen af
dyrene var altså under 5 år, og alle var i god stand, så "de uskadt kunne
drives til Holstens markeder til salg med sædvanlig drift".
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Erklæringen er underskrevet i overværelse af herredsfoged Scharling,
over for hvem de fire mænd har bevidnet rigtigheden af erklæringen.
Kammeradvokat Schønheyder
Endnu i efteråret 1823 arbejdede Rentekammeret med sagen. Selv om
kancelliet ikke havde indvendinger mod amtsforvalter Wesenbergs
embedsførelse, "holdt (Rentekammeret) det for rigtigt over denne
sagens del at brevveksle med kammeradvokaten, konferenceråd
Schønheyder". Den 20. sept. erklærede han, at efter hans bedste skøn
havde kammerråd W esenberg svaret fyldestgørende på klagen over
ham.
Schønheyders brev viser endvidere, at Mylius forgæves har været hos
ham for at høre nyt om sagen. Under Schønheyders pen bliver det til:
"Ved kammerjunkerens nærværelse her i staden har han anmodet mig
at meddele ham det indkomne, men hvilket jeg uden det høje kollegii
samtykke ikke ville gøre".

g.

h. Rentekammeret
Også stiftamtmand Moltke i Aalborg var interesseret i at erfare resultatet af Rentekammerets overvejelser. Den 16. sept. 1823 havde han
spurgt, om Mylius, som han havde ladet "anbringe" (fremføre) under
en afholdt eksekutionsforretning, kunne vente sig nogen godtgørelse i
anledning af auktionen, der var blevet holdt forrige år. Den 6. nov.
s.å. skrev han igen. Han havde ladet inddrivelsen af Mylius' "på ny pådragne betydelige skatterestancer bero", da han har ventet på den kongelige resolution i sagen. Nu tør han ikke forlænge henstanden og spørger om, hvordan han skal forholde sig. Den 6. nov. er afgørelsen altså
ikke meddelt, men den er formentlig faldet kort tid efter, da sagen i arkivet er journaliseret under år 1823. Spørgsmålet om tidspunktet rejser
sig, da kladden til Rentekammerets allerunderdanigste forestilling ikke
er dateret.
Sagen er udarbejdet med henblik på, at den skulle forelægges majestæten. Det havde Mylius jo anmodet om, at den måtte blive.
Kladden oplyser imidlertid gennem en påskrift, at "denne forestilling er
ikke indgivet til Hans Majestæt". Man har næppe villet ulejlige kongen.
Rentekammerets vurdering er imidlertid klar nok.

"Tiden er så pengeløs"

127

Gennemgangen af sagen strækker sig over 35 sider og belyser sagen
meget detaljeret. Her skal vi blot se på nye momenter, der føjes til, hvad
vi allerede har hørt, ligesom Rentekammerets mere markante synspunkter skal fremdrages.
Om selve sagens udvikling oplyser Rentekammere t, at Mylius hørte til
de proprietærer, der havde betydelige restancer og sædvanligvis kun
betalte, når man tog tvangsmidler i anvendelse, og den 4. juli 1820 anmodede Rentekammeret Moltke om at skride til inddrivelse af restancerne. Mylius tilbød "en obligation på 14.000 species med sikkerhed i
sine ejendomme". Efter at Rentekammeret havde afgivet erklæring,
blev der den 12. okt. 1820 resolveret, at ansøgningen måtte bortfalde.
Det blev altså et afslag. Da Rentekammeret spurgte til sagen den 28. okt.
s.å., kunne Moltke svare, at amtsforvalteren "havde gjort alt, hvad han
efter sin embedsstilling kunne gøre". Herredsfogeden var derimod
berøvet "al den kraft og virksomhed", der fordredes af en embedsmand,
der skulle inddrive skatter. Moltke fik derefter konstitueret Spreckelsen. Det hjalp. Kort tid efter var restancerne for 1817, 1818 og 1819 betalt
på ca. 1.000 rbd. nær. Men Mylius var nu i restance for 1820. Den 17. maj
1820 blev der gjort udlæg for resten af skatten fra 1819, og i slutningen af
1820 skulle der have været holdt auktion, men Mylius fik sagen stillet i
bero til l. maj 1821, og selv om restancen ikke blev betalt nøjagtig til
tiden, blev udlægsforretningerne dog hævet.
Forestillingen er dermed kommet til Moltkes og Spreckelsens andel i
den sag, klagen drejer sig om. Da Spreckelsen den 12. juni 1821 fik p~lagt
at inddrive Mylius' restancer for 1820, havde Moltke ugedagen· efter
ansøgt om henstand for Mylius, "indtil adskilligt gods, som han forklarede at have ladet udpante hos sine bønder for skatter, kunne blive realiseret". (Vi vil senere se, at auktionen blev holdt den 14. juni 1821).
Rentekammeret havde dog afslået anmodningen den 14. juli 1821, selv
om Moltke havde bemærket, at Mylius "i høj grad kunne være trængende til sådan begunstigelse". Den 23. dec. havde Mylius igen søgt
henstand, men fik afslag i begyndelsen af februar. Rentekammerets forklaring viser, at det ikke er Moltke, der har jaget på med inddrivelserne,
snarere tværtimod. Iveren har været Rentekammerets.
Sagens videre gang skildres, og man kommer til Mylius' påstand om, at
auktionen blev foretaget med ilfærdighed. Rentekammeret bemærker i
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forlængelse af redegørelsen for forløbet, at man håber, "at Deres
Majestæt vil have erfaret, hvor aldeles blottet for grunde en sådan klage
er". Et par af Mylius' anker fejes af bordet som "lige så ubeføjede" og
"som en aldeles ligegyldig omstændighed". Mylius' klage over, at han
ikke fik besked, afvises ikke blot med henvisning til Moltkes to breve,
men det antages, at et nyt andragende om udsættelse af udlæggets realisering, som Mylius havde indgivet i København den 3. marts, enten var
inspireret af Moltkes første brev (af 25. febr.) eller af anden underretning.
Spreckelsens embedsførelse kommenteres over adskillige sider, men
man er enig med Danske kancelli i, at han "på en aldeles fyldestgørende
måde har retfærdiggjort sig mod (de nævnte) besværinger".
Rentekammerets forestilling tager derpå fat på W esenbergs andel i
sagen. Om de tre poster, som Mylius ville have godskrevet i sine restancer (kornet, fragten og obligationen) erklærer man, at "Wesenberg ikke
kunne eller burde tage hensyn til nogen af samtlige disse poster".
M.h.t. kornet bemærkes det, at det cirkulære, der fastsatte de nærmere
regler for de ekstra kornleverancer i resterende og løbende skatter, som
blev udskrevet ved forordningen af20. juli 1821, først kunne udfærdiges
i slutningen af august måned. Det var derfor en selvfølge, at cirkulæret
ikke kunne få betydning for udlægget af5. sept., da de fornødne foranstaltninger dertil allerede var sat i værk, før cirkulæret kom.
Men Mylius blev iøvrigt ikke påført tab herved. Grev Moltke var
vidende om leverancen i København og foranstaltede, at den endelige
inddrivelse blev stillet i bero, til kornet var antaget i hovedstaden.
Inddrivelsen var først sat i værk, efter at Moltke under 16. febr. havde
fået besked om, at 732 tdr. 6 skp. rug var blevet antaget. Ordren til fogeden udgik den 25. febr.
Mylius havde imidlertid også klaget over, at han ikke fik godskrevet de
443 tdr. 3 skp. 2 fdk. rug, han manglede at levere. Her afvises Mylius med
den begrundelse, at han ikke leverede i rette tid. Mylius måtte iøvrigt
rykkes, og den 13. april1822, altså 14 dage efter auktionen, havde han fået
en kort frist med leverancen. Kornet blev iøvrigt først leveret i København den 7. juni 1822 og kunne selvfølgelig ikke godskrives i restancer,
"hvis inddrivelse allerede dengang på lovlig måde var tilendebragt".
Men Rentekammeret kaster også mere lys over afleveringen af skatte-
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kornet. Mylius var efter eget ønske blandt de første, der blev afkrævet
kornleverancen, idet Wesenberg ved skrivelse af 25. okt. 1821 tilsagde
ham til leverance. Ved skrivelse af 30. okt. fik Mylius imidlertid tilladelse til at levere i København, men mødte alligevel nogen tid efter op
med korn i Aalborg. Wesenberg afviste kornet og fik senere medhold
heri fra Rentekammeret Som nævnt sendte Mylius kornet til København, men også her mødte han vanskeligheder. Mylius måtte lade det
rense gentagne gange, før det blev antaget. Herved svandt de oprindelige 754 tdr. rug til 732 tdr. 6 skp.
Mylius' påstand om, at fragtgodtgørelsen skulle have været godskrevet i
restancen, afvises lige så kategorisk. På det tidspunkt, hvor restancerne
blev gjort op, havde amtsforvalterne slet ikke fået ordre om en sådan
godtgørelse. I øvrigt søgte Mylius først om fragtgodtgørelse den 15. april
og den 8. juni for leverancerne i henholdsvis februar og juni, og han har
derefter fået godtgørelsen godskrevet i sine restancer.
M.h.t. de tiendes katter, Mylius mener at have betalt for meget, er det rigtigt, at kammeret den 18. aug. 1821 bevilgede ham godtgørelse under
forudsætning af, at han selv tilvejebragte bevislighederne og fremlagde
dem for amtsforvalteren. Mylius har intet fremlagt. Rentekammeret
fæster sig også ved, at Mylius i klagen end ikke har opgivet, hvad han
mener at have til gode.
Følgen bliver, at man finder, at "besværingerne imod kammerråd
Wesenberg er blottet for al grund".
Når Rentekammeret gennemgår sagen så udførligt, forklares det med,
at man "tror at skylde de mænd, om hvis embedsførelse (der) er ført
anke, en fuldstændig retfærdiggørelse mod de beskyldninger, hvilke
kammerjunker Mylius har tilladt sig at fremføre imod dem, og som til
dels er af den beskaffenhed, at kammeret, såfremt de havde medført
sandhed, ikke kunne andet end med statsgældsdirektionen anse det for
i lige grad rigtigt og nødvendigt på det alvorligste derfor at kræve vedkommende til ansvar". Rentekammeret håber imidlertid, at majestæten
vil finde, "at herom i nærværende sag ikke kan blive spørgsmål, og vi
anser det derfor også aldeles overflødigt nærmere at gå ind i detaljer af
den af kammerjunker Mylius fremsatte beregning over dengodtgørelse
af ikke mindre end 50.000 rbd. sedler, hvorpå han ytrer at have fordring ... ". Man forstår godt, at Rentekammeret ikke har lyst til at gå i
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gang med Mylius' erstatningskrav, selv om man gerne havde set, hvad
embedsmændene ville give som kommentar.
Rentekammeret indstillede efter det fremførte til majestætens allerhøjeste resolution:
"At kammetjunker Mylius, i anledning af indbemeldte hans besværing må gives den besked, at den af ham fremsatte fordring på af
Deres Majestæts kasse at udbetales 50.000 rbd. sedler som godtgørelse for det tab, han har andraget uretteligen at være tilføjet derved, at adskillige ham tilhørende kreaturer og kornvarer med mere er
den 25., 26. og 27. marts 1822 ved auktion bortsolgt til fyldestgørelse af
restancer, for hvilke der under 5. sept. 1821 og 7. febr. 1822 var sket
udlæg, aldeles ikke kan tages i nogen betragtning".
5. Et retsligt efterspil
Mylius blev altså barskt afvist af Rentekammeret I Bjørnsholm godsarkiv (14) ligger der fra Mylius' tid en række papirer, der viser, at sagen
også fik et retsligt efterspil.
Spreckelsen fik bevilget fri proces og anlagde sag ved den kongelige
landsoverret og hof- og stadsret i København. En udskrift af domsprotokollen viser, at sagen blev afvist den 28. juli 1823. Prokurator Sp reckelsen havde anlagt sag "i anledning af forskellige formentlig fornærmende udtalelser", som Mylius havde brugt i et andragende til Rentekammeret. Spreckelsen havde imidlertid henvist til lovens 6-21-7
(Danske lov 6. bog, 21. kap., 7. art.), hvor det hedder: "Befindes nogen
med skammelig løgn, mundtlig eller skriftlig, at ville sætte deres øvrighed, gejstlig eller verdslig, eller andet hæderlig folk og ærlige hustruer,
eller møer, nogen skamflik (skamplet) på, bøde sine tre mark, og derforuden trende fyrretyve lod sølv. Og hvis han ikke haver at bøde med,
da bør han at slås til kagen og bære stene af by".
Spreckelsen har formentlig nydt at fremholde lovparagraffernes perspektiver for Mylius, men han kommer derved til at begå en taktisk fejl.
Danske lov 6. bog 21. kap. drejer sig om æressager, men da Mylius som
kammetjunker og officer "beklæder nogen klasse i rangen", kan han
netop i æressager skyde sig ind under de adeliges rettigheder. I følge
lovens 1-2-11 skal sådanne sager søges for kongens højeste ret.
Da Spreckelsen havde fået fri proces ved l. instans, blev han søgsmål
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altså afvist, da hof- og stadsretten i København ikke var Mylius' rette
værneting i den pågældende sag.
Prokuratoren lod sig imidlertid ikke standse. Et-brev af21. fe br. 1824 fra
Schønheyder til Mylius viser, at Spreckelsen på ny har anlagt sag imod
den sidste, og han må nu være styret uden om æressagerne. Schønheyder vil påstå sagen afvist, "fordi ingen stævning har været (Mylius) forkyndt". Ellers vil man henvise til lovens 1-26-3, hvor det bl.a. siges,
" ... må og ingen for sin supplikatz (bønskrift) eftertragtes ... "
Det ser ud, som om Mylius har prøvet at få højesteretsadvokaten til at
sætte alle sejl til. Schønheyder takker i brevet Mylius forbindtligst "for
de med sidste pakkepost (ham) tilsendte 2 haner".
Men anstrengelserne lykkedes ikke. En kendelse af24. maj 1824 fastslår,
at meningen i den anførte 3. artikel i den "næstpå følgende 4. artikel
nærmere bestemmes derhen, at det ikke skal være nogen tilladt i en suppliqve (bønskrift) a:t tillægge en anden ærerørig eller anden grov sag,
uden at han villide derfor". Det fastslås endvidere, at det efter injurielovgivningen gælder, at den, "der ved ytringer i en ansøgning anser sig
fornærmet, ikke er betaget adgangen til for domstolene at drage supplikanten til ansvar". Det princip har man iøvrigt fulgt ved at bevilge
Spreckelsen fri proces, fremhæves det. Kendelsen fastslår altså, at
"afvisningen ikke kan finde sted".
Selv om Schønheyder i et nyt brev af 16. juni meddelte Mylius, at han
anså kendelsen for urigtig, hjalp det vist intet. Den 27. juni 1825 indbetalte Mylius til etatsråd Carstens et depositum på 200 rbd. sølv, "som
(han) ved den inden den kongelige landsover- samt hof- og stadsret
under 11. april d.å. afsagt dom er tilfunden at betale til Københavns
fattigvæsen". Skrivelsen i godsarkivet er Mylius' genpart af brevet til
Carstens. Herpå har denne meddelt sin kvittering, dateret "Kongens
fogeds kontor i København den l. juli 1825".

Bøndernes sag
l. Forspillet
Som tidligere nævnt førte en række bønder på egnen en skattesag mod
Mylius i de samme år. Sagens akter ligger i Aalborg amtsarkiv (15).
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De omfatter en skrivelse til kongen afl8. juli 1822 fra bønderne. Som bilag hertil er der en udskrift af auktionsprotokollen fra Års og Slet herreder samt tre erklæringer fra Mylius.
Det fremgår af papirerne, at tiderne, især fra 1817 "var og blev gruelig
trykkende for landmanden". Da "tidernes trykken snart nåede følelig til
(bøndernes) gode husbond hr. kammerjunker Mylius", fik de det også
at mærke. Han fandt alle mulige restancer, både i skatter, landgilde og
lån, opførte dem og beregnede dem efter priser og kurser, der havde været gældende "på hine forskellige så opstemte tider". Hans fordringer
"blev for os trælbønder uhyre store", men de udredede "med den bedste velvilje som alletider uden indvendinger alt, hvad de kunne, immer
stolende på, at os enfoldige bønder ingen forurettelse skete". Da de i
1819 blev pantet for skatter, og da det gentog sig i 1820, selv om de
"uafbrudt blev ved at præstere penge, korn, kreaturer o.s.v.", blev de
dog "mere opmærksomme ved, hvorledes (de) behandledes". Selv om
bistand var svær at få for "den arme", fik de endelig undersøgt deres kvitteringsbøger, og det gjorde dem endnu mere urolige.
2. Auktionen
Den 14. juni 1821 skulle der holdes auktion på Bjørnsholm over kreaturer og gods, der var udpantet hos egnens bønder, men flere af dem
reagerede ved ikke at møde og aflevere "de beskrevne kreaturer og
ting". I stedet protesterede en kreds af dem mod auktionen.
Den 28. sept. s.å. blev der på ny holdt auktion over udpantet gods og dyr.
Nu mødte 9 bønder: Jens Jensen, Niels Busk, Thomas Mortensen,
Christen Larsen og Hans Thomsen, alle gårdmænd i Ranum, Anne
Christensdatter og Karen Nielsdatter, begge enker efter gårdmænd i
Ranum, gmd. Peder Sørensen i Brøttrup og gmd. Lars Jensen i Malle.
De gjorde indsigelse imod, at de ikke havde fået en "beskrivning" af
auktionsforretningen den 14. juni og ikke var blevet gjort bekendt med
rettens kendelse i anledning af den protest, de havde fremlagt dengang.
Den indleveredes nu igen. Protesten er sprogligt noget uklar, men det er
tydeligt, at de erkender, at de er i restance p.g.a. "de senere åringers såre
hårde tider". De har imidlertid intet at undvære. "Det vil blive (dem)
lige umuligt at besidde eller fremdeles at bestride (deres) gårdes eller
hoveriets drift, dersom de (dem) udpantede kreaturer og ting" sælges.
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Af direkte klagepunkter nævnes, at de ønsker selv at komme i besiddelse af deres skattekvitteringsbøger. Nogle af dem har ikke set dem i
lang tid.
De mener heller ikke, at de har fået de afdrag for skattekorn og de
godtgørelser efter plakater og forordninger, som de tilkommer.
De har endelig fået den opfattelse, at nogle af restancerne er forældede.
I den anledning vedlægger de en afskrift af et ekstra blad til "Viborg
Samler", hvor der er aftrykt en forordning. Indvendingen angående kravenes forældelse beror nu nok på en misforståelse.
Til den gamle protest frajuni føjer de nye punkter. De er utilfredse med,
at landgildepenge og kornleverancer i skattebøgerne "sammenmænges
med de kongelige skatter til forvirring", ligesom de mener, at kornleverancerne "beregnes ... ublu til penge".
Bønderne anfører, at "Vor vise ædle landsfader (kongen) har noksom
mærket landmandens trange kår... og kom ham i hans nød til redebon
undsætning med at tilstå hin kornleverance og godtgørelse". Men de
mener, at "dette højvise øjemed" aldeles forfejles, når der afskrives
"i skatterestancer, der er forældede". De bestrider både udpantningens
og auktionens lovlighed, ligesom de gør indsigelse mod dele af
auktionsvilkårene, bl.a., at betalingen skulle ske ved hammerslag, d. v.s.
kontant.
Denne gang modtog herredsfoged Scharling protesten og indlemmede den i auktionsforretningen. Beskrivelsen fortsætter derefter:
"Godsejeren, som med så megen tålmodighed og overbærenhed havde
behandlet sit godsets bønder, gennemså med højeste uvilje det fremlagte indlæg og refererede deraf de underskrevne bønders utaknemmelighed for den godhed, han hidtil havde vist dem". Mylius fremhævede
også, at han "selv var under eksekution for kongelige skatter, der alene
var en følge af de betydelige restancer på godset".
Herredsfogeden fandt ikke, at han var nødt til at underkende auktionens lovlighed, så den blev gennemført som planlagt.
Der blev bortsolgt 3 kobberkedler, 2 heste, l plag, 17 køer, 13 kvier,
17 stude og l so samt 7 samlinger af får, hvori der i alt indgik 11 får uden
og 8 får med lam.
Auktionskataloget viser, at køberne stort set var egnens folk. Der var en
enkelt køber fra Aalborg, men ellers begrænsedes området, hvorfra
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køberne kom, af Løgstør, Kølby, Frejstrup, Krogstrup, Boltrup og
Risgårde. Afgrænsningen må dog tages med det forbehold, at en del
købere kun er anført med navn. De kan ikke alle lokaliseres med samme
sikkerhed som den hr. Blicher, der købte 2 stude. Det hr., der tilføjes
hans navn, første gang han nævnes (en æresbevisning, han ene deler
med hr. Mylius), røber, at det må være præsten i Vilsted, Niels Blicher,
det drejer sig om. ·
Der forlyder intet om, at Mylius fandt, at varerne blev "solgt for spotpris ... under rettens form", eller at han protesterede mod, at man skulle
betale ved hammerslag.
Men man husker måske fra den store sag, at de to gårdmænd fra Ranum
den 5. marts næste år i Nibe udtaler, at besætningen på Bjørnsholm var
mådelig. "Det største antal af studene samt af køerne var forsultede og
bestod mest af sådanne kreaturer, som (Mylius) havde udpantet fra sine
forarmede bønder".
Den 28. sept. 1821 havde han i hvert fald foruden en kobberkedel sikret
sig 6 køer; 2 kvier, 7 stude og l plag.
3. Klagen
Det fremgår af sagens papirer, at bønderne har søgt fri proces p.g.a. fattigdom og fri prokurator for overretten. Danske kancelli har imidlertid
afslået deres ansøgning den 11. apri11822. Da fristen for appel samtidig
var overskredet, så de kun en udvej, at gå til kongen.
Klagen er ført i pennen af en forvalter J. E. Splid. Desværre mestrer han
ikke helt den høje stil, hvori han forsøger at bevæge sig. Følgelig er der
flere dunkle og knudrede formuleringer, og der synes ikke at være nye
klare og åbenbare detaljer til at understøtte klagepunkterne, selv om
Splid skriver om "den rene, den klare sag".
Skrivelsen munder ud i to bønner til kongen: Bønderne ønsker oprejsning for den behandling og den kendelse, der var overgået dem, herunder ret til at anlægge og få påkendt sag mod herredsfoged Scharling
ved overretten, selv om appelfristen var overskredet.
Man har imidlertid indset, at sagen let kunne trække i langdrag:
Bønderne havde heller ingen tillid til Mylius, som de beskyldte for
insufficance (uvederhæftighed). Der er allerede opstået "adskillige dermed beslægtede affærer", hedder det. Derfor var det måske bedst, "om
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Auktionen på Bjørnsholm den 28. sept. 1821.
Godset
var udpantet hos

Var vurderet
til
r bd. mk.

Niels Busk, Ranum
Thomas Mortensen, Ranum
Anne Christensdatter, Ranum
Karen Nielsdatter, Ranum
Hans Thomsen, Ranum
Christen Larsen, Ranum
Jens Larsen, Ranum
Poul Jensen, Ranum*
Poul Michelsen, Næsby*
M orten Thomsen, Næsby*
Lars Jensen, Malle
Jens Lars en, Malle*
Christen Hansens enke, Vansted*
Peder Sørense n, Brøttrup
Niels Poulsen, Rønbjerg*
Christen Christensen, Flejsborg*
I alt

sk.

97
97
80
61
75
44
3
44
18
50
8
54
16
29
15
803

r bd. mk.

49
62
90
67
45
56
21

112

l

5

8

31
9
41
8
42

8

3
4

4
l

3
2
4
l

3
3

sk.

4
15
31
16
22
12
28
8
8

3
9
7
8
6
6
2
l

l

3
3
5
l

3

-

5

l

l

-

3

l
l
l

-

l

-

4
-

3

-

l

-

15
14

3

12

l

-

3
2

-

568

3

-

61

17

10

5

Antal Mylius
numre købte

Solgtes
for

-

* D eltog ikke i protesten mod
auktionen og i klagen til kongen.

Den største opkøber var iøvrigt Mylius, som det v~l ses af skemaet over
de bønder, der er blevet udpantet hos. Foruden vurderingssummen for
det udlagt e gods anføres summen, det blev solgt for. Det oplyses endvidere, hvor mange numre der blev råbt op ved auktionen fra hver bonde,
og hvor mange af dem der blev købt af Mylius.
De udlagte effekter var vurderet til 803 rbd. 5 mk. 8 sk., men indbragte
kun 568 rbd. 3 mk., d.v.s. 235 rbd. 2 mk. 8 sk. mindre end vurderingssummen. De 17 numre, Mylius købte, var vurderet ti1231 rbd., men han
fik dem for 174 rbd., altså 57 rbd. under vurderingen.
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den hele sag imellem husbonden og (bønderne), der angår opgørelse,
likvidation og eksekution for de kongelige skatter og andre offentlige
pålæg, måtte blive underlagt en allernådigst beskikket kommission af et
par uvildige sagkyndige (med-)lemmer".
Skrivelsen til kongen slutter med, at bønderne anråber "i (deres) næsten
utrøstelige stemning Deres kongelige majestæts nådige opmærksomhed og anordning i denne henseende, i hvilket fald (de) med den
allernådigste erkendelse afDeres majestæts allerhøjeste nåde imod (de)
arme fortrængtes sag frafalder foranførte (deres) allerunderdanigste
ansøgning om oprejsning".
4. Mylius' kommentar
Bøndernes fornemmelse af, at sagen ikke ville finde en hurtig afgørelse,
viste sig at være rigtig. Mylius' første kommentar er givet den 28. okt.
1822.
Sagens punkter berører han meget lidt. Han vedlægger en afskrift af
kvitteringsbogen for Bjørnsholm gods for 1817. Af den fremgår det, at
man skrev den 26. nov. 1820, før de sidste beløb for 1817 blev betalt.
Han viser, at godtgørelserne og kornleverancerne er godskrevet i godsets ældste restancer, og hævder, at han var berettiget til at foretage en
tilsvarende afskrivning hos godsets fæstebønd·er.
Resten af hans 2 fulde foliesider er mest en fremhævelse af egne dyder:
"Det er vitterligt nok, at jeg med godhed og stor opofrelse, ja over mine
evner, har behandlet mine godsers bønder". Og lidt senere: "Med mit
vidende er og skal aldrig nogen mand af mine godser blive forurettet.
Det er minutrykkelige befaling til mine godsbetjente at behandle bonden med redelighed og så megen moderation, som tidsomstændighederne kunne tillade- men det er ikke altid den uformuende, der udebliver (med skatterne)".
Bemærkningen leder over til en karakteristik af Jens Jensen i Ranum,
der - uden at hans havn nævnes -kaldes "formanden ved denne ansøgning". Han betegnes som "en meget formuende mand, der har kapital
på rente" og dog har fået en restance på flere hundrede rbd. At det drejer
sig om J ens Jensen, fremgår af, at vedkommende i marts s.å. ved auktionen på Bjørnsholm fik nogle og tyve rigsdaler i honorar som vidne, og så
"betalte han end ikke disse eller det mindste siden til afdrag på sin
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restance". Mylius har derfor "ladet ham udsætte af gården og lovligen
tiltale til fæsteforbrydelse". Derved får han fri proces og kan få lejlighed
til at vise, om han er forurettet", bemærker Mylius.
Tanken om kommission afvises, idet koncipisten (Splid) ikke anfører
"et eneste eksempel på nogen urigtighed i bøndernes afregning".
Så let fik Mylius imidlertid ikke lov til at slippe. Han fik befaling til at
indsende de papirer, der angik udpantningen hos bønderne på Bjørnsholm for 1819 og 1820. Han måtte herpå svare stiftamtmand Moltke i
Aalborg, at han ikke havde papirerne hos sig i København. Skønt det var
ubehageligt for ham, måtte han derfor bede om udsættelse, indtil han i
foråret kom til Bjørnsholm. Men han var "meget beredvillig at overlevere alt", der kunne oplyse sagen.
Mylius var meget ivrig efter at få udsættelse til foråret. Majestæten
havde nemlig dels "eftergivet en del af de følgende 3 års skattebeløb,
dels tilladt restancernes tålelige afbetaling". Han ønskede, at hans bønder skulle have så stor del i lettelsen som muligt, både i skatter og herskabelige afgifter. Hans velvilje var så omfattende, at han mente, der
"iblandt de 9 klagende bønder er nogle, som sikkert ikke ville have deltaget deri, når de havde haft begreb om, hvad de havde underskrevet".
Dem ville han også betænke.
5. Endnu et retsligt efterspil
Sagens videre forløb skal ikke følges i enkeltheder, men Mylius kunne
den 13. okt. 1824 fra Ågård i Hanherred meddele den konstituerede
stiftsbefalingsmand i Aalborg (Moltke havde samme år søgt og fået
afsked p.g.a. svagelighed), at ansøgningens urimelighed "er ved
(Mylius') erklæring til fulde oplyst", og at sagen "er for længst bortfalden". Jens Jensen af Ranuro har fået dom ved under- og overret for, at
"han skal betale (Mylius) over 500 rbd. og have sit fæste forbrudt".
Lars Jensen i Malle har afgjort sin gæld, og de 7 øvrige har fået afdragsordninger med "stor lettelse". Mylius mener, at bønderne af dommene
over J ens Jensen har lært, at det er ubeføjet at tro, "at pådragen kornrestance af tiende og landgilde ikke skulle tilsvares efter værdi til forfaldstiden".
Ikke uden sejrsstolthed slutter Mylius: "Og da således alt, hvad angår
bemeldte ansøgning, har fået en endelig afgørelse, formener jeg, at
samme kvalificerer sig til henlæggelse".
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Slutning
Mylius kunne klare de Ranum bønder, men de skatter, han skulle
udrede af godserne, lå det tungt med. Den 27. marts 1824 sad han på sit
gods Kattrup på Vestsjælland og bad om udsættelse af afgifterne for det
kontribuable hartkorn på sine godser i Aalborg, Hjørring og Thisted
amter. "Især den nordlige del af Jylland har lidt betydeligt ved 2 års efter
hinanden følgende misvækst".
Vanskelighederne fortsatte, og ved skøde af 25. nov. 1828 (16) måtte
Mylius overlade staten Bjørnsholm med Livø, Lundgård, Padkær med
sammes møller, tiender og bøndergods. Statens fordringervar løbet op i
104.860 rbd. Staten skulle så svare alle resterende skatter og afgifter af
ejendommene samt overtage den prioriterede gæld på 109.356 rbd.
45 sk.
Benyttede arkivalier
Rigsarkivet (RA)
Rentekammeret, l. jyske rytterdistrikt, journalsag ØØ 746, 1823
Landsarkivet, Viborg (LA)
C l 171
C 2 884
B 3 189
B 3 207
B 3 209
B 42 SP 6
B 42 SP IO
G 166 16

Aalborg bispearkiv, Indkomne breve 1813
Viborg bispearkiv, Det ældste Ranum seminarium angående
Aalborg amtsarkiv, Indkomne breve 1822-23
Aalborg amtsarkiv, Indkomne breve fra amtsforvalter 1816-19
Aalborg amtsarkiv, Indkomne breve fra amtsforvalter 1822
Års m.fl. herreder, Skøde- og panteprotokol (1811)
Års m.fl. herreder, Skøde- og panteprotokol (1828)
Bjørnsholm godsarkiv, Forskelligt

Noter
l) LA C 1171, 2) LA C 2 884, 3) LA B 3 209, 4) LA B 42 SP 6, 5) D ansk biografisk leksikon (3. udg.), 6) se Karl Nielsen: Omkring Bjørnsholm (1984), 7) LA G 166 16, 8) RA,
9) LA B 3 189, lO) LA B 3 207, Il) LA G 166 16, 12) LA G 166 16, 13) RA, 14) LA G 166 16,
15) LA B 3 189, 16) LA B 42 SP IO.

Himmerlands ældre
jægerstenalder
Brommekulturen og Maglemosekulturen
Af Mogens Hansen, Aars

Indledning
Udforskningen af Himmerlands jægerstenalder har hidtil været koncentreret om periodens yngste del, Ertebøltekulturen (5200-4200 f.Kr.).
Senest er denne periode belyst ved nye udgravninger omkring Ertebøllekøkkenmøddingen i Strandby sogn (1). De forudgående årtusinder
har derimod ikke påkaldt sig samme interesse. Først og fremmest fordi
fundene fra disse perioder har været meget fåtallige (2). Se udbredelseskort fig. 5.
I denne artikel vil jeg fortælle om det sparsomme fundmateriale fra
Brommekulturen og Maglem osekulturen i Himmerland. Det er perioder, hvor særlig amatørarkæologerne kan være forskningen til stor
hjælp. Ved at være ekstra opmærksomme på disse kulturers særlige
redskaber og henlede museernes opmærksomhed på nye fund.
Fundene er så sjældne, at et hvert fund kan være med til at øge vores
viden om Himmerlands ældste jægerbefolkning.
Usagkyndige gravninger på fundpladserne vil ødelægge væsentlige
oplysninger om vore ældste forfædre -og er iøvrigt forbudt efter Naturfredningsloven. Derimod kan rekognoscering efter nye fund, i forståelse med lodsejeren og i samarbejde med det lokale museum være af
uvurderlig betydning for en forøgelse af vores viden om disse fjerne
tider. Skal fundene være af værdi for videre arkæologisk bearbejdning,
er det vigtigt, at der i forbindelse med rekognosceringen gøres detaljerede optegnelser, og at der foretages en nøje kortlægning af de enkelte
genstandes fundsted.
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Fig. 5. Fundene fra ældre jægerstenalders Brommekultur (kort) og Mag/emosekultur i
Himmerland.

Siden 1937 (3) er der ikke foretaget nogen samlet fremlæggelse af disse
vore ældste fund. I de mellemliggende år er der dog dukket nye fund op.
Således har gdr. Regnar Pedersen, Nysum, gjort fund fra denne periode
i det østlige Vesthimmerland og afdøde museumsleder Vestergaard
Nielsen, Aars, gjorde igennem en lang årrække et stort og målrettet
arbejde for at eftersøge og samle fund fra disse dårligt belyste perioder
i det øvrige Vesthimmerland.
Brommekulturen (9700-9000 jKr.)
Det seneste fund, der er blevet registreret, er en pilespids fra Brommekulturen.
Det nye fund fikjeg forevist ved et besøg hos forhenværende gdr. Aksel
H. Christensen i Strandby. Det drejer sig om en såkaldt skafttungepil
fundet i Myrhøj i 1950'erne, fig. l (fundlisten nr. 1). Den er 9 cm lang og
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Fig. J. Skafttungepil af Brommetype fra Myrhøj, Strandby sogn (fund listen m: 1).

meget velbevaret bortset fra, at alle kanter er slebne af årtusinders sandfygning. Fra Himmerland har man hidtil kun haft kendskab til et fund
fra denne periode, nemlig en lignende pilespids fra Lundgård, (fundlisten nr. 2) (4).
Med disse to fund er vi tilbage i senglacialtiden, afsmeltningsperioden
efter den sidste istid, en periode, der omfatter de første årtusinde efter
istiden ca. 12000-8.300 f.Kr. Disse omtrent 4000 år var præget af skiftende kulde- og varmeperiode. I varmeperioderne var Himmerland
dækket afparktundra, bevokset med græs, urter og småbuske og til tider
af lysåben birkeskov. I dette landskab færdedes Brommekulturens
jægere påjagt efter elsdyr, vildhest samt, hvad de kunne finde af mindre
pattedyr, fisk og fugle. Fra denne periode opbevares gevirer fra 2 elsdyr
på Vesthimmerlands Museum, Aars. (5).
Om de to fund af pilespidser repræsenterer egentlige bopladser, eller
pilespidserne blot er tabt under jagt, lader sig ikke umiddelbart afgøre.
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Fundstederne i Myrhøj og Lundgård kan ikke nøjagtig lokaliseres.
Derfor kan der ikke foretages en arkæologisk påvisning af eventuelle
yderligere bopladsspor.
Disse fund giver dog håb om, at fremtiden kan bringe flere nye fund fra
pladser, der er nøjagtigt lokali~erede. Disse nye fund ville kunne følges
op af arkæologiske undersøgelser, der eventuelt ville kunne afgøre, om
Himmerland har haft en egentlig bosætning af Brommekulturens
jægere.
Magtemosekulturen (7.500-6.000 fKt:)
Efter 8.300 f.Kr. bliver klimaet mildere og en lysåben skov med bl.a.
birk, fyr og hassel breder sig og giver livsmuligheder for store skovdyr
som bl.a. kronhjort og urokse. Rester af disse dyr er af og til fundet i de
Himmerlandske moser, således opbevares på Vesthimmerlands
Museum, Aars, dele af mindst 5 urokser (6).
I denne periodes skove har der eksisteret grupper af jægere og fiskere,
den såkaldte Maglemosekultur (7.500-6.000 f.Kr.).
I 1981 fik jeg forevist en meget smuk og velbevaret mikrolit, fundet af
Monrad Stenberg, Farsø. Fig. 2.1 (Fund nr. 3). Mikrolitter er M aglemosekulturens karakteristiske pilespidser, ofte mindre end 5x1 cm og forsynet m ed en fin og omhyggelig tilhugning langs en eller flere kanter.
Fundstedet er et sandet næs, der skyder sig ud i nogle lave kærstrækninger øst for Farsø. På stedet er fundet et stort antal flækker og afslag således, at der sandsynligvis er tale om en regulær boplads.
I 1937 opregner Th. Mathiassen en række fund fra den såkaldte
"Gudenåkultur" (7). Blandt disse fund kan kun 3 med sikkerhed henføres til Maglemosekulturen (nr. 6, 10, 12 i herværende fundliste) .
Siden 1937 er fundstoffet blevet væsentligt forøget. Dette skyldes ikke
mindst Vestergaard Nielsen, hvis interesse for Maglemosekulturen kan
følges helt tilbage til1936. Her deltager han sammen med Th. Mathiassen og fabrikant Møller i en rekognoscering langs Lerkenfeld Å (8).
I 1940 noterer Vestergaard-Nielsen: " ... af J. Chr. Sørensen modtaget en
Mikrolit fundet ved Lerkenfeld Å, den første regulære Mikrolit fra
Vesthimmerland!" (9) (fundlisten nr. B). D en næste mikrolit dukker op
i 1951, da Vestergaard-Nielsen undersøger en lille stensat grav ved Hejsborg. I gravfylden fandtes l mikrolit (fundlisten nr. 8). Den er uden tvivl
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Fig. 2. Mikrolitter fra Himmerland. 2.1. fi"a "Enghaven'; Farsø sogn (fund listen m: 3).
2.2 fra Lerkenfe/d A, Østerbølle sogn (fund listen nr. 13). 2.3 fi"a Flejsborg ((undlisten nr. 8).

kommet helt tilfældigt ned i graven ved anlæggelsen, da gravtypen kan
dateres til en sen del af yngre stenalder eller bronzealder og dermed
flere tusind år senere end det tidspunkt, hvor pilespidsen er fremstillet.
Endelig er der i 1950'erne til museet indgået 2 fintandede, benodde der
antagelig har været anvendt som fiskespyd samt l fiskekrog (fundlisten
nr. 4, 5 og 9). Dateringen af fiskekroge af denne type til Maglemose kulturen er lidt usikker men anses dog for sandsynlig (10).
Gdr. Regnar Pedersen, Nysum har fundet 4 mikrolitter (fundlisten nr.
11) og været med til at skænke en benod til Aalborg Historiske Museum.
(Fundliste nr. 7).
Blandt de Himmerlandske Maglemosefund kan 6 henføres til periodens ældre del, 7500-6400 f.Kr. (fundlisten nr. 3, 4, 5, 8, 10 og 11), mens
kun 2 kan henføres til den yngre del 6400-6000 f.Kr. (fundlisten nr. 11
og 13).
Blandt disse 12 fundlokaliteter er det påfaldende at kun 2 af dem kan
henregnes til mulige bopladser (fundlisten nr. 3 og 11). Kun på den sidste er der fundet flere redskaber, men spredt over et større areal.
Bopladsernes landskabelige placering svarer til, hvad vi kender andre
steder fra, nemlig sandede næs i nærheden af vandløb eller søer, evt.
moseområder, der tidligere har været sø. Bengenstandene stammer fra
tørvejord eller andre fugtige områder, da de kun har kunnet bevares
under sådanne forhold. Disse genstande er antagelig tabt under brug.
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Selvom fundlokaliteterne siden 1937 er firdoblet (fra 3 til 12) er fundmængden stadig
meget beskeden sammenlignet med det øvrige Jylland (11). Dette forhold skærpes yderligere af at de regulære bopladser stadig er
yderst sjældne.
0!11 årsagen til dette kan der i dag kun gisnes.
Muligvis ligger fundene fra Maglemosekulturen i dag dækket af tørvelag eller senere
havaflejringer, eller også har området kun
været tilfældigt og kortvarigt besøgt af
omstrejfende jægere.
Der foreligger dog også den mulighed, at
eftersøgningen efter tidens bopladser ikke
har været grundig nok. Det er således påfaldende, at på nær "Enghaven" (nr. 3) og
Nysum (nr. 11) er ingen af fundstederne
systematisk afsøgt gennem flere år. Sammenholdes dette med at fundene hovedsageligt
er gjort omkring Ravnkilde og den midterste
del afVesthimmerland, hvor eftersøgningen
trods alt har været mest intens, skulle der
være al mulig grund til at tro, at der ved en
Fig. 3. Fintandede benoddefra jævnlig og målrettet rekognoscering langs
Himmerland. 3.1 fra Kongens åer og søer kan fremkomme flere fund- særTisted (fim dlisten nr. 4).
lig i områder, der er fundtomme i dag (se fig.
3.2jra Binderup A
5). Formentlig vil der også dukke regulære
(fund/iste.r1 nr. 5).
bopladser op.
Overvejelser om årsagerne til den lave fundfrekvens kan ikke føre os
videre, før der er gjort en kraftig indsats for at eftersøge nye fund.
J eg skal derfor gentage opfordringen til vore amatørarkæologer om at
holde øje med sporene efter vore ældste jægere og fiskere.
Fundliste

Fundlisten omfatter kun fund, der med stor sandsynlighed kan henføres til Brommekulturen eller Maglemosekulturen. På museernes maga-
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siner ligger desuden en del fund, som kan
stamme fra disse perioder, men som også
kendes fra andre perioder. Dette vil derfor
kræve nye afsøgninger af fundstederne og
efterfølgende arkæologiske udgravninger for
at fastslå disse fundpladsers datering.
Der anvendes følgende forkortelser:
NM: Nationalmuseets I afd.
VMÅ : Vesthimmerlands Museum,
Aars
VSM: Viborg Stifts Museum
ÅHM: Aalborg Historiske Museum
Senglacialtid
l. En skafttungepil af Brommetype. Fig. l.
Pilen er 9,0 cm lang og op til2,0 cm bred.
Vægt 11 g. Pilen er tilhugget ved skafttungen samt på kanten nær spidsen. Fundet Fig. 4. Fiskekrogfra Overlade
er et løsfund fra Myrhøj, Strandby sogn, Cfundlisten m: 9).
Gislum herred. (Privateje, registreret på
VMÅ under J. nr. 222.).
2. En Skafttungepil af Brommetype. Pilen er 10,5 cm lang og op til
3, 7 cm bred. Vægt 29 g. Pilen er tilhugget på begge sider af skafttungen.
Fundet er et løsfund fra Lundgård i Roum sogn, Rinds Herred, og
skænket til Viborg Stifts Museum af finderen i 1930. VSM 6340.
Magtemosetid
3. En mikrolit af lancetform. Fig. 2.1. Pilespidsen er 3,9 cm lang og
0,9 cm bred. Den er retoucheret på venstre sidekant, basis og den
nederste del af højre sidekant Typen svarer nærmest til Mathiassen
1948 nr. 79.
Fundet er et løsfund, gjort i "Enghaven" Farsø sogn, Gislum herred.
Privateje, registreret på VMÅ under J. nr. 221.
4. En fintandet benod. Fig. 3.1. 15 cm lang. Den er fundet i et engdrag i
Kongens Tisted sogn, Gislum herred. VMÅ A 921.

146

Mogens Hansen

5. En fintandet benod. Fig. 3.2. 17,5 cm lang. Den er fundet i forbindelse med oprensning af Binderup Å mellem Binderup og Kongens
Tisted sogne, Gislum herred. Den er indleveret til museet i 1950.
VMÅ A 811.
6. En mikrolit. Den er opsamlet i forbindelse med Mathiassens rekognoscering ved Lerkenfeld Å, ved Østrup i Vognsild sogn, Gislum
herred. Litt.: Mathiassen 1937 nr. 291 s. 32.
7. En tandet benod. Den er fundet i Astrup, Astrup sogn, Hindsted
herred, og skænket til ÅHM aflærer Christensen, Møldrup, Arden,
og Regnar Pedersen, Nysum i 1980. ÅHM J. nr. 217.
8. En mikro af lancetform. Fig. 2.3. Spidsen er afbrudt og kun basis er
bevaret. Den er retoucheret på den venstre langside. Den er bevaret i
en længde af 2,9 cm og er 1,0 cm bred. Pilespidsen er fundet af
Vestergaard-Nielsen i 1951 under udgravning af en lille stensat grav
uden gravgods. Pilespidsen fandtes i gravfylden. Graven stammer
fra F! ej sborg, Svendstru p, Flejsborg sogn, Aars herred. VMÅ A 828.
9. En fiskekrog af ben. Fig. 4. Den er 12,5 cm lang og forsynet med
et øje til fastbinding af linen. Den er indleveret til museet i 1957.
Den er fundet i Overlade sogn, Aars herred VMÅ A 902. Litt.:
Vestergaard-Nielsen 1957.
10. En fintandet benod. Indleveret til Nationalmuseet i 1935. Fundet er
gjort på Kongshøjgård, Ravnkilde sogn, Aars herred. NM A 36526.
Litt.: Mathiassen 1937 s. 118.

11. 4 mikrolitter.
19 b 2: Lancetmikrolit 3,4 cm lang og 0,9 cm bred. Den er retoucheret

287:
356:

781:

Disse

på venstre sidekant og den nederste del af højre sidekant
Svarer nærmest til Mathiassen 1948 nr. 79.
Lancetmikrolit 2,8 cm lang og 0,8 cm bred. Den er retoucheret
på venstre sidekant og basis. Svarer til Mathiassen 1948 nr. 78.
Mikrolit af rektangulær form. 3,1 cm lang og 0,6 cm bred.
Den er retoucheret på den ene langside og den ene kortside.
Mikrolit aftrapezform. 2,0 cm lang og 0,9 cm bred. Den har
lige basis mens den anden kortside er skrå. Den er retoucheret
på den venstre langside og de to kortsider.
mikrolitter er fundet af Regnar Pedersen, Nysum, på den
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samme mark i Nysum, Ravnkilde sogn, Aars herred. Regnar
Pedersens privatsamling.
12. 2 flade ravhængesmykker med boreornamentik Genstandene er
fundet og indleveret tilNationalmuseet i 1921 og 1922. De er fundet i
tørvejord i Guldager, Simested sogn, Rinds herred. NM A 31210 og
A 31443. Litt.: Mathiassen 1937 s. 118 og Mathiassen 1959 s. 190 og
fig. 3.1.
13. En mikrolit af trapezform. Fig. 2.2. Den er 2,9 cm lang og 0,7 cm
bred. Pilespidsen har lige basis, mens den anden kortside er skrå.
Den er retoucheret på de to kortsider. Mikrolitten er indleveret til
museet i 1940 sammen med 2 mikro flækker. Stykkerne er fundet ved
Lerkenfeld Å, Østerbølle sogn, Rinds herred. VMÅ A 712.
14. Et ravhængesmykke af afrundet, trekantet form. Ornamenteret med
zigzag-linier og linier med korte tværstreger samt frynseornamentik.
Smykket er fundet i Sejlflod sogn, Fieskum herred. NM A litt.: Acta
Arch. 1934 s. 147 fig. 4. og Mathiassen.

Noter
l) De nye undersøgelser ved Ertebølle er foretaget af lektor Søren H. Andersen,

Aarhus Universitet, og museumsinspektør Erik Johansen, Aalborg Historiske
Museum, i årene 1980-83.
2) Materialet til denne artikel er indsamlet i 1982-83 ved besøg på de i fundlisten nævnte
museer og privatsamlinger. De pågældende museumsinspektører takkes for tilladelse til at publicere fundene. En særlig tak skal rettes til for h. gdr. Regnar Pedersen,
Nysum, Aksel H. Christensen, Strandby og Monrad Stenberg, Farsø, der med stor
imødekommenhed har givet oplysninger om fundene fra deres privatsamlinger og
givet tilladelse til publiceringen.
Lektor Søren H. Andersen, Forhistorisk Institut, Moesgård, takkes for gode råd og
vejledning under udarbejdelsen af nærværende artikel.
3) Mathiassen 1937.
4) Mag. art. Anders Fischer, Fredningsstyrelsen, takkes for at have gjort mig opmærksom på dette fund.
5) Elsdyrgevirer stammer fra 2 lokaliteter i Vesthimmerland, begge i Vognsild sogn.
Da elsdyr kun har været meget sjældne gæster siden Brommekulturen, skal de sandsynligvis dateres til denne periode.
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6) Fra Simested å ved Ålestrup, Østerbølle sogn, stammer et kranie samt underkæbe

fra en urokse.
Fra Svoldrup Kær, Vognsild sogn, stammer et par hornstejle. Desuden opbevares 6
hornstejle, der synes at høre sammen parvis. Desværre er sidstnævnte uden oplysninger om fundsted . Skønt uroksen har levet i Jylland helt op ijernalderen, stammer
de fleste uroksefund frajægerstenalderen, men ingen af ovennævnte fund er dog sikkert daterede.
7) Mathiassen 1937. Siden dette arbejde er der sket en omvurdering af kulturudviklingen i Jylland i ældre stenalder, og begrebet "Gudenåkultur" er gledet ud. (Se Andersen og Sterum 1971 samt Rud 1979 under "Gudenåkulturen"). I stedet opdelesjægerstenalderen i Hamburgkultur 12000-10.500 f.Kr., Brommekultur 9700-9000 f.Kr.,
Maglemosekulturen 7500"6000 f.Kr., Kongemosekulturen 6000-5200 f.Kr. og
Ertebøllekulturen 5200-4200 f.Kr. Blandt disse kendes der endnu ikke fund fra
Hamburgkulturen og Kongemosekulturen i Himmerland.
8) Mathiassen 1937 s. 7. og Vestergaard-Nielsens Arkæologiske Dagbog d. 26.9. 1936
(i VMÅ's arkiv).
9) Vestergaard-Nielsens Arkæologiske Dagbog 3.12. 1940.
10) Se f.eks. Andersen 1980 s. 132.
11) Se Th. Mathiassen 1937 med kort over samtlige fund fra Jylland.
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Et levnedsløb
Af Valdemar Andersen
Jeg er født på et statshusmandsbrug i Aabybro d. 12. l. 1912. Den lille
gård var på tolv tønder land, og besætningen bestod af fem køer, to små
heste og nogle grise samt høns og duer. Min mor og far, der begge var
født i perioden omkring 1870, havde før deres ægteskab tjent på gårdene
i Biersted og Nørhalne og havde således i forvejen et godt.kendskab til
landbrug. Mit hjem, hvor der var ti søskende, hvorafjeg er nummer syv,
bestod af stuehus, der i vinkel var bygget sammen med stald og lade og
som i alt havde tre små stuer. Endvidere var der køkken, forgang og
bryggers med gruekedel. Alle toiletbesøg gik til kostalden, da et egentligt toilet ikke fandtes, hvilket det sjældent gjorde på landet i århundredets begyndelse. Der var selvsagt ingen børneværelser, så vi børn sov
sammen med mor og far i soveværelset, undtagen en enkelt af os, der
havde soveplads i en såkaldt foldbænk eller slagbænk. Jeg mindes, at vi
en overgang var fire børn i en seng, hvoraf den ene lå i fodenden tværs
over benene på vi andre. Sengens bund var af halm, fjedre kendte man
jo ikke dengang. Selv om halmen engang imellem blev fornyet, kunne
vi undertiden høre musene pusle under os, når vi lå i sengen. De tolv
tønder land kunne naturligvis ikke brødføde så stor en børneflok, hvoraf de ældste i min barndom ganske vist var ude at tjene på egnens gårde.
Så ud over landbruget måtte min far om vinteren lave børster, som han
drog ud i omegnen og solgte ved dørene. Om sommeren opkøbte han
høns og kyllinger, som blev slagtet og solgt på torvet i Aalborg. De tyve
kilometer fra Aabybro til Aalborg blev tilbagelagt med hestevogn, en
fjedervogn, hvorpå der var stablet en masse bure med de levende høns
og kyllinger. En af mine brødre og jeg var enkelte gange med på en sådan torvedag, hvor vi, der kun kendte landsbyen, faldt i forundring over
alt, hvad vi så. I forretningsvinduerne var udstillet ting, som vi ingen

150

Valdemar A ndersen

mulighed havde for at få del i. J eg husker svagt, at min farfar også drog til
Aalborg med fjerkræ, som han transporterede dertil fra Biersted på en
lille trækvogn med fire barnevognshjul under. Da far begyndte at køre
til Aalborg i hestevogn, tog han selvfølgelig også farfars fjerkræ med, så
den gamle slap for at trække den lange vej . Min farmor var en snurrig
gammel kone, der ikke lod sig gå på af noget. Hendes livsmod viste sig
bl. a. på mange måder, da de to flyttede til Aaby Hede, hvor de kom til at
bo i et gammelt hus, der faldt sammen om ørerne på dem. Ganske vist
byggede min far og en af svigersønnerne huset op igen, men da de ikke
havde særlige evner i den retning, blev resultatet noget makværk.
Min mors forældre var døde, indenjeg blev født. Mormor druknede, da
mor kun var fire år. Morfar, der var lille og pukkelrygget, levede som
omvandrende blikkenslager, loddede kedler og lignende for folk. Jeg
forstod på mor, at det havde været en kummerlig tilværelse. Mormor
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omkom, da hun en dag sammen med morfar var taget ud på fjorden for
at stange ål. Hun faldt udenbords, og da min morfar som sagt var lille og
vanskabt, havde han ingen mulighed for at hjælpe hende.
Jeg kan også huske den første verdenskrig, hvor far var indkaldt til
sikringsstyrkerne, så landbruget var overladt til mor og de største børn. I
det hele taget var far meget hjemmefra, da han foruden fjerkræ også
handlede med heste. Han var nærmest det, man kaldte en "krikpranger". Også derfor måtte vi børn i stor udstrækning udføre arbejdet i
marken, hvilket også gav sig udslag i resultatet. Heraf fulgte jo også, at
der ikke var megen tid til leg, men jeg var dog med i en indianerklub,
hvor vi rendte rundt i præstens plantage og skød med hjemmelavede
buer og havde fjer i hatten. Da min far var yderst påholdende med
penge, fik vi aldrig lov til at komme til forlystelser og lignende, bortset
fra Aaby Marked, hvor vi som regel fik en krone med. Den havde vi tjent
ved at luge roer for to øre pr. række. Indimellem lavede den stedlige
afholdsforening dilettantforestillinger, hvor der for børn var gratis
adgang til generalprøverne. Her var vi naturligvis med og morede os
godt. Jeg mindes endnu et marked, hvor min krone var opbrugt. Den
legendariske professor Labri skulle optræde med hvide mus, hvorfor
jeg gik rundt på markedspladsen for at finde far og bede om de ti øre, det
kostede at overvære forestillingen. Efter lang tids søgen fandtjeg ham
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da også, men et så "stort beløb" kunne ikke bevilges, så jeg måtte nøjes
med at høre Labris paradetale, hvilket da også var en oplevelse.
Min mor var meget overtroisk og tog varsler af snart sagt alle ting,
hvilket forståeligt nok gjorde os l;_> ørn noget ængstelige. N år vi var alene
hjemme om aftenen, kunne vi derfor høre lyde alle steder og følte
uhygge og ødelæggelse omkring os, indtil mor og far kom hjem. De
holdt ellers ikke megen selskabelighed, men når høsten var i hus, blev
nogle af naboerne dog inviteret til høstgilde i "den pæne stue", hvor der
var dækket fint op. Efter nutidig målestok var den ganske vist ikke særlig
flot, denne stue. Møblementet bestod såmænd kun af en sofa og et skab
med glasdør, hvori mor gemte det lidt finere porcelæn, der kun blev
brugt, når der var gæster. Desuden var der et bord og nogle få stole. Til
daglig måtte vi børn ikke komme derind, men til høstgilderne var vi
med og fornemmede den hyggestemning, der opstod, når mændene
sad og bakkede på deres lange piber, der på porcelænshovederne ofte
var smukt dekorerede med hjorte eller lignende.
Ligesom mine forældres sølvbryllup blev holdt under beskedne former
kun med den nærmeste familie, var min konfirp1ation heller ikke nogen
stor fest, men selv om gaverne og maden var yderst sparsom, syntes jeg
alligevel, at det var en god dag. Der var ovenikøbet skrevet en sang til
lejligheden, forfattet af min fars fætter, som vi kaldte "Fine Karl", fordi
han havde en guldtand og i det hele taget gerne ville være lidt finere end
andre.
Vort legetøj var selvfølgelig hjemmelavet. Jeg ejede en snitsav, med
hvilken jeg lavede forskelligt af trækasser, som jeg fik foræret af købmanden. Jeg kan også erindre, at jeg engang fik en ganske lille bil af en af
mine ældre søskende i fødselsdagsgave. Med den "steg jeg op på den
sociale rangstige" og legede, at jeg var doktoren eller dyrlægen, som så
at sige var de eneste bilister, vi kendte der på egnen dengang. Jeg gik i
søndagsskole og deltog som følge heraf i missionshusets juletræsfest,
ligesom jeg deltog i sommerudflugten, der kun gik nogle få kilometer
uden for byen. Vi mødte sådanne dage ved missionshuset og blev læsset
på hestevogne, der var stillet til rådighed af bønder, der tilhørte menigheden. En sådan tur var en stor oplevelse for os, der fik lov til at vifte
med små flag fra hestevognen og senere på turen fik sodavand. Så lidt
var virkeligt stort dengang.
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Skolen, som jeg gik i, var en fireklasses skole, som almindeligt var på
landet i tyverne og trediverne. I de to første klasser havde vi en lærerinde, som var meget sød og venlig mod os, men som ikke lærte os noget
som helst, hvorfor det var en stor omvæltning i tredie og fjerde klasse at
komme ind til læreren, der var af en helt anden skuffe. Hos ham var der
ikke langt til en lussing. ·særlig gik det ud over de arme hyrdedrenge, der
fra små kår i Aalborg blev sendt ud på gårdene for at tjene, samtidig med
at de skulle gå i skole. Da de i regelen fik en ny plads hvert år, kom de i
sagens natur let bagud med skolekundskaberne. Barske vilkår var det,
når disse drenge skulle op midt om natten for at passe gård og dyr,
senere måtte i skole og igen hjem på gårdene for at arbejde til sent ud på
aftenen. Der var ikke noget at sige til, at de ofte faldt i søvn i timerne på
skolen, hvilket naturligvis ikke blev tolereret. Også på et andet felt
havde læreren svært ved at skelne. Vi skulle kunne vore ting, men der
blev ikke taget hensyn til, om et barn havde nemt ved at lære eller ej.
Kunne man ikke sine lektier, var man doven, og så vankede der
lussinger.
Som fjortenårig kom jeg ud at tjene på en mindre gård. Frajanuar til
november fikjeg i løn foruden kost og logi den fyrstelige sum af90 kroner for en arbejdsdag fra seks morgen tillangt ud på aftenen. Senere var
jeg fæstet på andre gårde, hvor lønnen kunne ligge på omkring 500 kroner for et år. Frihed var der ikke meget af på gårdene dengang. Faktisk
havde jeg kun fri hveranden søndag eftermiddag. Men natten var vor
egen, og ofte tog vi unge til foreningsbal i Aabybro og nabobyerne. Når
vi tog ud til andre byer, skulle vi dog helst være flere i følge, da det ikke
var velset, hvis man som "fremmed" dansede med hjembyens piger.
Gjorde vi det alligevel, opstod der nemt slagsmål, somjeg dog i almindelighed søgte at holde mig udenfor. For at komme med til disse baller,
skulle vi selvfølgelig være medlem af den arrangerende forening,
hvilket forhold undertiden blev kontrolleret. Derfor var de fleste unge
medlem af en mængde foreninger. Det var således ikke ualmindeligt, at
man var såvel medlem af SocialdemokratiskVælgerforening som Venstres Ungdom, hvilket næppe ses mere.
På de fleste gårde var værelsesforholdene elendige. Ofte var tjenestefolkenes værelser indrettet i et hjørne af stalden eller vognhuset J eg var
en tid på en gård, hvor mit kammer kun var en ko bås, der var stænget fra
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med nogle brædder, og hvor vinduet var et almindeligt kohusvindue af
jern. Det var ikke usædvanligt, at rotter og mus tog del i sengevarmen,
ligesomjeg også har været ude for, at dynen var frosset fast til sengen,
når jeg skulle i seng om aftenen. Det var kummerlige forhold.
I tyverne og trediverne var økonomien i landbruget som nu ofte stram.
Engang var jeg på en gård, hvor de økonomiske forhold var sådanne, at
jeg måtte have hundrede kroner til gode, da jeg til novembersdag skulle
flytte. Af denne årsag komjeg ofte efter flytningen tilbage til gården for
at få et afdrag på fem-ti kroner af min løn. Det gjorde nu heller ikke så
meget, for på gården var der imidlertid kommet en ny pige, somjeg på
disse besøg lærte at kende. Efter endt soldatertid bliver hun min kone.
Jeg var soldat i kriseåret 1933, først i Viborg og siden i Tønder, men på
grund af den anden verdenskrig blev der aldrig tale om nogen genindkaldelse. Da krigen brød ud, var det årgangene til og med 1934, der blev
indkaldt, så jeg slap lige akkurat. Tonen var vel nok lidt barsk blandt
befalingsfolkene, men alligevel syntesjeg godt om soldatertiden som en
rar afveksling fra livet på gårdene.
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Min kone og jeg blev gift i 1934, og så begyndte en hård tid. I begyndelsen boede vi i Kaas, hvor der ikke var megen arbejde at få. Også dengang var dette område en arbejdsløshedsø. Der var kun mulighed for at
få arbejde i tre måneder i tørvesæsonen. Et akkordarbejde med tørvegravning gav omkring 30 kroner om ugen. Det forslog ikke langt. J eg var
medlem afLandarbejderforbundet, der senere blev slået sammen med
Dansk Arbejdsmands Forbund. Når jeg var arbejdsløs, fikjeg efter seks
karensdage 12 kroner pr. uge, hvoraf de 2 kroner gik til kontingent. Så
var sparsommelighed ikke blot en dyd, men også en nødvendighed. I
1935 fikjeg kørekort og kørte så rundt i Nordjylland og solgte tørv for en
lokal tørvehandler, der ejede en lille lastvogn. Daglønnen var 4 kroner
om vinteren og 6 kroner om sommeren, så det så jo ud til at skulle give
lidt mere. Men da sommeren kom og den "store" dagløn skulle til
udbetaling, var der pludselig ikke nok at lave. Derefter begyndte jeg i
mosen igen.
Man kunne- så vidtjeg husker- ikke få understøttelse i mere end højst
90 dage om året, hvorfor jeg gav mig til at lave børster, ligesom min far
havde gjort. Jeg cyklede rundt og solgte børsterne om dagen, mens de
med min kones hjælp blev lavet om aftenen. J eg var alligevel godt tilfreds, hvis jeg på en sådan dag havde tjent 4-5 kroner, som af mange i
disse år blev betragtet som en virkelig pæn dagløn. "Kan du sådan tjene
penge, skal I nok klare jer godt", sagde et medlem af familien anerkendende til mig efter min første daglange tur på cyklen med børster.
Sådan er der næppe mange, der ser på det i dag.
Det vil blive for omfattende at fortælle om alle de oplevelser, jeg havde
på disse ture rundt i hele Nordjylland. Men naturligvis blev dagen
afvekslende, når man på en dag nåede at besøge op mod 50 forskellige
hjem. Man levede og indrettede sig meget forskelligt. En ting var karakteristisk: N år j eg kom til en gård, hvor alt så ud til at være i orden, gårdspladsen var revet, murene hvidkalkede, maskinerne rengjorte, opstillet i
lige rækker o.s.v., var jeg tit udsat for en kold og afvisende holdning, ja
man kunne sådanne steder komme ud for, at der faldt bemærkninger
om, at en sådan omrejsende handlende nok i virkeligheden ikke gad
arbejde. De vidste ikke, at hvad hårdhed angik, var der næppe meget
andet arbejde, der kunne sammenlignes med sådan at køre rundt på
cykel med fuld oppakning. Andre steder, hvor man tilsyneladende ikke
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tog det så nøje med orden, hvor der var lidt rodet, mødte man som regel
folk af en helt anden venlig natur, der vankede ofte en kop kaffe, og det
var mit indtryk, at sådanne folk elskede og nød en snak med en
kræmmer som mig.
Nogle år senere flyttede vi til Gistrup ved Aalborg. Vi lånte nogle penge,
unægteligt ikke mange, men alligevel skulle vi stille med to-tre kautionister, selv om beløbet ikke oversteg 300 kroner. Jeg troede selv, at jeg
havde fået en lys ide, men konkurrencen viste sig hurtigt at være for stor.
Jeg købte en lille hest og en fjedervogn og begyndte at køre rundt for at
sælge fisk. Det viste sig at være den rene elendighed, bl. a. fordi det samtidigt var på den tid, hvor landmændene fik overvægtige grise tilbage fra
slagteriet, naturligvis uden betaling, hvorfor de tog rundt og solgte disse
svin for 35 øre pundet. Da jeg måtte tage 50 øre pundet for mine fisk, var
det selvsagt ikke nemt at overtale folk til at købe fisk i stedet for kød.
Pengefattighed var der jo.
I slutningen af trediverne solgte jeg på markedet i Aalborg såvel hest
som vogn. For hesten fikjeg 90 kroner. Når jeg ikke fik mere for den,
skyldtes det, at den var blevet halt af turene på landevejene. Vi flyttede
derefter til Aabybro, hvor jeg i Store Vildmose fik akkordarbejde med at
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planere. Jeg tjente her 65-70 kroner pr. uge. Desværre fortsatte dette
arbejde kun i kort tid, hvorefter jeg fik arbejde på Centralgården nogle
kilometer uden for Aabybro, ude i Vildmosen. Til hovedgården var tillagt 20 andre gårde, på den tid med mange kvier på hver gård. Med en
timeløn på 80 øre tjente jeg 48 kroner om ugen, da det dengang ikke var
ualmindeligt med en arbejdsdag på 10 timer. På gården var der, da det
var et statsbrug, foruden vi 20 daglejere samtidigt 70 elever. En del af mit
arbejde bestod i at være reservefodermester, når en af fodereleverne
havde fri eller var syg. Hvis jeg ydermere arbejdede på en søndag, fikjeg
15 kroner for sådan en dag, hvilket bl. a. vakte misundelse hos en landbrugselev, der sagde til mig: "Det er jo bare penge, de forærer dig, for du
vil vel ikke bilde nogen ind, at du kan tjene 15 kroner på en dag"?
I disse år foregik der også et temmelig omfattende vejbygningsarbejde i
Store Vildmose. Det var et stort slid, især når vejbygningsmaterialerne
skulle læsses på tipvogne. Lønnen lå på omkring 70 kroner pr. uge. Da
så krigen kom i 1940, og det blev småt med udenlandsk brændsel, fikjeg
job som skifteholdsarbejder ved tørvefabrikationen, som så igen blev
rentabel, specielt arbejdede jeg ved de nye, store tørveæltemaskiner,
som kom frem på markedet i disse år.
På denne tid byggede vi hus i Aabybro. Det var et af de såkaldte
"arbejderhuse", der kunne bygges med statslån. I alt kostede huset, når
jeg selv hjalp lidt med ved udgravning og lignende, 10.000 kroner med
grund. Selv om det ikke lyder af meget i vore dage, var det alligevel en
betragtelig udgift, når indtægten blev taget i betragtning. Der skulle
arbejdes mere end 8 daglige timer for at holde den nødvendige indtægt
hj emme til financiering aflånet på huset. J eg har senere ofte tænkt på, at
hvis jeg stod med det beløb, det koster at købe bare et hus i dag, så
kunne jeg i slutningen af trediverne have bygget en hellandsby på 50-60
huse. Det fortæller lidt om udviklingen.
På denne tid var aftalerne i øvrigt således, at hvis et entreprenørfirma fik
f. eks. et vejarbejde, var det en betingelse, at arbejdet i de enkelte kommuner blev overladt tillokale folk. Firmaet kunne således ikke lade de
samme folk følge og udføre arbejdet "vejen igennem". Vi blev derfor
ofte arbejdsløse, selv om arbejdet både var udført tilfredsstillende og
iøvrigt skulle fortsætte.
Under krigen var jeg nødsaget til i en periode at arbejde på flyvepladsen
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ved Aalborg. Familien skulle leve, og da der ikke var flere kontroldage
tilbage, var der simpelthen ikke andet arbejde at få, men da jeg ikke var
særlig begejstret for at arbejde for tyskerne, søgte jeg gennem avisen nye
jobs. Herigennem kom jeg til at rejse til købmænd og lignende for et
københavnsk isenkramfirma. Men det viste sig nu at være et noget tvivlsomt firma, som sendte mig ud med fine prøver, men senere til købmændene leverede varer af langt ringere kvalitet, end prøverne viste.
Jeg løb derfor ikke så underligt ind i en mængde ubehageligheder, når
jeg anden gang kom på besøg hos de firmaer, som var blevet taget ved
næsen. Senere gik firmaet da også fallit, og jeg gik glip af mit tilgodehavende.
Min yngre broder var imidlertid begyndt en fabrikation afbarherpensler
og andre børstevarer i stor stil. J eg kom ind her, og det blev min opgave
at afsætte varerne til grossister og store varehuse i København og andre
store byer. Imellem disse salgsture tog jeg ud til gårdene på egnen og
opkøbte hestehår til fremstillingen. Denne fabrikation gik nogenlunde
uden de store fortjenester, men da krigen var slut og kommet lidt på
afstand, og de engelske varer bl. a. kom tillande t, kunne vi ikke længere
være med i konkurrencen, og fabrikationen blev indstillet.
I 1946 solgte vi så vort dejlige hus i Aabybro, hvilket jeg mange gange
senere har fortrudt. Vi flyttede så til Kærby ved Aalborg, hvor vi boede i
et langt ringere hus med tre små lejligheder. Men da vi jo var vant til det
nye hus i Aabybro, kunne vi ikke falde til i Kærby. Vi solgte huset igen
og overtog en mindre rulleforretning i Christiansgade i Aalborg. Til
forretningen var der en lille toværelses lejlighed. Det var et hårdt slid, og
samtidigt virkede det, som om der var kommet uro i blodet, så vi solgte
rulleforretningen igen og købte en lille grøntforretning i Istedgade i
Aalborg. Bortset fra salget af huset i Aabybro, er denne flytning det
dummeste, jeg i min tilværelse har foretaget mig. Familien var efterhånden udvidet med fire sønner, men hele lejligheden bestod kun af et
værelse og et lille køkken, hvorfor børnene måtte sove på klapsenge i
selve butikken, når de skulle i seng. V ærten i opgangen var samtidigt vel
nok Aalborgs vanskeligste af slagsen, intet kunne gøres godt nok, og
·.intet måtte vi, og slet ikke børnene, foretage os. Gården til huset var
meget uhygiejnisk med rotter og mus som naturlige følgesvende. Derfor solgte vi forretningen igen efter kort tid og skulle jo så finde noget nyt
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at bo i. Men det var ikke så let, fordi vi dennegang var nødsaget til at
finde et sted, hvor vi kunne leje os ind. Imidlertid var der i Aalborg på
den tid en regel, der sagde, at man ikke kunne leje en lejlighed i kommunen, dersom man ikke havde boet i byen i mindst to år. Man kunne
købe hus eller forretning med lejlighed, hvis man havde mulighed for
det, men leje kunne man ikke. Vores tid i Kærby talte ikke med, da
denne bydel hørte ind under Hasseris kommune.
Som bedste nødløsning købte vi så en have i havekolonien Strøybergsminde i Aalborgs vestby, tæt ved Mølholm og cementfabrikken "Norden". Hele herligheden bestod af et lille træhus med have tilliggende.
Her boede vi så seks mennesker i to somre og en vinter, som til alt held
for os var meget mild det år. Jeg var arbejdsløs i en stor del af denne
periode og husker, at jeg bl. a. måtte gå den tunge gang med vort
radioapparat og sælge det til fordel for nogle fødevarer, som der var
mere brug for. I den hensigt at få arbejde stillede jeg hver morgen i to-tre
måneder ved porten til "N orden" for at få chancen for at komme indenfor, ligesomjeg også søgte arbejde mange andre steder. Omsider en dag
fikjeg arbejde på "Norden", angiveligt med den begrundelse, at jeg så
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trofast havde stillet ved porten hver morgen. Her var jeg nu i 2~ år med
en ugeløn på omkring 100 kroner. Arbejdet var hårdt, men det var en
god tid alligevel, fordi man følte, at ens arbejde blev respekteret og
værdsat. I 1949 var vi blevet boligberettiget i Aalborg kommune og fik
ret hurtigt en lejlighed i andelsboligforeningen "Himmerland", i Otte
Ruds Gade, hvor vi stadig bor og er glade for at bo. De første år lå huslejen på omkring 90 kroner om måneden, varme iberegnet.
Min yngre broder var ligeledes flyttet fra Aabybro til Aalborg, hvor han
hurtigt etablerede sig med en forretning, handelsmand som han var og
er med hjerte og sjæl. Forretningen fik navnet "Tøj depotet" og eksisterer stadig, ganske vist under en ny adresse. Oprindeligt lå den i Ryesgade
og handlede fortrinsvis med militærtøj fra forskellige overskudslagre.
F or at få del i handelen købte j eg derfor en gammel F ordbil, model1926,
min første selvstændige vogn, men heller ikke efter den tids forhold
noget "dollargrin". Den var udstyret med pedaler i stedet for gearstang,
hvilket man jo blot skulle vænne sig til. Men et flot syn var denne
veteranmodel nu ligegodt. En af de første dage ,jeg havde den, havde j eg
lovet stort set alle gadens børn en køretur, men skæbnen ville imidlertid, at bæstet ikke ville starte, så i stedet skubbede børnene mig rundt i
kvarteret, uden at der kom anden tur ud af det. Men de fik senere
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revanche, børnene. I denne bil drog j eg rundt i Nordjylland atter engang
og solgte på gårdene, og hvor der nu ellers var mulighed. Min kone sad
hjemme i lejligheden - og senere i et rum i kælderen til opgangen, vi
boede i -og syede og reparerede tøj til forretningen i Ryesgade, så tØjet
kunne bruges til arbejds brug. Senere komjeg til at hjælpe til i forretningen, nærmest ved en tilfældighed, men det blev ikke desto mindre til25
år dette sted. Herved kom der stadighed over tilværelsen, og man kan sige, at det føltes lidt, som om eventyret nu var slut.
J eg er nu pensioneret, og så er indkomsten jo ikke så stor, men vi klarer
os dog ganske pænt.
Til slut vil jeg gerne kort nævne mine fritidsinteresser. I 23 år var jeg
medlem af "Bethesdas" sangkor under ledelse af organist Verner Christensen fra Markus kirke. Denne tid ser jeg tilbage på·med meget stor
glæde. Min kone og jeg har ligeledes i mange år jævnligt deltaget i
møderne i "Bethesda". En tid var jeg medlem af menighedsrådet i det
dengang nyoprettede V esterkær Sogn, fra midten af 1960-erne. J eg har
altid holdt meget af børn, hvorfor jeg- også i pagt med min interesse for
det kirkelige arbejde - har holdt søndagsskole .i 28 år, først på Hobrovejens skole i Aalborg, senere på Ryesgade skole og sidst i Vesterkær
kirke. Denne beskæftigelse gav naturligvis kontakt til en masse rare
børn, hvilketjeg stadig mærker, når jeg ikke så sjældent møder nogle af
dem. I dag er jeg holdt op med søndagsskolearbejdet, da jeg ikke synes,
jeg længere har kræfter til det.
Selv fik vi som tidligere nævnt fire sønner, som alle er gift og sidder i
gode stillinger, mange børnebørn og endog oldebørn er det blevet til
samt naturligvis vore fire søde svigerdøtre. Så vi har virkelig.noget at
glæde os over på vore gamle dage. Vores indtægt er som sagt beskeden
nu, men alligevel er der himmelvid forskel på tilstandene nu og i trediverne, hvor vi skulle etablere os. Desværre synes det ikke, som om der
er blevet mere tilfredshed i samfundet, selv om vi materielt har fået det
langt bedre i den periode, jeg har gennemlevet. Man havde lige så nemt
tillatter og sang i de fattige tredivere, som man har nu, og jeg tvivler på,
at selv om vor levestandard blev yderligere fordoblet, at folk ville blive
mere tilfredse og lykkelige af den grund.
Min konklusion skal derfor være den, at lykke nok ikke er noget, man
kan købe for penge.

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1983-1984.
Ved bibliotekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske Landsbibliotek.
Fortegnelsen, afsluttet september 1984, omfatter litteratur, som er udkommet i 19831984, suppleret med enkelte titler fra tidligere år.
Artikler i Fra Himmerland og Kjær Herred er ikke medtaget. Periodis.ke publikationer
medtages kun første gang, de udkommer.
Det Nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelse om manglende titler.

Himmerland og Kjær Herred i almindelighed.
Alternative energisystemer. Oplæg fra symposium om produktion af alternative energisystemer og øget nordisk selvforsyning. Red.: Per Alex Sørensen. Nordisk Sommeruniversitet, 1983. 208 sider, illustreret. (S. 101-114: Om Nordjylland).
Barn af Himmerland. Red.: Martin Ejerring m.fl. Lions Clubber i Himmerland, 1983.
Bind 3 (207 sider), illustreret.
Barn af Vendsyssel. Vendelboere fortæller erindringer fra deres barndom i Vendsyssel.
Red.: Elmer Dalsgaard m.fl. Lions Clubber i Vendsyssel, 1983. Bind 4 (180 sider),
illustreret.
Benzon, Gorm: Sagnenes Danmark. Aarsleff & Friis (Fxp), 1983. Bind l (Jylland nord for
Limfjorden, Mors og Læsø. 213 sider), illustreret + 8 tavler.
Breuning Madsen, Henrik: Himmerlands jordbundsforhold. Udgivet af Det Kongelige
Danske Geografiske Selskab. C.A. Reitzel, 1983. 329 sider, illustreret + 4 tavler.
(Folia Geographica Danica, 16). (Doktordisputats).
Brix, Hans: Tungmetaller i Limfjorden. Limfjordskomiteen, 1984. Bind 1-6 (136+144+
141+140+128+138 sider), illustreret.
Broby-Johansen, R.: Med Broby i Nørrejylland. Mors, Salling og Himmerland. Hamlet,
1984. 93 sider, illustreret. (Kunstvejviser).
Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. 5. udgave. Danmarks Naturfredningsforening, 1983. 405 sider, illustreret.
Dahl, P.: Ud at cykle i Nordjylland. Høst, 1984. 96 sider, illustreret.
Danmarks Kommunistiske Parti. Nordjysk Distrikt. Freds- og Solidaritetsudvalget:
Nato-base Nordjylland. Forsvar eller galskab? 1983. 31 sider, illustreret.
Det Danske Spejderkorps. 7. Aalborg Skjoldungerne: 40 års jubilæum. Nørrejydske Division 1944-1984. 1984. 16 sider, illustreret.
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Dybbro, Tommy: Fuglelokaliteter i Nordjyllands Amt. Resultaterne afDOFs lokalitets-

registrering. Af Tommy Dybbro og Torben Nielsen. Dansk Ornitologisk Forening,
1983. 111 sider, illustreret.
Erhvervsstrukturens udvikling i Danmark 1901-1976. Tabelværk. Af Lars Bugge Andetsen
m.fl. GeoRuc, 1983. Bind 1-2 (97+215 sider). (Bd. 2, s. 133-140: Aalborg Amt).
Hove, Th. Th.:Tørvegravning i Danmark. Fra håndgravning til moseindustri. Udvikling
og vilkår. Poul Kristensen, 1983. 202 sider, illustreret.
Hvass, Henrik: Kadrejertegneren Johannes Klysner. Af Henrik Hvass og Ib Simonsen.
Limfjordsinuseet, 1984. 51 sider, illustreret. (Limfjordsmuseets Småskrifter, 4).
Hvor små kan skoler blive? Vurderinger og synspunkter. Red.: Kurt Frandsen. Danmarks
Skolelederforening (Kroghs Skolehåndbog), 1983. 94 sider, illustreret. (Temahæfte).
(S. 57-65: Om Nørholm og Vårst).
Jensen, Lars Eskild: Danske skovdistrikter 1984. 13. udgave. Danske Forstkandidaters
Forening, 1984. 399 sider, illustreret + bilag.
Kristensen, Poul Erik: Musikvejviser for Nordjyllands Amt. Af Poul Erik Kristensen og
Kirsten Kromann Mortensen. Danmarks Biblioteksskole. Aalborg, 1983. 96 sider+ 5
bilag. (Hovedopgave).
Kunsthåndværk og fotografi i Nordjyffand. Red.: Hanne Pedersen. Hjørring Kustmuseum, 1983. 27 sider, illustreret.
Kvistgård, Morten: Brændselsbesparelser og privatøkonomi i Nordjylland. En vurdering
af privatøkonomien som barriere for gennemførelse af samfundsøkonomisk rentable
brændsels besparelser. Udgivet af Aalborg Universitetscenter. Aalborg Universitetsforlag, 1983. 80 sider, illustreret. (Serie om Energi, 13).
Lenschou-Teglers, Steffen: Nordjylland. (Måneds-Børsen, 1983: 5, s. 67-74). (Om industriog erhvervsliv).
.
Lund, Henrik: Når ELSAM planlægger. Aalborg, Brønderslev... brikker i spillet.
Af Henrik Lunn og Poul Bundgaard. OOA-Aalborg, 1983. 110 sider, illustreret.
Lyngby-Jepsen, Hans: Her i byen. Nordjyske billeder. Gyldendal, 1983. 178 sider.
Museer i Nordjylland '84. Red.: Karsten Ohrt. Museumsrådet for Nordjyllands Amt,
1984. 12 sider, illustreret.
Mølbje"rg, Hans: Nordenfjords. Ny udgave. Centrum (DBK), 1983. 86 sider, illustreret.
(Org. 1979):
Møffer, Jørgen: Arbejderbevægelse og lokalpolitik Opposition eller samarbejde?
AfJørgen Møller & Jens Chr. Tonboe. Aalborg Universitetsforlag, 1983. 285 sider, illustreret. (Serie om Offentlig Planlægning, 16). (S. 269-280: Forbundsafdelingsgrænser i
Nordjylland).
Nielsen, Karl: Omkring,Bjørnsholm. Træk afRanum-egnens historie fra ca. 1750 till848.
Krejl, 1984. 167. sider, illustreret.
Nielsen, Kjeld: Beskæftigelse, produktion, energi. En erhvervsstrukturel og teknologisk
analyse af beskæftigelsesmuligheder i Nordjylland. Aalborg Universitetsforlag, 1983.
179 sider. (Serie om Energi, 2: Energi og Beskæftigelse i Nordjylland).
Nordjyffand 1958-83. Red.komite: Michael Basballe m.fl. Nordjyllands Erhvervsråd,
10!!3. 172 sider, illustreret.
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Ovesen, Helge: Vendsyssel før og nu. Aschehoug, 1983. 60 sider, illustreret.
Pedersen, Knud Erik: Lystgården. Gyldendal, 1984. 282 sider. (Fra "Skarring", fiktivt sted i
N ordvesthimmerland).
Post, Anders Høegh: Mariager Fjord er en stor naturoplevelse. (Danmarks Havne fra
Luften). (Båd nyt, 1983: 10, s. 37-40).
Post, Anders Høegh: Selv "Havnelodsen" har overset nogle af disse hyggelige småhavne.
(Bådnyt, 1983: 7, s. 45-48). (Om byer på Nordjyllands østkyst).
Prentow Knud: Grøn vejviser for Nordjylland. Danmarks Naturfredningsforenings
Samråd for Nordjyllands Amt, 1983. 15 sider.
Qvistot:ff, Helge V.: Rold Skov, Rebild Bakker. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1983. 42 sider,
illustreret
Rind Christensen, Poul: Teorier om den regionale produktionsstruktur. Med særligt
henblik på analyser i Nordjylland. Arbejdsnotat 2. udg. 2. opl. Århus Universitet.
Geografisk Institut, 1983. 92 sider, illustreret.
Slægten Glerupfra Aars og Havbro Sogne. Anetavle for samt efterkommere efter ægteparret Christian Pedersen (G le ru p), 1819-1887, og Karen Kirstine Sørensdatter, 1823-1879.
Gårdfolk i Stanstrup i Aars Sogn 1844-1856, og derpågårdfolk i Jelstrup i Havbro Sogn.
Slægtsarkivet, 1983. 302 sider, illustreret+ 4 tavler.
Svane, Siegfred: Aalborg Amt. (S.S.: Danske helligkilder og lægedomskilder. 1984,
s. 162-174).
Søholm, Ejgil: Historien om en dreng- Esben fra Skarring. (Udkanter midt i verden. 1983,
s. 12-19). (Interview med Knud Erik Pedersen).
Vang Hansen, Jesper: Nordjylland (Region I). (Årsskrift for Frihedsmuseets Venner. 1984
(Industrisabotagen under Besættelsen i tal og kommentarer), side 18-25).
Vendsyssel-sange. Red.: Arne Mathiasen. Udgivet af Vendsyssel-Gildet. Dafolo, 1983.
40 sider, illustreret.
Vesthimmerlands Bagerlaug 75 år 1908-10. august-1983. 15 sider, illustreret.
Weitze, H J..· Vendsyssel- havfødt og sandblæst. Geografforlage t, 1984. 53 sider, illustreret.
Wiirtz Sørensen, Jørgen: Bondeoprør i Danmark 1438-1441. Landbohistorisk Selskab,
1983. 159 sider, illustreret.
Aalborg Tekniske Skole. GrafD: Nordjylland under Besættelsen. 1983. 17 sider, illustreret.

Amtskommunale publikationer.
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger:
Afstrømningsmålinger i Nordjyllands Amtskommune 1982: Tillæg. Udført for Amtskommunen af Det Danske Hedeselskab. Hydrometriske Undersøgelser. 1984.
83 sider.
Byomdannelse. Af Kjeld Malthas Tegnestue. Nordjyllands Amtskommune.
Amtsarkitektkontoret/Planlægningskontoret, 1983. 59 sider, illustreret. (Regionplan Nordjylland. Arbejdsrapport, 4).
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Detailhandelen i 5 nordjyske kommuner. Nordjyllands Amtskommune. Teknisk Forvaltning. Amtsarkitektkontoret, 1983. 74 sider, illustreret. (Regionplan Nordjylland. Arbejdsrapport, 2).
Effekten af en spildevandsudledning på ålegræssets epi.fYtbelægning. Af Lars Bo
Markussen, Flemming Juul og Jørn Bo Larsen. Nordjyllands Amtskommune.
Amtsvandvæsenet, 1979. 13 sider, illustreret. (Miljøprojekter i Nordjyllands Amt,
1979: 1).
Foreløbig vurdering af vandindvindingsmuligheder. Bedømmelse af vandværker.
Løgstør Kommune og Amtsvandvæsenet Nordjylland (amtskommune).
Fælleskommunalt Miljøudvalg, 1983. 99 sider, illustreret. (Vandforsyningsplan.
Delrapport, 2: 14).
Fritidssejlads. Registrering af fritidshavne ved Skagerak, Kattegat og Mariager Fjord.
Nordjyllands Amtskommune. Teknisk Forvaltning, 1983. 18 sider, illustreret.
Kilder i Lindenborg A dalen. Af Jens Brenner Larsen m.fl. Nordjyllands Amtskommune. Amtsvandvæsenet, 1982. 39 sider+ 6 tavler. (Miljøprojekter i Nordjyllands
Amtskommune, 1982: 1).
Korteksempeljordet nordjyske landskab. Nordjyllands Amtskommune/Fredningsstyrelsen, 1982. 14 sider, illustreret.
Miljøprojekter Søkartering III: Vegetationsbeskrivelse af 6 søer: Råbjerg Sø, Råbjerg
Mile Sø, Nørlev Sø, Poulstrup Sø, Hornum Sø, Lille Sø ... Nordjylland (amtskommune). Teknisk Forvaltning. Amtsvandvæsenet, 1983. 105 sider.
Miljøteknisk undersøgelse af områder til placering af særligtforurenende virksomheder.
Cowiconsult/N ordjyllands Amtskommune. Teknisk Forvaltning. Amtsvandvæsenet. 1983. 180 sider, illustreret + 5 tavter + 30 kort.
Naturfredningsloven §43-vand/øb. N Ordjyllands Amtskommune. Teknisk Forvaltning.
Amtsfredningskontoret, 1983. 8 sider, illustreret+ 88 kort. (Fredningsplanlægning/
Nordjyllands Amtskommune).
Den nordjyske detailhandel i 1982 og 1987. Arbejdsmarkedsnævnet for Nordjyllands
Amtskommune, 1983. 45 sider.
Oversigt over dyrkningsjordens kemi og biologi i relation til udsprøjtning af spildevand.
Af Hans Henrik Jørgensen. Nordjyllands Amtskommune. Teknisk Forvaltning.
Amtsvandvæsenet, 1980. 55 sider, illustreret. (Miljøprojekter i Nordjyllands Amtskommune, 1980: 4).
Projekt Landsbyenergi. 1982. 14 sider. (Om V. Hjermitslev, Try, Vegger og
St. Brøndum).
Recipientundersøgelse i LimfJorden, ud for Superfos AIS, Nørresundby. Udarbejdet af
Anne Lisbeth Nielsen m.fl. Nordjyllands Amtskommune. Amtsvandvæsenet,
1978. 33 sider, illustreret. (Miljøprojekter i Nordjyllands Amt, 1978: 2).
Recipientundersøgelse i Risgårde Bredning, LimfJorden, udfor Stistrup Rensningsanlæg.
Udarbejdet af Anne Lisbeth Nielsen. Nordjyllands Amtskommune. Amtsvand væsenet, 1978. 43 sider, illustreret. (Miljøprojekter i Nordjyllands Amt, 1978 : 1).
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Regionplanlægning i Nor4Jyl/ands Amt. Nordjyllands Amtskommune. Planlægningskontoret, 1982-1983. Bind 11 a. (Rettelser til redegørelse. 1982. 46 sider) + Bind 12
(Regionplan 1980-92. 1982. 101 sider + l kort) + Bind 13 (Regionplanredegørelse
1983. 1983. 71 sider).
RJMO-modellen. Resultater for Nordjyllands Amtskommune 1979-82. Af Michael
Soetmann. Nordjyllands Amtskommune. Planlægningskontoret, 1981. 89 sider.
(Regionplan Nordjylland. Arbejdsrapport, 1).
Spildevandets indvirkning på væksten af blåmusling, Mytilus edule. Af Lars Bo
Markussen m.fl. Nordjyllands Amtskommune. Amtsvandvæsenet, 1979. 67 sider,
illustreret. (Miljøprojekter i Nordjyllands Amt, 1979: 3).
Synkronmålinger i Dybvad A 1982. Udført for Nordjyllands Amtskommune.
Amtsvandvæsenet Det Danske Hedeselskab. Hydrometriske Undersøgelser, 1983.
17 sider, illustreret.
Synkronmålinger i Halkær A 1982. Udført for Nordjyllands Amtskommune.
Amtsvandvæsenet DetDanske Hedeselskab. Hydrometriske Undersøgelser, 1983.
21 sider, illustreret.
Synkronmålinger i Simested A 1982. Udført for Nordjyllands Amtskommune.
Amtsvandvæsenet Det Danske Hedeselskab. Hydrometriske Undersøgelser, 1983.
19 sider, illustreret.
Tungmetalundersøgelser i farvandene omkring Nordjylland. Nordjyllands Amtskommune. Tekn~sk Forvaltning. Amtsvandvæsenet, 1984. Forskellig paginering.
(Miljøprojekter i Nordjyllands Amt, 1984: 3).
Udledning afspildevand, som alene indeholderorganiske stoffer og næringssalte på jord.
Herunder specielt vurdering afudsprøjtningsarealerne for Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Langholt. Af Hans Henrik Jørgensen. Nordjyllands Amtskommune. Amtsvandvæsenet, 1980. 91 sider+ l kort. (Miljøprojekter i Nordjyllands Amt, 1980: 3).
Undersøgelse af de kystnære områder mellem Skagen og Mariager Fjord, 1982. Af John
Nordqvist m.fl. Udført afVandkvalitetsinstituttet (VKI). Nordjyllands Amtskommune. Teknisk Forvaltning. Amtsvandvæsenet, 1983. 85 sider, illustreret.
(Miljøprojekter i Nordjyllands Amt, 1983: 1).
Voer A vandsystem l. etape. Andet års statusrapport Nordjyllands Amtskommune,
1983. 15 sider + l kort.
03. Undervisning og kultur:
Erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i Nordjyllands Amt 1981-94. Nordjyllands Amtskommune. Planlægningskontoret, 1983. 19 sider, illustreret. (Regionplan Nordjylland. Arbejdsrapport, 3).
Industribeskæftigelsen i Nordjyllands Amtskommune i 1982 og denforventede beskæftigelse i 1987. Nordjyllands Amt. Arbejdsmarkedsnævnet, 1983. 47 sider.
Kvartalsvis statistik om det nordjyske arbejdsmarked. Nordjyllands Amtskommune.
Arbejdsmarkedsnævnet, 1983-.
Notat vedrørende udbygningsplanlægning på erhvervsskoleområdet. Nordjyllands
Amtskommune. Undervisnings- og Kulturforvaltningen, 1981. 38 sider.
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Revideret plan for den prøveforberedende enke/ifagsundervisning for voksne. Nordjylland (amtskommune). Undervisnings- og Kulturforvaltningen, 1984. 227 sider.
Statusopgørelse over jobskabelsesordningens hidtidige forløb i Nordjylland. Nordjyllands Amtskommune. Arbejdsmarkedsnævnet, 1983-.
Udbygningsplan for specialundervisningen for voksne. Nordjyllands Amtskommune.
Undervisnings- og Kulturforvaltningen, 1982. 61 sider.
05. Social- og sundhedsvæsen:
Alternatives kitsertil revideret sygehusp/an. Nordjylland (amtskommune). Sygehusforvaltningen. Planlægningsafdelingen, 1984. 26 sider.
Koordinerende special- og socialpædagogiske tilbud til småbørn med vidtgående
handicap. Nordjyllands Amtskommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, 1982.
69 sider + 7 bilag.
Revideret sygehusplan 1981/92. Nordjylland (amtskommune), 1981. 154 sider.
Sammendrag af udkast til revideret sygehusplan 1985-96fordet somatiske sygehusvæsen.
Nordjylland (amtskommune). Sygehusforvaltningen. Planlægningsafdelingen,
1984. 13 sider.
Social- og sundhedsplaner 1984-88. Politisk sammenfatningsdeL Nordjylland.(amtskommune), 1984. 21 sider.
Udkast til revideret sygehusplan 1985-96 for det somatiske sygehusvæsen. Nordjylland
(amtskommune). Sygehusforvaltningen. Planlægningsafdelingen, 1984. 57 sider.

Enkelte lokaliteter
Als
Kattegat er som et akvarie uden pumpe. Interview med Jes W e sted m.fl. (Dansk Fiskeri
Tidende, 1983: 29 s. l+ 8-9). (Om Øster Hurup Strand).
Urup, Johs. og Henning Lauritzen: Als og Omegns Jagtforenings 50-års jubilæum 19331983. 1983. 29 sider, illustreret.
Biersted
Nordisk Slægtsforskning: En slægt Larsen fra Biersted Sogn (Kær Herred). Om Lars
Larsen (selvejer) født 1838, og hustru, deres forfædre og efterkommmere. 1983.
266 sider, illustreret.
Blære
Hasse/green, Egon og Erik Johansen: Sandflugtens velsignelser. (Skalk, 1984: l, s. 8-11).
(Om udgravning i Blære).
Farsø
Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Niels Jespersen, gårdejer i
Ebdrupgård, Farsø Sogn, født 1806, samt Ebdrupgårds historie. Ajourført. 1981.
271 sider + 23 tavler.
Gudum
Stenwei, J. M og AdoifSanner Nielsen: Originaler i Gudumholm.- Kirkesyn & series
pastorum. Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune (Juno), 1984. 60 sider,
illustreret.
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Gunderup
Juul, Børge R.: Skattefundet fra Lundbykrat (Festskrift til Jørgen Sømod 1944.
24. maj 1984. 1984, s. 119-120).
Hadsund
Lokalhistorie i Hadsund Kommune. 1982-. Årg. l-.
Hals
Bergh, Ole: 100 år over Hals Barre. Aalborg Havn, 1983. 56 sider, illustreret.
Jensen, A. M: Kirkeskibene. Hals Kirke, 1983. 8 sider, illustreret.
Nørrung, Per: Hals Produktionsskole. En beskrivelse og vurdering af et arbejdsløshedsprojekt. ALFUFF, 1983. 96 sider.
Hasseris
Grundejeiforeningen Hasseris Villakvarter: Hasseris- en bevaringsværdig bydel. 1983.
20 sider, illustreret.
Hobro
Andersen, Harald: Ringborgens alder. (Skalk, 1984: 2, s. 15). (Om datering af Fyrkat).
Ejlersen, Torben: Slags Bro genopstillet ved Fyrkat. (Nyt fra Nationalmuseet, 1983:
21, s. 20).
Morel/ Jørgensen, H.: Hobro kirke. 1982. (Folder).
Nye veje i folkeskolen. 2. delrapport vedr. praktisk betonet undervisning i 8. kl. og 9.
klassetrin skoleåret 1982-83. Hobro Komm·une. Undervisnings- og Kulturforvaltningen, 1984. 15 sider, illustreret + 2 bilag.
Thygesen, Jens K.: Her får unge ledige en ny chance. (Dansk Ungdom og Idræt, 1982:
34, s. 8-9 + 16). (Interview med ErikØrskov om Hobro Produktionshøjskole).
Hvorup
Trudslev, Evald: Kummerows Minde. Sundby-Hvorup Kommunekontor. SundbyHvorup Sognehistoriske Forening, 1984. 16 sider, illustreret.
Nibe
Energiministeriet og Elværkernes Vindkrajtprogram: Nibe møllerne. DEFU, 1980.
l3 sider, illustreret.
Nibe Kommune: Oplæg til debat om fremtiden i Nibe Kommune. 1982. 20 sider, illustreret.
Nørresundby
Nørresundbys historie 1850-1970. Red.: Johs. E. Tang Kristensen m.fl. Nørresundby
Byhistoriske Såm1ing/ Asbjørh Hansens Boghandel, 1983. 440 sider, illustreret.
Tang Kristensen, Johs. E.: Rotaryklubben Stigsborg, Nørresundby 1967-1980. 1980.
11 sider.
Ran um
Hansen, Skjold: R. S.- blå bog. Personale ved Ran u m Statsseminarium gennem 60 år
og nutidstræk fra seminariets og øvelsesskolens historie til foråret 1984. Eget forlag,
1984. 56 sider, illustreret.
Rold
Brink Christensen; Anne-Mette mjl.: Syn for sagn om {øverne fra Rold + arbejdsrapport. Danmarks Biblioteksskole. Aalborg, 1982. 80 sider, illustreret.
(Hovedopgave).
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Rom d ru p
Brøgger, Poul: Klarup Kirke i 1700-tallet. (Aalborg Stiftsbog, 1983, s. 85-92).
Klarup Skoles 75 års jubilæum. Aalborg Kommune, 1983. 16 sider, illustreret.
Skelund
Veddum Sal 1884-1984. Red.: Ole Loell. Lokalhistorisk Arkiv for Veddum og Omegn/
Veddum Sal, 1984.
Skørping
Den Jyske Skovhave på Buderupholm Statsskovditrikt, Skørping, Danmark. 4. opl.
Buderupholm Statsskovdistrikt, 1983. 44 sider, illustreret.
Lokalavisen for Skørping Kommune. Skørping Ugeblad, 1982-. (52 nr. årligt).
Nordjylland (amtskommune). Fælleskommunalt Miljøudvalg: Vandforsyningsplanlægning Nordjyllands Amtskommune, Delrapport 2, 22: Med bedømmelse af
vandværker og oplæg til Vandforsyningsplan for Skørping Kommune . 1983.
130 sider, illustreret.
Skø1ping Kommune: Debatoplæg. 1983. 27 sider, illustreret.
Yde, Mogens og Arne Arildsen: Nogle oplevelser fra de første 4-5 hæsblæsende måneder i 2 nyetablerede bibliotekers børneafdelinger, samt nogle ideer, tanker og
forhåbninger om, hvad de gerne skulle udvikle sig til. (Bogens Verden, 1983:
6, s. 376-378).
Srøvring
Nordjylland (A mrskommune). Fælleskommunalt Miljøudvalg: Delrapport m e q bedømmelse af vandværker og oplæg til Vandforsyningsplan for Støvring Kommune .
1983. 113 sider, illustreret. (Vandforsyningsplanlægning. Delrapport, 2: 23) .
Nøn; Erik: Præste-og sognearkiver. Forsvundne og bevarede kilder tillokalsamfundets historie i det 19. århundrede. Med en totalregistraturover Støvring Kommune .
Landsarkivet for Sjælland" Lokalhistorisk Afdeling, 1983. 92 sider.
Støvring Kommune: Oplæg til debat om planlægningen af Støvring Kommune. 1983.
24 sider, illustreret.
Sløvring Kommunes Lokalhisroriske Forening: Jubilæumsskrift IO års jubilæum 197 31983. 1983. 77 sider, illustreret. (Hanen).
Velkommen fil Støvring. Biltur i omegnen. Støvring Erhvervskontor, 1983. 6 sider.
Velkommen ril Støvring; en go' bid af Himmerland. Støvring Turistkontor, 1983
(Folder).
Suldrup
Dansk Slægrsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Nicolaj Fischer, gårdejer i Suldrupgård, Suldrup Sogn, født 1830. Ajourført. 1981. 40 sider + l tavle.
Sulsted
Sulsted Kirke. 1980. Il sider, illustreret.
Vestbjerg børn erflittige brugere af biblioteket. (Vestbjerg-Bladet, 1984: 6, s. l.- Optrykt i:
NJL-Nyt, 1984: 3, s. 5).
Svenstrup
Biering, David: Svenstrupgård. Forsorgshjemmet
historisk sammenhæng og
Svenstrupgård. 1983. 30 sider, illustreret.
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Olesen, Inge: Svenstrup Biblioteks historie. Danmarks Biblioteksskole. Aalborg, 1983.
107 sider, illustreret. (Hovedopgave).
Ulsted
Slægtenfra Ulstedlund (KærHen·ed). Om Søren Christian Jensen, født 1814, og hustru,
deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1983.339 sider, illustreret.
Ulstrup
Slægten Viborgfra Ulstrup Sogn (Aars Herred). Om Niels Severin Viborg, født 1813, og
hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1983. 220 sider,
illustreret.
Ø. Hassing
Bladsgaard Larsen, Jørn: Gaaser Bye Skolen 1702-1965. 3. opl. Eget forlag, 1983.
62 sider, illustreret.
Ø. Hornum
Godthåb Borgeiforening: Godthåbs fremtid-forslag til kommuneplan. 1983. 9 sider.
Aalborg Universitetscente1: Gruppe 16: Godthåb- eller ej? 1983. 118 + 65 sider, illustreret.
Aalborg
"Al maktte di orblinne". Strategi for biblioteksbetjening af unge og voksne ordblinde.
Af Helle Braa m.fl. Danmarks Biblioteksskole. Aalborg, 1982. 156 sider, illustreret.
(Heri bl.a. interview med personer fra Taleinstituttet i Aalborg).
Behandlings.h)emmet Theodorsminde. 1983. 16 sider, illustreret.
Bende1; Marianne mfl.: Et formidlingsprojekt om Emmaussamfundet i Aalborg,
Abbe Pierre's Klunsere. Danmarks Biblioteksskole. Aalborg, 1983. 58 sider
+ 7 bilag. (Hovedopgave).
Bibliotekerfor Børn. Børns fysiske og sociale behov set i relation til biblioteksmiljøetherunder specielt nyere biblioteksbyggeri, og -indretning eksemplificeret ved
børneafdelingerne i Grenå, Rønde og Aalborg. Aflnge Elise Due m.fl. Danmarks
Biblioteksskole, 1983. 164 sider, illustreret + 6 tavler. (A 4 -serie, 24). (Side 115-139:
Det Nordjyske Landsbibliotek):
Bibliotekstilsynet: Bogbusser. Planlægning, drift og teknik. Bibliotekscentralen, 1982.
144 sider, illustreret.
Borbe1g, Lars: Det røde øre slår til igen. Munksgaard, 1983. 120 sider, illustreret.
(Bison). (Børne/Ungdoms-bog).
Byberg, Mogens R. og Kirsten Engelund Poulsen: Energi- og komfortmålinger i Rockwool International A/S lavenergikontorhus, oktober 1981 til september 1982.
Danmarks Tekniske Højskole. Laboratoriet for Varmeisolering, 1983. 28 sider, illustreret + 3 bilag. (Meddelelse, 131).
Christensen, Erik: Venstrevejen i Aalborg. SF gennem 25 år. SP Forlag, 1984. 122 sider,
illustreret.
Cyklistforbundet iAalborg:Oplæg til kom murreplanlægningen i Aalborg. Planlægning
for alle. 1983. 24 sider, illustreret.

172

Jeppe Hansen

Daghøjskolenfor Arbejdskolenfor Arbejdsløse Kvinder i Aalborg: Rapport nr. l : Opstart
og første forsøgskursus på Daghøjskolen for Arbejdsløse Kvinder i Aalborg
(19. september-16. december 1983). 1983. 41 sider, illustreret+ bilag.
Dahl, Robert: Mig skal de ikke bide ravspidsen af. En aalborgensisk malersvends
beretning om sit ophold i tyske koncentrationslejre under Besættelsen. Eget forlag,
1983. 100 sider, illustreret.
Danelund, Michael: En historie om margarine- og planer, der ikke rigtig er planer.
(Byplan, 1984: l, s. 26-27). (Om Aalborgs lokalplaner).
Danmarks Biblioteksskole. Aalborg-afdelingen 1973-1983. Red.: Jan G raulund m.fl.
Danmarks Biblioteksskole. Aalborg, 1983. 102 sider, illustreret.
Dannerup, Bill m.fl.: Aalborg GolfKlub 1908-1983. Aalborg Golfklub, 1983. 51 sider,
illustreret.
Danmarks Biblioteksskoles Aalborgafde/ing. (Nordiske biblioteksskoler. 1983,
s. 22-29).
Digtefra Lyrikcafeen. Af Else Sørensen m.fl. Huset, 1979. 14 sider.
Dubgaard, Mona: Alternative rådgivninger. En vejviser. Modtryk, 1983. 93 sider.
(Opr. 1982 som hovedopgave fra Danmarks Biblioteksskole. Aalborg). (Heri bl.a.
om Aalborgområdet).
Fock, Ib: Det nye dac. D ae. Emballage 1933-1983. DA C-Em ballag e, 1983 . 80 sider, illustreret.
Hansen, Edmund: Eksempler på fornyelse i eksisterende byområder. Miljøministeriet. Planstyrelsen (DBK), 1983 37 sider, illustreret. (Kommuneplanorientering, 8).
Hassing Povlsen, Holger: Fra Aalborg Kloster til Aalborg Slot. Selskabet for Aalborgs
Historie, 1982. 103 sider, illustreret.
Jacobs en, Søren Vagn : Fra ungtyr til pistol. Kreaturslageriet, direktøren og arbejdsgiveren. Forum, 1983.48 sider, illustreret. (Med på Arbejde). (Fra Eksportslagteriet,
Aalborg).
Jeanne d'Arc Gruppe 8. Aalborg. 1958-25 år-1983. Det Danske Spejderkorps. Aalborg.
Jeanne d'Arc Gruppe 8, 1983. 22 sider, illustreret.
Jørgensen, Harald: Barndoms- og skoletiden i Aalborg og Viborg 1907-25. (H. J.: Set og
oplevet. 1983, s. 7-19).
Kollektivt Traflkforbund: Bedre banetrafik i og omkring byerne. 1983? 4 sider, illustreret. (Heri også forslag for Aalborg).
Krabbe, Poul: Mødested Aalborg. Aalborg Turistforening, 1983. 22 sider, illustreret
+l kort.
Krabbe, Poul: Sagførerauktionerne 50 aar 1934-1984. Sagførerauktionerne, 1984.
22 sider, illustreret.
Krisecenter for kvinder. Aalborg: Det første år i krisecentret 8.2 . 1982-8.2. 1983. 1983.
52 sider, illustreret.
Lad 100 lilleskoler blomstre. Red.: Helge Hansen. Lilleskolernes Sammenslutning,
1983. 100 sider, illustreret. (Heri bl.a. om Aalborg).
Lohmann-Hansen, Anker: Landsbyernes bidrag til kommuneplanen i Aalborg
Kommune. (Byplan, 1984 : l, s. 22-23).
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Midt-Vest Avis Week-End. Lokal-nyt. 1981-1982.
Mortensen, A. og Paul H. Sørensen: Aalborg 1884-1984. Jydsk Telefon. Museet, 1984.
16 sider, illustreret.
Niepoort, Klaus: Fragmenter af hverdagshistorie i Vestbyen ca. 1900-1920'erne.
Danmarks Biblioteksskole. Aalborg, 1982. 43 sider, illustreret. (Hovedopgave baseret på lokalt erindringsstof).
193311983. Føltved Aalborg l. 1983. 48 sider, illustreret. (Om baptistspejdere).
Nordjylland (Amtskommune): Godkendelse af spildevandsplan for Aalborg Kommune. 1983. 148 sider.
Nyrop, Jannik: Aalborg-kommuneplanlægning. (Byplan, 1984: l; s. 20-21).
8 Set. Georgs Gilde Aalborg 1957-1983 25 år maj 1983. Udarbejdet af 6. gruppe: Frank
Jensen m.fl. 1983. 52 sider, illustreret.
Oversigt over registrerede lokaliteter i forbindelse med kommuneplanlægningen 1982-83/
DOF DN. 1984. 21 sider.
Privat-kontra kommunaldrift af renovationen i Aalborg. AUC Storgruppe 8234, projektgruppe 4, 1983. Forskellig paginering.
Riis-Knudsen, Povl H.: Nazisten fra Aalborg. To interviews. Nordland, 1984. 20 sider,
illustreret. (Interview fra Information, 25.6. 1982, og projektrapport fra AUC).
Rock scenen 83. Fri Fantasi, 1983. 110 sider, illustreret. (Upag. (6 sider): Birgitte
Morsing: Aalborg 83).
Rosted, Lisbeth: Problemer ved efteruddannelse. HK Aalborg, 1983. 23 sider, illustreret. (Ligestillingsrapport, 3).
Rost ed, Lisbeth: Problemer ved løn-avancement og faglige møder. HK. Aalborg, 1983.
31 sider, illustreret. (Ligestillingsrapport, 4).
Samuelsen, Eivind: Idræt i Aalborg gennem hundrede år. SIFA, 1983. 118 sider, illustreret.
Skjærbæk, Jens Ove: Et jordemoderskole-biblioteks fødsel og tidlige udvikling. En
fødselsberetning. Danmarks Biblioteksskole. Aalborg, 1983. 62 sider + 6 bilag.
(Hovedopgave).
Skovfoged Laursen, Ib: Bliv ikke tyv! Fælden klapper for mus og mand, som stjælerimod al forstand. Aalborg Politi/ Aalborg Kommune. Skoleforvaltningen, 1983.
32 sider, illustreret. (Kriminalitet og Samfund, 1).
Svane, Christian: Støjbelastningen i 1995 fra civil- og militærbeflyvning af Aalborg
Lufthavn. Af Christian Svane og Birger Plovsing. Nordjyllands Amtskommune.
Amtsarkitektkontoret, 1984. 53 sider, illustreret + 11 kort.
Thygesen Poulsen, Per: Direktionen river tæppet væk under sig selv. (Måneds Børsen,
1983: 11, s. 56-58+ 61). (Om Sparekassen Nordjylland).
Ul/man, Ellen Birkkjær: 1903. Barndommen -fra de første tågede minder i Aalborg.
(E.B.U.: Skitser fra mine oplevelser 1902-1983. 1984, s. 3-5).
Villum Hansen, Thorsten: Tror du,jeg er her formin fornøjelses skyld? Slagteriarbejderen, uddannelsen og forbundet. Forum, 1983. 48 sider, illustreret. (Med på
Arbejde). (Fra Eksportslagteriet, Aalborg).
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Willum Hansen, Carl: Der, hvor vi stred og sang. Artikler og taler gennem 25 år.
ABC, 1983. 119 sider.
Wiirtz Sørensen, Jørgen: Mormonforfølgelserne i Aalborg i 1850-erne. (I religionsfrihedens skygge. 1984, s. 1-29).
Aalborg Postkontor. 1983. 30 sider, illustreret.
Aalborg Tekniske Skole. Graf D.: Teatre i Aalborg. 1983. 34 sider, illustreret.
Aalborg Tekniske Skole. Graf C.: Aalborg Zoo. 1983. 39 sider, illustreret.
Aalborg 1]eneif0 renings 70-års jubilæum 16. december 1913-16. december 1983. 1983.
31 sider, illustreret.
Aalborghus Statsgymnasium 1958-1983. Red.: Hans Jørn Christensen m.fl. 1983.
97 sider, illustreret.
Aars
Slægten Bach fra Vesthimmerland. Anetavle for samt efterkommere efter husmand
Christen Nielsen (Bach), født 1814 i Aars Sogn, død 1890 i Gislum Sogn, og hustru
L~ne Christensdatter, født 1819 i Havbro Sogn, død 1879 sst. S1ægtsarkivet, 1983.
195 sider, illustreret + 2 tavler.
Aars H.K. gennem JO år. Jubilæumsskrift 1974-1984. 1984. 36 sider, illustreret.
(Aars Håndboldklub!).

Aalborg. Kommunale publikationer.
2. Magistrat: Teknisk Fotvaltning:
40 udvalgte ejendomme i det åbne land. Registrering: Pia Stets m.fl. Aalborg Kommune. Magistratens 2. Afdeling/Foreningen for Bygnings- og Landskabsarkitektur
i Aalborg, 1982. 86 sider+ 2 kort. (Aalborg Kommune, l).
Geografisk inddeling. Aalborg Kommune. Statistisk Kontor og Planlægningssekretariatet, 1983-84. Bind 1-2 + 2 kort.
Stikott Aalborg Kommune. Kort over eksisterende og planlagte dele af hovedstinettet i Aalborg Kommune. Stadsingeniørens Kontor/Dansk Cyklistforbundt Aalborg
Turistforening, 1982. 2 kort.
Aalborgs fremtid. Borgernes mening. Samtlige skriftlige indlæg. Aalborg Kommune. Ma~istratens 2. Afdeling, 1983. 341 sider, illustreret.
3. Magistrat: Social- og Sundhedsforvaltning:
Håndbog i forældrearbey'de. Red .: Henning Olesen. 4. udg. Forældrenævnet ved
Anerkendte Daginstitutioner i Aalborg Kommune, 1983. 77 sider, illustreret.
Reglerfor forældreindflydelse. Aalborg Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, 1983. 7 sider.
Sociale hjælpeforanstaltninger. Et arbejdshæfte for 8.-10. skoleår. Af Eisenhardt
Christensen m.fl. Aalborg Kommune. Magistratens 3. Afd., 1983. 32 sider, illustreret.
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4. Magistrat: Undervisning og Kultur:
Alternativ undervisning 4.-5. klasse Gistrup Skole 1982183. Aalborg Kommunale Skolevæsen, 1983. 51 sider, illustreret.
Forsøgsarbejde. Om kombineret erhvervsorientering/arbejdskendskab for specialklasserne. Byplanvejens Skole, 1983. 37 sider, illustreret.
Ikke årgangsdelt, ikke lektionsde/tifagintegreret skole. Ajstrup-Nørholm-Vaarst.
Aalborg kommune 1982-83. A finger Høst Gai m.fl. Aalborg kommune. Skoleforvaltningen, 1983. 108 sider, illustreret.
Indfødt støttelærer for vietnamesisk sprogede elever. Red.: Doris S. Willumsen.
Aalborg Kommune. Magistratens 4. Afdeling, 1983. Bind 2 (29 sider).
Indskoling via fag- og aldersintegreret undervisning i musiske fag. Børnehaveklasse,
l. klasse, 2. klasse, Thistedvejens Skole, Rapport. Aalborg kommune. Thistedvejens Skole, 1982/83. 1983. 45 sider, illustreret.
Obligatorisk datalære på 5. klassetrin 1982-83: Gug Skole, Gistrup Skole. Aalborg
Kommunale Skolevæsen, 1983. 68 sider, illustreret.
5. Magistrat: Forsyningsvirksomheden:
Fokus på vandforsyningsplan 1983. Aalborg Kommune, 1983. 14 sider, illustreret.
Varmeplanoplæg; forsyningsskilsel: Varmeforsyningsplanlægning. Aalborg 'Kommune. Magistratens 5. Afd., 1983 Bind 6 (Varmeplanoplæg. Forsyningsskitser).
388 sider.

Aalborg Universitetscenter.
AUC i debat. 50 kronikker fra Aalborg Stiftstidende 1972-1983. Red.: Svend Caspersen
m.fl. Aalborg Universitetsforlag/ Aalborg Stifstidende, 1983. 123 sider, illustreret.
Eigil Has trup, bankdirektør 1957-1983: "Blandet ind i så meget" også AUC. Red.: Svend
Caspersen. Aalborg Universitetscenter, 1983. 17 sider, illustreret.

Artige publikationer.
Bjerg-Posten. Medlemsblad. Lokalhistorisk Forening i Frejlev, Nørholm, Sønderholm Sogne. 1977-. Nr. 1-. (Årbog).
Hobro Bladet. Ugebladet for Hobro, Hadsund, Mariager, Nørager, Arden og Terndrup. 1982-. Årgang 10-.
Landmanden i Nordjylland. 1981-. Årg. 1-. (26 nr. årligt).
Nordjysk Avis Week-End. Lokal-nyt. Nørresundby-Posten. 1981-1982.
Skipper Clement. Udg. af DKP/ML, Nordjylland. 1983-. Årg. 1-.
Sundsholmeren. Sundby-Hvorup Før og Nu. Sognehistorisk Tidsskrift for Hvorup,
Sundby, Lindholm og Nørre Uttrup Sogne. 1983-. Årg. 1-.

Bernhard Jacobsen.
Skovejer Bernhard Jacobsen, Store Restrup, afgik ved døden den 27.
april1984. Han blev begravet den l. maj på Sønderholm Kirkegård, og
der var ved den lejlighed så mange mennesker i kirken, at ikke alle
kunne komme ind. Han har været
medlem af Historisk Samfund i mange år, var medlem af styrelsen indtil
for få år siden. Han var i besiddelse af
stor viden om egnen og dens mennesker, og han holdt af sin egn. Det var
derfor ganske naturligt, at han i styrelsen kom til at sidde i det udvalg, der
tilrettelægger vore udflugter. Og det
var gode ideer, han fremkom med, og
som blev gennemført. J eg minder blot
om en af de sidste, han helt stod for:
Den eftermiddagstur, da vi besøgte
vandmøller i hans eget herred. Hans
beskedenhed holdt ham tilbage, når
der på de steder, vi besøgte, skulle
siges noget, men man kunne øse af hans store viden, som han altid var
parat til at give videre, og så kunne vi gøre vore medlemmer delagtige i
den. Denne sagkundskab må vi nu savne, og det er et stort savn. Vi har
heldigvis haft lejlighed til at sige ham tak herfor, mens han levede. Få
kendte vel Himmerland så godt som han.
Vi vil bevare Bernhard Jacobsen i taknemmelig erindring.
Kaj Løber

Meddelelser fra styrelse og redaktion.
1984 afholdtes som tidligere 2 udflugter. På den store sommertur- søndag den 17. junikørte vi til Thyborøn, så på havnen og de store anlæg ved den, hørte om havets stadige
pres mod landet, og hvad det havde betydet igennem århundreder. Vi kørte så til
Harboør, så kirkegården med dens stærke minder om havets uendelige kræfter, vi var
inde i kirken og hørte om Indre Missions store betydning for befolkningen. Efter frokost
på Harboør Hotel kørte vi langs kysten syd på til Ferring Kirke, så de romanske kalkmalerier og den karakteristiske kirkegård med de indhegnede gravsteder, videre til
herregården Rysensten, hvor ejeren, godsejer E. V. Rahbek, meget gæstfrit lukkede
dørene op. I det herlige solskinsvejr sad vi i haven og hørte beretningen om Henrik Ry se,
planlæggeren af det nye København med Kastellet, og hans virke i Vestjylland i 16hundredtallet. Efter kaffepause på Dybe Kro kørte vi langs Rammediget til Rom Kirke
og beså dette pragtfulde mindesmærke for romansk kirkebygning,- og så gik turen hjem
via Paris (en lille landsby mellem Lemvig og Struer).- Jo, vi havde været både i Rom og
Pari> på een dag.
Den lille sommertur fandt sted lørdag den 22. september og gik til Østhimmerland. Vi
begyndte i Mou Kirke og supplerede således de indtryk, vi havde af romanske granitkirker fra den første tur, med synet af en sengotisk murstenskirke og dens store udvidelse fra c. 1770. Turen gik over Dokkedal, gennem Vildmosen til Als, hvor kaffen blev
drukket, og generalforsamlingen blev afholdt. Efter besøg på "Bjerget" i Helherskov
kørte vi videre over Havn ø og Hadsund langs nordsiden af Mariager Fjord. Vi gjorde
ophold ved Ovegårdmølle nær udløbet af Villestrup Å og hørte om, hvad den stærke
strøm i tidens løb havde været benyttet til, og vi så til sidst den gamle vejbro over åen
med de mange gennemløb og de skarpe klodser til at bryde isen om vinteren.
På generalforsamlingen, der afholdtes med postmester A. Kølle, Hals, som dirigent, udtalte formanden, rektor Kaj Løber, mindeord over afdøde skovejer Bernhard Jacobsen,
Store Restru p. Derefter aflagdes beretning om det forløbne år, og regnskabet forelagdes.
Begge dele godkendtes enstemmigt. Ved valgene genvalgtes viceskoleinspektør Gunnar Rebstrup og nyvalgtes fru A. Møller Knudsen i stedet for arkitekt Poul Brøgger, der
ikke ønskede genvalg. Formanden takkede ham for mange års godt arbejde i styrelsen.
Lektor Karl Madsen og revisor Arne Pedersen genvalgtes som revisorer. Til sidst foretoges lodtrækning af bøger, skænket af Viggo Madsens Boghandel, Aalborg.
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Meddelelser fra styrelse og redaktion

Styrelsen har senere konstitueret sig med rektor Løber som formand, viceskoleinspektør Gunnar Rebstrup som næstformand og sekretær og sparekassedirektør
S. Bugge Vegger som kasserer. Udgivelsen af denne årbog er varetaget af redaktionsudvalget, arkitekt Poul Brøgger, seminarielektor Karl Nielsen, overlærer Svend B.
Olesen, formanden og næstformanden.
Medlemmerne gøres opmærksom på, at kassereren har et lager af gamle årbøger. De
sælges for kr. 50,00 pr. stk. Hvis man skulle være interesseret i at afhænde gamle årgange,
hører kassereren gerne herom.

Historisk Samfunds ledelse.
Rektor Kaj Løber, formand.
Viceskoleinspektør Gunnar Rebstrup, næstformand og sekretær.
Sparekassedirektør S. Bugge Vegger, Farsø, kasserer.
Konsulent F. Bek-Pedersen, Hobro.
Fru A. Møller Knudsen, Aalborg.
Amtskontorchef Carl Aage Larsen, Nørresundby.
Fru Valborg Larsen, Sulsted, Vestbjerg.
Oberstløjtnant J. E. Nielsen, Nørresundby.
Seminarielektor Karl Nielsen, Ranum.
Overlærer Svend B. Olesen, Aalborg.
Museumsdirektør Torben Witt, Aalborg.
Forretnings- og redaktionsudvalg.
Kaj Løber, Birke Alle 3 D, 9200 Aalborg SV, tlf. 18 02 06.
Karl Nielsen, Næsbyvej 7, 9681 Ranum, tlf. 67 6147.
Svend B. Olesen, Nr. T randersvej 69, 9000 Aalborg, tlf. 12 59 72.
Gunnar Rebstru p, Birke Alle 8, 9200 Aalborg SV, tlf. 18 14 76.
S. Bugge Vegger, Sparekassen Farsø, 9640 Farsø, tlf. 63 14 00.
Artikler og andet materiale vedrørende årbogen bedes sendt til formanden, Birke Alle
3 D, 9200 Aalborg SV.
Historisk Samfund har i det forløbne år -ligesom tidligere- modtaget tilskud til foreningens virksomhed fra staten, kommuner, institutioner, banker og sparekasser. For den
interesse, der herved vises vort arbejde, bringer vi en hjertelig tak ..

Kaj Løber.

Sammendrag af regnskabet
1111983- 31112 1983
INDTÆGTER:
Tilskud fra Ministeriet for kulturelle Anliggender . . . . . . . . . 1982 5.100,00
1983 5.600,00
Tilskud fra Amt og Kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ..... 12.200,00
Tilskud fra pengeinstitutter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . 4.900,00
Tilskud fra Ob els familielegat m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 5.650,00 33.450,00
Medlemskontingent (årbog 1982 + del afl983) .. .. .. .. ....... .................. . 89.016,00
Entre-indtægter ved udflugterne ................. . .. .. .... ...... ................... . 3.707,00
Salg af årbøger (ældre årgange) .................. ..... ... .. ... .. ................... . 3.394,00
Indvundne renter af girokonto og sparekasse .. .... .. ..... ... ................... .
219,00
Kassebeholdning ved årets begyndelse .............. ........... .......... .. ...... .

129.786,00
8.629,00
138.415,00

UDGIFTER:
Årbogen, trykkeriudgifter (Årbog 1982 udsendt Marts 1983)
82.346,00
Andre tryksager, kuverter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.830,00
Porto ved udsendelse af årbog 1982 (i marts 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.715,00
Porto ved udsendelse af årbog 1983 (i december 83) . . . . . . . .. . . . . 7.225,00
Kontorartikler m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- - 1.969
102.085,00
Leje af turistbusser ved vore udflugter ................................. .. ........ .
Rente af kassekredit (Sparekassen Nordjylland, nu indfriet) ................ .
Andel i udgifter ved foredragsrække i samarbejde med diverse foreninger
Indkøb af Historisk Samfunds årbøger, ældre årgange ....................... .

3.899,00
755,00
4.500,00
801,00

112.040,00
Kassebeholdning ved årets slutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.375,00
138.415,00
S. Bugge Vegger/kasserer
Undertegnede revisorer har d.d. revideret regnskabet for tiden 1/1 1983-31/12 1983 og
gennemgået bilagene samt kontoudtog for indtægter og udgifter samt konstateret at
saldo for postgirokonto og sparekassekonto stemmer overens med regnskabet.
Aalborg, den 4. september 1984
Arne Pedersim
K. Madsen
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Sammendraget driftsregnskab

Status pr. 31112 1983
AKTIVER:
Lager af ældre årbøger ......... ...... .. .. .. ... ..... . .. .. .. ...... . ... .......... . ... .. .. 25.000,00
Kontingentrestance ............ ......... . .. . ...... . .. ....... .. ... . .. .. .. ... .... . .. . ... , 70.000,00
Kassebeholdning, ultimo december . .. .. . . . ... . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . ... . . .. . . .. . 26.375,00
121.375,00

PASSIVER:
Gæld til bogtrykker (vedr. nyeste årbog) .......... .. .. ........ .. .................. 77.800,00
Balance (formue) . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. . .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .... . .. . .. . .... 43 .575,00
121.375,00

INDHOLD
Gårdmand Niels Kristian Kristensen Mosbæks
erindringerfra Vesthimmerland ved midten af
1800-årene. Af Henning Henningsen .......................... ......... ....................
Omkring Aalborg Øste1port. Af J. Jeppesen Jensen............ .. .. .. .. .. .. .. .... .. ......
"Tiden er så pengeløs". AfKarl Nielsen.................................... .. .. .. ...............
Himmerlands ældrejægerstenalde1: Af Mogens Hansen .......... ....................
Et levnedsløb. AfValdemar Andersen..........................................................
Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1983-1984.
Afbibliotekar Jeppe Hansen, DetNordjyske Landsbibliotek ...............
Meddelelserfra styrelse og redaktion..............................................................
Sammendraget driftsregnskab 1111983-311121983 .........................................
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