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(Sluttet)
Indtil Niels Ebbesensgade blev anlagt 1877, var den eneste regulære forbindelse fra Bredegade til Søndergade et smalt, sydøstgående stræde,
der fra o. 1787 til1854 bar det respektløse navn: Skidengyden. Dette
gadenavn var tidligere ret almindeligt i flere købstæder, og hentyder
givetvis til ældre tiders manglende hygiejne.
I Aalborg er Skidengyden fundet omtalt første gang 1766 i rådstuekopibogen. Anledningen var en klage, som Zille, enke efter møller J ens
Michelsen i Gammel Mølle, indgav til magistraten over "den gade, som
går fra Schidengyden ned til Møllen, og hvem der skallade den forsyne
med pikning, enten byen eller gadens beboere, såsom mine heste ikke
kan være ved magt, så længe gaden er i den stand." Magistraten svarede
enken, at hun, som den, der betjente sig mest med kørslen i denne gade,
burde forsyne denmed fornødenjord og grus, hvoreftermagistraten var
villig til at få samlet og indkøbt gadepiksten, så den kunne blive brolagt.
Skidengyden i Aalborg er nævnt 1769 i Pontoppidans Danske Atlas,
men ejendommeligt nok findes navnet ikke i byens 6 første grundtakster, hvorimod det forekommer i den 8. udgave 1775. Det hedder
heri: "Ahlgaden søndre side, begyndt ved Skidengyden, som går til
Gammel Mølle", d. v. s. nuværende Møllegade.
I folketællingslisterne fra 1787 til1850 var navnet Skidengyden fast knyttet til Bredegade-Søndergade.
Det lille torv i Bredegades østlige del opstod i 1854, da den store hjørneejendom Bredegade 18 blev opført på det sydvestlige hjørne af Nørregade. Samtidig købte byen kobbersmed Johan Peter Gyllings hus
Bredegade 16, som derefter blev nedbrudt og grunden udlagt til gade.
Endelig blev der skåret et hjørne af den gamle, ærværdige ejendom
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Fjordgade 2 - Nørregade L Det blev derved muligt at udvide såvel
Nørregade som Skidengyden, så to vogne nu kunne passere hinanden,
hvad der før var umuligt. Ved samme lejlighed fik sidstnævnte gadestrækning sit nuværende navn: Søndergade.
Efter at man 1980 fik fjernet en bunker, der ikke alene optog en betydelig
del af arealet på det lille torv i Bredegade, men tillige i perioder tjente
som arnested for opsamling af alskens affald, har torvet nu en sådan
størrelse, at der til enhver tid kan afses plads til under en eller anden
form at skabe lidt hygge på stedet.
Såvel i de to foregående som i efterfølgende artikel er hyppigt nævnt
grundtaksten af 1682. Som det fremgår af flere forespørgsler, er dette
begreb næppe almindelig kendt, og det vil formentlig være nyttig med
en kort forklaring på dette sted.
Samtidig med matrikulering af landejendommene, hvis resultat var
matriklen af 1688, udstedtes 28. januar 1682 en forordning om udarbejdelse af grundtakster i købstæderne.
Grundtaksten fremkom på den måde, at man først takserede bygninger
og grund hver for sig eller tilsammen. I første tilfælde lagdes de to summer sammen, og derpå deltes resultatet m ed 8, som så var ejendommens grundtakst. Blev f. eks. en ejendoms bygninger og grund vurderet
til 80 rdl., var dens grundtakst 10 rdl. Taksten blev sat under hensyn til
ejendommens mere eller mindre heldige beliggenhed til næring og
brug.
For Aalborg by blev den samlede grundtakst 9.698 rdl. 3 mark, og dette
beløb forblev uændret til 1836 - selv de 3 mark blev aldrig undladt.
Grundskatten til Aalborg kommune blev i mangfoldige år udskrevet
med 8 skilling af hver rdl. grundtakst, d. v. s. l rdl. i grundskat af en ejendom med 12 rdl. grundtakst. Grundtaksten for Aalborg by ophørte først
1874, da den ny matrikel blev indført.

Søndergade (nordsiden begyndt fra Bredegade)
Nr. l (gl. matr. nr. 598 b, nyt nr. 854)
Til gården Nørregade 2 hørte i ældre tid to lejehuse på tilsammen 8 fag
hus med facade mod Skidengyden. Murermester Lars Vang, der 1817
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Udsnit af J. J. Krags kolorerede kort over A alborg 1893-94. De to X angiver Skidengydens
forløb.

havde købt de to huse afbagtrykker og bladudgiver Albert Borch, solgte
dem samme år til tømrer Vigel Thomsen. Han solgte samme dag de 4
nordligste fag til sin svoger, arbejdsmand Østen Nielsen, der nylig var
kommet hertil fra Norge. Grundtaksten på 5 ~ rdl. blev derefter fordelt
med 2% rdl. på hvert af de 2 huse. Østen Nielsen solgte 1820 til Simon
Eriksen. Senere ejere var: 1832 Judithe Giødvad, født Kjellerup, 1835
Poul Christensen Aars, 1874 skomager C. T. Sørensen. 1912 blev huset
atter lagt til Nørregade 2.
Nr. 3 (gl. matr. nr. 598 a, nyt nr. 885)
Den nye indehaver af denne ejendom, Vigel Thomsen, var født 1779 i
Ugilt sogn og gift med Ellen Marie Nielsdatter, født på Kragerø i Norge
og søster til Østen Nielsen. Hun solgte efter mandens død 1845 huset til
tømrersvend Christen Lassen, der 3 år senere flyttede til Thisted, hvorefter han solgte huset til tjener Iver Olsen Holm. Da han 16. juni 1851
solgte det til arbejdsmand Søren Chr. Madsen fra Aaby sogn, var han
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som værtshusholder bosat i Nørresundby. Søren Madsen boede i
Søndergade 3 til sin død i sommeren 1900, hvorefter huset blev overtaget af søtmen Mads Madsen i København og dennes søster Henriette
Nikoline Sørensen, Aalborg. Senere ejere var: 1912 skotøjshandler
Marius Christiansen, 1918 købmand Sofus Petersen. 1919 blev huset lagt
under Bredegade 18. Fra 1922 havde bagermester Harald Høholt som
lejer i mange år bageri og forretning i ejendommen.
Nr. 5 (matr. nr. 884)
På hjørnet, hvor Skidengyden ophørte, lå 1682 et hus, som tilhørte
Budolfi Kirke og var ansat i grundtaksten til1 Y2 rdl.
Det kneb næsten altid for kirkerne at skaffe midlerne til vedligeholdelse
af de ejendomme, som de i veldædigt øjemed blev skænket. Resultatet
blev som regel, at kirken i løbet af få år måtte afhænde ejendommene.
Således også her.
1704 var den velhavende købmand og godsejer Nikolaj Aagaard ejer af
huset. 1730 tilhørte det Aalborg by, 1740 købmand Christian Schiønnemann, 1748 købmand og vicebrandmajor Lars Scavenius, 1761 kobberhandler Didrik Berntsen Wils. 1782 var ejeren bager Hans Haagen, der
tillige ejede Nørregade 4. Han var gift med Ida Kirstine Lykke fra
Kølskegaard i Hallund sogn. Ved auktion 1801 efter Hans Haagens død
solgte hun huset til sin broder Claus Lykke til Kølskegaard, som næppe
nogen sinde beboede det. 1834 ejedes det af Peder Marquor Ilum på
Attrupgaard i Hammer sogn, 1852 af fourerer (den der sørger for fouragen), senere sergent og dannebrogsmand Christen Pedersen Helleberg,
Aalborg, 1866 høker Johan P. Nielsen Vestergaard fra Ø. Uttrup, der
havde købmandsforretning i ejendommen, 1870 købmand Hans Chr.
Jensen, Sulsted, 1882 detaillist G. P. Thomsen, Aalborg, 1894 Johan
Fischer Pedersen, Volsted, som 1894 mageskiftede med J. P. N. Vestergaard, der afstod sin nylig købte ejendom Brettevillesgade 10 med
maskiner og avl fra en lejet parcel i Aalborg Østerkær, mens Fischer
Pedersen til gengæld afstod Søndergade 5 med kaffemølle, butiksankre
og andet butiksinventar til Vestergaard. Han solgte 1914 til cykelhandler
J. P. Olesen, der i mange år drev en kendt forretning her, som fra 1950
blev fortsat af cykelhandler C hr. Juul N edergaard. 1958 overtog Aalborg
kommune huset, som derefter blev udlejet til forskellige forretninger.
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Søndergade nr. J, 3 og 5 (tidl. Skidengyden). Til højre m: 18 (Kiokkestøbergården).
L. Rostrup Bøyesen fat. 1977.
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Som et led i byens saneringsplaner blev både nr. 3 og 5 nedbrudt i 1979
og genopført af den nye ejer, vinhandler Poul E. Nielsen, Bredegade 18.
Nuværende indehaver af de to ejendomme er revisor Henrik Nielsen,
Hasseris.

Nr. 7 (matr. nr. 883)
I grundtaksten 1682 nævnes: "En Vaaning tilhør Olle Jensen-2 rdl". 1704
tilhørte huset Nikolaj Aagaard til Ullerupgaard i Thy. Han var gift med
Oluf J ensens enke, Johanne Thøgersdatter. EfterNikolaj Aagaards død
1714 blev huset overtaget af handelsmand Anders Nielsen Møller, Aalborg. I hans ejertid blev der fraNørregade 4 købt 3 fag hus samt et stykke
havejord, der blev lagt til Søndergade 7, som nu blev et 8 fags hus. 1730
tilhørte det kommerceråd (handelsråd) Morten J ensens enke Anna
Hans datter. Hun opførte 3 fag hus i baggården til ko hus og svinesti.1737
solgte hun til Kjeld Justesen fra Sdr. Uttrup, Fieskum herred. Han
afhændede 1760 huset til værtshusholder Christen J ens en Borup. Efter
at være fundet død i Lodbergs have (Priordammen) blev han begravet
29. oktober 1767, 48 år gl. Ved auktion over hans bo blev huset købt af
sukkerkogersvend Johannes Nielsen Hiøring for 236 rdl. Næste ejer
blev 1771 værtshusholder Jørgen Rasmussen, som 1786 solgte til Karen
Lauridsdatter Hassing, der nylig var blevet enke efter skibstømrer Ole
Thomsen Nibe. Hun blev 12. januar 1787 gift med værtshusholder C hr.
Thøgersen Overgaard, som døde 11. oktober 1790, 42 år gl. Hun blev
derefter gift 3. gang 4.januar 1793 med skipper Hans Nielsen Holm, der
døde 24. marts 1794, 37 år gl. Det må betegnes som en tragedie, at en
kvinde i løbet af7 år mistede 3 ægtemænd i deres bedste alder. Karen
Hassing druknede og blev begravet 24. april 1806, 52 år gl.
Huset blev derefter solgt til høker Joachim Christian Westphalen, der
var gift med Johanne Hjorth. 1857 var Jacob W estphalen ejer af huset,
1860 Ludvig Chr. Kirketerp, 1883 skomager Niels S. Pedersen, 1895
smed Evan Bech, 1918 Jeppe Dyhr, 1938 marskandiser Th. Thellefsen,
som i mangfoldige år drev en kendt marskandiserforretning her. I 1941
overtog Aalborg kommune huset, der 1979 blev nedbrudt for i 1981 at
blive genopført i mere moderne stil. Huset er i dag udstykket i ejerlejligheder.
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N r. 9 (mat r. nr. 882)

I grundtaksten nævnes 1682 Jens Jensen Tiels hus med 2 våninger, som
Niels Jensen og Christen Bøcher ibor-9 rdl. 1704 var borgmester Herman W erchmester ejer af ejendommen. Derefter hans søn, købmand
Carsten W erchmester, efter hvis død den ene af de to våninger på 5 fag
hus ved auktion 1773 blev overtaget afbødker Christen Pedersen Weile
for 62 rdl., medens den anden - ligeledes på 5 fag - blev overtaget af
værtshusholder Niels Christensen Terndrup. Han købte l. april1742
Christen Weiles hus, så de to våninger atter var på een hånd. 1775 var
værtshusholder Laurits Nielsen Ferslef ejer. Han opførte 1780 et nyt 13
fags hus i gården. 1789 solgte han ejendommen til værtshusholder Johs.
Larsen Glerup, efter hvis død enken blev gift med værtshusholder
Christen Fich. Han købte 1794 af bager Christen Hansen Gyrsting i
Nørregade 6 et 14 fags hus med grund, der lå belejligt for at lægges til
Søndergade 9, hvortil der nu hørte i alt 37 fag hus. Ejendommens grundtakst blev derefter forhøjet fra 9 ti114 Y2 rdl. Efter Chr. Fichs død 1801
blev ejendommen købt af Anning Johansen Fich i Gl. Avlsgaard for
1.262 rdl. Han fortsatte det værtshushold, som i 68 år havde haft til huse i
ejendommen, indtil han 1805 solgte til skipper Peder Smith. Efter hans
død overtoges den af hans arvinger, som straks solgte til småkører Ole
Fred. Jensen. Derefter mange forskellige ejere: 1866 høker Johan P.
Nielsen Vestergaard, 1867 gårdejer Andreas Pedersen Lundby, Nr.
Tranders, 1869 brødrene Jens og Anders P. Christensen Pejstrup fra
Hedegaardene i Sdr. Tranders, 1871 avlsbruger Niels Jensen Pejstrup,
Øster Uttrup. 1884 købte Jens Chr. Nielsen fra Gultentorp ejendommen for 14.000 kr. I handelen medfulgte 5 køer, en bærmevogn med
tønde, en hakkelsemaskine, halvparten i en kornrensemaskine og en
del avlsredskaber samt med forventet tilladelse af kommunen ret til
fortsat forpagtning af2 parceller i Østerkæret. J ens Chr. Nielsen opførte
1894 den nuværende, præsentable bygning.1917 varhans enke Johanne
Marie Nielsen ejer, 1933 smed P. Chr. Pedersen, 1959 pensionist
Marinus Olsen. 1972 købtes ejendommen af dens nuværende ejer tømrermester Harry Steffensen, som 1979-80 lod den restaurere og modernisere, hvorefter den blev udstykket i ejerlejligheder.
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Udsnit af kort fra 1983. Tilhører Magistratens 2. afdeling.
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Nr. Il (matr. nr. 881)
Iflg. grundtaksten 1682 tilhørte denne ejendom OlufJensen Munkgaard
og var ansat i grundtakst til6 )!; rdl. 1704 tilhørte den Nikolaj Aagaard til
Ullerupgaard. Huset, der bestod af 7 fag, blev 1705 købt af hjulmand
Niels Jensen, som i flere år havde haft det i leje. Efter hans død 1732
overtoges det afkøbmand Mogens J ens en Sommer, der forbedrede det
betydeligt ved at bygge 2 fag til forhuset og 11 fag hus i baggården. Han
solgte 1738 til murermester Peder Nielsen Knob, hvis enke, Karen J ensdatter 1753 solgte til hjulmand Lorentz Appelgreen. 1756 var hjulmand
Jens Christensen Lund ejer. Efter hans død 6.juni 1767 blev der afholdt
auktion over hans bo, hvor ejendommen blev tilslået den kendte ejendomsbesidder Jens Jensen Nørtranders for 351 rdl. Denne forretning
gav anledning til en retssag mellem ham og afdødes søn, hjulmand
Christen J ens en Lund, som før auktionen havde truffet aftale med J ens
N ørtranders om, at denne skulle byde for ham ved auktionen. Trods
denne aftale lod J ens N ørtranders sig efter auktionen indskrive personligt som ejer af ejendommen, ligesom han iflg. vidneudsagn overfor de
tilstedeværende ved auktionen gav tydeligt udtryk for, at det nu var hans
ejendom, og det ville Chr. J. Lund selvsagt ikke finde sig i. Sagen endte
8. oktober 1768 med et forlig, hvorefter Lund mod l. prioritet i ejendommen skulle forrente 400 rdl. til Vor Frue Kirke, idet Jens Nørtranders
ved samme lejlighed skænkede dette beløb til kirken.
Først 26. april1769 fik Chr. Jensen Lund endeligt skøde på ejendommen, og 1772 solgte han den til skipper Søren Rasmussen Satmann for
445 )!; rdl. Efter hans død 1826 blev den ved auktion solgt til frk. Sara
Hjorth på Sebberkloster. 1829 var Søren Ravnkilde ejer, 1831 borgeradjutant Jens Mikkelsen Eye, 1844 Nørrejyllands gejstlige Enkekasse,
1847 smedemester Jonas Arvesen, 1877 avlsbruger Niels Kjærsgaard,
1907 købmand og bekendt ejendomshandler N. L. Larsen, 1910 arkitekt
J. A. Posselt, 1920 smedemester Th. M. Andersen. I 1930erne havde
slagtermester C. Kiihnel forretning i ejendommen. Han havde 8. maj
1930 dette fordelagtige tilbud annonceret i Aalborg Stiftstidende:
"1 Aften, Torsdag og Lørdag sælges 3 pund friske gode Ben l Kr. , 4
store Ryg med hale l Kr., Hjerter 20 Øre pr. Stk. Slagteriudsalget
Søndergade 11".
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I ejendommen fandtes i mange år Rathers barberforretning, og i baggården snedkermester Lynnerups værksted.
Aalborg kommune købte 1941 ejendommen, som var udlejet til forskellige formål, indtil den 1979 blev nedbrudt og grunden i 1983 overtaget af
De Vanføres Boligselskab, der her opførte en moderne bygning i 1984.

Nr. 13 (matr. nr. 880)
I grundtaksten beskrives denne ejendom 1682 således: Christen Knudsen Bødkers ejendom-S/i rdl. Den tilhørte 1704 Niels Madsen Bødker.
Hans enke, Anne Jensdatter, lod den 1718 sælge ved auktion, hvor den
tilfaldt Niels Villadsen Kræmmer, Aalborg for 80 rdl. Iflg. auktionskonditionerne bestod ejendommen af 4 fag hus til gaden og 9 fag ind til
gården. 1730 tilhørte den Købmand Mogens J ens en Sommer, som 1731
solgte til Laurits J ens en Hjulmand, der var gift med Cathrine Nielsdatter, en datter afNiels Jensen Hjulmand i nr. 11. Laurits Jensen foretog
1765 en fuldstændig ombygning af ejendommen, hvorefter den iflg.
brandtaksationen bestod af 9 fag enetages hus med enden til gaden og
for enden af dette hus 4 fag halvtag samt et sidehus på 4 fag til gårdside n.
Pengene til byggeriet lånte han af byfoged Christian Schmidts enke Ida
Margrethe Htibertz. Hun foretog 1772 udlæg i ejendommen, som ved
auktion blev tilslået hendes svigersøn, dansemester J ens Lorentz
Smit h, der på den nordlige del af grunden anlagde en "Lysthauge".
Han solgte 1780 ejendommen til smedemester Emanuel Mortensen
Balling- senere ejer af Søndergade 6.1806 overtoges nr.13 af sukkerraffinadør Barthold von Sprechelsens enke Dorthea Margrethe Deichmann. 1826 var skipper Søren P. Hansen fra Bornholm ejer, 1856 skibskaptajn Niels Peter Aakjær, 1874 pens.lærer J. C. Klingebech, 1876 hans
husholderske Ane Marie Nielsen, 1893 dentist C. A. Kondrup, 1895
værtshusholder Peder C hr. Christensen fra Vejgaard, 1897 værtshusholder Niels J. Nielsen, der i flere år i ejendommen havde værtshuset
"Proppen", der 1930 hed "Stjernekroen". 1902 var malermester C.
Schultz Jensen ejer. Derefter havde ejendommen 10 forskellige ejere,
indtil Aalborg kommune 1942 købte den, og 1983 blev den overtaget af
De Vanføres Boligselskab, der 1984 opførte et nyt hus på grunden.
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Nr. 15 (matr. nr. 879 b)
I grundtaksten nævnes 1682 Søren Hansens hus, Vogn Pedersen ibor- 4
rdl. 1704 var Nikolaj Aagaard ejer, og 1716 tilhørte huset regimentskvartermester Laurits de Hemmer. Ved auktion 26. oktober 1717 efter hans
død overtoges det af rådmand og konsumtionsforvalter Niels Rasmussen for 93 rdl. Iflg. konditionerne bestod huset da af7 fag enetages hus
med portrum til gaden. 1723 tilhørte det Ib Dinesen Væver, og 1741 var
den hovedrige købmand Peder Christensen Holst ejer af huset, og 1751
hans enke Cathrine Henriksdatter Stampe. Før sin død 1758 skænkede
hun af sin velstand 2.300 rdl. til forskellige velgørende formål her i byen,
men alligevel efterlod hun sig det efter datidens forhold anselige beløb
95.684 rdl.
Søndergade 15 blev 1759 solgt til skræddermester Christen Pedersen
Pandrup. 1770 blev huset overtaget af Maren J ensdatter Scheelund, der i
mange år havde været kokkepige hos borgmester Henrik Grotum, og
som anerkendelse for mange års arbejde havde han kortfør sin død 1768
købt denne ejendom til hende. Hun boede her ikke, men opholdt sig på
Knudseje i Skæve sogn.
1776 tilhørte ejendommen prokurator Ulrik Frederik Lund, Aalborg.
Han byggede et nyt grundmuret 5 fags toetages hus til gaden samt 5 fag
enetages hus i gården. Han solgte 1783 til hattemager Christen Pedersen
Hassel, der 1802 solgte til værtshusholder Peder Thomsen Lunøe. Da
han 1805 solgte til Anders Pedersen Nørgaard, senere ejer af Engelsborg, medfulgte bl. a. et komplet anlæg til brændevinsbrænding,
bestående af: En i grue indmuret kobberkedel med hat, låg og piber, en
svaletønde, 9 stk. tomme oksehoveder til brændevinssætning, 8 stk.
brændevinsankre, et bryggerkar, et svalekar, et lidet kar medjernbånd
samt to øltønder. Købesummen for ejendom og inventar var 1.070 rdl.
Anders Nørgaard solgte 1807 ejendommen til Anne Benedikte Nordkier, der var enke efter proprietær Thomas Pedersen, Pederstrupgaard,
Ferslev sogn. Hun solgte 1813 til sin broderdatter Bolette Nordkier, der
senere blev gift med proprietær Laurits Christensen på Halkjær hovedgård, Ejdrup sogn, som 1842 solgte til murer Lars P. Larsen, 1845 var
toldbetjent Peder Aug. Hartmann ejer, 1855 sergent Peder L. Kjølby,
hvis enke Katrine, født Achton, ejede den til sin død 1889 på Frederiksberg Slot. Derefter 24 forskellige ejere, indtil Aalborg kommune over-
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tog ejendommen 1966. 1983 blev den overdraget De Vanføres Boligselskab, der 1984 opførte en moderne bygning på grunden.
Nr. 17 (matr. nr. 878)
Det hus, som Christen Christensen 26. april1766 solgte fra nr. 19 til tømrer Hans Clausen, bestod af 4 fag hus til gaden og 2 fag halvtag til gården.
Husets grundtakst blev ansat til2 ){ rdl. Han solgte samme år til tømrer
Hans Mathiasen, der 1775 solgte til murersvend Poul Jokumsen Frøjlich. V ed auktion over hans og hustru Kirstine Pedersdatters dødsbo 17.
januar 1783 tilfaldt huset værtshusholder N i els Andersen Møller for 150
rdl. Hans enke Inger Jensdatter afhændede det 1791 til skipper Oluf
Krogbek, der senere blev stempelpapirforhandler i Aalborg. 1806 ejedes
huset af tømrermester J ens J ens en Øxenhede, 1818 af handskemager
Niels Lunds enke, Karen Ovesdatter, der 1838 skænkede huset til sin
nabo, skomagermester Niels Andersens hustru Christine Elisabeth
Schultz. Derefter flere forskellige ejere: 1867 skomager Jacob
Andersen, 1889 Peder Christensens enke Marie Margrethe, født Terp,
1895 skomager Søren Hansen, 1904 murermester T. C. Albertsen, 1906
Christen Thomsen fra St. Restrup, som 1911 mageskiftede med landmand Niels Peter Vadmand, der afstod sin landbrugsejendom i Kollerup Klit. Hans enke solgte 1918 huset til kaffebrænder Rasmus Pedersen, der indtil1954 drev kaffebrænderi både her og i baggården til Nørregade 14. Fra kaffebrænderiet stammer den stadig bevarede skorsten
på husets østgavL
Rasmus Pedersen opnåede 1921 myndighedernes samtykke til at sammenlægge nr. 17 og 19 til een ejendom. Næste ejer var fra 1954 barbermester Sigvard Simonsen, hvis søn, frisørmester Bjarne Simonsen
1977-78 under ledelse af arkitekt Niels Jørgen Dam lod huset, der er
opført 1925, grundigt restaurere og modernisere. Han modtog i den anledning i 1978 Aalborg kommunes præmiering for godt og smukt byggeri. Ejendommens indehaver er i dag arkitekt Niels Jørgen Dam.
Nr. 19 ( matr. nr. 877)
I grundtaksten 1682 beskrives denne ejendom således: "Claus Høgs
Hus, Else Bøchers ibor- 3 )ti rdl". 1704 tilhørte huset skipper Bertel Nielsen. Ved køb af nabohuset, der tilhørte Dorthe Hegens og bestod af2
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fag hus, ansat i grundtakst til1 rdl., indrettede han to lejehuse med tilsammen 8 fag hus til gaden samt et halvtag på 4 fag i gården. Grundtaksten blev derefter forhøjet fra 3 til4 }i rdl. Efter Bertel Nielsen og hustru,
Margrethe Christensdatters død 1712 erhvervede byfoged Laurits
Svendsen Hviid, Aalborg husene. Efter hans enke Bente Bremers død
blev de ved auktion 1731 overtaget af konsumtionsbetjent Laurits Nielsen, Aalborg for 102 rdl. Han lånte samtidig 133 r dl. af Budolfi kirkes
midler. Det kneb efterhånden stærkt for ham at præstere renter og afdrag, og efter udlæg med påfølgende dom af18.juni 1742 blev de to lejehuse tildømt kirken, som ejede dem ti112. november 1761, da de blev
solgt til murersvend Christen Clu-istensen Dollerup, der 1766 solgte det
ene af husene til tømrer Hans Clausen. Christen Dollerups enke, Anna
Katrine Mortensdatter skænkede 8. december 1787 sit hus til sin datter,
syerske Ingeborg Sørensdatter. Hun blev 1793 gift med murermester
Anders Nielsen "som almindelig kaldes Bentsen". Ingeborg Sørensdatter døde 1812, og 3 måneder efter blev Anders Bentsen gift med Ellen
Nielsdatter. Hun solgte 1836 som enke huset til sin søn af l. ægteskab,
skomager Niels Andersen, Aalborg for 270 rdl. Derefter forskellige
ejere: 1853 urmager Thøger Hougaard Larsen, 1855 sømand Lars Jensen
Hjetting, 1871 avlsbruger- senere værtshusholder- Lars Ammundsen,
1888 P. C. Cortsen, 1897 bagermester C. M. Nielsen, 1913 barber J. C.
Christensen og 1918 kaffebrænder Rasmus Pedersen, der som nævnt
sammenlagde nr. 17 og 19 i 1921.

Nr. 21 (matr. nr. 876)
Det hus, som værtshusholder Søren Hesselholt 1815 solgte til toldbetjent Mikkel Knudsen Lyngbye, bestod af 4 fag enetages hus, ansat i
grundtakst til1 }i rdl., og købesummen var 100 rdl. N. V. Efter Mikkel
Lyngbyes død 1829 blev huset købt af politibetjent Johan G. Kønig,
Aalborg, som 1842 solgte til skipper Søren Bach for 200 rbdl. sølv. Efter
hans død 1854 blev hans enke Kirstine Dorthea, født Moenstrup,
samme år gift med kniplingshandler J o han Henrik Sørensen. Derpå
fulgte forskellige ejere: 1855 skipper Søren Madsen, 1865 mægler
Herman RudolfBay, Aalborg, 1872 skomager Niels P. Christensen, 1915
skibstømrer Adolf Nielsen, 1938 skibstømrer Magnus Nielsen, hvis
enke Nanna Nielsen endnu ejer huset, som hun ikke selv bebor.
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Det gamle, ombyggede kvisthus er formentlig fra slutningen af 1700årene. Ved gadens renovering for nogle år siden burde det nok have
været fjernet så meget mere, som det i dag bogstavelig talt "står på
hæld".
Nr. 23 (matr. nr. 875)
Iflg. grundtaksten ejede Søren Hansen 1682 i Søndergade et hus med to
våninger, der var ansat i grundtakst til3 ~ rdl. Søren Hansen, der var student fra Aalborg Katedralskole 1664, døde ugift 1689. Hans broder
pastor Laurits Hansen (Tanche) i Haverslev-Bejstrup, solgte 1689 de to
huse til en tredie broder, toldkontrollør Jacob Hansen, Aalborg. De tre
brødre var sønner afborgmester Hans Sørensen (junior) i Aalborg.1706
afstod Jacob Hansen husene til regimentskvartermester Laurids de
Remmer, Aalborg. Ved auktion 1717 over hans efterladte bo blev det
ene hus på 4 fag tilslået Hans Christophersen Brixen, mens det andetligeledes på 4 fag - blev tilslået handelsmand Niels Nielsen Nysum.
Hans Christophersen Brixen døde 1723, og 1732 døde hans enke Kirsten
Sørensdatter. lflg. rektor Thomas Hopp's oplysninger fandtes der i sin
tid på Vor Frue kirkegård en gravsten over dette ægtepar. 1732 overtoges
deres fradøde hus af kommerceråd Jens Gjørup, Aalborg, mens det
andet 1748 blev købt af Peder Laursen Østergaard. Han købte 1749 af
Mogens Rosenkrantz til Spøttrup, der var gift med Jens Gjørups enke
Christence Hornemann, dennes 4 fags hus, hvorefter de to huse var på
een hånd. Ved auktion over P. L. Østergaards bo 1764 blev de tilslået
politibetjent Niels Poulsen, Frejlev (eller Hasseris). Hans enke Kirsten
Mikkelsdatter solgte 27. april1789 til værtshusholder Søren Christensen
Hesselholt, der også ejede nr. 25. Han solgte 1815 det vestligste hus til
Lars Knudsen Lyngbye. Derefter følgende ejere: 1835 Maren Andersdatter, 1844 skræddermester Hans Mathias Bradsted, 1856 murer
Christian Pedersen, 1902 skomager Julius Jensen, 1942 vognmand C.
W . Brønde!, 1965 arbejdsmand J. P. Hallager, 1976 Aalborg Byhuse
ApS. Nuværende indehaver er Andelsboligforeningen, der 1984 opførte
en ny bygning på grunden.
Nr. 25 (matr. nr. 874)
Foruden nr. 23 ejede Søren Hansen i 1682 også nr. 25, der var ansat i
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Søndergade m: 25, Holger Jensens smedeforretning. Va/d. Voldfot. Tilhører Aalborg kommunes lokalhistoriske Arkiv.

grundtakst til3 ~ rdl. og udlejet til Lars Væver.1704 tilhørte huset købmand Chr. Mouritsen Trap og 1715 regimentskvartermester Laurits de
H emmer, efter hvis død det ved auktion 1717 blev tilslået handelsmand
Hans Madsen Kræmmer, Aalborg for 100 rdl. Han opførte nye bygninger, hvorefter huset bestod af13 fag enetages hus med portrum og krambod. 1740 tilhørte det købmand Christian Feilche. Han døde 1755, og
1773 døde hans hustru Sophie Nielsdatter Dahl. Ved auktion over hendes dødsbo blev huset overtaget af hendes søn afl. ægteskab J ens Hansen Dahl fra Hjørring. 1778 ejedes det af Knud Michelsen Ladefoged,
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1802 af værtshusholder Søren Hesselholt, der også ejede nr. 21 og 23.
Ejer var 1829 bødkermester J o han C. L. Kohsel, som 1843 solgte til frøken Anne Friis Wilsbech fra Porsgrund i Norge. Efter hendes død 1868
overtoges huset af hendes universalarving, skræddermester Poul
Mørch Wanda!, der var gift med Johan Kohsels datter Anna Katrine.
Efter hendes død 1882 blev huset købt afkøbmand Bent Peter Nielsen,
der 1883 solgte det for 9.300 kr. til smedemester Niels Jensen.
I et fløjhus i vestsiden af gården indrettede han et smedeværksted, som
ved senere udvidelser og navnlig i kraft af kvalitetsarbejde med tiden
blev en anerkendt virksomhed, som 1920 overtoges af sønnen Holger
Jensen, der med stor dygtighed fortsatte virksomheden. Forretningen
er optaget i Krak: Danmarks ældste forretninger. 1940. 1936 overgik virksomheden til smedemester A. Bisgaard Andersen, og 1947 tilhørte den
smedemester J. Eske Nielsen.
Aalborg kommune købte 1941 ejendommen, der 1976 blev solgt til
byggeselskabet "Aalborg Byhuse ApS". Nuværende ejer er Andelsboligforeningen.

Nr. 27 (matr. nr. 873)
Denne ejendom ligger på en grund, der oprindelig hørte til købmandsgården Nørregade 20, hvis ejer købmand Andreas Aarøe o.1782 på den
sydligste del af sin gårds grund ud mod Søndergade opførte 3 lejehuse
på tilsammen 13 fag, som ved separationen fra hovedejendommen blev
ansat til grundtakst 4 rdl. 1789 blev Andreas Aarøe eklæret konkurs,
hvor udlægshaveren, apotekerdatteren Dorthe Margrethe Riibner,
enke efter den velhavende købmand Troels Madsen, Aalborg bl. a. fik
udlagt de tre lejehuse i Søndergade. Hun solgte dem året efter til købmand Søren Jensen Klitgaard fra Nibe.1799 tilhørte husene skolelærersenere skattekasserer Anders Nørgaard. Efter hans 3. hustru Johanne
Henriette Møllers død 21. juli 1842 købte bøssemager Ernst Lø bnitz i nr.
29 husene, som han 1854 solgte til stabskaptajn Peder Chr. Dam for
2.200 rdl. Af dødsboet efter P. C. Dam og hustru Magdalene Dorthea,
født Møller udstedte skifteretten 23. december 1871 attest som adkomst
for de to sønner, bogholder Carl Dam, Aalborg og købmand Frits Dam i
Flauenskjold, på ejendommen, som de straks solgte til arbejdsmand
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Moust Jensen, Aalborg for 2.000 rdl. Derefter forskellige ejere: 1891
murermester Janus Nielsen, Aalborg, 1893 husmand Anders Larsen fra
Horsens Enge, 1896 glasmager Peder Pedersen (Ersted), 1910 enkefru
Karen Marie Olesen. Så fulgte 19 forskellige ejere, indtil ejendommen
1969 blev solgt til "A/S af 6. August 1968", der 1976 afstod den til
"Aalborg Byhuse ApS". Indehaveren er nu Andelsboligforeningen,
som 1984 opførte et nyt hus på grunden.

Nr. 29 (matr. nr. 872 a)
I grundtaksten nævnes 1682 Jens Christensen Fiskers hus- 6 rdl. Han er
formentlig identisk med den Jens Christensen Vodskipper (fisker) i
Klarup, der 5. september 1694 solgte nævnte hus til bødker Christen
Hansen Vadskær i Aalborg. Hans enke Gertrud Petersdatter afhændede 1706 huset til sin svigersøn bødker Peder Bertelsen fra Nibe, der
var gift med hendes datter Kirsten Vadskær, født 1683. Peder Bertelsen
døde 1725, og 4 år senere overtog den 25-årige søn, bødker Bertel Pedersen huset. Efter hans død 1743 blev det overtaget af hans broder, bødker
Niels Pedersen ved auktion. lflg. auktionskonditionerne bestod det af 4
fag enetages hus til gaden og 9 fag ind i gården. Hans enke Ellen Larsdatter solgte 1793 til sin svigersøn, bødker LarsJensen Kiærsgaard, som
desuden købte naboejendommen nr. 31 i 1798. Derefter fulgte forskellige ejere: 1809 gørtler Mads Holst, 1810 høker Christen Christensen
Winther, 1811 skipper Peder Lorentzen, Aalborg, 1820 organist og stadsmusikus Jørgen Frederik Heis, Aalborg. Hans enke solgte 1825 til
bøssemager ved det 11. jyske Infanteri Regiment J o han Joseph Y orch,
som 1831 solgte til bøssemagerved samme regiment Ernst Michael Løbnitz, der tillige ejede nr. 27. Han angav at bo i København, da han
2. august 1869 udstedte skøde på huset til Niels Rasmussen Aarup.
1871 ejedes det af slagter Søren Mortensen fra Nr. Tranders, 1892 af
murermester Nikolaj Nielsen, Aalborg, som ombyggede huset, 1895
gæstgiver P. A. Olesen, 1903 gårdejer Anders Kjærgaard Vilsbøl, 1923
gårdejer Søren Kjeldsen, der opførte det nuværende hus, 1930 gårdejer
Chr. Andersen, 1949 violinbygger Franz Rossmeisl, 1965 Henning A.
Borup, 1966 Jørgen C. Tyroll, der 1984 solgte til den nuværende ejer H.
Rune ApS.
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Nr. 31 (matr. nr. 871)
Som så mange andre ejendomme i Aalborg ejedes også denne af borgmester Herman W erchmester, da grundtaksten i 1682 blev udarbejdet.
Ejendommen blev da beskrevet som et hus med to våninger, som Jacob
Michelsen og Jens Feldbereder iboede, grundtakst 6 rdl. Herman
W erchmester og hans hustru, Margrethe Grotum døde 1713 med 5 måneders mellemrum. Ved auktion i 1714 over bl. a. deres mange ejendomme erhvervede handelsmand Niels Nysum ovennævnte for 65 rdl.
Han solgte 1728 til købmand Mogens Jensen Sommer, efter hvis død
ejendommen 1740 blev købt afkøbmand Søren Sørensen Wulf(Wolf)
fra Skørping Teglgaard. Han vandt 1724 borgerskab som købmand i
Aalborg og drev derefter forretning i Nørregade 9, som han beboede.
Søndergade 31 beskrives 1740 som 3 fag gavlhus til gaden med 7 fag i
længde til gårdsiden, alt i en etage.

Søren Wulf døde 1742 som en velhavende mand. Hans hustru Cathrine
Margrethe Stemberg skænkede 17721.000 rdl. til Vor Frue Kirke. Hun
havde 1766 solgt Søndergade 31 til Frederik Lassen Kiærulffor 200 sldl.,
men hun måtte senere overtage ejendommen, som hun straks solgte til
hjulmand Christen J ens en Lund, der er omtalt under nr. 11. Efter hans
død 1781 blev ejendommen solgt til slagter Daniel Pedersen. Derefter
var værtshusholder Jørgen Rasmussen ejer, 1793 farver Palle Toftum,
der var gift med Anne Cathrine Fich fra Gl. Avlsgaard. Han solgte 31.
december 1798 til bødker Lars Jensen Kiærsgaard i nr. 29. Nr. 31 havde
derefter forskellige ejere: 1808 tømrer Niels Pedersen Bøgh, 1810 tømrermester Niels Romdrup, 1824 hospitalsforstander Hans Schou, 1825
murermester Lars Vang. Ejendommen blev 1834 købt af Aalborg
Murerlaug, der i 8 år havde deres laugshus her. Murersvendene solgte
l. august 1842 huset til Niels Chr. W estphal, hvis enke Kirstine, født
Christensen, 1873 solgte til rebslager Peder Chr. Pedersen for 700 rdl.
Så fulgte følgende ejere: 1895 gartner O. Svendsen, Romdrup, 1910 købmand A. P. Munksgaard, 1921 snedker Vilh, Meyer, 1931 sagfører Julius
Nielsen, 1967 repræsentant Kaj Werner Nielsen. 1976 blev ejendommen købt af "Aalborg Byhuse ApS", som 1976 lod huset nedrive og et
nyt opføre 1983.
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Det gamle hus, der blev nedrevet i 1978, var et dejligt gavlhus i sildig
empire - formentlig fra første trediedel af 1800-årene. Synd, at det ikke
blev bevaret i sin oprindelige stil.
Nr. 33 A og 33 B er omtalt i årbogen 1984 på henholdsvis side 34 og 47.

Nr. 35 (matr. nr. 906 h)
Købmand Vilh. Meyer i Gl. A vlsgaard solgte 1889 en grund på nordsiden af Søndergades Forlængelse, som gadestykkel mellem Ø. Gravensgade og Løkkegade i sin tid kaldtes, til murermester Chr. Jensen,
Aalborg. Han opførte s. å. på grunden et toetages beboelseshus med
vestgavlen mod den i 1887 overdækkede Østergravens å. Han solgte
1893 huset til gårdejer Henrik Nielsen, V. Hassing for 22.000 kr. Hans
enke Frederikke Nielsen boede her til sin død 1947, hvorefter prokurist
Børge Pedersen erhvervede det. 1960 ejedes huset af mælkehandler
Niels M. Dahl, 1963 af mekaniker Erik Lund. I november 1977 købtes
det af Aalborg kommune, som lod det nedbryde i efteråret 1978. Grunden benyttes nu sammen med grunden fra nr. 37 som parkeringsplads.
Nr. 37 (matr.nr. 906e, 911 d)
Konsortiet, der ejede gartner H. E. Løwes ejendom matr. nr. 911 i
Løkkegyd en, solgte 16. januar 1881 en ubebygget grund på nordsiden af
Søndergades Forlængelse til tømrer Chr. Jensen. Han opførte s. å. på
grunden et toetages beboelseshus, som han samme efterår afhændede
til Jeppe Martinus Jacobsen fra Hals for 6.600 kr. Derefter ejedes det
1900 af arbejdsmand Søren Bertelsen, 1905 af arbejdsmand Niels Madsen. Fra 1907 til1916 havde sukkerkoger August Hansen i ejendommen
installeret en sukkervarefabrik, der hidtil havde haft til huse i Stengade
18. Kort før sin død 1916 skænkede han huset til enkefru Anna Madsine
Carlsen. Frå 1931 ejedes det af købmand Søren Jensen, 1945 Niels M.
Nielsen, 1947 Peter Christensen, 1969 direktør Jørg. C. Tyroll, som 1978
solgte det til Aalborg kommune, der s. å. lod det nedbryde. Ved
nedbrydningen vakte det nogen opmærksomhed, at bygningen overvejende var opført af gule mursten, der på den flade side var indgraveret
"Aalborg Teglgaard" . Grunden bruges i dag som parkeringsplads.
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SøndeJgade set ji'a øst. Til højre 111: J/ med ændret facade. Til venstre ijo1grunden
nr. 36-38 med tatovørskiltet. L. Rostrup Bøyesenfot. 1977.

111:

40, og

Nr. 39 (matr. nr. 911 c)
Det tidligere nævnte konsortium solgte 5. juni 1882 en ubebygget parcel, matr. nr. 911 c på 420 kv. alen af gartner Løwes ejendom til tømrer
Peter Nielsen, Aalborg. Han opførte 1883 på grunden et toetages hus,
som han straks solgte til farver Johan Vilh. Jensen i Brettevillesgade 11
for7.450 kr. Hans enke Kirstine, født Albrechtsdatter, overtog iflg. testamente huset i 1899. 1909 tilhørte det havnearbejder Jens Chr. Sørensen,
og fra 1940 til1946 hans datter Erna Sørensen. Hun solgte det 1969 til
direktør Jørg. C. Tyroll, og 1971 overtoges det af civilingeniør Kjeld
Alling og arkitekt Inge Alling i lige sameje. I dag er førstnævnte eneejer.
Nr. 41 (matr. nr. 906 c, 911 b)
Oversergent N. P. Andersen, Aalborg købte 1884 af omtalte konsortium
dettes sidste parcel, matr. nr. 911 b på nordsiden af Søndergade. Året
efter købte han afVilh. Meyer i Gl. Avlsgaard en mindre parcel, matr.
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nr. 906 c med facade mod Løkkegade, og dermed var der etableret en
hjørnegrund. I 1885 opførte N. P. Andersen på grunden den nuværende
toetages hjørneejendom , som forblev i hans og senere hans enkes eje
til1941, da den blev solgt til slagtermester V. P. Christiansen.1948 var fru
Emma Jørgensen ejer, 1952 rentier Martinus Olesen. 1963 overtoges
ejendommen af dens nuværende indehaver: Oskar Andersen. I ejendommens kælder var der i mange år en kendt frugt- og grøntforretning.
Nr. 43 (matr. nr. 906 i)
Denne ejendom er, som det fremgår af dens matr. nr., udstykket fra
Thomasminde. Thomas Boss Sauer solgte 1896 en parcel på 1.309 kv.
alen, beliggende på hjørnet af Løkkegade og Søndergade med 34 alen
facade til hver af disse gader. Køberen var murermester C. N. Schmidt,
Aalborg. Han opførte 1896-97 på grunden den anselige fireetages hjørneejendom, som står uændret i dag. Han boede her til sin død 1912, og
hans enke, Johanne Marie, født Vorsaa indtil1932, da ejendommen
blev overtaget af telefonmontør Niels Jørgensen.
Bager Chr. Pedersen købte 1934 ejendommen, hvor han i flere år som
lejer havde drevet et kendt bageri med udsalg under navnet "Hjemmebageriet". Efter hans død 1975 overtoges ejendommen af hans enke
Anna Petronille Pedersen. I ejendommen har der i tidens løb været
mange forskellige forretninger i stueetagen. Nuværende ejer er Ole
Pedersen.
Nr. 45 (matr. nr. 906 n)
Thomas Boss Sauer solgte 1898 sin sidste byggegrund med facade mod
Søndergade til murermester Berthel Rasmussen, Aalborg. Grunden
var på 1.491 kv. alen, og prisen var 7 kr. pr. kv. alen. Berthel Rasmussen
opførte s. a. på grunden den nuværende treetages bygning. Ikke mindst i
kraft af sin dygtighed som håndværker var B. Rasmussen en anset
mand, der i flere år var medlem af Aalborg byråd og som sådan medlem
af flere betydelige udvalg, ligesom han i årenes løb bestred en række
andre tillidshverv. Han døde 1922, hvorefter hans enke Laurine Marie
Rasmussen til sin død 1953 ejede og beboede ejendommen, som i de følgende år jævnligt skiftede ejer. 1954 var grosserer Christen Thøgersen
ejer, 1955 telefonformand Charles Iversen, 1960 skolebetjent Frantz
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Jensen Gru, 1967 fru Dagmar Christensen, 1972 købmand Henry
Mogensen, 1973 Niels Sørensen, som stadig er ejer.
I ejendommens kælder var fra 1906 til1973 H. Jepsens bladforretning,
og i lige så mange år var der ved siden af skomagerværksted.
Kjellerupsgade JO (matr. nr. 908 e)
Denne ejendom med facade til både Kjellerupsgade og Søndergade, er
udstykket fra ejendommen Østerbro 12. Værtshusholder A. Chr. Sørensen solgte 12.januar 1885 en parcel på 1.783 kv. alen fra den sydligste
del af sin ejendoms tilliggende til dampskibsfører Chr. Nielsen Bloch,
der boede Kjellerupsgade 5. Han opførte s. å. den nuværende toetages
bygning med høj kælder samt en staldlænge langs med Søndergade.
I nogle år fra 1889 havde 5. Udskrivningskreds kontorlokaler i ejendommen, og iflg. folketællingerne boede her i mange år en del officerer.
Efter Chr. Blochs død 1926 solgte hans enke Anna Christine, født Petersen, ejendommen til bager Thomas Jacobsen, Aalborg for 54.000 kr.
Han solgte 1930 til grosserer Laurits C. Jensen.
Hestestalden med facade mod Søndergade var indrettet med plads til3
heste samt i den ene ende et kammer med plads til to af officerernes oppassere. Laurits Jensen lod straks i 1930 stalden indrette til de nuværende kontorlokaler. Som en rest fra fortiden sidder endnu i portrummet den ring, som i sin tid blev brugt til at binde hestene i. Selv om dette
hus ikke er selvstændig matrikuleret, benævnes det nu som Søndergade
nr. 49.
Laurits C. Jensen døde 1979, hvorefter hans søn, lærer Philip Jensen
overtog ejendommen, som han i 1982 solgte til dens nuværende ejer,
salgschef Vagn Tellefsen.

Søndergade (sydsiden begyndt fra Bredegade)
Nr. 2 (gl. matr. nr. 595 b, nyt nr. 852)
Dette beskedne 4 fags hus, ansat i grundtakst til1/2 rdl., var oprindelig et
lejehus under Bredegade 14, hvis ejer værtshusholder Christian Kjær
1811 solgte huset til skærslipper Niels Christian Gravum. Efter hans
enke Christine Christensdatters død 1839 blev huset købt af smed Morten Balling i nr. 6. Efter hans død 1840 blev det sammen med nr. 6 over-
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taget afkøbmand Thomas Bomholt, som lagde begge huse til sin ejendom Bredegade 16, der forlængst er nedbrudt og grunden udlagt til
gade.

Nr. 6 (gl. matr. nr. 626, nyt nr. 853)
Denne forlængst nedlagte ejendom har sin særlige historie. Den
benævnes i grundtaksten 1682 således: "Et Hus tilhør Olle Jensen,
Laurs Feldbereder og Johan Murmester bebor- 3~ rdl."
Olle Jensen er identisk med den Oluf J ens en Munkgaard, der 1664 kom
fra København og nedsatte sig som handelsmand i Aalborg. Han blev
27. november 1664 gift med denjævnaldrende Johanne Thøgersdatter,
som var datter af rådmand Thøger Christensen, der ejede og beboede
Østeraagade 11 (nu "Bender Sko").
OlufMunkgaard var fra 1674 til1690 rådmand samt i nogle år overpolitimester i Aalborg og som sådan fuldmægig for Københavns politimester
C. Rasch, under hvem landets handelsvæsen dengang sorterede.
Med tiden blev OlufMunkgaard meget velhavende og ejede ved sin død
12 ejendomme forskellige steder i Aalborg.
Den 16. maj 1690 skænkede han ved gavebrev til Budolfi Kirke en stentavle, hvorpå kordegnen før hver gudstjeneste skulle påføre salmenumrene, og for at hele menigheden kunne se numrene, lod han bekoste en lysarm til at belyse stentavlen. Desuden forærede han iflg.
samme gavebrev kirken et af sine huse- senere nr. 6- i Søndergade, som
indbragte en årlig husleje af 7 sldl., der skulle fordeles med 6 sldl. til
"Ring-Degnen" for dennes umage med salmenumrene samt l sldl. til at
forsyne lysarmen med lys.
Det i gavebrevet udlovede skøde på huset nåede OlufMunkgaard ikke
at få udstedt inden sin død 23. december 1690. Det blev hans enke, der
4.juli 1692 gav kirken skøde på huset, som var beliggende på det sydvestlige hjørne af Skidengyden.
I løbet af få år oversteg udgifterne til husets vedligeholdelse langt den
årlige lejeindtægt, hvorved gaven blev en betydelig byrde for kirken.
I året 1700 var huset så forfaldent, at de to egenrådige borgmestre Herman Werchmester og Søren Jacobsen Brunow med biskop Bornemanns samtykke lod det sælge ved auktion for 30 sldl. Køberen var
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Herman W erchmester, der i kraft af sit førstehåndskendskab altid var
nærværende for at byde ved byens auktioner.
Da Højesteret 6. marts 1724 afsagde dom i den langvarige kommissionsproces mod de to ovennævnte borgmestre for deres enevældige og elendige styre af byen, gjorde højesteretsdommerne opmærksom på det
usømmelige forhold, at en lokal myndighed kunne tillade sig at ignorere et af kirkens legater uden først at indhente tilladelse fra de højere
myndigheder i København.
Den omtalte barok- sandstenstavle med årstallet 1690 i nederste del af
topstykket hænger i dag på nordsiden af kirkens sydvestlige pille. Om
Oluf Munkgaard og motiverne til hans gavebrev kan henvises til Aalborg Stiftstidende for 18. december 1979.
Efter Herman Werchmesters død 17. oktober 1713 blev nævnte hus
overtaget afNikolaj Christoffersen Aagaard, købmand i Aalborg og ejer
af Ullerupgaard i Thy. Han havde 1694 ægtet Oluf Munkgaards enke,
Johanne Thøgersdatter. De tilbragte deres sidste leveår i hendes fødehjem Østeraagade 11.
1719 tilhørte Søndergade 6 en af byens førende notabiliteter, handelsmand Niels Nielsen Nysum, der ved et mageskifte 1722 afstod ejendommen til Aalborg by, som i stedet overlod ham en ejendom i Brødregyden ved siden af hans iboende ejendom" Svalegaard en" på hjørnet af
Østeraagade og Nytorv.
Huset i Søndergade, der bestod af9 fag, blev derefter delt i to lige store
dele, hvoraf den ene var beboet afbyens stads tjener, medens den anden
halvdel på forlangende af generalmajor Rosenauer blev indrettet til
"Stockerhus", d. v. s. militær arrest, til erstatning for det hidtidige Stokhus, der siden 1701 havde været indrettet i et efterhånden faldefærdigt
4 fags hus i Pølsegyden (Hr. Ovesgyde).
1762 var nr. 6 i Søndergade så brøstfældigt, at det ansås for ubeboeligt.
Ved et syn 19. maj s. a. beklagede bysvenden Jakob sig over, at han og
hans kone ikke kunne ligge tørt i sengen om natten, hvilket efter synsmændenes skøn "hverken er hans eller Konens Skyld, men Tagstenene
og Tagets slette Omstændighed." Der blev nu foretaget ret omfattende
reparationer på huset. 1792 erklæredes det imidlertid igen for ubeboeligt. Denne gang udvirkede magistraten, at der 28. december 1792 blev
udstedt kgl. resolution, ifølge hvilket huset måtte sælges ved offentlig
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auktion og renterne af salgssummen anvendes som huslejehjælp til
stadstjenerne, hvoraf der nu var to.
Ved auktion L februar 1793 blev huset tilslået garver Johan Henrik Møller, Aalborg for 171 sldl. Han lod det straks nedbryde og opførte i stedet
et nyt 9 fags hus, som han 1806 solgte til klejnsmed Emanuel Mortensen
Balling, Aalborg, for 420 rdl.
Det blev i øvrigt ved denne lejlighed afsløret, at Skidengyden stedse bar
sit navn med rette. I det nordøstre hjørne af ejendommens grund havde
byen anbragt en skarnkiste, hvori- såvel som ved siden af- de omkringboende henkastede deres skarn, hvorved, som Emanuel Balling udtalte
til synsmændene: "Mine Planker opraadnes og fordærves derved, og
desuden giver det en usømmelig Vanziir i Gaden, og tillige opdynger
Folk deres Skarn, saa det ofte ligger langt ud paa Gaden, at Folk næppe
kan komme deromkring."
Emanuel Balling traf derefter en aftale med byen, at han måtte lægge
det areal, som byen hidtil havde anvendt som affaldsplads, til sin ejendoms grund, imod at han opførte en skarnkiste med to lemme, som han
skulle holde åben om vinteren fra kl. 8 morgen til kl. 5 aften, og om sommeren fra kl. 5 morgen til kl. 9 aften. Desuden skulle han tømme skarnkisten, så ofte det behøvedes "Paa det de tilgrænsende Beboere ikke
skulde finde sig beføjede til at henslænge deres Skarn paa Gaden." Det
var netop på den tid, Aalborg by begyndte at etablere et organiseret
renovationsvæsen.
Emanuel Balling afstod 18171 ejendommen til sin søn, smedemester
Morten Balling, efter hvis død 16. september 1840 den året efter blev
solgt til købmand Thomas Bomholt. Hans enke Else Marie, født Vang,
lagde den senere under sin gård Bredegade 16.

Nr. 8 (gl. matr. nr. 584 b, c, nyt nr. 850)
I grundtaksten 1682 nævnes: "It Støche Hus och Pladtz, tilhører Hospitalet -21'2 rdl." Provst Sixtus Aspach udstedte 14. februar 1716 på Helligaandsklosterets vegne adkomstbrev til Anders Lauritsen Colding i Aalborg på "to Aalborg Kloster tilhørende Lejevaaninger, som han ibor.
Den ene ligger paa Søndergade ved Vor Frue Kirkegaard, og den anden
næst Norden for ud til Algaden. Begge Ejendomme udi een Længde,
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som løber i Sønder og Nør næst østen til Jacob Otto Hybertz's Ejendom" (Bredegade 10).
1724 tilhørte de to huse klejnsmed Thomas Poulsen Colding, som 8.
november 1741 solgte det nordligste til rådmand Jacob Otto Hybertz's
enke Mette Gregersdatter Garfven i Bredegade 10.
Blandt Thomas Coldings talrige pantsætninger af hans ejendom nævnes i et pantebrev 16. maj 1757 bl. a. smedehuset på 4 fag med følgende
inventar og værktøj: "En stor Jern-Smede Ambolt, vægtig l Skippund
(320 pund) og en Del derover, 4 Forhamre, 14 smaa Hamre og Stempler,
4 Sinker med Underlaug, l Spærhage, l Skruestik, l Smede-Bælg, l
Hvirvel-Sten med Jern Axel." Desuden nævnes i pantebrevet en del
løsøre og indbo, bl. a. et komplet brændevinstøj, "en Jern Bilægger
Kakkelovn staaende paa J ernfod, paa hver Side udi Karmen med Løver
paa, og paa Forstykket Lamvig (Larvik) og Aarstallet 1679."
Thomas Colding solgte 29. april 1762 ejendommen til Peder Jacob
Hybertz's enke Dorthea Lassen, som lagde den til sin ejendom Bredegade 10. Dermed blev der skabt en tiltrængt forbedring af pladsforholdene for de pågældende Bredegade-ejendomme, idet to rækker huse på
det smalle areal nødvendigvis må have givet en række problemer.
Nr. JO (gl. matr. nr. 627 a, nyt nr. 814)
Denne ejendom tilhørte 1682 Christopher de Remmer og bestod af et
hus med to våninger og en "Kaalhauge"- takst 10~ rdl. Disse to våninger
var beliggende på det sydvestlige hjørne af Søndergade og nuværende
Niels Ebbesensgade.
Christopher de Herurners enke, Magdalene von Ginkel solgte 26. september 1685 til Niels Christensen Stenhugger de to huse "med Have ud
til Vor Frue kirkegaard med vestre Side, og østre Side til Borgmester
Fedder Hansen paa Skagen hans Vaaninger ud til Klokkestøbergyden."
Efter Niels Stenhuggers død 1727 solgte hans enke Karen Lauritsdatter
ved auktion ejendommen til murermester Peder Christensen Randers,
Aalborg, for 267 rdl. Husene blev i auktionskonditionerne beskrevet
som bestående af9 fag hus med en skorsten, i slet og bygfældig tilstand.
Den tilhørende, anselige have langs med kirkegården var på 4.512 kv.
alen eller godt 3 skp. land og strakte sig helt ned til den øst-vestgående
del af Klokkestøbergyden.
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Den ny ejer af ejendommen foretog betydelige forbedringer af bygningerne, ligesom han opførte to lejehuse ved søndre ende af V o r Frue
kirkegård.
Ved auktion over Peder Christensen Randers og hustrus dødsbo 1758
blev ejendommen overtaget af Hans Sørensen Ravnkilde. Han drev
brændevins brænderi, øl brygning og værtshushold i ejendommen. Den
22. januar 1783 solgte han den østlige halvdel af såvel bygninger som
have til møllersvend Peder Nielsen Nørgaard i Gammel Mølle. Hans
Ravnkilde opførte derefterpå den tilbageblevne ejendom langs med kirkegården et nyt 8 fags hus, og samtidig opnåede han kirkeinspektionens
samtykke til, at huset måtte have ind- og udgang til kirkegården imod
årligt at svare 2 mk. til kirken.
Hans Ravnkilde døde 1804, og 14. juni 1810 solgte hans enke Anne
Sørensdatter sit iboende hus, matr. nr. 627 samt et lejehus i østsiden af
samme til malermester Peder Biering Rodschou for 800 rdl. Samme dag
solgte hun til dennes fader, malermester Peder J ens en Rodschou de to
sydligere beliggende lejehuse for 1.000 rdl.
Peder Biering Rodschous ejendom blev 1825 stillet til auktion, hvor den
blev overtaget af gartner Anders Pedersen N ørgaard i "Sønderløkken"
og skomager Peder Chr. Haslund. De solgte 1830 til slagtermester
Søren Larsen, Aalborg. Ved udlæg for resterende skatter overtoges
ejendommen 1833 ved auktion af tømrer Niels Chr. Christensen Krogdal, Aalborg. Efter hans død 1871 fik hans enke adkomst på ejendommen. Den ejedes 1888 af købmand Chr. Fode, der til sin død 1920 drev
en bekendt købmandsforretning i ejendommen, der 1877 blev til Niels
Ebbesensgade 3. Forretningen fortsattes af sønnen Henning Fode, der
1946 solgte til "Kroghs Papirlager A/S." I 1930-erne havde F. D. B. i en
del år isenkramlager i ejendommens bagbygning.
1975 overtoges ejendommen af dens nuværende ejer: assurandør Jens
Beltoft.
Nr. 12 (gl. matr. nr. 627 b, nyt nr. 815)
Det lejehus, som Anne Ravnkilde 1810 solgte fra sin hovedejendom til
malermester P. B. Rodschou, blev matrikuleret som nr. 627 b og ansat i
grundtakst til2 rdl. 1819 solgte han det til den velhavende skattekasserer
Anders Nørgaard, der i forvejen var ejer afflere ejendomme her i byen.
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Han afstod 1822 huset til fuldmægtig Christen Svenningsen, som 23.
juni 1828 solgte det til Christiane Gottschalck, datter af rektor Hans
Gottschalck, Aalborg Katedralskole. Hun var enke efter amtsprovst
Peter Adam Obel, der var død 1819 som sognepræst i Hals. Til huset
hørte en stor have på 985 kv. alen af kirkegårdens grund, der tilhørte
huset som arvefæste mod en årlig afgift af 8 skilling sølv til kirken. I
Christiane Obels tid var det meste af haven plantet til med frugttræer.
Hun flyttede o. 1840 til Hals, hvor hun døde 1851. Derefter tilhørte huset
i nogle år depot- og sygehussergent Hans SørensenTrasborg og senere
hans enke Karen Nielsdatter til hendes død 1853, hvorefter arvingerne
solgte til skomager Jens P. Nielsen. Fra 1862 til1900 ejedes huset af
jernstøber, senere frugthandler Peder Koldbeck, der afhændede det til
købmand Chr. Fode i nr. 10, som sammenlagde de to huse til en stor
hjørneejendom.

Nr. 14 (matr. nr. 816)
Ejendommen, som Peter Nielsen Nørgaard 1783 købte fra nr. 10, blev
matrikuleret som nr. 628 og ansat i grundtakst for 5!4 rdl. Det var en stor
ejendom, bestående af 12}'; fag hus langs med Søndergade, 7 fag hus i
østsiden af gården, hvoraf 2 fag var indrettet til ølkælder samt bygloft,
medens de 5 fag var til kostald, 8 fag hus sønden i gården var indrettet til
hestestald og brændsel. I handelen medfulgte nogle store bryggekar,
hvoraf en enkelt kunne rumme 10 tdr. samt en masse brygge- og brændevinsinventar. Peder Nørgaard drev ved siden afbrænderiet værtshushold. Han døde 1825, og 10. november 1828 solgte hans enke Maren
Larsdatter Aistrup ejendommen til vognmand Peder Winther Hansen,
der boede her til sin død 1878, hvorefter den overtoges af svigersønnen,
fuldmægtig ved byskriverembedet i Aalborg, Jens Møldrup Lundbye,
der var gift med Petrea Marie Hansen. Efter hendes død 1888 blev ejendommen købt af J. P. Lundbye, der i mange år var indehaver af en af
byens mest kendte vognmandsforretninger med 60-70 heste. Han opførte o. 1900 de nuværende bygninger.
I 1924 købte snedkermester Ingvard Toft ejendommen og etablerede sig
med en makinsnedkerforretning, der 1958 fik firmanavnet "lngv. Toft&
Søn". I dag ejes det af tømrermester O. Ricard Andersen.
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Søndergade m: 14, J. P. Lundbys vognmandsf orretning. Ejendommen opført 1783 og nedbrudt o. 1900. Godtfred Jensenfot. Tilhører Aalborg kommunes lokalhistoriske Arkiv.

Nr. 16 (matr. nr. 817)
Til trods for, at denne hjørneejendom havde 7 fag hus med facade mod
Søndergade, blev den indti11843 altid regnet til Klokkestøbergade, hvor
den i henved 200 år sammen med 10 sønden for liggende huse udgjorde
een ejendom.
Ved auktion 19.juni 1843 over dødsboet efter ejeren af de 11 huse, skattekasserer Anders N ørgaards enke Johanne Henriette Møller, blev nr. 16
opråbt separat og tilslået husets hidtidige lejer, skibstømrer Ludvig
Støchel for 290 rdl., hvorimod de øvrige 10 huse blev opråbt og solgt
parvis.
I mange år drev skiftende medlemmer af familien Støchel som ejere
høkerforretning i nr. 16, indtil høker Johan Nikolqj Philip Støchels enke
Louise, født Kilhnel, 13 maj 1872 solgte ejendommen til arbejdsmand
Lars Jacobsen.
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Han besluttede i 1877 at foretage en ombygning af husets facade mod
Søndergade. I samme anledning øjnede byrådet en mulighed for at få
den alt for smalle Søndergade udvidet det pågældende sted med 2 alen,
og efter månedlange forhandlinger med LarsJacobsen lykkedes det året
efter at erhverve de 2 alen facade i hele husets længde - ca. 30 kv. alen
for den efter datidens forhold anselige pris af 1.500 kr. Lars Jacobsen
opførte 1898 den nuværende bygning. Derefter havde ejendommen forskellige ejere, bl. a. glarmester Jens Arnefast, grosserer Holger Sørensen, og i mange år drev skotøjshandler A. Overgaard i ejendommen forretningen "Den gyldne Støvle". Nuværende ejer af nr. 16 er fra 1975
T. Ingemann Pedersen.

Nr. 18, Klokkestøbergaarden (matr. nr. 886 c)
Denne gård var indtil1766 gadens største, ansat i grundtakst til17 rdl.
Den tilhørte Viffert Seefeld til Randrup og Tustru p, da han 25. juni 1649
skødede den til Christian Lauridsen Kjeldsen i Løgstør, som ejede den
til sin død 1688. Hans søn, forpagter Laurits Christensen på Kokkedal og
dennes svoger Villads Poulsen på Koustrup i Thy solgte 18. apri11688 til
byfoged Laurits Svendsen i Aalborg, der allerede 1690 videresolgte til
købmand Anders Ibsen, Aalborg. Da han 14. september 1695 solgte gården til Laurits Andersen Kjær i Aalborg, oplystes det i skødet, at den bestod afl9 fag enetages hus til Søndergad e, sammenbygget med et 6 fags
toetages hus til Klokkestøbergade samt 7 fag enetages hus øst i gården.
Til gården hørte en mægtig grund, der strakte sig fra Søndergade til
Klokkerstøberåen, som havde sit løb, hvor Danmarksgades nordlige
husrække i dag er beliggende.
Den næste ejer af gården var fra 1715 sadelmager Morten Schmidt, der
1748 afstod den til skibstømrer Engel Nikolaj Lorentzen. Til udbetaling
ved handelen lånte han 600 rdl. af rådmand Bagge Svendsen Grubbes
enke, Anne Bloch Nysum. Hun foretog 1755 udlæg i gården, hvor købmand Albrecht Deichmann, Aalborg, ved den påfølgende auktion blev
højestbydende med 700 rdl. Ved auktionsskøde 27. april1761 blev den
overtaget af den driftige J ens J ens en N ørtranders, der på den tid var på
vej til at blive en af byens store ejendomsbesiddere. Nr. 18 var som
nævnt en trelænget gård, der nu blev reduceret til en vinkelgård, idet
Jens Nørtranders 1763 solgte hele den østlige længe til Christen Tyrre-
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strup i naboejendommen nr. 20, hvis gårdsrum ved samme lejlighed fik
sin nuværende udstrækning.
Jens Nørtranders solgte 1765 nr.18 tilErikEriksenAhrner, der 1761 kom
fra sin fødeby Stockholm og nedsatte sig som malermester i Aalborg.
Hans økonomi var hårdt anspændt, og allerede året efter overtagelsen
så han sig nødsaget til at sælge nogle fag aflængen langs Klokkestøbergade samt et stykke af gårdens have til Jens N ørtranders, der ejede Klokkestøbergade 3 og 5. Samtidig solgte Ahrner yderligere et stykke af gårdens grund til Christen Tyrrestrup i nr. 20.
Efter denne åreladning af gården blev dens hidtidige grundtakst 17 rdl.
ved en taksationsforretning halveret, idet taksten blev fordelt med 8 rdl.
3 mk. til nr. 18, 2 rdl. til nr. 20, og 6 rdl. 3 mk. til J ens N ørtranders's ejendomme i Klokkestøbergade.
Blandt Erik Ahrners kreditorer var etatsråd Johs. Benzon til Sohngaardsholm med et krav på 300 rdl. Han foretog i december 1777 udlæg i
den stærkt forringede ejendom, som ved auktion 8. januar 1778 blev
ham tilslået for 300 rdl. Det var, hvad man kunne kalde for en god investering, idet han 1782 solgte ejendommen til skipper Hans Hietting, Aalborg for 700 rdl. Derefter forskellige ejere: 1786 gartner Lars Møller,
1792 Hans Ravnkilde, 1803 værtshusholder Jens Christensen, efter hvis
død arvingerne i 1852 solgte til prokurator og auktionsholder Peder Nissen, Aalborg for 2.500 rdl. Efter hans død 1872 erhvervede Aalborg
Amtsråd og Aalborg kommune 19. februar 1872 i fællesskab auktionsskøde på ejendommen. De ejede tillige naboejendommen nr. 20, hvor
de siden 1817 i fællesskab havde drevet byens eneste civile sygehus, hvis
kapacitet og indretning efterhånden i enhver henseende var utilfredsstillende.
Overtagelsen af bygningerne i nr. 18 skulle i første omgang bidrage til
afhjælpning af sygehusets alt for trange pladsforhold, og endelig var det
meget væsentligt med henblik på fremtidige sygehusplaner, at man nu
i de to ejendomme disponerede over et samlet grundareal på ca. 6.500
kv. alen, der netop var, hvad der ansås for nødvendigt til opførelse af et
nyt sygehus. Disse overvejelser fik imidlertid et helt andet forløb, som
senere vil blive omtalt.
Amtet og byen solgte 1891 nr. 18 til købmand og ejendomshandler N. L.
Larsen, som året efter opførte de nuværende bygninger. 1909 blev ej en-
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dommen overtaget af den bekendte købmand Chr. H. Olesen, der i
mere end 50 år drev købmandsforretning her. Han blev bl. a. kendt for
sine mange tillidshverv især inden for danske købmandsorganisationer.
1963 overdrog han ejendom og købmandsforretning til sin søn Folmer
Olesen.
Ejendommen blev 1972 overtaget af "Aktieselskabet af 1968", som
senere afstod den til et anpartsselskab, der i 1981-82 foretog en gennemgribende, men nænsom restaurering af den 90 år gamle ejendom, så den
i dag fremtræder som en statelig hjørneejendom, der nu er udstykket i
ejerlejligheder. (Se illustration side 9).
Nr. 20, Bødkergaarden (matr. nr. 887)
I følge grundtaksten 1682 var Jørgen Andersen Klarup dengang ejer af
denne gård, der var ansat i grundtakst for 11 rdl. 1702 ejedes den af garver
Johs. Miller i Nørregade 28. Han solgte den 2. juni 1714 til Knud
Christensen Stub i Nibe, som tilhørte en anset slægt der.
Han besad den kun i 2 år, idet han 1716 solgte til en bekendt bødker,
Hans Christensen Vadskær i Aalborg. Han drev et større bødkeri i ejendommen til sin død 17 48, hvorefter bødker Christen Tyrrestrup samme
år overtog gård og forretning. I hans ejertid blev gården - som nævnt
under nr. 18 -udvidet betydeligt, hvorefter den med 17 rdl. grundtakst
var gadens højest vurderede ejendom.
Efter Christen Tyrrestrups død 27. oktober 1777 fortsatte hans enke
Anna Katrine Holm den store virksomhed ti11780, da hun solgte den til
bødker Søren Larsen Rimmen, Aalborg for 860 rdl. Så fulgte en række
forskellige ejere: 1789 handelsmand Søren Ravnkilde og slagter
Christen Sørensen Lyngholm i Roldgyden i fællesskab, 1793 førstnævntes søn prokurator Niels Chr. Ravnkilde, 1796 skipper Niels Møller i
Maren Turisgade.
Bødkeriet blev nu nedlagt, og samtidig blev det vestre hus, der var 23
alen langt, udlejet til Det 3.jyske Infanteri Regiment, som benyttede det
til depot for brødvognene og til almindelig vognremise. Efterhånden
som regimentets mandskab blev forøget, voksede kravet om en hårdt
tiltrængt forbedring af byens elendige sygehusfaciliteter. Det blev i første omgang klaret ved at foretage en mindre udvidelse af det bestående
sygehus i Skolegadens fattiggård.
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Det var imidlertid ikke muligt for byrådet i længden at opretholde den
vanlige aversion mod de militære myndigheders krav om øgede bevillinger. Efter lange og besværlige forhandlinger under ledelse af den for
sin smålighed kendte borgmester David Hornsyld vedtog byrådet i
februar 1804 at købe Søndergade 20 af Niels Møller for 2.200 rdl., for
derefter at indrette en del deraf til militært og senere civilt sygehus.
Af skødet fremgår, at bygningerne bestod af et forhus på 17 fag (36 alen)
til gaden, et hus på 10 fag (22 alen) sydligsti gården, et hus vest i gården
på 10 fag (23 alen) med et tilbygget halvtag på 4 fag. Husene var alle i et
stokværk, af mur og bindingsværk med tegltag.
I første omgang blev der kun foretaget den ændring i bygningerne, at det
sydligste hus blev påbygget en etage mere, og her indrettedes så i 1804
Aalborgs første egentlige sygehus med 8 sygestuer, indeholdende 30
enkelt- og 9 dobbeltsenge. Det vestre hus blev indrettet til materiale- og
vaskehus, tørvehus samt retirader. Derimod blev det meste af længen
langs med gaden midlertidigt indrettet til lejligheder, der blev udlejet
for at bedre på sygehusets økonomi.
Indretning og ændring af bygningerne samt indkøb af inventar kostede
Aalborg kommune i alt 2.593 rdl.
Efter at byen i 1817 havde indrettet et militærsygehus i Nørregade 28,
blev der mellem Aalborg by, Aalborg amt og Hjørring amt indgået en
aftale om at drive det bestående sygehus i Søndergade 20 i fællesskab.
Dette samarbejde varede, indtil Hjørring amt af forståelige grunde fandt
det både for dyrt og for besværligt at drive sygehus i Aalborg, og i oktober 1854 ud trådte dette amt af samarbejdet mod at betale en udløsningssum på 500 rdl.
Aalborg by og amt var i begyndelsen af1870-erne blevet optaget af planer om opførelse af et nyt og tidssvarende sygehus, og som nævnt disponerede man allerede over det nødvendige areal til byggegrund. Disse
planer forblev imidlertid på overvejelsernes stadium, indtil byen og amtet i 1879 besluttede i fællesskab at opføre et sygehus i Lad egaardsgadeUrbansgade. Det blev som bekendt til Aalborg Kommunehospital, der
toges i brug l. apri11881. Fra 1911 ejes det af Aalborg kommune.
Dermed var de to ejendomme i Søndergade ude afbilledet som fremtidigt sygehus. Så snart de nye sygehusplaner blev kendt, viste det sig, at
ejendommene i kraft af det betydelige grundareal og en god beliggen-
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hed var meget eftertragtet af forskellige bygherrer. Således forelå der
1879 henvendelse fra Aalborg Haandværkerforening, som ønskede at
købe begge ejendomme med henblik på opførelse af en stiftelse for ældre håndværkere. Forhandlingerne førte ikke til noget resultat, og dette
byggeri fandt senere sted i Kayerødsgade og Set. Mortensgade.
I september 1881 meldte Aalborg Katedralskoles ledelse sig sqm evt.
liebhaver. Skolens bygninger i Jomfru Anegade var bl. a. på grund af
svampeangreb blevet så brøstfældige, at der måtte findes udvej for
opførelse af en ny skole. Disse forhandlinger endte ligeledes resultatløst, hvorefter skolen senere blev tilbudt en anderledes tiltalende grund
i Saxogade.
Aalborg by og amt solgte 1891 nr. 20 til købmand N. L. Larsen, som derefter ejede nr. 18, 20, 22 og 24.
Fra 1894 udlejede han en del af nr. 20 til soldaterkaserne, der havde til
huse her, indtil han 1919 solgte hele ejendommen til Arbejdsmændenes
Fællesorganisation i Aalborg, som erholdt endeligt skøde 21. juni 1920.
Efter betydelige istandsættelser og indretning til kontor- og mødelokaler kunne en række fagforeninger, der hidtil havde haft meget spredt
beliggende og dårlige kontorforhold, nu samles under samme tag. Fagforeningerne holdt til her i 32 år, indtil de l. august 1952 tog deres nyopførte bygningskompleks i Kjellerupsgade i brug. Samtidig solgte de nr.
20 til Apostolisk Kirke, der 1972 solgte ejendommen til Aalborg kommune. Derefter var ejendommen i flere år dels ubeboet og dels udlejet
til forskellige formål, indtil den 1980-81 var genstand for en omfattende
restaurering og modernisering, hvorefter den i oktober 1981 under navnet "Rosengaarden" blev overladt til Aalborg Kunstpavillon og Aalborg
Aftenskole/ AOF, som her udfolder en omfattende udstillings- og kursusvirksomhed. Medens huset langs Søndergade blev nyopført i 1900,
lod man den gamle sygehuslænge sydligst i gården blive stående
uændret.
Nr. 22 (matr. nr. 888)
Denne ejendom nævnes i grundtaksten 1682 som: Christen Vadtzkier
Bødkers Hus- 6Yb rdl. Ved skiftet 16. juni 1698 efter Christen Hansen
Vadskiær oplystes, at ejendommen bestod af8 fag, 21oft højt hus til gaden samt 6 fag, 2 loft højt hus i gården med stald og værksted "og med
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gårds- og haverum til Byens Volde og Grave" (Klokkestøberåen). Hans
enke Gertrud Pedersdatter blev senere gift med skibstømrer Germand
Engelbretsen. Efter hendes død 1712 udstedte sønnen Hans Christensen Vadskiær og hans to søstre skøde på ejendommen til deres stedfader Germand Engelbretsen. Han solgte den 1741 til Oluf Jensen Krog,
Aalborg. Derefter en række forskellige ejere: 1746 skipper Knud Mather, 1748 Peder Jensens enke Sidsel Lauritsdatter, 1749 Knud Jespersen
Møller, 1770 prokurator Ulrik Frederik Lund, 1773 Christian Friis, 1775
værtshusholder Anders Mortensen, som i baggården opførte 3 fag hus
til kostald og 2 fag til svinesti, 1780 værtshusholder Christian Rasmussen, hvis enke Maren Jensdatter blev gift med værtshusholder Jens
Simonsen Wille. Han solgte 1802 ejendommen med værtshus og brænderi til ejeren af Aalborg Vejrmølle Peder Hassing, der var fra V. Hassing og gift med Maren Poulsdatter fra F ræer. I sommeren 1804 averterede han hele stuehuset+ et kammer passende til6 soldater tillej e. Han
døde 1838, 80 år gl., og 1840 solgte hans enke- 89 år gl.- ejendommen til
pigen Martha Johanne Schallerup, der var datter af værtshusholder
Poul Christensen Schallerup, Aalborg. Hun blev 8. maj 1841 viet i Vor
Frue Kirke til den 40-årige tjenestekarl Jens Christensen Thorup fra
Dronninglund, som samtidig fik skøde på ejendommen. Han døde 1847
og enken 1848, hvorefter hendes universalarving, skomagermester
Niels Chr. Poulsen, Aalborg, straks solgte ejendommen til Anders
Jacobsen fra Aborre på Fyn. Den næste ejer, værtshusholder N. Chr.
Christensen solgte 1884 til førnævnte købmand N. L. Larsen, som 1890
opførte den nuværende bygning langs med Søndergade.
I mange år havde Aalborg Mælkekompagni mejeriudsalg i ejendommen, der ligeledes i adskillige år gav husrum til to kendte cykelforretninger. Først M. E. Christensen, og senere "Edwards Cykler."
Ejendommen købtes 1976 af fabrikant Ruth Krogh Hansen, som 1983
solgte til arkitekt Bruno Jacobsen, der udstykkede den i ejerlejligheder.
Nr. 24 (mat r. nr. 889 a)
I grundtaksten 1682 omtales Christen Hørup Bødkers og hans børns hus
- 5Y2 rdl. Sønnen, landrytter Mathias Christensen Hørup i Haderslev og
hans svoger Niels Kjeldsen i Saltum solgte i maj 1690 efter faderens død
det 10 fags hus til den bekendte købmand og godsejer Jens Hansen
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Bergh i Aalborg. Han købte så meget grundareal fra naboejendommen,
at ejendommens grundtakst blev forhøjet fra 5~ til8~ rdl. 1717 var Niels
Nielsen Nysum dens ejer. Han solgte 1721 til Claus Christensen Hjulmand, Aalborg.
I anledning af denne handellod magistraten 10. januar 1722 foretage syn
og opmåling af ejendommens tilliggende grund, idet man fastholdt at
ca. 70 kv. alen af grundens sydlige ende mod Klokkestøberåen tilhørte
Aalborg by og, som synsmændene udtalte: "Det har af Arilds Tid været
Byens almindelige Kørevej." Det kunne tyde på, at der langs nordsiden
af åen langt tilbage i tiden har været en kørevej, som muligvis har været
benyttet af de forskellige lejere af arealer bl. a. i Østerkæret, men beviserne på en sådan teoris holdbarhed savnes desværre.
1784 klagede beboerne på Søndergades sydside til magistraten over, at
det areal, som kommunen ejede mellem deres grunde og Klokkestøberåen, og som lå ubenyttet hen, var dem til megen ulempe. Det hed i klagen bl. a.: "Derover er ingen almindelig Passatie, er og følgelig for slette
Mennesker Roelighed og Leilighed til Tyveri, der saavel Dag som Nat
sker paa Plankeværkerne, hvorved endog vore Huse og inderste Giemmer bliver blottet for Tyvehænder, giver desværre Lejlighed for vore
Tienestefolk til utilladelig Indgang med Samkvem og Bislapperi (seksuel omgang) med andre." Klagen blev imødekommet på den måde, at
byen ved skøder af 29. Marts 1785 overlod samtlige gadens lodsejere
langs med åen det omtalte areal, der beløb sig til ca. 2.500 kv. alen, imod
at hver enkelt lodsejer skulle opsætte og vedligeholde bolværket til åen
ud for sin ejendom, ligesom hver for sin part skulle holde den halve å til
midtstrøms vel renset. Til gengæld skulle det indlemmede areal ikke for
nogen af lodsejernes medføre forhøjelse af ejendommenes grundtakst
eller stigende jordskyld.
Claus Christensen opførte 1723 et 12 fag enetages hus langs gaden samt6
fag hus i vestre side af gården. Han døde 5. februar 1731 kun 55 år gl.
Hans enke Maren Nielsdatter Hald blev 27. december s. å. gift med skipper Niels Madsen, der døde 5 år senere, kun 34 år gl. Maren Hald sad nu
i 34 år som enke i den store ejendom, indtil hun 26. maj 1770 solgte til
garver Peder Mathiasen Holm. Hun havde 30 år tidligere opført 9 fag
hus i gårdens østside, samtidig med at hun indrettede et stort garveri i
gården med en heste-barkmølle med møllesten til at male bark, 6 i
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haven store nedgravede garve- eller barkkar samt over jorden 4 jernbundne kar m. v., som alt sammen fulgte med i handelen. Købesummen for ejendom og garveri var 380 rdl. Peder Holm solgte 1776 ejendommen til en af byens betydeligste garvere, Johan Henrik Møller for
750 rdl. Han ejede tillige Søndergade 6 og Østerbro 9. Efter hans død
solgte hans enke Bodil Gregersdatter 1817 til prokurator og ejendomshandler Niels Chr. Ravnkilde, der s. a. solgte til bødker Peder H. Johansen Møller, efter hvis død 1818 hans enke Anna Cathrine Broberg 1819
ægtede bødker Hans Iversen. Han solgte 1824 til den sindssvage pige
Anne Birgitte Ravnkilde, hvis formynder administrerede ejendommen.
1871 var slagtermester Jens Andreas Cornelius dens ejer. Han solgte
1888 til købmand N. L. Larsen.
1886 startede fabrikant Carl Langer som lejer under beskedne forhold
i ejendommen et væveri, der gik under navnet "Langers Tricotagefabrik", som 1898 ved fusionering med A. P. Wibroes fabrik blev til
De forenede Textilfabrikker.
I 1920erne havde "Arbejde adler" i nogle år kontorlokaler i ejendommen, der 1929 var ejet af frk. Dorthea Jørgensen, 1958 af fhv. landmand
Jens Chr. Busk, 1961 Arnold Jacobsen, 1976 fabrikant Ruth Krogh Hansen, 1980 "Vejgaard Ejendomssanering ApS af1977", der har udstykket
ejendommen i ejerlejligheder.

Nr. 26 (matr. 890 c)
I grundtaksten 1682 blev Christen Hegens hus ansat til takst 3 rdl. 1704
var hans enke Birgitte Hegens dets ejer, 1716 byfoged Laurits Svendsen,
1719 Thomas Aslev, der 1721 solgte huset tilhandelsmand Niels Nysum.
Efter hans død 1735 blev huset, der da blev beskrevet som 3 lejevåninger, købt på auktion af rådmand Tobias Nascou, Aalborg. Efter hans
død 1741 må hans søn rådmand Tobias Naseau have overtaget de 3
våninger, idet de efter hans død 1755 ved auktion blev tilslået forpagter
Anders Sveistrup på Pandum, som samme dag overdrog ejendomsretten til slagter Niels Justesen i Aalborg. 1773 tilhørte de Ole Gaardmann,
1776 Laurits Andersen Damsgaard, der 1780 solgte til slagter Jens
Pedersen Thorup, også kaldet Engeland. Han drev værtshushold og
brændevinsbrænderi i det vestligste af de tre huse. Efter hans død 1800
giftede enken Anne Enevoldsdatter sig med vognmand Anders Chris-

Omkring Aalborg Øste1port

43

tensen Giølboe, som var ejer af Østerbro 9. Efter hans død 1817 giftede
enken sig 4 måneder senere med vognmand Rasmus Vellev. Husene
bestod da afl3 fag enetages huse til gaden samt 7 fag til gårdsiden. Rasmus Vellev solgte 1845 til svigersønnen, vognmand Jens Pedersen Gundersen, hvis enke Ane Margrethe Mortensdatter 1864 blev gift med
vognmand Simon Nielsen. Derefter forskellige ejere: 1871 høker Johan
Peder Vestergaard, 1873 Hans Gundersen, 1874 avlsbruger og byrådsmedlem Conrad Jensen Eriksen, der også var ejer af Østerbro 17. Fra
1900 til1967 havde ejendommen ikke mindre end 14 forskellige ejere.
1976 købtes den af fabrikant Ruth Krogh Hansen, som i sommeren 1979
solgte til "Ej endomssanering I/S". Ejendommen, der er opført 1903, er
nu udstykket i ejerlejligheder.
Nr. 28 (matr. m: 891)
Det nyopførte hus, som købmand Christian Thygesen ved skøde af 4.
april1814 solgte til skipper Søren Villum sen, var sammenbygget med nr.
30 og bestod af 4 fag toetages hus til gaden samt 3 fag enetages baghus,
der var indrettet til bryggehus og saltkælder, alt af mur og bindingsværk,
ansat i grundtakst for l~ rdl. Købesummen var 1.000 rbdl. N. V.
Søren Villumsen solgte 17. december 1855 huset til sin svigersøn, købmand Henning Hansen Colding, der fra 1830 til sin død 1874 ejede
Algade 58, der efter ham blev kaldt "Coldings Gaard".
Den nævnte hushandel blev nærmest en kuriøs foreteelse, eftersom
Henning Calding 17. januar 1870 lod tinglæse skøde på nr. 28 til svigerfaderen. Sammen med skødet blev der gjort opmærksom på, at den
handel, der 1855 foregik imellem de to, aldrig kom til fuldbyrdelse, idet
Søren Villumsen havde trodset enhver aftale og optrådt som stadig indehaver af ejendommen, som nu var aflangt ringere værdi end for 15 år
siden, så han nu fik den tilskødet for 400 rdl.
Efter Søren Villumsens død 25. april1870 overtog Henning Colding atter huset, som efter hans død 1874 blev solgt af enken Sophie Cathrine
til cigarmager Otto Boese for 4.100 rdl. Derefter følgende ejere: 1912
gartner S. P. Bjerregaard, 1916 fabrikant M. Kragelund, 1932 arbejdsmand J. Chr. Jensen, 1971 kommunalarbejder Hans J. Hansen, 1975
Susanne Skriver. Ejendommen er opført 1890 og ejes fra 1985 af fritidsmedhjælper Carsten Dam.
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Søndergade set ji"a vest. Til venstre m: 17. Til højre m: 20 med skiltet: Evangeliesalen.
L. Rostrup Bøyesen f ot. 1977.

Nr. 30 (matr. nr. 892)
Vognmand Anders Christensen Giølboe solgte 31. december 1804 de to
østligs te af sine tre huse til tømrermester Jens Poulsen Hoese, Aalborg.
Efter begæring afproprietær Johs. Schmidt på Lundbygaard, der var
panthaver i de to huse for 300 rdl., blev der 2. juli 1810 afholdt auktion,
hvor bødkermester Niels Poulsen Vestergaard, Aalborg blev husene
tilslået Han solgte lO. juni 1811 til murermester Aug. Fred. Ludvig, Aalborg, som året efter solgte dem til købmand Chr. Thygesen, Aalborg,
for 1.500 rdl. Han lod 1813 begge huse nedbryde og opførte i stedet to 4
fags huse, hvorafhan 1814 solgte det ene (nr. 28) til Søren Villumsen, og
25. marts 1814 det andet (nr. 30) til urmager Jørgen Jacob Lund. Han
solgte 23.juni 1817 huset "med 4 fag fine Vindues Gardiner i l. Etage" til
pensioneret sognepræst i Lemp-Tranum, Jørgen Hasselbach for 2.500
rbdl. N. V. Han døde 6. marts 1820, og hans enke Margrethe Charlotte,
født Schytte, døde 3. juli 1827, 76 år gl. Huset havde hun solgt 21. matts
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1825 til købmand Peder Nikolaj Schytte, Aalborg med ret til fri beboelse
sin livstid. Ved auktion 12. september 1842 blev nr. 30 købt af godsejer
Carl Johs. Bruun på Birkumgaard og forligskommissær Chr. Carl Brorson, Aalborg, i fællesskab. Forskellige medlemmer af familien Bruun
boede i huset de næste 50 år.
Efter at Brorson havde nedsat sig som sagfører i København, solgte han
27. februar 1871 sin halvpart i huset for 300 rdl. til Carl Johs. Bruun, der
desuden ejede Nytarv l. Efter hans død 16. april1876 overtoges de to
ejendomme af hans enke Cecilie Elisabeth, der var datter af justitsråd,
overkøbmand Jacob Kjellerup. Efter hendes død 23. december 1880
overtoges huset i Søndergade af fuldmægtig Michael Bruun, hvis enke
Emilie Bruun, født Amdrup, 1891 solgte det til murermester Nikolaj
Nielsen, Aalborg, for 3.000 kr. Han ombyggede huset i 1892 og solgte
det s. å. for 5.500 kr. til værtshusholder P. Christensen. Derefter følgende ejere: 1893 tømrer Niels Andersen Kjeldgaard, 1916 murermester
N. M. Nielsen, 1925 Ernst Lauritsen, 1945 Jens P. Jensen m. fl., 1949
barbermester S. Simonsen, 1954 arbejdsmand J. N. Andersen, 1960
arbejdsmand Anton J ens en, 1975 Chr. J ens en m. fl. 1979 blev huset købt
af arkitekt Knud Tranholm, der samme år foretog en omfattende
restaurering og modernisering af det gamle hus.

Nr. 32 (matr. nr. 893 b)
Kaptajn ved Det 3. jyske Infanteri Regiment Christoffer Krug, gift med
Helene Y orch, købte 15.juni 1812 det vestligste af de to sammenbyggede
huse -nr. 32 og 34. Han solgte 1816 det 7 fags enetages hus til værthusholder Peder Hassing i nr. 22 for 3.000 rdl., der efter forordningen af
5. januar 1813 om pengevæsenets forandring var omskrevet til 750 rbdl.
Ved auktion over Peder Hassings enke, Maren Poulsdatters bo 20. december 1840 blev huset kø b t af skomagermester N iels Christian Hansen
i nr. 34. Han drev i mange år forretning i begge huse. 1875 solgte han nr.
32 til sergent Søren Marinus Cortsen, der 1876 opførte det nuværende
hus, hvori han boede til1890, da han solgte til fragtmand Peder Larsen
fra Nørresundby for 9.000 kr. Derefter følgende ejere: 1919 marskandiser A. M. Hildebrandt, 1941 brobetjent Jens Yde Sindalsen, 1960
arbejdsmand Karl Christensen, 1973 fru Anna Hallager. Nuværende
ejer er Søren Frost.
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Nr. 34 (mat r. nr. 894 a)
Det er den samme ejendom, som i grundtaksten 1682 benævnes således: Borgmester Herman Werchmester et hus med to våninger og have
- 4)1; rdl. Efter hans død 1713 blev de to våningerved auktion erhvervet af
handelsmand Anders Nielsen Møller, Aalborg.1730 tilhørte de den velhavende købmand, kommerceråd (handelsråd) Morten Jensen. Han
tilhørte den bekendte Thuresen-slægt og var født 1681 i Aalborg som
søn afkøbmand Jens Mortensen i Bispensgade 5. MortenJensen blev 3.
februar 1722 viet i Vor Frue Kirke til den 15 år ældre Anne Hansdatter,
der var datter af den velhavende købmand Hans Josefsen i Hjørring.
Hun medbragte i ægteskabet betydelige midler, der bl. a. bestod af ca. 5
tdr. hartkorn, svarende tilS0-60 tdr. land af Hjørrings byjord. Foruden
Bispensgade 5 og 7 ejede Morten Jensen et stort antal ejendomme forskellige steder i Aalborg.
Ægteparret skænkede 1730 de to prægtige malmlysestager, der står på
alterbordet i Vor Frue Kirke. Desuden skænkede de 1735 400 rdl. til et
legat for fattige i Aalborg.
MortenJensen døde 1735,54 år gl., og 1750 døde Anne Hansdatter, 84 år
gl. Få dage før sin død skænkede hun de to lejevåninger i Søndergade til
sin gamle tjenestepige Inger Andersdatter, der havde tjent hos hende i
over 30 år. Hun boede her i 11 år, hvorefter hun 1763 solgte til vognmand
Ole Simonsen for 430 rdl. Han døde få måneder efter, og husene tilfaldt
derefter hans eneste søn og arving, vognmand Simon Olesen, som 1802
solgte til bødkermester Jens Christensen Godske. På egen begæring lod
han 4. juni 1807 de to huse sælge ved auktion, hvor den bekendte tømrermester Hans Boss blev højestbydende med 530 rdl. Han var foruden
tømrermester tillige en kendt ejendomshandler, og 2 år senere solgte
han husene tilløjtnant Philip Ludvig von HenkeL Efter hans død 1811
solgte hans enke Christiane, født Zuch, 15. juni 1812 det vestligste af
husene til kaptajn Christoffer Krug.
Enkefru Henkel indgik i februar 1816 en lejekontrakt med bagermester
Peder Kogsbøl fra Hobro om, at han på gårdspladsen i nr. 34 måtte
opføre et 5 fags enetages hus "til sit Bageris Bekvemmeligheder". Han
udstedte 17. november 1817 skøde til fru Henkel på de 5 fag hus med
bageovn for 300 rbdl. Hun solgte 1818 nr. 34 til skipper Christen Knudsen Krog, Aalborg, for 2.000 rbdl. N. V.
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I mere end 30 år var baghuset beboet af præsteenken Lucie Magdalene
von Luttichau, der var født 2. juni 1775 på Lerkenfeld og døde 30. januar
1850 i Søndergade 34, Aalborg.
Hun var fra 1793 til1802 gift med sognepræst i Øster Hornum, Ole Sletting, som døde for egen hånd i Nibe l. juni 1802. Præstehistorikeren
S. V. Wiberg slutter i sin bekendte præstehistorie en omtale af pastor
Sletting og hans ilde berygtede hustru med denne spagfærdige bemærkning: "Han messede lifligt".
Ved auktion 1853 i boet efter Christen Krogs enke Dorthea Thomasdatter blev nr. 34 overtaget af skomagermester Niels C hr. Hansen, som
også ejede nr. 32. Han var født 1809 i Aalborg og gift 1834 med Johanne
Cathrine Hopfe, født 1805 i Aalborg som datter af korporal Henrik
Hopfe. I ægteskabet var der to børn, sønnerne Hans Peter og Rudolph
Hansen, der begge blev dyrlæger. Førstnævnte var i mange år sekretær
og kasserer for Aalborg Amts Landboforening samt redaktør af foreningens medlemsblad "Ugebladet" fra dets start i 1883 til 1897. Desuden
bestred han et stort antal offentlige hverv her i byen.
N. C. Hansens skomagerforretning var i en menneskealder blandt Aalborg bys største med 3 svende og 4lærlinge beskæftiget. I 1870 opførte
han den nuværende bygning. Efter hans enkes død 1888 overtog sønnerne huset, som de 1890 solgte til værtshusholder Chr. Jensens enke
Bolette Frederikke Jensen for 3.680 kr. Hun solgte 1899 til glasmager
Peder Pedersen Ersted for 10.000 kr. 1913 var værtshusholder P. Kjær
ejer, 1920 Spiritistisk Braderselskabs Byggefond, 1929 brobetjent J. Y de
Sindalsen. Nuværende ejer er Svend Aage Sørensen.

Nr. 36 (matr. nr. 895)
Ved auktion i 1839 over Anna Cathrine Hagerups bo overtog hendes arving, skomagermester Peter Hansen, Aalborg hendes hus for 360 rbdl.
sedler. Efter at have boet her i 42 år solgte hans enke Christiane, født
Jackeln, 1881 til murersvend Laurits Chr. Pedersen, Aalborg for 4.000
kr. Derefter fulgte forskellige ejere indtil 1921, da huset overtoges af
marskandiser O. A. Svendsen, som boede her til 1944. Han lod 1931
huset sammenlægge med nr. 38.
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Nr. 38 (matr. nr. 896)
I årene 1735-1755 var rådmand Tobias Nascou, og efter hans død 1741
sønnen, rådmand Tobias Nascou, ejere af ikke mindre end 8 huse på
Søndergades sydside. Efter sidstnævntes død 1755 blev ved auktion over
hans bo de 5 huse, der nu udgør husnumrene 38-46 solgt til den rige købmand Niels Christensen Hougaard, der foruden flere ejendomme også
ejede nr. 48 (Engelsborg). Derefter ejedes de 5 huse fra 1766 afKirstine
Tranders, der var enke efter en anden velhavende købmand, Jens
Knudsen Lund.
Kirstine Tranders lod l. oktober 1787 tinglæse et gavebrev til Karen
Christensdatter "som har tjent mig en lang tid og vist sig i alle dele omhyggelig og tro, samt udi min salig mands sygdom og skrøbelighed gået
os stedse tilhånde og oppasset os, således som hun kunde, og skænker
jeg hende herved et hus med kakkelovn, husrum og haveplads til værdi
180 rdl., beliggende på søndre side af Søndergade, som kokkepigerne
har beboet, tillige med den seng, som jeg ligger i og ved døden måtte
bortkaldes på ".
Karen Christensdatter blev 1793 gift med værtshusholder Niels Andersen Vestergaard fra Hjardemaal. Han købte 19. august 1796 de resterende 4 lejehuse af Kirstine Tranders for 400 rdl.
Nr. 38, der var et 8 fags hus, solgte N. A. Vestergaard 1806 til tømrersvend Niels Pedersen Bøgh fra Romdrup, som 1809 afhændede det til
Christen Hummelhede, Aalborg. Han solgte 1812 de 4 vestligste fag til
frøken Anne Cathrine Hagerup, m ens han selv beholdt de resterende 4
fag til sin død 1838, hvorefter sønnen, drejermester Niels Andreas
Christensen og svigersønnen, skomager Andreas Schultz solgte det til
overkrigs-og sandflugtskommissær Lars Lassen af Altonastedet i Øster
Sundby. Efter hans død solgte hans enke, Nikoline, født Poulsen, 1857
huset til kontorist, senere ejer af Bøgeholtsminde i Hvorup, Chr. Th.
Gundorph Møller.
Senere ejere var: 1880 Niels Bertelsen i Nørresundby, 1882 detaillist
Peder M. Pedersen, Uttrup, 1919 tømrer Chr. Ferd. Ejlersen og fra 1921
til1944 marskandiser O. A. Svendsen, der også ejede nr. 36. Han fik 1931
myndighedernes sanktion til at sammenlægge nr. 36 og 38, hvorefter
sidstnævnte udgik af matriklen, så ejendommen nu er matrikuleret som
nr. 895.
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1944 overtoges ejendommen af antikvitetshandler Ejnar H. Nielsen,
1949 af Magnus Christensen, 1965 af smedesvend Preben Høj Nielsen.
Nuværende ejere er fra 1977 konsulent Jørn Johansen og Hanne Christensen. De foretog 1981-82 en omfattende ombygning og modernisering
af ejendommen, der i dag fremtræder som en smuk og stilfuld bygning.
Nr. 40 (matr. nr. 897 b)
Ved en auktion, som Niels Andersen Vestergaard afholdt i oktober
1813, overtoges det vestligste af de 4 huse, bestående af 5 fag forhus og 5
fag baghus, alt i en etage, af Christian Mather. Han lånte i den anledning
2.000 rbdl. kurant af gårdejer Ole Winther i Flamsted, som 1817 foretog
udlæg i huset, der ved den påfølgende auktion blev købt af garver Peder
Floridon fra Erlangen for 2.500 r b dl. N. V. Han solgte 1821 huset for 500
rbdl. sedler til skipper Anders Hvass. Efter hans død 1862 solgte hans
enke Ane Marie Jensen til sønnen, snedkermester Jens Peter Hvass,
som 1870 opførte det nuværende toetages forhus. Hans datter Agnes
Emilie Hvass, der 1878 blev gift med landmand Otto Frederik Kaas fra
Ellidshøj, overtog derefter huset, som de 1880 solgte til skomager Peter
Hansens enke, Christiane J ackeln, der samme år havde solgt nr. 36. Fra
1911 ejedes nr. 40 afvejer Edvard Bindslev, og senere indtil1952 afhans
enke Caroline Amalie. Nuværende ejer er repræsentant Svend Vesterskov.
Nr. 42 (matr. nr. 898 a)
Den 6. november 1802 solgte Niels Andersen Vestergaard et af sine lejehuse til Jens Jensen Ørvad, Aalborg. Huset var på 5 fag og blev i grundtakst ansat til1Y2 rdl. Han boede her kun nogle få måneder, idet han i
juni 1803 solgte til skomagermester Magnus Melberg, der lige var kommet her til byen fra Gateborg og straks efter blev gift med den 20 år
yngre Maren Gyldendahl, der var datter af værtshusholder Lars Gyldendahl, Aalborg. Efter hendes død 1851 overtoges huset af sønnen,
skomager Søren Gyldendahl Melberg, som 1855 solgte til tømrer Johannes J ens en. Han opførte 1886 det nuværende hus og boede her til sin
død 1899, hvorefter huset blev overtaget af svigersønnen skomager Carl
Martinus Madsen. Han fik i 1912 myndighedernes tilladelse til at lægge
nr. 42 og 44 sammen til een ejendom. Handelsmand Laurits Nielsen
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N ørgaard og senere hans hustru Larsine, født Larsen, ejede huset indtil
1929. Fra 1941 ti11965 var ejeren P. Chr. Gundersen, som i disse år drev
en mindre købmandsforretning i ejendommen. Den ejes i dag af datteren Grethe, gift Nielsen, som her har fortsat forældrenes forretning.
Nr. 44 (matr. nr. 899)
Slagtermester Steffen Christensen solgte 1812 4·fag af sit 9 fags hus til
murersvend Lars Holm, Aalborg for 1.000 rbdl. Huset blev i grundtakst
ansat til 11/6 rdl. Lars Holm solgte 2 måneder efter til murermester
N iels Aarestrup s enke Inger Kirstine Grip, som i august 1813 afhændede
huset til Charlotte Lassen, født Thura, der var enke efter sognepræst i
Storvorde-Sejlflod Rudolph Fred. Lassen, som var født i Finmarken og
døde i Storvorde 13. januar 1811, 48 år gl. Charlotte Thura døde 15. oktober 1828 i København, og ved auktion 19. marts 1829 over hendes bo blev
nr. 44 tilslået enke efter bødkermester Christen Møller, Else Christensdatter Dockedal. Hun havde ingen livsarvinger og lod 21. december 1840
sit 9 år tidligere oprettede testamente tinglæse som adkomst for fællesarvingerne. Der var tale om betydelige midler, som for en væsentlig del
bestod i pantebreve på ca. 8.000 rdl. med pant i adskillige ejendomme
såvel her i byen som i omegnen. Hendes brodersøn, bødkermester
Christen Dockedal i Aalborg arvede huset i Søndergade + 3.000 rbdl. i
form af pantebreve. l testamentet nævnes en række personer både i
Aalborg og i omegnen, og det kan nok i dag være personalhistorikere til
nogen nytte. I fællesboet efter afdøde Christen Dockedal blev der i juni
1843 afholdt auktion, hvor nr. 44 blev tilslået tømrer Johs. J ens en. Hans
svigersøn, skomager Carl Martinus Andersen, der 1901 overtog huset,
lagde det i 1912 sammen med nr. 42.
Nr. 46 (matr. nr. 900 b)
Niels Andersen Vestergaard solgte 16. juni 1800 de to østligste af sine
lejehuse, bestående af9 fag enetages hus, der i grundtakst blev ansat til
2 2/3 rdl., til karetmager Niels Andersen Gleiborg fra Øster Sundby for
482 rdl. Han solgte 1806 de to huse for 750 rdl. til selvejerhusmand Niels
Andersen Vestergaard i Sdr. Tranders, som 1812 afhændede dem til
slagtermester Steffen Christensen, Aalborg. Købesummen var 1.000
rdl., men så var der også nylig opført 4 fag nyt hus i baggården. Han
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solgte straks efter overtagelsen de 4 vestligste fag hus til Lars Holm, og i
sommeren 1813 solgte han de resterende 5 fag til told- og konsumtionsbetjent Emanuel Bendix for 3.000 rdl. eller 500 rbdl. Han boede her i 32
år og solgte 1845 til sin søn, hornblæser ved 11. Infanteri Bataillon Poul
Frederik Bendix, som 1849 solgte til depot- og sygehussergent Peter
Petersen. Efter hans død 1852 overtog hans enke Ane Marie Thomasdatter huset. Hun blev gift 2. gang med sadelmagermester Jørgen Møller, Aalborg. Som enke solgte hun 3. juni 1872 huset med en ret stor
have til "Fiskeriselskabet for Aalborg og Omegn" for 1.600 rdl. Dette
selskab blev stiftet i Aalborg 4. februar 1872 med det formål at forbedre
fiskeriet ved kunstig udklækning aflaks og ørred samt ved til rette tid at
frede om fiskene. Selskabets bestyrelse bestod af kaptajn W edel Jarlsberg, fabrikant Harald Jensen, fabrikant J. Kieler, konsul L. W. Sass og
fabrikant Thorv. Schmidt, alle af Aalborg. Udgifterne ved driften blev
dækket af et årligt medlemsbidrag på l rdl. samt ved tilskud fra Indenrigsministeriet og Sparekassen for Aalborg By og Omegn.
Selskabet indrettede straks efter overtagelsen af nr. 46 et udklækningsapparat med bassiner ned til Klokkestøberåen, hvor der blev opført et
mindre hus til en opsynsmand.
I det første år- 1873 -blev der af selskabet udsat 60.000 ørredæg i vandløbene i Aalborgs nærmeste omegn. Året efter ansøgte selskaber magistraten om kommunens medvirken til fredning af den i Kjærs Mølleå
udsatte fiskeyngel på 80.000 ørreder. 1880 gav Aalborg kommune selskabet tilladelse til fredning af fiskeriet i byens vande for 3 år.
Fiskeriselskabet solgte 1873 huset i Søndergade med have, som de
havde reduceret til278 kv. alen, til skomager Johs. Chr. Lassen for 1.600
rdl. Efter at selskabet havde indstillet sin virksomhed i 1909, blev opsynshuset ved Klokkestøberåen til nuværende Danmarksgade 69 b.
Efter Johs. Chr. Lassens død 1891 tilfaldt Søndergade 46 hans søn købmand Niels Chr. Lassen i New York og svigersønnen købmand Chr.
Fode, Aalborg, der straks solgte til Rasmus Jensen, Aalborg, for 4.550
kr. Senere ejere var 1918 slagtermester Sofus Chr. Nielsen, 1929 slagtermester S. Winther Sørensen, 1940 proprietær Niels Buntzen, 1943
slagtermester Peter Storch. I ejendommen, der er opført 1919, var der i
mange år slagterforretning med skiftende indehavere. Ejendommen
ejes i dag af fru Helene Christensen.
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Nr. 48, Engelsborg (matr. nr. 901)
I årbogen for 1984 side 98 ff er denne ejendoms historie indtil 1875
omtalt. I modsætning til husnumrene 42-46, der alle var 4-5 fags huse,
forblev Engelsborg en samlet ejendom med 5 lejligheder til udleje.
Johanne Frederikke Nørgaard solgte 15. februar 1875 ejendommen til
slagtermester Thomas Chr. Olsen for 1.200 rdl. Efter hans enke Pouline
Olsens død 1881 blev ejendommen på begæring af Aalborg kommune
solgt ved auktion til slagtermester P. M. Nielsen. Derefter følgende
ejere: 1910 murermester A. P. Andersen, 1919 fabrikant A. M. Nielsen,
1937 cigarhandler P. Selgensen, og fra 1964 den nuværende ejer, automatforhandler Børge Rasmusen, der tillige er ejer af naboejendommen
Danmarksgade 71.

Nr. 50, 52 og 54 hører til Danmarksgade nr. 73, 75 og 77.
Nr. 56 (matr. nr. 910 g)
Som nævnt i årbogen 1984 side 98 begyndte gartner Peder M. Kjølby i
1875 at udstykke sin ejendom, der strakte sig fra Løkkegade i vest til
Kjellerupsgade i øst.
Han solgte 1877 til tømrermester Lars P. Andersen i Aalborg en hjørnegrund Løkkegade-Søndergade, der blev matrikuleret som nr. 910 g.
Køberen opførte i sommeren 1878 den nuværende toetages bygning på
grunden. Hans enke Kirsten, født Christensen, solgte 1893 ejendommen til partikulier C. Piil, hvis enke Marie, født Thomsen, 1899 solgte
den til kobbersmedemester P. A. Sørensen, der en overgang tillige var
ejer af naboejendommen nr. 58 og den store hjørneejendomNørregade
25. Han solgte 1928 Søndergade 56 til skræddermester C. E. Petersson,
som også ejede nr. 58. Købesummen var 41.000 kr. I ejendommen
havde H. Munk i mange år en kendt cykelforretning. 1944 var arkitekt
Aaby Sørensen ejer af ejendommen. Nuværende indehaver er motorforhandler Jens Jacobsen, der her driver en stor virksomhed under
firmanavnet "Cykel & Knallert Centret".
Nr. 58 (matr. nr. 910 a)
P. M. Kjølby solgte 1879 hovedparcellen matr.nr. 910 a til husejer N. C.
Frandsen, som 1881 videresolgte den til tømrer Niels Pedersen, kaldet
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Løkkegade set mod nord. I baggrunden kvægstaldene i Nyhavnsgade. Til venstre Søndergade43. Til højreSøndergade45 med detstorespi1; agejendommen med 3 kvisteSøndergade
56. L. Rostrup Bøyesenfot.

Kondrup, fra G ug. Han opførte samme år på den vestlige del af grunden
en toetages bygning mod gaden samt en toetages sidebygning med 6lejligheder mod syd i gården. 1890 solgte han hele ejendommen til bogholder - senere købmand - Chr. Pedersen Bækgaard, og samtidig lejede
Kondrup sig ind i side bygningen, hvor han boede i flere år. 1891 solgte
Bækgaard den østlige del af ejendommens grund til "Forbrugsforeningen af1872". Han solgte derefter i 1896 nr. 58 a til dampskibsbud E. T.
Brandt, der 4 år senere solgte til gæstgiver Rasmus Andersen. Derefter
følgende ejere: 1926 blikkenslager P. A. Sørensen, 1930 vognmand C.
Madsen, 1934 skræddermester C. E. Petersson, der samtidig ejede nr.
56, 1970 købmand Poul Hansen, 1972 Hvilsom Andelskasse, som 1976
overdrog ejendommen til dens nuværende indehaver Sonja Jacobsen.
Nr. 58 b (matr. nr. 910 h)
Forbrugsforeningen af1872, som 1891 købte denne ejendorri, blev stiftet
i Aalborg 29. september 1872 med det formål at hjælpe især arbejder-
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befolkningen til at få del i nogle af de goder, som ofte kun var forbeholdt
et fåtal. Foreningen begyndte under beskedne forhold og arrangerede
sig de første år med nogle af byens handlende, hvorved der på en række
varer opnåedes en ikke ringe rabat, som kom foreningens medlemmer
til gode.
Efter at foreningen i 1891 havde overtaget Søndergade 58 b, blev der
straks indrettet lokaler i ejendommen til et rugbrødsbageri i stedet for et
lignende, som foreningen i 1887 havde indrettet i J arnfru Anegade, men
hvor pladsforholdene efterhånden var blevet for trange. 1899 startede
foreningen desuden et hvidtølsbryggeri i Søndergad e. Bageriet ophørte
med rugbrødsproduktionen umiddelbart efter l. Verdenskrig, medens
bryggeriet bestod til midten af 1950erne.
I 1913 købte foreningen en grund, der lå vest for den tidligere erhvervede
ejendom og i forlængelse af denne. På grunden blev opført en treetages
bygning, i hvis stueetage foreningens første kolonialbutik blev åbnet
samme år.
Nr. 60 (matr. nr. 910 c)
På en parcel, som P. M. Kjølby 1875 solgte til H. Caspersen og J. P.
Caspersen m. fl., blev der samme år opført en toetages bygning.
Interessentskabet solgte 1895 ejendommen til brobetjent N. F.
Andersen, og 1915 købtes den som nævnt af Forbrugsforeningen af
1872, hvorefter der blev opført en ny og større bygning, som i mange år
bl. a. rummede hovedkontor og centraladministration for byens øvrige
brugsforeninger.
Nr. 62-64 (matr. nr. 910 b)
Den østligste af sine grunde på hjørnet af Søndergade og Kjellerupsgade
solgte P. M. Kjølby 26. juli 1875 til "Foreningen for Alderdomsfriboliger". Denne forening blev stiftet i København 13. april1871 i henhold til
et af daværende overretssagfører N. P. Schlegel fremsat forslag, der gik
ud på at animere arbejderne til i de unge år at stræbe efter til sin tid at
opnå en delvis alderdomsforsørgelse i form af fri bolig.
Foreningen opførte 1875 på den købte grund i Søndergade to ejendomme med 8 lejligheder i hver.
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Kjellerupsgade-Søndergade setfra sydøs l. Skorstenen til venstre er på Forbrugsforeningens
bygning Søndergade 58 b- 60. Til højre Kjellerupsgade m: JO med El-værkets skorsten i baggrunden. Ukendt fot. Arne Jakobsen rep rod.

De to ejendomme solgte foreningen i 1943 til Aalborg kommune, som i
februar 1951 afhændede dem til Arbejdsmændenes Fællesorganisation,
der l. august 1952 tog den på grunden nyopførte bygning i brug.

Som det fremgår af denne artikel var Søndergade som en typisk sidegade i ældre tid overvejende beboet af småkårsfolk, der hovedsagelig
bestod af arbejdere, mindre håndværksfolk og i perioder et betydeligt
kontingent af byens militære personer.
Iflg. grundtaksten 1682 var gadens i alt 25 huse forholdsvis små med en
gennemsnitlig grundtakst på knap 5 rdl., medens det tilsvarende gennemsnit for hele byen var 12 rdl.
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Hovedparten af husene i Søndergade var tidligere lejehuse, der for det
meste ejedes af byens rigeste folk, som opnåede gode renter af deres
penge ved at leje husene ud til folk, der ingen muligheder havde haft for
at skaffe sig eget hus.
Det var først i slutningen af1700-årene og begyndelsen af forrige århundrede, at selvejet blev almindeligt i denne gade, og efterhånden blev
enkelte af de største huse nu og da beboet af forholdsvis velhavende
borgere. I almindelighed var stuerne for små og forholdene trange, men
grænsen for, hvor tæt folk kunne stuves sammen, blev nok alligevel
overskredet, da værtshusholder Peder Hassing i nr. 22, hvor vi ved, at
rummene var små, i 1804 averterede et kammer- passende ti16 soldatertil leje.
Var Søndergade i fordums dage efter sigende ikke altid lige attrådet som
bosted, så er det modsatte i vore dage tilfældet, idet husene i denne hyggelige gade altid er efterspurgte.
Takket være et nært samarbejde mellem de rådgivende myndigheder
og de pågældende grundejere er resultatet af de senere års byfornyelse i
denne gade blevet overordentlig vellykket. Med betydelige økonomiske ofre - forenet med en prisværdig veneration over for det gamle har grundejerne ladet de bestående bygninger istandsætte og modernisere, ligesom der er draget omsorg for, at de nyopførte falder naturligt
ind i omgivelserne.
Som noget nyt i gaden er nogle af de nye huse forsynet med frontispicer
og franske altaner, der i forbindelse med et skønsomt valg affarver giver
gaden et hyggeligt og dekorativt præg.
Endelig er ved en gennemgribende renovering mange faldefærdige og
ofte lidet pyntelige baghuse fjernet og erstattet af grønne områder, som
givetvis bidrager til et langt bedre miljø for de mennesker, der bor i
kvarteret.

Til slut bringer jeg en tak til dem, der på forskellig måde har bistået med
oplysninger. En særlig tak til museumsdirektør L. Rostrup Bøyesen for
de mange fortrinlige fotos .
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Søndergade setfra øst. Til højre m: 11, 13 og 15, opført 1984.lfolgrunden til venstreskimtes
m: 20. Jan Slot-Carlsen fot.

Tilføjelser og rettelser til forrige artikel (årbogen 1984)
s. 62 lin. 11 f. n. I skødet 25. oktober 1697 står podernester Anders Christensens enke
anført som Svendsdatter, skønt hun vitterligt hed Sørensdatter. I dette beskedne hjem
opvoksede 5 sønner og 2 døtre, og som noget vistnok enestående blev de 5 sønner alle
studenter fra Aalborg Katedralskole. Efter faderens profession antog de efternavnet
Hortulan (hortus=have). De 3 ældste sønner blev præster: Søren, født 1688, præst i V. og
Ø. Hassing. En søn af ham var den bekendte kgl. skuespiller Marcus Ulsøe Hortulan.
Christen, født 1691, præst i Storvorde-Sejlflod. Christian, født 1693, præst i Kirkeby-Sdr.
Alslev på Falster. Lars, født o.1700, blevdegn i V. og Ø. Hassing, og Ole, fødto.1703, blev
degn i Hellevad, Dronninglund herred. En datter, Kirsten var gift med naboen uden for
Østerport, podernester Christen Laursen Møller, medens den anden datter, Anne,
levede ugift.
I stedet for det sædvanlige noteapparat, der i dette tilfælde ville fylde uforholsrnæssig
meget, er de i artiklerne omtalte ejendomme indlagt i hver sin mappe, som indeholder
alle notater med kildeangivelser. Dette materiale er afleveret til Lokalhistorisk arkiv for
Aalborg Kommune, hvor det vil være tilgængeligt for interesserede.
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De mest benyttede kilder
Ut!y kte
Aalborg rådstuekopibøger 1660 ff, Aalborg jordskyldsbog 1656 og 1682, Aalborg bys
matrikel1662, Aalborgs bys grundtakst 1682, 1704, 1716, 1719, 1730, 1751,1757 og 1775,
reguleringsprotokol til grundtaksten 1835-36, Aalborg bys auktionsprotokol 1682 ff,
Aalborg bys skøde- og panteprotokol1685 ff, Aalborg bys landmålings matrikel 1688,
Aalborg bysjorder 1865-1907 ,jordskyld til Vor Frue Kirke 1740 ff, Aalborg bys kæmnerregnskaber 1667 ff, Aalborg bys hovedregnskaber 1772 ff, Aalborg bys tingbog 1625 ff,
diverse skattemandtal, brandtaksationer 1761, 1771, 1782, 1791, 1801-10 og 1867, Aalborg
bys skifteprotokoller 1584 ff, diverse kirkebøger, borgerskabs- og næringsbreve, diverse
sager i Aalborg amtsarkiv, alt i Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.
Opmaalingsforretning over Aalborg købstads bygninger efter forordning af l. oktober
1802, Oppebørselsregister for skatten af bygninger i købstaden Aalborg 1829, begge i
Rigsarkivet, København.
Kopier af diverse folketællinger, Chr. Petresch-Christensens og Kr. Værnfelts optegnelser i Lokalhistorisk arkiv for Aalborg kommune.
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Stiftsskriverne i Danmark
1542-1572.
AfKarl Nielsen

Indledning
Reformationens gennemførelse i 1536 betød ikke blot en ændring af det
religiøse liv i Danmark. Omvæltningen fik også indflydelse på en lang
række andre forhold i datiden.
Gejstlighedens økonomiske og politiske magt blev f.eks. stækket. Det
skete først og fremmest ved, at kongen lagde hånd på klostrene med
deres ofte store jordtilliggender og på bispegodset. Desuden mistede
bisperne deres faste pladser i rigsrådet.
De nye superintendenter, der skulle afløse bisperne som kirkens tilsynsmyndighed, skulle aflønnes af staten. Kirken skulle stadig finansieres
ved opkrævning af tiende, men bispetienden skulle dog nu opkræves af
kongen.
Allerede o. 1540 var konge og kancelli i gang med at skaffe sig overblik
over forholdene. Man indsamler oplysninger om kronens og kirkens
jordegods og dets tilstand. På baggrund af denjyske renteskriver Jørgen
Pedersens registre og oplysninger fra 1542 blev der således udarbejdet
en plan for det jyske lensvæsen (1).
Planen er formentlig udarbejdet af en af kongens tyske medarbejdere,
da den er skrevet på plattysk. I Jylland skulle lokalforvaltningen fremover domineres af 4 hovedslotte, et i hvert stift, nemlig Ribehus i Ribe
stift, Aalborghus i Vendelbo stift, Hald i Viborg stift og Silkeborg i
Århus stift.
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Interessant er følgende bemærkning i beskrivelsen af ordningen for
Ribe: "Item de stichtschryuer schall mit deme amptmanne tho Rypen
szlychtes nichtes thoschaffende hebbenn, sunder he schall deme renthemeister iarliches rekensschop don vnnd all gelt auerantwardenn,"
d.v.s. Ligeledes skal stiftsskriveren slet intet have at skaffe med lensmanden i Ribe, men han skal årligt gøre rentemesteren regnskab og
overgive ham alle pengene. For Aalborghus og Hald findes tilsvarende
bemærkninger. Om Silkeborg, hvor bemærkningen om stiftsskriveren
savnes, er planen ikke blot kortfattet i ordvalget, men forudsætter også
kongens kendskab til forholdene.
Sammen med planen er der i midlerLid overleveret en gennemregning
deraf foreraget af den dan k e rentemester. I den er kongens indtægter
for bverl [de fire store len afsluttet med en bemærkning om, hvad stiftet skønnes at ville give i kongetiende, i gæsteri af præsterne og i andre
afgifter. Når Silkeborg len her beregnes på samme vis som de tre øvrige
len, er der nok grund til med Erslev at slutte, at hvert stift - altså også
Århus - skulle have en stiftsskriver, der uafhængigt af lensmændene
skulle opkræve tiendekornet
Planen blev ikke gennemført, som den var udkastet; men den røber nok
noget om den kurs, man fra centralt hold var ved at finde ind på m. h. t.
reorganiseringen af lensvæsenet, som man stod overfor.
I det følgende vil jeg koncentrere mig om at undersøge, bvad man på
grundlag af de offentliggjorte brevbøger kan oplyse om kancelliets benyttelse af stiftsskriverne frem til 1572.

L 1545-1555
a. Henrik Gerkens
I brevbøgerne dukker stiftsskriverembedet op i 1545, og det var i begyndelsen i udpræget grad knyttet til Vendelbo stift. Først mod slutningen
af det tiår, vi her behandler, hører vi om en stiftsskriver i Ribe.
Der viser sig endvidere det besynderlige, at den første skriver, Henrik
Gerkens, først omtales som stiftsskriver, efter at han er blevet afskediget.
I brevene indtil da omtales han som mester (magister) Henrik eller som
provst udi Vendsyssel.
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Henrik Gerkens havde allerede den 9. sept. 1537 indbetalt et beløb til
kongens kammertjener og fået kvittering derfor (1). Der oplyses desværre intet om, hvad det var for midler, han da gjorde regnskab for. I
1545 er det imidlertid tydeligt, at han fungerede som stiftsskriver. En
række breve (2) pålagde lensmænd og klostre at sende korn til Aalborg.
Byen skulle skaffe skibslejlighed til København for "en skellig fragt".
Mester Henrik skulle nemlig sende alt det korn, han havde oppebåret på
kongelig majestæts vegne, til København.
Året efter skulle han sende hele sin beholdning aftiendehavre, malt og
rug til Kolding (3).
Henrik Gerkens fik også andre opgaver. I 1546 blev han sammen med en
række andre (flere af dem magistre og kanniker) rykket for det beløb på
2 daler af hver kirke, som de skulle opkræve hver i sit stift som "bibler
penninge". De skulle snarest sende beløbet, "anseendes at papiret
til samme bibler er købt og ligger udi Helsingør". (4) Det må være
Christian 3.s bibel, man snart skulle have i trykken.
Samme år blev Gerkens indstævnet i en sag, som møntmesteren i
Flensborg rejste mod Stygge Krumpen. (5) Møntmesteren påstod, at
han havde penge til gode hos den tidligere biskop, og at Gerkens skulle
kende til sagen, da han havde oppebåret pengene på Stygge Krumpens
vegne.
Med stiftsskriverfunktionen gik det imidlertid mindre heldigt. Som vi
snart skal se, blev en stiftsskriver udnævnt i Vendelbo stift i sept. 1546,
og for Henrik Gerkens var der kun rykkerbrevene tilbage.
I sensommeren 1547 fik han "et strengt brev" (6) om straks at gøre "klart
og fuldkomment regnskab". Han skulle betale, hvad han var skyldig
"uden al længere forhaling udi nogen måde", hvis kongen "ikke skal
tænke der andet til og lade straffe over ham". I efteråret 1548 blev det til
en ny "kongelig majestæts strenge skrivelse", (7) i 1552 fik renteskriver
Jørgen Pedersen ordre til at møde i København med "forhenværende
stiftsskriver, M. Henrik Gerkens regnskab", (8) og i fe br. 1553 blev lensmanden på Aalborghus sat til at undersøge, hvem der var "gået i borgen" for Gerkens. Hensigten var, at kautionisterne straks skulle sende
ham til kongen med restancen og regnskaberne. (9) Men den endelige
opgørelse måtte nu vente ti11557. (10) Ved den lejlighed eftergav kongen Gerkens de sidste 20 daler.
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Han forblev dog provst i Vendsyssel. I 1566 fik han ordre (Il) til at møde i
Odense, hvor kongens råder skulle mødes med udsendinge fra hertugerne Hans og Adolf. Gerkens må have haft viden og/ eller færdigheder,
der kunne bruges i en sådan situation. Han skulle i Odense rette sig efter
de kongelige råders befaling.
Før jul i 1569 var provstiet i Vendsyssel blevet ledigt, da Gerkens nu var
død. (12)
b. Rasmus Pedersen
Den nye stiftsskriver var tiltrådt i efteråret 1546. Han hed Rasmus Pedersen og fik følgebrev (13) til alle sognefolk, kirkeværger og præster i Vendelbo stift, der heri fik ordre til at betale ham "kronens kirkekorn og
præstekorn", d.v.s. kongetienden og præsternes gæsteri og andre afgifter til kronen.
Et samtidigt brev til stiftets kirkeværger (13) giver måske forklaringen
på, at der var brug for en stiftsskriver hernordligsti Jylland. Det siges i
brevet, at mange fordristede sig til ikke at yde tiende efter recessens
bestemmelser. Af nogle sognemænd fik kirkeværgerne derfor slet
ingen tiende, men det indskærpedes nu, at enhver skulle lade sig skrive
efter recessen.
Det er svært at afgøre, om de store afstande, om stiftets relative uberørthed af det reformatoriske røre (14) eller om helt andre forhold har vanskeliggjort gennemførelsen af de nye kongelige opkrævninger i stiftet.
Henrik Gerkens havde tilsyneladende ikke evnet at gennemføre dem
tilfredssstillende. At forsøget med en ny stiftsskriver, der helt kunne
hellige sig tiendeopkrævningen, var alvorlig ment, blev imidlertid understreget af, at alle kongens fogeder og embedsmænd i stiftet samtidig
fik ordre (13) til at være Rasmus Pedersen behjælpelig, hvor han tilsagde
dem, med at få, hvad han skulle oppebære på kongens vegne.
I bestallingen omtales Rasmus Pedersen ikke som stiftsskriver, men
allerede i det næste brev et par måneder senere kaldes han "kongelig
majestæts stiftsskriver i Vendelbo stift". Det forblev han til1572.
Der er fra de følgende år flere vidnesbyrd om Rasmus Pedersens stilling
i administrationen. En befaling (15), der i 1549 udgik til "lensmænd, som
har kirker i befaling udi stifterne", røber en hel d~!. Lensmændene
skulle opkøbe al den kirkehavre (d.v.s. havre, der var blevet ydet i tiende
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til kirkerne), de kunne få, og holde den i forråd til kongen. I skema l kan
man se, hvem brevene udgik til. Det kan bemærkes, at man endnu ikke
havde fået afklaret, om man skulle benytte en eller flere lensmænd i stifternes administration. l vor sammenhæng er det dog mere interessant,
at Rasmus Pedersen forekommer som en fremmed fugl i selskabet.
I alle de andre stifter var det de adelige lensmænd på hovedlen ene, der
blev sat på den opgave, som stiftsskriveren skulle løse i Vendelbo stift.
Intet tyder på, at Rasmus Pedersen endnu har haft kolleger i de andre
stifter.
skema l
"Lensmænd, som har kirker i befaling udi stifterne" 1549
stift

lensmand

len

Skåne

Sti Pors

Lundegård

Sjælland

Jakob Brockenhus

Roskildegård

Fyn Fyn og
Langeland
Lolland-Falster

Ejler Rønnov og
Frants Brockenhus
Peder Oxe

Odensegård
Nyborg
Ravnsborg

Ribe

Claus Sehested
Iver Krabbe

Ribehus
Koldinghus

Århus

Peder Bille
Evert Bild
Hans Stygge
Frants Bille
Jørgen Lykke

Århusgård
Å kær
Dronningborg
Silkeborg
Skanderborg

Viborg

Otto Krumpen

Hald

Vendelbo

stiftsskriver Rasmus Pedersen

Da man ved midsommertid i 1551 indkaldte regnskaber fra en lang
række jyske len, afsløredes det endvidere, at Rasmus Pedersens stilling
svarede til de tanker, man havde gjort sig i 1542 om, at stiftsskriverne
intet skulle have at skaffe med lensmændene, men selv skulle gøre
regnskab.
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I Ribe, Århus og på Hald fik lensmændene besked om at møde med
både lenets og stiftets regnskab. OlufMunk på Aalborghus skulle også
sende sit regnskab, "men ikke af stiftet, hvis korn han ikke oppebærer".
Rasmus Skriver, stiftsskriver i Vendelbo stift, fik befaling til selv at
sende sit regnskab (16).
I de sidste dage af1546 fik Rasmus Pedersen et brev (17), der kaster ganske godt lys over det arbejde, der var væsentligt i den stilling, han nylig
havde overtaget. Han fik ordre til at samle stiftets tiendehavre i Aalborg
og "straks med det allerførste" udskibe den til Kolding. Byggen skulle
han lade gøre i malt, og malt og rug skulle han opmagasinere, til han fik
nærmere ordre. Han måtte intet sælge deraf.
Brevet til stiftsskriveren suppleres af flere andre (18). Stiftets kirkeværger fik ordre til at levere kongens part af tienden, hvor Rasmus Pedersen
tilsagde dem, inden 8 dage efter, at de havde modtaget besked.
Thisted, Nykøbing Mors og Aalborg fik besked på at stille loftsrum til
rådighed for oplagringen af malt og rug, borgerne i Aalborg skulle være
behjælpelige med at få byggen gjort i malt, og endelig skulle Aalborg
skaffe et skib, der kunne bringe havren til Kolding.
Dertil fik Rasmus Pedersen ordre til at sende den jyske renteskriver
Jørgen Pedersen alle de penge, der var kommet ind ved opkrævningen
af "kirkers og præsters gæsteri". Et brev til præsterne indskærpede dem,
at de skulle yde gæsteriafgiften inden 8 dage efter, at brevet var blevet
forkyndt for dem.
Det virker, som om man i kancelliet har satset på, at nu skulle opkrævningen gøres effektiv. Når kancelliet i fe br. 1553 pålagde Rasmus Pedersen at "gøre sin flid" med at samle kornet i Aalborg (19), er det måske
den samme hensigt, man mærker, men måske røber formuleringen
også, hvor brydsomt et hverv det må have været at få samlet ydelserne
sammen fra alle sognene. Kancelliet fortsatte i hvert fald med at pålægge myndighederne i Nykøbing, Thisted og Aalborg at yde hjælp,
bl.a. når der skulle skaffes skibslejlighed. (20)
De administrative forhold kan også forekomme lidt komplicerede. Af
skema 2 over nogle nordjyske hovedlen ses det, at de to store len, Aalborghus og Hald, hvor stiftslensmændene sad, omfattede flere herreder, der lå uden for deres "eget" stift, ja lensmanden på Aalborghus sad
endog på et slot i Viborg stift.
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Det gav betydelige komplikationer m.h.t. tiendeopkrævningen, som
det fremgår af en række breve fra nov. 1553 (21) til adskillige jyske lensmænd, deraf flere af de anførte.
Brevene redegør dels for opkrævningen afkirkekornet, d.v.s. kirkernes
part af tienden, dels for kongens tiendekorn, d. v.s. kongens part af tienden, den tidligere bispetiende. Efter reformationen havde kongen overtaget patronaisrettighederne til langt de fleste kirker. I de første årtier
lod kongemagten menighederne have stor indflydelse på, hvem der
skema 2
N og le nordjyske hovedlen 1553

Herreder i

Len

Lensmand

Vendelbo stift

Sejlstrup

Kristoffer Gøye

Børglum

Åstrup

Erik Krabbe

Vennebjerg
Jerslev

Aalborghus

Jakob Brockenhus (l)

Kær
Hvetbo
Horns
Han

Ørum

Gabriel Gyldenstierne

Hillerslev
Hundborg
Hassing
Re fs

Hald

Otto Krumpen (1), (2)

Ndr. Morsø
Sdr. Morsø

Skivehus

Iver Krabb e

(l) stiftslensmænd
(2) havde desuden Middelsom og Sønderlyng herreder i forlening

Viborg stift

Gislum
Års
Slet
Hornum
Fieskum
Hellum

Fjends
Nørlyng
Rinds
Nørre
H arre
Hindborg
Rødding
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Aalborghus og Hald len 1553

Vendelbo stift omfattede den nørrejyske ø og Mors.

IIIIII

Aalborghus len
Hald len

Herreds kortet, hvotpå lenene er indtegnet, er gengivet rifter Harry Christensen: Len og magt i
Danmark 1439-1481 (1983). Grænsernefor de fire nordligste herreder afoiger herfra, hvad
man ser hos Arup m.fl., men følger Svend Aakjærs resultatet: Efter Johan Hvidtfeldts oplysninger i Trap: Danmark (5. udg.) havde herredsgrænserne i 15 og 1600-tallet et ligende
forløb.
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skulle have præsteem bederne, mens kongen derimod straks anså sig for
berettiget til at råde over kirkernes indtægter (22). Kongen skulle derfor
ikke blot have opkrævet kongetienden, men også en meget stor del af
kirketienden.
Opkrævningen påhvilede lensmændene, sådan at stiftslensmændene
normalt opkrævede kongetienden, de almindelige lensmænd kirketienden. I Viborg stift skulle Otto Krumpen altså oppebære både konge- og
kirketienden i Middelsom, Sønderlyng, Nørlyng og Fjends herreder
(Rinds herred nævnes ikke). I Salling (Nørre, Harre, Hindborg og Rødding herreder) skulle han derimod kun tage konge tienden. Iver Krabbe
på Skivehus, der havde området i forlening, men til hvem der ikke er noget brev, skulle formentlig opkræve kirketienden i sit len. Det ville også
passe med, at Otto Krumpen netop fik ordre til kun at opkræve kirketienden på Mors, der lå under Hald len, men i Vendelbo stift.
Brevene viser imidlertid endnu en gang, at forholdene omkring Vendelbo stift var specielle. Her skulle både kirke- og kongetienden sendes
til Aalborg, ikke alene fra hele stiftet, men ogsåfra de herreder, som lå til
Aalborghus i Viborg stift. Lensmanden Jakob Brockenhus skulle modtage kirkekornet, mens Rasmus Pedersen skulle have kongens tiendekorn. Jakob Brockenhus har formentlig skullet opkræve kirketienden i
sine egne herreder og modtage den fra de øvrige lensmænd for deres
herreder. Om Rasmus Pedersen blev det derimod udtrykkeligt fastslået,
at han skulle "tage (konge)tienden af Mors og Thy". Hvad Otto Krumpen i Viborg stift skulle opkræve i sin egenskab af stiftslensmand, skulle
Rasmus Pedersen som stiftsskriver administrere i Vendelbo stift. Også i
tiendeopkrævningen blev det understreget, at stiftsskriveren fungerede
parallelt med lensmændene.
Det så man også, da kongen i foråret 1551 sendte bud efter korn og fe talje
fra lensmændene på Kalø, Bøvling, Vorgård, Børglum, Silkeborg og
Skanderborg. Da gik der også brev til Rasmus Pedersen, at han skulle
lade fragte et skib og sende 30 læster malt, 10 læster rug og så meget
havre, som han skyldte, til København (23).
Den største gruppe breve drejer sig iøvrigt om, at Rasmus Pedersen
skulle sende forråd til de kongelige slotte. I foråret 1547 gjaldt det malt
og havre til Koldinghus (24), næste forår igen havre til Kolding (25),
mens han om efteråret 1548 skulle indbetale de penge, han havde solgt
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kongens tiendekorn for, i kongelig majestæts kammer (26). I efteråret
1549 skulle havren sendes til Nyborg (27), og en måneds tid senere
skulle malten følge efter samme vej (28). Næste sommer skulle malten
til København (29). Varestrømmen tog retning mod hoffets opholdssted.
Brevbøgerne afslører, at Christian 3. har opholdt sig på Dronningborg
ved Randers fra den 22. nov. 1551 til den 26. april1552. Efter en tur til
Viborg og Aalborg vendte han tilbage til Dronningborg fra den 2. til 8.
juni, hvorefter turen gik over Århus, Horsens og Kolding mod København.
Hoffets besøg i det nordlige Jylland gav anledning til flere og lidt mere
varierede rekvisitioner. Først skulle der sendes havre og malt. Hestene
skulle jo have korn og mandskabet øl. Lignende ordrer gik ud til Hald,
Silkeborg, Skanderborg m .fl. len. Der skulle også alle steder skaffes
smeltet talg. Rasmus Pedersen skulle købe 4 eller 5 tønder og sende det
hid (30). Det var vinter, og man skulle ikke sidde hen i mørke. Sidst i
januar gav denjyske rentemester Jørgen Pedersen, der var hos kongen,
besked om, at Rasmus Pedersen skulle sende 3 læster byg til Simon
Prytz, der var tolder i Skagen. Han skulle købe fisk (31). Samtidig med,
at tolderen fik besked på straks at sende fiskene hid til Dronningborg,
gik der også bud til Rasmus Pedersen, der skulle sende yderligere 10
læster malt og 10 læster havre (32). En måned senere måtte man rykke
ham for kornet (33).
Også i de følgende år gik der bud efter korn fra Aalborg. I 1555 var det
lensmanden Otto Bra h es korn, der skulle hentes. Havde han ikke nok til
at fylde bøjertens last, skulle han tilsige Rasmus Pedersen, der så skulle
sørge for, at den fik fuld ladning. (34). Tre år senere, da Rasmus Pedersens korn skulle hentes, måtte Otto Brahe fylde op om nødvendigt. (35).
Enkelte gange fik Rasmus Pedersen også besked på at levere korn som
betaling for kongelige aftaler. En Jyrgen van Mynster kunne i foråret
1548 sende sit bud tillensmanden Axel Jul på Aalborghus og stiftsskriver Rasmus Pedersen efter 171/i læst korn. Brevet (36) pålagde dem at
levere Mynster kornet "og tage af hans bud vort brev, som han haver på
samme korn, så hans skib ikke løber forgæves".
Næste år skulle Axel Jul og Rasmus Pedersen sammen med Albret Skel
på Børglum Kloster levere de 100 læster malt, som borgmester og tolder
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i Helsingør Sander Leiel skulle have. Malten skulle bruges til afregning
med den hollænder, "som dette år bestyrer kongelig majestæts hofklædning". (37) I brevbøgerne spiller indkøbene hertil i det hele taget en
stor rolle. En befaling til Sander Leiel (38) afslører, at kongen bl.a. skulle
iklæde hofsinder, landsknægte, skippere, styrmænd og bøsseskytter.
I foråret 1553 skulle Rasmus Pedersen desuden skaffe en del af det korn,
der fra Aalborg skulle udskibes til Amsterdam. (39) To år senere skulle
han sende 20 store læster rug tillensmanden Jesper Friis på Aggershus
ved Oslo. (40).
Som tidligere nævnt fik superintendenterne (reformationstidens nye
bisper) ikke del i tiende. Kongen, der som noget nyt lagde hånd på en
tredjedel af tienden, måtte derfor skaffe superintendenterne underhold.
I 1548 var kongen "kommen udi forfaring", at Vendsyssel stift ikke
havde en bekvem residens til superintendenten, hvor han kunne have
"sin værelse og bolig". Axel Jul, stiftslensmanden på Aalborghus, fik
derfor befaling om "straks og med det allerførste" at opbygge "en gård,
hus og våning udi Hjørring by på den grund og jord, som lå til præstekalde t" der. Midlerne dertil skulle Rasmus Pedersen stille til rådighed
af stiftets tiende. (41).
I efteråret 1548, da dr. Oluf (Chrysostomus) havde efterfulgt Peder
Thomesen som superintendent i V endelbo stift (42), fik Rasmus Pedersen befaling (43) om at udrede, hvad dr. Oluf kunne tilkomme i årlig
"rente" (løn) efter ordinansen med et tillæg afl td. smør og l okse, som
allerede forgængeren havde fået. I juni 1549 synes byggeriet i Hjørring
endnu ikke afsluttet, for Rasmus Pedersen fik en påmindelse (44) om at
skaffe, hvad der behøvedes af "penge, tømmer og andet behør" til
bygningen. Endelig viser et brev fra 1553 (45), at kongen i Rasmus
Pedersens regnskab havde erfaret, at han havde udlagt 122 Y2 daler 20
skilling dansk mere end sin indtægt til dr. Olufs underhold. Da han
havde lånt pengene, fik lensmanden Jakob Brockenhus ordre til straks
at betale ham pengene af lenets midler.
Det ser altså ud, som om stiftsskriveren har skullet udrede midlerne til
superintendentens underhold af stiftets kongetiende; men ellers er det
påfaldende, så suverænt kongen disponerede over de midler, der oprindelig var tænkt til kirkelige formål.
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c. En stifisskriver i Ribe.
Som tidligere nævnt dukker der en stiftsskriver i Ribe op i materialet
hen mod slutningen af det tiår, vi her behandler.
Det skete i jan. 1553, hvor en række lensmænd i Nørrejylland fik ordre
til at møde på Nyborg slot med deres regnskaber. (46). Blandt de indkaldte var Jesper Krafse og hans skriver med Ribehus' regnskab og
stiftsskriveren med Ribe stiftsregnskab. Der nævnes en stiftsskriver,
men intet navn. Det er det sikre i den sag.
Nogle har villet gøre historien længere. Da den imidlertid er meget usikker og meget spredt belyst, vælger jeg at behandle spørgsmålet samlet,
selv om jeg derved bevæger mig ud over afsnittets rammer.
I sept. 1554 udstedte kongen bestalling for Søren Svendsen (47), der var
trådt i kongens tjeneste. Han skulle årlig have 30 daler og en hofklædning. Når han var i Ribe, skulle han selv sørge for sin kost, men han
skulle have foder til sin hest på slottet. Når han var på rejse, skulle han
optegne, hvad han brugte, og det ville han få erstattet. Kom han på sin
rejse til kongens gårde, skulle han nyde frit underhold der. Så længe han
var i kongens tjeneste, skulle han "være fri for kongens og byens tynge i
Ribe".
Bricka anfører i en note til bestallingen, at Søren Svendsen vist nok blev
stiftsskriver i Ribe. Han tilslutter sig hermed, omend forsigtigt, J. Kinch.
(48) I registeret kommer forbeholdet dog ikke til udtryk.
Det er imidlertid værd at mærke sig, at Søren Svendsen aldrig benævnes stiftsskriver i brevene. Der er heller intet i bestallingen, der bare
antyder, at han skulle udføre stiftsskriverfunktioner, ligesom der intet
oplyses om, hvor han skulle rejse for kongen. Det eneste brev, der nævner ham, mens han endnu var i kongens tjeneste, sætter ham tværtimod
ind i en helt anden sammmenhæng.
I marts 1555 fik Peder Bild på Ribehus ordre til at levere Niels Lassen,
borger i Ribe, 600 daler til at købe specerier (krydderier) foriAndrop
(Antwerpen) (49). Allerede to år før havde Niels Lassen fået latinsk
søbrev fra Ribe til Androp med kongens gods og tilbage til Danmark
igen. (50). Året efter købte han for 800 daler krydderier i "Antwerp" for
kongen, og stod for opkøbet afHamborgøl til Christian 3. (51). I brevet
fra 1555 til Peter Bild siges det, at hvis Niels Lassen var rejst, skulle han
levere pengene til Søren Svendsen, at han igen kunne levere Niels
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Lassen dem. Det forekommer ikke sandsynligt, at en stiftsskriver ville
krydse en Antwerpenfarer på sin vej.
Vi skal frem til dec. 1560, før vi igen møder Søren Svendsen. (52). Da
stod han i restance for fetalje sammen med en Mads Ankersen, og lensmanden i Ribe Niels Lange skulle i øvrigt afskedige ham, da kongen
ikke længere ville bruge ham i sin tjeneste.
Igen passer forholdene ikke sammen med stiftsskriverhvervet Hans
restance var fetalje, mens en stiftsskriver sædvanligvis forvaltede kom
og malt. Vigtigere er det, at han stod i restance i de to forrige lensmænd
Peder Bilds og Jesper Krafses regnskaber. Han har i hvert fald ikke haft
en placering i forhold til lensmændene, som den Rasmus Pedersen
havde i Vendelbo stift.
Da Søren Svendsen var død, og enken havde frasagt sig arv og gæld, fik
øvrigheden i Ribe i 1564 ordre (53) til at beslaglægge alt Søren Svendsens gods i Ribe. Snart viste det sig (54), at Claus Sehested, der havde
været lensmand i Ribe 1542-50, havde pant i Søren Svendsens gårde og
boder. Øvrigheden skulle derfor tilfredsstille Claus Sehested og på kongens vegne lægge beslag på resten.
Alt tyder på, at Søren Svendsen har været en (forgældet) købmand, der
er gået i kongens tjeneste, men ikke har kunnet gøre regnskab for sine
forretninger.
N år han er blevet opfattet som stiftsskriver, hænger det måske sammen
med, at der omtales en stiftsskriver, året før han gik i kongens tjeneste,
året før han blev afskediget (55), samt at hans fælle fra 1560, Mads
Ankersen, senere fik stillingen.
Men han har næppe været stiftsskriver. Allerede bemærkningen om, at
hans hest skulle have foder på slottet, lyder mærkelig. En stiftsskriver
disponerede selv over store mængder havre.

2. 1556-1566
Efter 1555 indtræder der en påfaldende ændring i brevstoffet om stiftsskriverne. I perioden frem til1567 fik Rasmus Pedersen således kun en
ordre fra kancelliet, en befaling i 1558 (l) om at sende korn til København.
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Han er imidlertid ikke blevet afskediget. Den 5. juli 1556 fik han nemlig
brev på en gård i Gettrup i Ulsted sogn, Kær herred, uden afgift (2), og
den 14. okt. 1560 fik han og hans hustru ejendomsbrev (3) på Provstegård, der lå syd for St. Bodils kirke i Aalborg. I begge brevene omtales
han som stiftsskriver. (Se illustrationen side 95).
Han boede allerede på gården i Aalborg, der hidtil havde tilhørt kronen.
Som betaling gav han nu kongen skøde på sin hustrus gård, Mousgård i
Vognsild sogn og by i Gislum herred. Det oplyses, at hustruen, Marine
Munksdatter har givet sit samtykke til handelen, og som vidne på skødet optræder hendes broder, Chresten Skriver, borgmester i Aalborg.
Rasmus Pedersen er næppe ophørt med at virke som stiftsskriver. Han
fungerede jo også fra 1567-72, som vi senere skal se det. Kancelliet har
imidlertid ikke ført en korrespondance med ham, der har sat sig spor i
vort materiale.
Men medens strømmen af ordrer svinder ind, begynder der at komme
vidnesbyrd om, at stiftsskriverembedet nu indføres i andre stifter. De er
dog ikke alle lige overbevisende.
I forlængelse af herredagen i København i april-maj 1557 udsendte
Christian 3. den 8. juni 1557 et brev til alle kirkeværger på Fyn (4). Kongen havde erfaret, at fynboerne året før, da han lod opkræve kirkens part
af tienden, havde måttet give "vore stiftsskrivere en skæppe korn,
førend han ville skrive (dem) af for samme tiende". Kongen anmodede
kirkeværgerne om at forlange den nævnte skæppe korn tilbage, da den
var forlangt med urette.
Umiddelbart ser det ud, som om embedet var indført på Fyn, men teksten er vanskelig. Der er her tale om kirkens tiende, mens det i Vendelbo stift netop var kongens tiende, stiftsskriveren opkrævede. Endelig er
det svært at afgøre, om der er tale om en eller flere skrivere; "vore" tyder
på flere, "han" på en, "skrivere" opfatter vi som flertal, men det kan være
ental af en gammel nomen agentis Gvf. W essels: Den mordere forhøres
og bekender). Titlen er brugt, men embedsindholdet kan næppe fastslås med sikkerhed.
Da Niels Lange, som vi mødte i forbindelse med afskedigelsen af Søren
Svendsen i Ribe, i 1559 fik lensbrev (5) på Ribehus, understregedes det,
at kongen selv ville "lønne slotsskriveren og stiftsskriveren". Sideordningen af de to skrivere frister til, at man også opfatter dem som ens stil-
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let, nemlig underordnet lensmanden, den ene med lenets, den anden
med stiftets sager som arbejdsområde; men det bliver blot en gisning.
Derimod giver stiftslensmand Peder Billes fornyede lensbrev på Roskildegård fra 1563 (6) sikrere holdepunkter. Kongen forbeholdt sig nemlig "tienden og alle rettigheder af kirker og præster i stiftet, hvoraf han
dog villønne stiftsskriveren". I brevstoffet er tienden netop ofte ensbetydende med kongens tiendepart, mens kirkens ofte kaldes kirkekorne t.
Rettighederne, hvoraf gæsteriet nok var en væsentlig del, har vi også
mødt som en del af Rasmus Pedersens a~ministrationsområde. Sammenkædningen af tienden og aflønningen gør det desuden nærliggende
at slutte, at stiftsskriveren netop skulle lede opkrævningen. Det sjællandske embede synes at svare til det nordjyske, vi har mødt.
Hen på efteråret 1563, da Syvårskrigen var begyndt, udstedtes der endelig pantebrev (7) til Hans Lavridsen, der kaldes stiftsskriver i Viborg
stift. Vi hører intet om hans virke før 4 år senere, men her i krigens første
tid havde han forstrakt kongen med 100 joachimsdaler og 300 mark
dansk. Derfor fik han pant i kronens part af tienden i Skals sogn og rugtienden i Simested sogn. Som vi senere skal erfare, var han fra Thestrup,
der ligger få km nv. for Simested.
I nov. 1565 møder vi derefter de første vidnesbyrd om, at de nye stiftsskrivere var begyndt at fungere.
Den sjællandske skriver, der hed J ens Nielsen, fik en række ordrer (8) til
at betale de forsyninger, som en lang række sjællandske byer havde
sendt til krigsfolket, med kirkekorn. Og hermed er Jens Nielsen i øvrigt
ude af sagaen.
Samtidig fik Mads Ankersen i Ribe, som vi tidligere har mødt, og som
nu kaldes stiftsskriver der, ordre (9) til at levere rug til borgmestre og råd
i Ribe. De skulle have betaling for brød, der var blevet sendt til Københavns slot. Krigen krævede store forsyninger til både hær og flåde.
Det problem var blevet rejst et par måneder før af kongen over for en
kreds af rigsråder. (lO) Frederik 2. imødeså, at hvis man ikke kunne forbedre forsyningssituationen "ville Skåne, Halland, Blekinge og Norge
stå i stor fare".
Kongen havde derfor bedt råderne overveje 5 punkter med forslag til
problemernes afhjælpning og give deres mening om dem til kende. Det
sidste punkt (11) var, "at der måtte forordnes nogle forstandige, villige og
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tro skrivere udi hvert stift, som kunne oppebære vor og kronens tiende,
så og kirketienden udi Sjælland og Skåne, og dem gives fuld befaling
samme tiende at vende os til bedste udi så måde, at lade bage rugen udi
brød, byggen gøre udi malt, og brygge øl, og forskikke det til lejren, så og
havren udi lige måde, og det sælge krigsfolket os til bedste, og tage der
penninge for". Videre forestillede kongen sig lidt for optimistisk, at når
det blev ordnet således, kunne man få underholdt folk og heste, måske
både år og dag, og skaffe penge til at betale rytterne med.
Forslaget ville indføre stiftsskriverembedet i alle stifter, skriverne skulle
-i hvert fald øst for Storebælt- opkræve båderkirke- og kongetienden, og
de skulle tilsyneladende være uafhængige af lensmændene. Det er helt
tydeligt, at forslaget var et led i bestræbelserne for at presse de flest
mulige ressourcer ud af samfundet til krigsførelsen mod Sverige. Måske
var der også behov for at drage nye folk ind i administrationen. Mange
fra adelen, bl.a. adskillige aflensmændene, var hårdt engageret i krigen.
Fra 1566 har vi ingen underretninger om stiftsskriverne; men i 1567 blev
en række principper fra kongens forslag ført ud i livet.

3. 1567-1572
De fem år fra 1567 til1572 står som en særlig epoke i stiftsskriverembedets tidlige historie. Det markeres dels ved, at der i denne periode var
stiftsskrivere i alle landets syv stifter, dels ved, at ordrerne nu kom i en
jævn strøm fra kancelliet til alle syv skrivere.
Årets første brev gik til Sjælland. Her blev Mikkel Pedersen, der benævnes som stiftsskriver, i apri11567 sendt rundt til købstæderne, hvori der
lå tienderug, for at iværksætte bagning afkavringbrød, der siden skulle
sendes til København (1). Vigtigere var det, at han ijuni s.å. fik bestalling
som stiftsskriver (2). Den skal vi snart se på.
Månedsdagen derefter fik stiftsskriverne befaling til "i år at oppebære alt
kirkekornet, føre det ind til købstæderne ved søsiden, hvorfra det kan
udskibes, lade bygget gøre i malt henimod foråret og opbevare det tillige
med rugen og havren indtil videre. De skulle desuden i forening med
kirkeværgerne besøge alle kirkerne, optegne deres mangler på klare registre og sende disse til Johan Friis og Peder Oxe, så disse kunne under-
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rette kongen derom". (3) Allerede før ugen var omme, fik de befaling til
at undersøge, "hvor meget hver kirke behøvede til vin og brød, og lade
hver kirke beholde så meget af kirketienden, men ikke mere". (4) Det
fremgår ikke af de to befalinger, hvor mange stiftsskrivere der da var i
landet, men et brev fra begyndelsen af august viser, at der var udnævnt
en skriver i Århus stift. (5).
Den l. nov. 1567 udgik der "fornyet befaling til stiftsskriverne i Jylland
(... om) straks at sende hofmester Peder Oxes klare registre over, hvad
kronens og kirkens pant af tienden i dette år kan beløbe sig til, og hvorledes den er bortfæstet". (6) Kristoffer Bang på Fyn fik ordrer af 4., 5., 8.
og 12. nov., Niels Pedersen i Lund af8., 9. og 10. nov. s.å. Strømmen af
breve til alle 7 stiftsskrivere er dermed sikkert konstateret.

a. Mændene
Af skema 3 fremgår det, at Vendelbo, Viborg og Århus stifter samt Fyn
havde den samme skriver gennem hele perioden. I de tre øvrige stifter
træffer vi derimod to personer efter hinanden. Ribes første stiftsskriver,
der ligesom de to i Vendelbo og Viborg stifter fungerede flere år før
1567, blev afløst i 1569. I de to østlige stifter sad den første skriver derimod kun ganske kort tid, så nr. 2 dækker langt den største del af
perioden.
skema 3
Stiftsskriverne 1567-72
Stift
Skriver
Vendelbo Rasmus Peder e l
Hans Lavridsen
Viborg
Peder Knudsen
Århus
Ribe
Mads Ankersen
Kristiern Lange
Fyn
Kristoffer Bang
Sjælland Mikkel Pedersen
Jens Elkær
Lund
Niels Pedersen
Hans Brolægger

1567

68

-1--

69

70

71

72
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Hvad der kan oplyses om de ti mænds baggrund, aflønning, begunstigelser, øvrige virke m.m. er naturligvis meget tilfældigt. Det er dog
påfaldende, i hvor høj grad kongen brugte kannikedømmerne med
deres godsindtægter og andet gejstligt gods (vikariegods) som løn,
forøvrigt også til embeder, der kunne stå kirken meget fjernt. (7)
Om Rasmus Pedersens forhold tidligere er der fortalt. Hans forgænger i
stiftet, Henrik Gerkens, var magister og provst i Vendsyssel til sin død
1569. Sidst i nævnte år fik tolderen i Aalborg Peder Stub derefter forleningsbrev på provstiet uden afgift. (8) Allerede i aug. 1570 fik Aalborg
imidlertid ny tolder (9), og i okt. s.å. blev Rasmus Pedersen forlenet
med provstiet uden afgift. (10) Da han var død i 1578, gik forleningen
igen til tolderen i Aalborg. (11) Endnu ved sin død var Rasmus Pedersen
i restance fra tiden som stiftsskriver. (12)
Hans Lavridsen i Viborg synes ikke at have nydt særlige begunstigelser.
Han havde en tid strid med lensmanden på Hald, Otto Krumpen, (13) og
gennem mange år kæmpede han for at få afviklet sit regnskab. Det lykkedes først i 1587. (14) Alle rykkerbrevene fra 1575 til1587 gik til Thestrup i Rinds herred. Her må han have haft hjemme. Simested sogn,
hvor han fra 1563 havde pant i tienden, har ligget meget bekvemt for
ham.
Peder Knudsen Skriver i Århus fik forlening på et vikarie i Århus domkirke i 1568. (15) Ved udgangen af 1572 var han blevet borgmester i
Århus (16) og fik bevilget kongetienden afTrige sogn. I april1578 er han
død. (17) Året efter fik arvingerne henstand med hans restancer. (18)
Mads Ankersen i Ribe måtte, uden at vi kender grunden, i 1569 aflevere
sine registre til efterfølgeren. (19) Da han døde i 1578 var han endnu i
restance for regnskabet. (20) Kristiern Langevar en "illigitim søn" af rigsråden Niels Lange (d. 1565), der sad som lensmand på Ribehus 15591565. (21) Kristiern Lange havde været kancelliskriver og fik 1566 forleningsbrev på kantordømmet i Ribe. (22) Han adledes i 1572 og fik tilskødet de kongelige rettigheder af3 gårde i Bramminge. (23) Han boede
på den ene af dem og døde først 1604. (24) Regnskabet som stiftsskriver
fik han afviklet i 1581. (25)
Kristoffer Bang på Fyn havde studeret i Wittenberg, været underfoged
på Øm o. 1560 og samtidig fået forlening på fynsk vikariegods. Allerede
året efter, at han blev stiftsskriver, skal han have slået sig på øksen-
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handel, 1571 blev han forstander for hospitalet i Odense, 1576 rådmand.
Han skal have bevaret stillingen som en af matadorerne i Odense til sin
død i 1599. (26)
Om de to sjællandske stiftsskrivere er oplysningerne få, og embedet har
ikke sat sig stærke spor i brevstoffet Det kan skyldes den lettere adgang
til personlig kontakt mellem skriver og centraladministration.
Mikkel Pedersens funktion ser ud til at have været meget kortvarig.
Udover de to ordrer, vi hørte om fra april-juni 1567, fik han blot en
enkelt mere, (27) og i juni 1570 fik han kvittering for sit regnskab. (28)
Efterfølgeren Jens Elkærfik forlening på et vikarie i Roskilde domkirke,
(29) men da forleningen først skulle overtages ved ledighed, fik han den
måske aldrig. Materialet tier derom. Elkær fik kvittering for sit regnskab
i maj 1574. (30)
Om Niels Pedersen, der virkede så kort i Lund, ved vi blot, at han var borger i København. I 1570 havde han endnu udestående fordringer. (31)
Efterfølgeren var kannik i Lund (32) og omtales altid som hr. Hans
Brolægger. Han har formentlig været præsteviet. Han levede endnu i
1585. (33) Den sidste rykkerskrivelse, der kan konstateres til ham, udgik
i 1578. (34)

b. Bestallingerne
Fire af stiftsskriverne fik bestallinger, som vi kender fra brevstoffet De
er nok en undersøgelse værd.
Den ældste er Mikkel Pedersens af 24. juni 1567 (35), udstedt et par
måneder efter, at den første ordre udgik til ham. Den interessanteste
bemærkning i den er begrundelsen for udnævnelsen. Den skete, da
"kronen hidtil ikke har fået fyldest af tienden her i riget".
Et større udbytte af kronens part af tienden skulle tilvejebringes ved, at
skriveren "hvert år" skulle "bortforpagte den til den højestbydende".
Kongen havde hidtil ofte givet forleningsbreve på tiender. Nu blev det
fastslået, at "kun kongens eller kongens faders livs breve" skulle stå ved
magt. Andre forleningsbreve på tiender blev erklæret "døde og magtesløse". Alle, der havde lensbreve på tiender, skulle desuden møde for
Mikkel Pedersen, hvor han "tilsiger dem fra landstinget", hvis de ikke
vil have brevene forbrudt.
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Man kunne undre sig over, at bestallingen ikke omtaler kirkens part af
tienden. Som vi hørte, fik stiftsskriverne månedsdagen efter ordre til at
opkræve netop den.
I de næste bestallinger var stiftsskrivernes virkefelt imidlertid blevet
udvidet. Da hr. Hans Brolægger, kannik i Lund, fik bestalling (36), efter
at han havde stået for forskellige oppebørselsforretninger for kronen
gennem ca. % år, skulle han opkræve:
l) kronens part af tienden,
2) kronens øvrige rettigheder af kirker og præster,
3) månedsskatten af bønderne.
Det sidste punkt var nyt.

I Kristiern Langes bestalling fra 1569 (37), kom yderligere præciseringer
til:
l) Bortfæsteisen af kronens part skulle ske "årlig i overværelse af
menige sognemænd".
2) "Så længe kronen oppebærer kirkens part af tienden", skulle bortfæstningen foretages af stiftsskriveren "i forening med regnskabsprovsterne", og man skulle lade kirkerne "beholde det til vin, brød
og lys nødvendige".
3) I forening med regnskabsprovsterne skulle skriverne endelig til kongen sende klare registre over, "hvad der gøres behov til kirkernes
bygning".
Kristoffer Bangs bestalling fra samme år (38) var ligelydende med Langes, men fastslog derudover:
4) at han skulle bortfæste kirkejorder, der ikke allerede var bortfæstet,
5) at bygfaldne kirker måtte "beholde halvparten af kirkens part af
tienden eller så meget, der gøres behov".
Bestallinger blev i de tider ikke givet på standardformularer, så der var
mulighed for variation og udvikling i beskrivelsen af embedet. Det er
fristende i det øgede virkeområde og i de vurderingsopgaver, der efterhånden indgik i det, at se en værdsættelse af embedet fra centralt hold;
men det kan også blot være et udtryk for, at de adelige lensmænd var så
optaget af Syvårskrigen, at man var nødt til at bruge stiftsskriverne i
større omfang end oprindelig tænkt.
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c. Tiendeopkrævningen
Det var stiftsskrivernes opgave at opkræve kronens part aftienden. Som
vi har set, opkrævede lensmændene i 1550'ernes begyndelse også kirkens part af tienden. Efter reformationen anså kongen sig for berettiget
til at råde over den del af kirkernes indtægter, der ikke medgik til deres
vedligeholdelse. (39)
Opfattelsen kom til udtryk, når kongen indkaldte provster med regnskab over, "hvad de eller kirkeværgerne har oppebåret på kongens
vegne af alle kirker og præster i deres herreder"; (40) men holdningen lå
også bag, når han f.eks. gav kirkeværgerne lov til at "beholde kirkens
part aftienden i dette år til at forbedre kirken med". (41) I flere lensbreve
forbeholdt kongen sig også herligheden og gæsteriet af alle kirker og
præster i lenene. (42)
Kongen disponerede over tienden også til ikke kirkelige formål. (43)
Det slog særlig tydeligt igennem under Syvårskrigen. Den 26. aug. 1563
skrev kongen til lensmændene i stifterne, at der var "stor mangel på
fetalje i feltlej ren". Derfor ville han dette år "lade oppebære al kirkens
part af kirkekornet, rug, byg og havre, til krigsfolkets underhold", og
befalede, at kirkeværgerne skulle iværksætte det fornødne for at gøre
forsyningerne klar og føre dem frem. (44) Lignende dispositioner blev
truffet alle de følgende krigsår. (45) Flere af brevene viser, at kongen
også fik andre ydelser, der tilkom kirkerne.
l
Frederik 2. synes helt befriet, da han i sept. 1571 i et åbent brev (46)
kunne meddele, at "kongen, der i nogle år formedelst fejde har været
nødt til at oppebære kirkens part af tienden til rigets brug, nu efter
krigens ophør ikke mere vil befatte sig med kirkernes tiende og øvrige
rente, som herefter skulle oppebæres af kirkeværgerne og anvendes til
kirkernes bedste".
Stiftsskriverne skulle altså 1567-72 opkræve både konge- og kirketienden, men man må ikke forestille sig, at de rejste rundt i sognene hos
bønderne for at kræve op. Deres arbejde har været af mere administrativ karakter. Tienderne var jo fæstet bort, og afgiften skulle af fæsterne
leveres, hvor skriverne befalede det. (47)
Grundlaget for skrivernes arbejde må have været deres registre. I nov.
1567 fik de jyske skrivere ordre (48) til at sende registre til rigshofmesteren Peder Oxe over:
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l) kronens part af tienden,
2) kirkens part af tienden og

3) hvorledes tienderne var bortfæstet
Vi hører endvidere om registre ved overtagelsesforretningen (49), og da
stiftsskriverfunktionen skulle ophøre i 1572. (50) Men der blev også
udarbejdet registre over mangler ved kirkerne i samarbejde med kirkeværgerne (51), og senere blev der med regnskabsprovsternes hjælp
opstillet registre over, "hvad der gøres behov til kirkernes bygning".
(52). Endelig afkrævede man engang de jyske skrivere registre over den
fetalje, de havde i forråd. (53) Vor tid ville tale om regnskaber og lagerlister.
Administrationen blev bl.a. tynget ved, at kongenjævnligt disponerede
over visse dele af tienden fra bestemte begrænsede områder.
En præst, hvis gård var brændt, fik lov til at nyde tienden af et sogn. (54)
Da lensmanden på Børglum, Frans Banner p.g.a. brand stod og manglede foder til sine kreaturer på sin sjællandske hovedgård, fik han lov til
at nyde tienden fra de nærmeste sogne "for samme afgift, som andre
ville give". (55) Der er flere vidnesbyrd om, at tienden skulle "ydes i kærven". For Frans Banner betød begunstigelsen altså, at han kunne få
halm til sine dyr.
Ofte var det krigens følger, kongen søgte at bøde på. J ens El kær på Sjælland skulle hjælpe en Gregers Skram, der havde været i fangenskab i
Sverige, men nu var kommet hjem. (56) En borger i Lund fik også hjælp
efter flere års fangenskab i Sverige. Ved hjemkomsten var hans hustru
død, og da hans gods var borte, havde han intet at leve af. (57)
De skånske provinser var hårdt ramt. I begyndelsen af1571 måtte kronens bønder i Kullen låne sædekorn, da de intet havde at købe for. (58)
Men det var også galt andre steder. Længere østpå i Villands herred
havde bønderne også lånt og måtte om efteråret have eftergivet halvdelen af det lånte og have udsættelse med tilbagebetalingen af resten.
(59)
Den slags hjælpeforanstaltninger kunne nok komplicere et stiftsskriverregnskab.
Men hertil kom, at adskillige kirker var slemt forfaldne. I nov. 1567 fik
Holger Rosenkrantz ordre (60) til at kalde de jyske stiftsskrivere til sig.
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Mange steder nølede kirkeværgerne med at aflægge regnskab for kirkerne, og når det endelig skete, påførte de "kirkerne megen unyttige
tæring" med det resultat, at kirkerne forfaldt. Stiftsskriverne skulle
oplyse, hvad de vidste om sagen, og siden skulle Holger Rosenkrantz
stille forslag om, hvad der kunne gøres.
Vi kender ikke hans betænkning, men i den følgende tid fik kirkeværgerne i enkelte år lov til ved særlig medtagne kirker at beholde kirkens
part af tienden, så de kunne lade kirkebygningerne reparere. I Vendelbo
stift fik man i Hvidbjerg sogn i Thyholm lov til at beholde kirkens part af
tienden i 1567 (61), altså før betænkningen var afgivet, men i jan. 1570
var man ikke kommet til ende med reparationerne, så nu fik man kronens part af tienden for et år. (62)
Andre kirker, der fik hjælp, var Brøndum i Salling, Grene ved Billund,
Skærup ved V ej le, Borre på Møen og Lynge ved Sorø, samt 5-6 kirker i
Skåne.
På Fyn var så mange kirker forfaldne, at Kristoffer Bang fik ordre (63) til
at tiltale de kirkeværger, der havde ladet kirkerne forfalde, og sørge for,
at de kom til at erstatte den lidte skade. Lensmanden på Odensegård og
hans fogeder fik besked på at hjælpe til med at gennemføre sagerne.
Midt i strømmen af vidnesbyrd om kirkebygningernes forfald virker det
helt oplivende at blive mindet om en anden side af kirkelivet. I et brev til
superintendenterne (64) meddeltes det, at Hans Thomesens salmebog
var udkommet og blevet approberet. Den skulle herefter bruges over
hele riget. Herredsprovsterne skulle give kirkeværgerne ordre til at
anskaffe et eksemplar af salmebogen til hver kirke. De skulle samtidig
sørge for, at den danske bibel stadig fandtes i kirkerne. Man hævdede, at
en del af de købte bibler var udtaget afkirkerne, så de fleste var fordærvede og nogle måske helt forsvundet. H vor det var sket, skulle de skaffes
tilbage, evt. erstattes. I kirkerne skulle endvidere findes ordinaosen (om
kirkeordningen), manualen (om gudstjenestens udførelse), og når
Niels Jespersens graduale (om gudstjenestens messesang) snart kom i
trykken, skulle den også anskaffes til alle kirker. Kirkeværgerne skulle
sørge for, at de nævnte bøger "blev udlagt i kirkerne og medjernkæder
lænket til degnestolen".
Til stiftsskriverne udgik der befaling (65) om "at lade hver sognekirke
beholde så meget af kirkens tiende, som behøves til at købe mag. Hans
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Thomesens salmebog, mag. Niels Jespersens graduale ogjernlænker til
kirkens bøger for".
Gradualet kom nu ikke før i 1573.
d. Skatteopkrævningen
Snart blev stiftsskriverne også draget ind i skatteopkrævningen, der
selvfølgelig var omfattende p.g.a. den langvarige krig mod Sverige.
I foråret 1568 fik de fire jyske skrivere befaling (66) om at bestille husrum
til den madskat, som lensmændene havde fået besked om at levere til
dem. I Vendelbo stift skulle varerne leveres i Aalborg, i Viborg og
Århus stifter i Århus og i Ribe stift i Kolding. Skriverne skulle være klar
med varerne, når kongen sendte de skibe, der skulle fragte forrådene til
København. Med brevene til stiftsskriverne fulgte desuden en befaling
til borgmestre og råd i de berørte byer om at skaffe det fornødne husrum.
Mens stiftsskrivernes indsats i opkrævningen af madskatten i foråret
1568 vist var et isoleret tilfælde og nærmest havde karakter af teknisk
assistance, da de jo måtte have erfaring i forsendelser af store forråd,
blev de dybere involveret i opkrævningen af en ny type skat, som man
forsøgte sig med senere samme år, den såkaldte månedsskat eller
markskat
Det første, vi hører om den, er, at kongen i et brev til Peder Oxe og
Johan Friis den 9. aprill568 bifaldt (69), at Otto Brahe (på Helsingborg)
og Bjørn Kaas (på Malmøhus) måtte forhandle med bønderne i Skåne
om, at hver bonde skulle give kongen en mark om måneden. Til gengæld skulle bønderne være fri for:
l) at stille folk til vagt ved grænserne,
2) at svare pengeskat og
3) at blive brugt mod fjenden, med mindre hver mand af hus op bydes.

Ordningen må have vundet bifald, for den blev gjort landsdækkende.
Den l. maj udgik der brev til alle bønder over hele riget (70) om, at skatten skulle svares ved, at 20 bønder skulle lægges sammen og svare 20
mark pr. måned, "den rige skal hjælpe den fattige". Kun adelens ugedagstjenere skulle være fri for at betale. Lensmanden skulle forkynde
brevet og opkræve skatten.
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I Skåne blev det imidlertid kantor Hans Brolægger, der tidligere havde
oppebåret visse skatter og afgifter på Bornholm, der fik ledelsen af
opkrævningen. Lensmændene og herredsfogederne skulle være ham
behjælpelig dermed. (71)
Ved et åbent brev af l. okt. s.å. (72) (da var Hans Brolægger blevet
udnævnt til stiftsskriver i Lund stift), pålagde man imidlertid stiftsskriverne at "skrive og opkræve" skatten og gøre regnskab for den. Lensmændenes fogeder skulle være behjælpelige med opkrævningen, og
hvis der var nogen, der ikke ville svare skatten, skulle lensmand og herredsfoged udpante hos dem, "selv om de ikke er fordelt med loven",
d.v.s. retsforfulgt efter loven.
Man kan undre sig over, hvorfor opkrævningen blev overflyttet til
stiftsskriverne så relativt hurtigt. Hvis det var et forsøg på at redde en
skatteform, som det snart viste sig vanskeligt at administrere, blev det
nok en fiasko. Allerede den 24. nov. 1568 udgik der nye skattebreve til
købstæderne, gejstligheden og bønderne. (73) De sidste blev pålagt en
almindelig skat og landehjælp, som lensmændene skulle oppebære.
"Efter udgivelsen (ydelsen) af denne hjælp ville kongen forskåne bønderne for månedsskatten".
Stiftsskriverne sad tilbage med restanceproblemerne. (74)
Endelig blev stiftsskriverne i de tre sydlige stifter i Jylland i efteråret 1569
sat til at oppebære en kvægs kat. Det virker lidt påfaldende, at skriveren i
Århus skulle oppebære skatten for Viborg stift, Viborgskriveren skatten
for Århus stift. Rasmus Pedersen i Vendelbo stift slap helt for arbejdet,
der i det nordligste stift blev overdraget til en renteskriver. (75)

e. Forråd til krigsfolket
Materialet i brevbøgerne giver næppe det fulde billede af alle de ordrer,
der udgik til stiftsskriverne. Desuden var de ikke de eneste, der forvaltede store forråd. Lensmændene disponerede både over lenenes sædvanlige indtægter og over de fleste af skatterne i perioden. Men selv med
disse forbehold over for stoffet er det interessant at se på hovedtrækkene i leverancerne, som de afspejler sig i brevmaterialet til stiftsskriverne.
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Den mest enkle anvendelse af tienden til militære formål var at sende
kornet direkte, eller bagt til brød eller udnyttet til øl, til hæren i de skånske provinser eller til flåden i København.
I Lund stift møder vi relativt mange ordrer om forsyninger. De gjaldt
næsten altid brød, en enkelt gang malt. Ofte var det en enkelt lensmand
i sit len eller bønderne i et herred, der skulle modtage tiendekornet og
bage det til brød. (76)
På Sjælland iværksattes der en stor generel brødbagning i foråret 1569.
(77) Tiendekornet lå rundt i kystbyerne Køge, Præstø, Stege, Næstved,
Skælskør, Kalundborg, Holbæk og Nykøbing. Lensmændene skulle nu
modtage kornet, lade det male til mel og bage til brød, der skulle afleveres, hvor stiftsskriveren befalede det. Desuden skulle Køge kort før jul
s.å. modtage korn, der skulle males til mel og bages til brød, som skulle
være på Københavns slot til kyndelmisse 1570. (78) Men bortset herfra
hører vi intet om leveringer af forsyninger fra embedet på Sjælland. Det
har som før nævnt ikke sat så stærke spor i materialet.
Fra Fyn er der ingen vidnesbyrd om, at stiftsskriveren har sendt forsyninger til hær og flåde.
I Jylland fik leverancerne en lidt anden karakter end i Østdanmark. Her
blev tiendekornet ikke sendt til bagning, men gik i store partier, især til
Elfsborg og Halmstad. For det nordlige Jylland har Aalborg spillet en
rolle som udskibningshavn. I efteråret 1568 skulle Hans Lavridsen i
Viborg levere Jens Kaas på Elfsborg 200 tdr. havre der. (79) Næste forår
skulle de fire jyske skrivere deltage i store leverancer, hvortil også en
række lensmænd skulle bidrage, mens myndighederne i kystbyerne
skulle skaffe skibe. (80) Havren skulle gå til Halmstad, fetaljen til
Københavns slot. Endelig skulle Rasmus Pedersen i Aalborg i efteråret
1568 sende Jens Kaas på Elfsborg 480 tdr. rug og 720 tdr. byg til krigsfolket
I slutningen af 1571 var situationen blevet en anden. Da fik Kristiern
Lange i Ribe ordre til at sende 200 tdr. havre til Koldinghus tillige med
restancen i havre fra tidligere år (81). Nu var krigen forbi. Kongen kom
til Kolding den24.jan.1572 og blev dertil den25. marts. Kornstrømmen
tog nu retning mod hoffet.

f Betaling med tiendekorn
En del aftiendekornet blev brugt som betaling for andre varer, som man
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skulle have til hæren. Klæde og sidengevandt (silke) spillede her en stor
rolle, idet klæde var en del af den sold, de lejede tropper fik.
Skema 4 viser, hvad Rasmus Pedersen i Vendelbo stift præsterede af
den type betalinger i årene 1568 til1571. Et par af de købmænd, der fik
korn fra ham, var danske, men de fleste var tilsyneladende nordtyske.
Vendelbo stift er valgt til at illustrere forholdene med, idet materialet
for de første år viser, hvad købmændene havde leveret, hvor stort et
beløb der var købt for, hvad det blev betalt med, og hvordan prisen var
ansat for betalingsmidlet De to sidste år viser en anden fase i forholdet
skema 4
Rasmus Pedersens betalinger med tiendekorn i årene 1568-1571
tdr. pr.
læst

daler
pr. læst**

rug og
malt

rug: 36
malt: 42

so

rug og
malt
rug og
malt
rug og
malt
rug og
malt

rug:
malt:
rug:
malt:
rug:
malt:
rug:
malt:

50
50
50

byg og
malt

byg: 42
malt: 42

dato

købmand

beløb i
daler

for

betales
med

27/4
1568

Johan Giffers
Deventer

10S8

klæde

rug og
malt

3111
1568

Hans Thessing
Liibeck

1661 'h

klæde

18/2
1569

Bastian Sudlow
Hamborg
Henrik Mumme
København
Petter von Schewern

329 )lo

vin

344 y.

vin

175 'h

vin

Cort Witte
Braunschweig

680

vin, øl
og mel

24110
1569

Hans Thessing
Liibeck

1304 'h

22/4
1570

Marcus Hess
borgmester i København

?

?

Al rug, byg og malt af
årets ti ende

23/3
1S71

Arnt Hofslag

?

?

Alt årets tiendekorn
fra stiftet

*)

*) leveret tillejren ved Falkenberg
**) sjællandsk mål

?

36
42
36
42
36
42
36
42

50

so
50
50

so
50
50

so
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mellem konge og købmænd. Nu sigtedes der blot imod at få afbetalt så
meget som muligt på kongens store gæld omkring krigens afslutning.
Dens enkeltheder er desværre ikke oplyst.
Oversigten over Vendelbo stift kan suppleres med træk fra de andre
skriveres betalinger for kongen.
Hans Lavridsen i Viborg betalte også for klæde. Han skulle to gange yde
leverancer til Marcus Hess, men i hans ordrer optræder også slotsskriveren fra Segeberg, Christoffer Vogeler, der bl.a. drev sejlads og handel
på Island (82), og altså også havde været leverandør til kongen under
krigen.
Peder Skriver i Århus skulle yde leverance til både Henrik Mumme,
Vogeler, Marcus Hess og Arnt Hofslag, men desuden betale af på et
skib, som Frederik 2. havde købt af Jens Regelund i Ribe. (83)
I Odense skulle Kristoffer Bang betale til Chr. Busk, borger i byen, der
havde forstrakt Daniel Rantzau med penge til krigsfolket (84), samt til
Peder Sass fra Flensborg, der havde leveret klæde. (85) Størst besvær fik
han nok med et par betalinger til OlufBager i Odense. (86) Endnu så
sent som i 1578 fik borgmestre og råd i byen ordre til at undersøge trætten imellem dem om det korn, som Kristoffer Bang skulle levere Oluf
Bager på kongens vegne, og dømme dem imellem. (87) Sagen endte
med, at Kristoffer Bang måtte gå ind på "at levere et vist kvantum". (88)
Den sjællandske skriver har ikke bidraget til betalingerne, mens Hans
Brolægger i Skåne både havde flest forretninger, flest kreditorer, han
skulle betale, og flest forskellige varer, han skulle betale for. En Erik
Clemens fra Husum skulle have betaling for både rinskvin, mjød og
spegelaks. (89)
Forretningsgangen afspejler et samfund, hvori pengene endnu spillede
en beskeden rolle, idet en stor del af omsætningen formidledes ved
hjælp af naturalier.

g. Embedets genvordigheder

Det har sikkert til alle tider været et brydsomt og utaknemmeligt hverv
at skulle opkræve skatter og afgifter, og mindre vanskeligt har det ikke
været i en periode, hvor fordringerne er faldet tungt og tæt. Det afspejler
sig også i brevstoffet
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Lensmændene på Fyn fik f.eks. befaling (90) til enten selv eller ved
deres fogeder at hjælpe Kristoffer Bang med hos fæsterne af ti enderne
at opkræve afgiften, som de "er u villige til at yde". De skulle desuden pålægge kronens bønder at møde med heste og vogne for at transportere
kornet.
I Skåne skulle lensmændene (91) lade deres svende følge Hans Brolægger om i lenene "for at befordre skatternes betaling", og de skulle skaffe
ham underholdning og befordring. Befalingen blev kort efter fornyet
(92), nu med særlig understregning af, at fogeder, herredsfogeder og
ridefogeder, "der hidtil havde vist sig forsømmelige", skulle hjælpe skriverne. Vi har allerede hørt om, hvordan lensmænd og fogeder skulle
være behjælpelige med udpantning hos dem, der ikke ville betale.
Det har været besværligt at få ydelserne halet fra folk, og når de havde
fået fat i kornet, rejste der sig nye problemer. Kornet samledes fortrinsvis i kystbyerne. På Fyn fik borgmestre og råd i Assens, Kerteminde,
Svendborg, Bogense og Nyborg i jan. 1568 ordre (93) til at skaffe plads,
"enten på rådhuset eller andetsteds". Om efteråret skulle der skaffes
plads i Køge, Præstø, Holbæk, Kalundborg og Skælskør. (94) I Jylland
havde man også besvær med oplagringen. I efteråret 1568 fik Peder Skriver i Århus endog ordre (95) til så tidligt som muligt på foråret at sende
et skib til Aggershus ved Oslo efter planker. De skulle bruges til et hus,
som man ville opføre til opbevaring af tiendekorn i Århus.
Opbevaringen af kornet på så mange steder må også have voldt store
problemer. Hvordan forebyggede man svind? Og hvordan fik man kornet plejet? Et enkelt brev belyser det sidste.
Hans Lavridsen i Viborg skulle fra Aalborg modtage korn, der var
blevet ydet ved adelshjælpen. Han skulle opbevare det sammen med
kongens øvrige korn og lade det kaste, så det ikke fordærvedes. Til det
arbejde skulle han bruge kronens bønder og ugedagsmænd på slottet,
d.v.s. Hald. (96)
Men det kunne godt give problemer. På Hald sad Otto Krumpen endnu
som lensmand, og han sagsøgte netop i de dage stiftsskriveren. Allerede
i efteråret 1568 havde kongen befalet, at Otto Krumpen skulle stævne
Hans Lavridsen for landstinget med tilsidesættelse af herredstinget, da
stiftsskriveren "vanskeligt vil kunne møde ofte til herredsting uden at
forsømme kronens bestillinger". (97) Et nyt brev (98), der udgik få dage
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efter ordren til at lade kornet opmagasinere og kaste, viser, at det gik
hedt til mellem lensmanden og stiftsskriveren. En sag mellem Hans
Lavridsen og Otto Krumpens hustru var blevet opsat af rigsrådet.
Nogen tid efter havde Otto Krumpen og svogeren Jørgen Lykke (til
Overgård) været på landstinget i Viborg og havde skældt Hans Lavridssen ud for en løgner "uden dog nærmere at have bevist det". Kongen
bad nu de to landsdommere, der skulle forhøre sagen, der bl.a. skulle
dreje sig "om noget smør og korn, som vedkommer kongen, om nøje at
undersøge sagen og passe på, at Hans Lavridsen ikke forurettes".
Med et sådant forhold tillensmanden kunne det nok være problematisk
for stiftsskriveren at skulle benytte slottes bønder til kornets pleje, selv
om det er tydeligt, at han nød en vis kongelig beskyttelse.
Også andre steder kunne lensmænd og adel volde problemer. På Fyn
havde stiftsskriveren, som vi har hørt det, fået besked på at bortfæste de
ledige kirkejorder, som kongen havde ret til. Kristoffer Bang mødte
imidlertid med et regnskab uden afgifter for indfæstning. Da kongen
havde erfaret, at lensmanden Erik Rosenkrantz havde bortfæstetjorden
og taget indfæstningen, blev det ham forbudt "herefter at befatte sig
med disse kirkejorder". (99)
Fra Skåne klagede Hans Brolægger over, at en del adelige, der havde
fået vikariegods fra Lunds domkirke og havde købt klostergods, nu ville
beholde kongetienden deraf. Landsdommeren fik derfor ordre (100) til
at stævne dem med deres beviser, undersøge sagerne, dømme deri og
"hjælpe hr. Hans Brolægger så langt, som ret er".
For de borgerlige stiftsskrivere må det ofte have været et problem at
skulle trænge igennem over for en adel, der følte sig højt hævet over
dem i social henseende.

h. Kirkeregnskaberne
Det ser ud, som om kancelliet har haft besvær med revisionen af regnskaberne for de mange kirker ud over landet, som kongen havde patronatsretten til. I tidens ordvalg hed det at få hørt kirkernes regnskaber.
Brevstoffet fra 1550'erne og 60'erne giver et spinkelt og noget broget billede heraf. I 1554 hørte slotsskriveren på Hald regnskaber overalt, hvor
man plejede at få regnskabet hørt fra Hald. Han nød 9 sk. derfor, men
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rejste på egen bekostning og skulle påse, at både kongen og kirken skete
fyldest. (101) Ved en sydsjællandsk kirke var det et par år senere lensmanden, der skulle høre regnskabet. (102) I Hardsyssel var det derimod
den, der havde provstiet i forlening. (103)
Lidt forbavsende er det at se, at lensmanden på Aalborghus i 1559 fik
lensbrev på provstiet i Han herred og på Mors. (104) Han skulle derefter
årligt lade kirkernes regnskaber høre samt påse, at kirkerne holdtes i
stand, og at deres indtægter anvendtes til deres gavn. I Thy havde en
Povl Skriver fra Thisted endelig gennem en årrække hørt kirkeregnskaberne i de fire herreder i landsdelen. Forholdene var dog ikke tilfredsstillende, og lensmanden på Ørum fik derfor i 1563 ordre til at reorganisere regnskabshøringen. (105)
I 1567 gjorde man imidlertid et mere generelt forsøg på at få skik på forholdene i Jylland, og her drog man stiftsskriveren ind i det forberedende
arbejde. Som vi tidligere har hørt, skulle Holger Rosenkrantz samle
stiftsskriverne og erfare deres syn på spørgsmålet. Derpå skulle han
overveje, hvad der kunne gøres ved sagen. Vi kender ikke resultatet af
hans overvejelser, men to af skriverne blev i de følgende år trukket ind i
arbejdet med at høre kirkeregnskabeL
Det var Kristoffer Bang på Fyn, der i sept. 1568 fik ordre (106) til at "høre
de kirkers regnskab, som kongen har rettighed til". Før var det lensmanden, der havde haft hvervet. Samtidig fik Bang befaling til at rejse rundt
til de fynske købstæder, der under Christian 3. havde fået udlagt vikariegods til underhold for kirke- og skoletjenere. Her skulle han i herredsprovstens og sognepræstens overværelse høre borgmestres og råds
regnskaber for godset og påse, at midlerne blev anvendt efter fundatsen,
så kirke- og skoletjenerne ikke led uret.
Den anden stiftsskriver, der kom til at høre kirkeregnskaber, var Rasmus Pedersen i Aalborg. I Vendelbo stift møder vi imidlertid en næsten
besynderlig omskiftelighed. Den 2. nov. 1569 fik alle regnskabsprovster
og kirkeværger i stiftet befaling (107) til i tide at underrette Rasmus
Pedersen, når der skulle høres regnskab. Allerede den 24. dec. s.å. udgik
der imidlertid forleningsbrev (108) på provstiet i Vendsyssel til tolderen
i Aalborg Peder Stub, der nu skulle høre kirkernes regnskaber. Han er
formentlig død snart efter, for den 30. okt. 1570 fik Rasmus Pedersen
forlening (109) på provstiet, så nu var det igen ham, der skulle høre
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regnskaberne. Her i anden omgang skete det næppe som et led i hans
stiftsskriverfunktion, men fordi han var forlenet med provstiet.
Spørgsmålet om regnskabshøringen ved kirkerne ser ikke ud til at have
fundet en fa t form. fter 1572, da stirtsskriveme indstillede dere virke,
linder vi eksempler på at regnskaberne blev hørt af rige n kansler 110)
af tiflslen •u anden (Ul) eller af et par medlemmer af domkapitlet. (112)
De karpe faggrænser prægede i det he le taget ikke tiden admin i tration. Da holsteneren Josia v. Qualen, en af feltherrerne fra Syvårskrigen, i 1571 kom af med Hagenskov len, fik stiftsskriveren på Fyn befaling
(113) til det efterår at "lade så rug til slottet". Det var næppe oplagt stiftsskriverarbejd e, men Kristoffer Bang havde formentlig kornet, der skulle
sås, og fra tiden som underfoged på Emborg kendskab til godsdrift, så
dispositionen virker fornuftig nok.

Slutning
Fra l. maj 1572 ophørte stiftsskriverne med at fungere som relativt selvstændige embedsmænd, som vi har mødt dem i femåret 1567-1572. Hvis
stillingen blev bevaret, var det i hvert fald på et helt andet niveau.
Vi har ganske vist ingen breve, der direkte fastslår, at stiftsskriverne
skulle ophøre med at virke, men sagen er vist klar nok. I 1574 omtales
Rasmus Pedersen i Aalborg og J ens Elkær på Sjælland som forhenværende stiftsskrivere (1), og brevstoffet kender ingen efterfølgere. J ens
Elkær fik klaret sit regnskab forholdsvis hurtigt. Han undgik rykkere,
hvis vi tør stole på brevbøgernes tavshed, og fik kvittering i maj 157 4. (2)
De seks øvrige sloges med restancerne i kortere eller længere tid. Alle
rykkedes de for regnskabet indtil l. maj 1572, men ingen af dem modtog
rykkere for regnskaber som stiftsskrivere ud over denne dag. (3)
Derimod er nyordningen belyst. I et åbent brev af29. apri11572 (4) hed
det, at den hidtidige praksis, hvor stiftsskriverne årligt bortfæstede tienden, havde givet anledning til stærk klage. Fæsterne aftienderne fandt,
at de var "blevet dem frataget, så snart der kom andre, der ville give
mere". Klagepunktet er interessant, da det viser, at stiftsskrivernes
årlige bortfæstning havde haft nogen virkning. I de interesseredes kreds
havde man i hvert fald en fornemmelse af, at afgiften var blevet presset
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op. Nu ændredes forholdene imidlertid. Det var måske et tegn på, at
kongen ikke mere var i helt den samme desparate pengetrang som
under krigen, når han nu kunne vise nogen imødekommenhed mod de
kredse, der var interesseret i at fæste tiender.
Samtidig fik man en række administrative lettelser. Nyordningen gik
nemlig ud på, at en række fremtrædende adelige (se skema 5) skulle
bortfæste kronens part af tienden til de højestbydende, der så måtte
beholde den på livstid, blot de svarede afgiften. Man undgik altså den
årlige fæsteforretning. Alle hidtidige lensbreve blev igen erklæret ugyldige bortset fra Christian 3.s og Frederik 2.s livsbreve på tienden. Folk
med pantebreve i ti enderne måtte møde med pantebrevene og få pantesummen.

skema 5
Adelige, der i 1572 fik til opgave at bortfæste tienderne
stift

adelsmand

forlening

anden stilling

Sjælland

Ejler Grubbe*
Herluf Skave
Lauge Beck

Tryggevælde
Snegård
Roskildegård

rigens kansler
landsdommer Sj.
landsdommer Sj.

Skåne

Bjørn Kaas*
Jørgen Marsvin*
Oluf Mouritzen Krognos*

Malmøhus
Landskrona
Helsingborg

Århus

Holger Rosenkrantz*
Bjørn Andersen*

Skanderborg
Århusgård

Ribe

Jørgen Lykke*
Erik Lykke*

Mariager kl.
Ribehus

Viborg

AxelJul
Corfitz Viffert

Hald

Vendelbo

Pede r Munk*
Erik Podebusk*

Åstrup
Aalborghus

Fyn

Jacob Ulfeldt*
Hack Ulfstand

Dalum kl.
Odensegård

*medlem af rigsrådet 1572

landsdommer J y.
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Adelsmændene skulle også bortfæste kirkernes part af tienden. Her
skulle kirkeværgerne oppebære afgift og stedsmål (indfæstning), og
midlerne skulle anvendes på kirkerne.
I den befaling (5), der samtidig udgik til de adelige, der skulle forestå
nyordningen, nævntes det, at "de kunne kalde stiftsskriverne til sig med
de registre, disse har over tienderne". Derved mente man, at de kunne
skaffe sig det fornødne overblik over forholdene, men det må have voldt
visse vanskeligheder. Det kan man slutte af et åbent brev fra 1573. (6)
Heri forbød man "alle at befatte sig med de kirker og tiender, hvortil de
højlærde har jus patronatus". De var udlagt til deres underhold og måtte
ikke røres.
Det var tydeligt, at man i kancelliet lagde vægt på gennemførelsen af
nyordningen. Blot et blik på rækken af adelige, der skulle gennemføre
bortfæstningen, og en konstatering af deres samfundsmæssige placering understreger det.
Brevbøgerne for de kommende år vrimler med forleningsbreve på tiender, og næsten altid på kronens part deraf. Blandt de tidligste eksempler
på, at kirkens part bortfæstedes, er nogle tilfælde i Vesthimmerland. Da
klostergodset her mageskiftedes bort i 1573, forbeholdt kronen sig "den
jus patronatus, som Vitskøl kloster har haft til nogle af de kirker, som
har ligget til klosteret". (7) Kronens part af tienden i Løgsted, Kornum
og Farstrup sogne bortfæstedes til Jens Nielsen i Hornsgård. (8) Et par
måneder senere fik N iels J ens en i Hornsgård livsbrev (9) på kirkens part
aftienden i Farstrup, og inden årets udgang fik Henrik Gyldenstierne til
Ågård brev på både kronens og kirkens part aftienderne i Strandby og
Malle sogne. (10)
N u gik administrationen uden om de tidligere stiftsskrivere. De sad som
flere gange antydet tilbage med restancerne. Især for de fire jyske skrivere var der problemer. Fra de to nordligste embeder har vi lidt fyldigere underretning.
Hans Lavridsen i Thestrup, der havde været stiftsskriver i Viborg stift,
måtte kæmpe med restancerne i 15 år og modtog mindst en halv snes
skrappe rykkerskrivelser. I 1577 må han have klaget sin nød, for da fik
lensmanden på Aalborghus Erik Rud underretning (11) om, at nogle
adelige i Aalborghus len stod i restance med noget tiendekorn til ham.
Han havde bortfæstet tiender til dem som stiftsskriver, men selv om
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han havde tiltalt dem, d.v.s. søgt dem ad rettens vej, havde det ikke hjulpet. Erik Rud skulle nu indkræve kornet, evt. tage l daler pr. tønde, hvis
de ville give penge i stedet for. De skyldige var:
Erik Lykke til Skovgård,
Henrik Gyldenstierne til Ågård,
Niels Rosenkrantz til Halkær,
Vincents Rosenkrantz til Gundersted,
Baltzer Maltesen Viffert,
Poul Vogensen Benderup til Skovbo,
Niels Mikkelsen Tornekrans til Kyø og
jfr. Anne Mortensdatter Vognsen i Aalborg.
Erik Lykke sad som lensmand på Ribehus, Henrik Gyldenstierne på
Bahus, så man kan måske stille sig tvivlende til, om en rykker fra kollegaen på Aalborghus ville få den store virkning.
Erik Rud fik samtidig ordre til at lade sine fogeder drage med Hans Lavridsen rundt til bønderne, der var blevet dømt, men dog ikke ville betale
gammel tiende. Fogeden skulle vurdere de udpantede ting. Det har
været drøje forretninger af få gjort noget ved. I 1583 var Hans Lavridsens
restancer stadig ca. 475 daler. (12) To år senere var de faldet ti1300 daler
(13), og efter endnu to år fik han endelig kvittering. De sidste 174 daler
7 J6 skilling fik han eftergivet. (14)
Rasmus Pedersen i Aalborg nåede aldrig at få klaret sit regnskab. Da
han var død i 1578, opgjorde enken Marine Munksdatter restancen til:
korn: 13 læster, 5 J6 pund, 8 J6 skæppe,
gryn: 11 J6 tønde,
brød: 11 læster a 12 tønder og
penge: 80 J6 mark dansk.
Hun fik eftergivet halvdelen af, hvad der manglede at blive betalt. (15)
De bemærkninger, hun havde gjort om mandens embedsførelse, og
som havde gjort indtryk på kongen, er nok værd at mærke sig, idet de
vist kaster lys ind over de vilkår, stiftsskriverne havde haft at virke under.
Marine Munksdatter havde anført, at restancerne "ikke skyldes hendes
mands forsømmelighed, men er fremkommet ved,
at en del af kornet, der var blevet indskibet til kronens behov, er blevet
fordærvet,
at en del resterer hos bønderne, der ikke kan udrede det, og

94

Karl Nielsen

at det i fejden fremsendte brød er svundet ind, så det ikke har kunnet stå
sit mål".
Planen om at benytte borgerlige stiftsskrivere, der "slet intet har at
skaffe med lensmanden ... men årligt gør rentemesteren regnskab og
overgiver ham alle pengene", havde måttet opgives.
N år Frederik 2. forsøgte at realisere den, skete det i et forsøg på at stabilisere kronens indtægter under syvårskrigens vanskelige økonomiske forhold. Flere tilkendegivelser fra centralt hold er i det foregående blevet
taget som vidnedsbyrd om, at man der har værdsat skrivernes virke.
Vi har også mødt modvilje og enkelte kritiske røster fra adelens side,
men mange adelige var stærkt optaget af krigen, og standen måtte samtidig imødekomme kongens krav om, at man søgte at få det størst mulige
udbytte af de kongelige indtægtskilder.
Men da krigen var slut, meldte adelen sig igen med sine krav om at være
den dominerende og den økonomisk priviligerede stand. Kongen måtte
vige, og de borgerlige stiftsskrivere sad tilbage med restancerne og med
den økonomiske smerte.
Vi skulle frem efter enevældens indførelse i 1660, før den gamle adels
magt var brudt, og kongen for alvor kunne drage de borgerlige med ind i
bestræbelser for at få bedre styr på kronens indtægter.
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Rasmus Pedersens skøde på gården i A alborg, som det er indført i Registre over alle Lande
1560. fo/159 b. (Rigsarkivet, Danske Kancelli, B 19).

Rasmus Pedersen, skriver udi Vendelbo stift og hans hustru Marine
Munksdatter fik brev, som her efter følger.
Vi Frederik den Anden etc. Gør alle vitterligt, at efterdi os elskelige
Rasmus Pedersen, vort stifts skriver udi Vendelbo stift, har nu med hans
hustrus Marine Munksdatters råd, vilje og samtykke skødet og afhændet fra sig, fornævnte sin hustru og deres arvinger og til os og kronen en
fornævnte hans hustrus gård og gods udi Gislum herred udi Vognsild
sogn og by her udi vort land Nørrejylland liggende, kaldes Mousgård,
som nu Michel Vognsen ibor og skylder (betaler i afgift) årligen l ørtug
rug, l ørtug byg, l ørtug havre, et pund smør, l skovsvin og holder et
fødenød, giver 3 mark gæsteri med andre bede (afgifter) efter det brevs
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lydelse, fornævnte Rasmus Pedersen os derpå givet har. Da har vi der
imod lagt til fornævnte Rasmus Pedersen, hans hustru Marine Munksdatter og deres arvinger den vor og kronens gård og ejendom udi vor
købstad Aalborg, kaldes Provstegård, liggende sønden (for) St. Bodils
kirke, som han nu selv udi bor. Og strækker sig udi bredden i den nørre
ende til Adelgaden udi øster og vesterimellem Mads Nielsen rådmand
og Brix(?) Sørensen byfogeds ejendomme 50 alen 3 kvarter. Og udi
bredden i den søndre ende 47 ~alen. Udi længden i sønder og nør fra
Adelgade og til den gamle Skolegade 150 alen l~ kvarter. Hvilken fornævnte gård og grund udi længden og bredden med hus og bygning,
som den nu begreben (bestemt) og forefunden er, fornævnte Rasmus
Pedersen, hans hustru Marine Munksdatter og deres arvinger skulle
have, nyde, bruge og for evig ejendom beholde. Og bepligte vi os og
vore efterkommere, konninger udi Danmark, og kronen at fri hjemle og
fuldkornmeligen tilstå fornævnte Rasmus Pedersen, hans hustru og deres arvinger fornævnte gård og grund, efter som fornævnt står, for hver
mands tiltale, som derpå kan tale med rette i nogen måde. Skete det og
så, at fornævnte gård og grund blev dem eller deres arvinger afvunden
udi nogen rettergang for vor vanhjemmels brøsts skyld, da bepligte vi
os, vore efterkommere, konninger udi Danmark, og kronen at vederlægge dem eller deres arvinger så vel en gård og grund igen og så vel
belagt (beliggende) inden seks uger der næst efter og holde det dem og
deres arvinger skadesløst i alle måder. Datum (givet) Em kloster 14.
oktober 1560.
Rasmus Pedersens skøde, gengivet ordret, m en med nutidig ortografi og tilføjet enkelte indskudtefork/aringel:

Kilder og litteratur
Kildesamlinger
Danske Magazin 3. rk. IV-VI, 4. rk. I-Il, IV-VI (1854-86)
Tegneiser over alle lande 1535-1550
Erslev og Mollerup: Danske Kancelliregistranter *)
1535-1550 (1881-82)
Bricka/L. Laursen: Kancelliets Brevbøger 1551 ff (1885 ff) *)
L LauJ'S'cn: Kronens Skøder l (1892) *)

forkortelse
DM
DK
KB
KS

Stiftsskriverne i Danmark 1542-1572

97

Litteratur
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Der henvises til følgende værker:
Erslev: Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede
(1879, genoptryk 1970)
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(1833, genoptryk 1974)
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Jeg skylder arkivar Harry Christensen tak for tilladelsen til at benytte
herredskortet i hans Len og magt i Danmark 1439-1481 (1983).
KN.

Mester Willem på Bispensgade
- en practiserende chirurgus i Aalborg.
AfJ. E. Nielsen

I 1677 eller senest tidligt i 1678 ankom til Aalborg regimentskirurg
(-feltskær) Wilhelm Schmidt med kone og tre mindreårige sønner:
et spædbarn født senest 1677 og et par drenge på ca. 7 år, som ifølge de
fleste kilder var tvillinger.
Familien kom fra Pommern, hvor Schmidt havde gjort tjeneste ved et
(rytter?) regiment, der i 1675 fra Skanderborg med den danske hærstyrke var rykket ind i Svensk-Pommern i den såkaldte "pommerske
kampagne" under den skånske krig 1675-79.
Ved ankomsten til Aalborg tog familien først ophold i et hus i 2. rode,
d. v. s. Urbansgade, Kattesund et, Vesterå, og Wilhelm Schmidt nedsatte
sig som "Bartskær og practiserende Chirurgus" (1).
Sønnerne Wilhelm og Clemens, der under opholdet i Pommern havde
fået deres første undervisning i Rostock og Li.ibeck, kom nu i Aalborg
Skole oppe i klosteret.
Den 16/3 1679 fik mester Willem og hans kone i Budolfi kirke døbt en
søn, Søren, det første af deres børn, der blev født i Aalborg.
Ved Sørens og de tre følgende børns dåb i årene 1681-89 er det bemærkelsesværdigt, at en ret nytilkommen bartskær som faddere til sine børn
næsten udelukkende har personer fra byens øverste sociale lag, nemlig
følgende:
Dr. med. Niels Jespersen, senere vice-stiftamtmand og assessor,
borgmester Herman W erchmester,
borgmester Søren Brunow,
øverste rådmand Christen Henriksen,
rådmand Oluf Jensen Munkgaard,
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biskop, dr. Mathias Foss,
biskop, dr. Henrik Bornemann,
magister Hans Ramløs, sognepræst ved Vor Frue kirke,
rektor Søren W are,
capitain commandeur Henrik Niemand,
borgmester Daniel Calows døtre:
Magdalene Calow, gift med apoteker Johannes Friedenreich i Jens
Bangs Stenhus, og
Cathrine Calow, gift med tolder Lucas Hansen,
biskop Mathias Foss' døtre:
Karen Foss, gift maj 1679 med Peder Rosenstand, og
Sosastra (Søster) Foss, gift med rådmand Christoffer de Remmer,
dr. Niels Jespersens tredie hustru Margrethe Eriksdatter, som var enke
efter ovennævnte øverste rådmand C. Henriksen,
sognepræsten ved Budolfi, magister Peder Clausen Reenbergs hustru
Margrethe,
købmand og vinhandler Anders J ens en Heugs hustru, Ide Clausdatter.
Mester Wilhelm Schmidts kolleger fra bartskærlauget (som efter kgl.
brev af 19/9 1685 kun måtte bestå af "4 dygtige og i deres Kunst velerfarne Bartskærere" (1)), nemlig Andreas Henriksen Rundt, Melchior
Hoffmand og Bendix Christophersen F ideler var også blandt fadderne .
For at gøre fortegnelsen over faddere komplet skal også nævnes to, som
jeg ikke har identificeret: Anders Rerstrup og Anne Nielsdatter.
Hvem var nu denne Wilhelm Schmidt, som i 1677178 begyndte at praktisere i Aalborg?
Han må efter aldersangivelsen ved hans begravelse være født i maj 1636.
Hvor vides ikke, ligesom hans forældre heller ikke er kendt. Imidlertid
viser mandtallet afll/11659 i København over hvor mange mænd, der
fandtes i hvert hus, som var dygtige at bruge mod fjenden (nemlig svenskerne der belejrede København), at der påNytorv boede en Willum
Bartskær. Han var næsten nabo til den rodemester Søren Hansen
Raffuen, der havde underskrevet mand tallet, og som selv boede i Skoboderne i Snarens kvarter (nu Vimmelskaftet).
Denne Søren Hansen Rafn, der var en velstående skipper og kræmmer i
København, havde to døtre, Maren og Kirsten.
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Kirsten blev i 1666 gift med bartskær Wilhelm Schmidt. Det ligger så
nær at antage, at den førnævnte Willum Bartskær, der 1659 boede på
Nytarv og var egnet til at gå på volden og slås med svenskerne, var
Wilhelm Schmidt. Og man tør måske deraf slutte, at han var dansk
undersåt?
Han fik 1/9 1666 bestalling som bartskær i Skanderborg by med omliggende herreder og birker. Den 1/11 samme år blev der sendt et brev til
ærkebiskop Hans Svane med kgl. bevilling til at vie
Willhelm Smit, Barber i Skanderborg, og
Kirsten Søfrensdatter
uden trolovelse og lysning (2).
De er således blevet gift i København, inden de drog til Skanderborg.
Wilhelm Schmidt blev 1670 regimeniskirurg i Skanderborg, måske ved
det i Skanderborg Rytterdistrikt opstillede Holstenske Rytterregiment
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under Grev Rantzau? Der var i hvert fald i hans bogsamling en bog med
titlen "Kriegs Kunst zu Pferdt No. 5".
Hvorom alting er, så fulgte Wilhelm Schmidt med kone og smådrengene Clemens og Wilhelm med sit regiment, da det i august 1675 fra
Skanderborg rykkede gennem Lauenborg og Mecklenborg som del af
den styrke, der besatte Svensk-Pommern for til sidst at erobre Wismar,
der blev taget med storm den 13/12 1675.
De danske tropper opretholdt i de følgende år besættelsen af de erobrede områder.
Efter de foreliggende biografiske oplysninger om sønnen Clemens (se
bl.a. (3), s.117) blev han og broderen Wilhelm undervist først i Rostock
og senere i Li.ibeck.
På et tidspunkt i 1676 eller 77 har Wilhelm Schmidt søgt og fået sin
afsked fra regimentet i Pommern, og familien har sat kursen mod Aalborg (med skib fra Li.ibeck?).
Han må her have fået et ledigt embede som bartskær og chirurgus. I
Aalborg var i 1676177 hele tre af byens bartskærere afgået ved døden,
nemlig Jochum Lybske i april1676 og brødrene Jochum og Didrik Blicher i marts 1677.
Hvordan Wilhelm Schmidt har fået kendskab hertil, og hvorfor netop
han har fået embedet, kan man kun gætte på. Om det kan skyldes, at
hans kones farbror, Jørgen Hansen Rafns enke, Helle, var gift med den
Hans Nielsen, der før 1664 havde været slotsskriver på Aalborg Slot og
siden indtil1672 var rådmand i Aalborg, får stå hen- men de mange fine
faddere til børnene, der blev født i Aalborg, kunne tyde på en eller
anden forbindelse.
I alt fald står det fast, at familien kom til Aalborg 1677178, og at Wilhelm
Schmidt blev medlem af bartskærlauget. At han må være kommet til
Aalborg senest først i 1678 ses af, at han i Aalborg Rådstues restancelister for kgl. skatter 1661-78 (D.l-50) under 2. rode er noteret for
restance for saltskat 1678. Heraffremgår også, at familien først har boet i
Urbansgade, Kattesundet eller Vesterå. De er så flyttet til købmand
Vogn Christensens hus i Jomfru Anegade oppe ved Bispensgade, hvor
de boede ved grundtaxten i 1682.
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Navne efter Resens Atlas:
A. Bispensgade.
B. Skave Bro.
C. Vesterå .
D. Kattesundet.
DA.
(Maren Poppes Gyde).
DB.
(Peder Pedersens Gyde) .
DC .
( Korsgade ) .
EA.Op ved Urbans Porte ( Urbansgade).
EB.
St.Vestergade).
F. Graven (Gravensgade).
G. Ny Mølle.
H. Jomfru Anegade.

Bispensgade (nuv. numre) :
13. fra 1695 ejet af fhv. r~.chand
Jacob Panck, som 1694 f~k tilladelse til at holde herberg
i huset.
15. fra 17oo ogs~ ejet af Ja~ob
Panck, san rejste til T:--a.nkebar, hvor han døde 1713.
17. Byfoged Laurids Svendsen nviid
(købt 1731 af Gotfried ~).
19 . Wilhelm Schmidt fra 1693.
2o. Her boede bartskær Bend:x Fideler til leje i 1682, hv.;,r Wilhelm Schmidt boede til leje om
h.i<'>met i J an fru Ane gad-=.
21. Fra 1697 farver Andreas Christensen.

104

J. E. N ielsen

Året efter, den 2/111683 købte Wilhelm Schmidt Mikkel Wittrups ejendom på Bispensgades søndre side (halvdelen af matr. 273, nuværende
Bispensgade 19) (4), hvortil familien så er flyttet.
Gården, som han købte, var efter beskrivelserne i skifterne efter ham og
hans kone et 13 bindinger langt og 21oft højt hus med gårdsrum, brønd
("kilde") og stald, hvor der i 1698 stod en gammel ko.
Grunden stødte i syd op til klostergrunden, hvor der var opsat et plankeværk. Til huset hørte i 1710 endvidere en vest derfor beliggende
bygning, 2 bindinger lang og 2 loft høj, med et lille gårdsrum og en
grund, der grænsede til "Closter Renden".
Huset synes at have indeholdt flg. rum: Sal (oversstue) med kammer
over storstuen til gaden, en mindre stue (benyttet som patientstue),
køkken, bryggers, gangstue, svendenes stue og kælder.
Wilhelm Schmidt havde naturligvis de for hans metier nødvendige
remedier og udstyr:
Operationsudstyr som bensave, knive, sakse, åreladningsinstrumenter,
tænger til tandudtræking, klystersprøjter og andre sprøjter, barbergrej
som rageknive, barberbækkener og krøllejern ("bart-eisen"). En
mængde salvekrukker, flasker til olie, medicin etc.
Alt med de nødvendige føringsmidler så han kunne transportere det
med sig til hest og på feltskærvognen, når han fulgte sit regiment i felten: bandolerer til flasker, sakse, knive, åreladningslancetknive og andre
instrumenter, forbindskister, blikskrin med rum til salve, kasse til trepaneringsudstyr. Dengang kunne man ikke bedøve patienterne, så derfor
havde han også mundskruer, der brugtes til at fiksere underkæben i
åben stilling for at forhindre patienten i af smerte at bide tungen over,
når feltskæren savede et ben eller en arm af. Blandt hans udstyr bemærker man et lille elfenbenskompas og et lille firkantet solur, så han dels
kunne finde vej og dels holde styr på tiden.
Han har vist også været ryger, for han efterlod 9 tobaksdåser af forskellig
udførelse og materiale fra simpelt jern til finere udskårne trædåser af
tyrkisk nød og pokkenholt, med og uden messingbeslag, samt et messing tobaksdåselåg, hvor dåsen manglede. Der var ingen piber mellem
hans efterladenskaber, men kridtpiber har vel været regnet som forbrugsgods? Eller dåserne har været til snustobak.
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Wilhelm Schmidt har været særdeles velklædt og efterlod en imponerende garderobe, bl.a. sort klædeskjole med gråværksfoer, brune klædeskjoler og bukser, violette skindbukser, sorte klædes bukser, blå brystdug, rød strikket trøje med tinknapper, brun skindpels med tinknapper,
grå rejsekjole med lammeskindsfoer, grå stofkappe r, brune klædes halværmer med sølvgaloner, barokanskasket med små sølvgaloner omkring
(barokan er fremstillet af gedehår), seks lærredsskjorter, brune strømper, islandske strømper, lærredsstrømper, tre sorte hatte med
hattebånd, to polske luer med fløjlspuld, nathue med små sølvsnore
på, fire andre nathuer, et blåt og hvidt trådskærf, fire kalotter, fire par
handsker, tre par sko, to par gule safianstøtler og en spanskrørsstok med
valbirkknap.
Han havde en kårde med sølvfæste og dasker, en mindre kårde med
messingfæste, et par fyr-pistoler og en af de på den tid på grund af deres
fine kvalitet så eftertragtede Gønge-bøsser.
Det har nok været et stateligt par at skue, når mester Wilhelm Chirurgus
og Kirsten Sørensdatter om søndagen vandrede gennem Bispensgade
over Klosterjordet til gudstjeneste oppe i Budolfi:
Han - den ærlige, agtbare, velfornemme og kunsterfarne mester - med
sølvtresset barokanskasket på hovedet, brun kjole med sølvtressede
halværmer, brune bukser, brune eller hvide strømper, hvide forede
handsker, spanskrørsstok i hånden og kårde med sølvfæste ved lænd
svingende i det blå-hvide skærf.
Hun- den Gud- og dydelskende dannekvinde- i sort kjole af corsikansk
crepe med skørt, sort florhovedtøj og mårskindsmuffe. Men det kneb,
som vi skal se senere, med kontanterne!
Wilhelm Schmidt ejede en stor bogsamling, i alt 68 bind, de fleste på
tysk, fordelt på emnerne:
-faglitteratur (urtebøger, lægebøger om sårbehandling, badekure, trepanering, knoglebrud, feber, recepter og anatomi),
- religiøse og filosofiske bøger (salmebøger, bønnebøger, evangeliske
bøger, huspostiller, oratorier og andagter, "Himmel og Helvedes Tilstand" m.fl.),
- krigskunst ("Forrige tyske krig", krigskunst til hest),
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- rejsebeskrivelser (Skåne, Halland og Blekinges beskrivelse),
- komedier m.v. (Tysk Comedie bog, "Liebes Geschichte Marschalls
Luxemburg").
En gennemlæsning af skifterne efter Wilhelm Schmidt (7) og Kirsten
Sørensdatter Rafn (8) kan få det til at krible i fingrene på nutidige antikvitetssamlere, og skifterne giver et ganske godt billede af indholdet af et
borgerhjem i Aalborg i slutningen af 1600-tallet:
Foruden de allerede omtalte særlige ejendele og garderobe er der borde
af eg og fyr i forskellig størrelse og udførelse, høj- og lavryggede stole
med sorte sømbeslåede lædersæder, simplere træstole, slag- og kistebænke med tilhørende hynder, senge med og uden sengehimmel og
forhæng, et fyrretræskontorskab med skuffer, spejl, krucifiks og rejsekufferter.
Der var en anselig mængde sengetøj, puder, over- og underdyner af olmerdug og vadmel, pudevår og lagner afhør- og blårgarn, håndklæder,
lærredsduge og pynteduge.
Tintøj som dybe og flade fade af forskellig art og størrelse, tintallerkener, smørbrikker, kander, krus og flasker.
Stentøj som hollandske stentøjsfade, tyve andre fade og skåle i hvidt og
blåt, brogede urtepotter, stenkrus med tinlåg.
Glas fandtes også i bartskærhjemmet ølglas, et enkelt blåt glas, vin- og
brændevinsglas (tommelglas), hvoraf nogle var slebne, samt en vinkaraffel.
Køkkengrej af malm, messing, kobber og jernblik som kedler, gryder,
potter, pander, trefødder til ildstedet, spande, dørslag, sukkerbøtter,
stabe, stegeriste og -spid, køkkenknive, mortere o.s.v.
Til at lyse op i huset havde de lygter af blik med glasruder, mange lysestager af tin og messing, lysestabler og messinglyseplader.
Opvarmningen af huset klaredes foruden af det åbne ildsted i køkkenet
af en jernbilæggerkakkelovn i storstuen til gaden og en tilsvarende i
patientstuen. Der var fyrfade og stangbækkener af messing og et messing fyrtøj at tænde med.
For fuldstændighedens skyld bør nævnes brændevinskedler og destillerudstyr, samt en høj natstol af træ og en kobbernatpotte ikke at forglemme.
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Wilhelm Schmidt og Kirsten Sørensdatter Rafn havde 7 børn:
l. Clemens Schmidt født 1670171 i Skanderborg. Død 26/12 1723 som
biskop i Bergen.
2. Wilhelm Schmidt født 1667 eller som tvilling til Clemens 1670171 i
Skanderborg. Død 11/6 1708 som sognepræst til Harring-Stagstrup i
Thy.
3. Christopher Otto Schmidt født senest 1677, uvist hvor, levede 1710.
4. Søren Schmidt døbt 16/3 1679 i Budolfi, Aalborg. Hører og eantor i
Aalborg Skole indtil 1711.
5. Jørgen Schmidt døbt 10/41681 i Budolfi, Aalborg. Residerende kapellan i Faaborg og Djernisse på Fyn. Død 1755.
6. Anne Schmidt, døbt 30/51686 i Budolfi, Aalborg. Død i Aalborg 1761.
Gift med regimentsfeltskær og chirurgus i Aalborg Gottfried Ludvig
Thym.
7. Christen Schmidt døbt 2/2 1689 i Budolfi, Aalborg, død i Aalborg og
begravet 6171758 i Vor Frue kirke. Byfoged og prokurator i Aalborg.
Kilderne er modstridende for så vidt angår fødslen af de to ældste sønner, Clemens og Wilhelm:
I "Biografiske Notitser fra Aalborg Kathedratskole til Universitetet.
Dimitterede Disciple" (3) angives Wilhelm som født 1667, d.v.s. i det
første år efter forældrenes bryllup og ikke dimmitteret fra Aalborg
Skole, mens Clemens angives at være født i Skanderborg 1670 og dimitteret fra Aalborg Skole 1689.
I opremsningen af arvinger i skiftebrevet af10/3 1698 efter faderen nævnes Clemens, da sognepræst på Sjælland, før Wilhelm, da sognepræst i
Thy. Denne er imidlertid sidst i skiftebrevet betegnet som enkens "her i
Landet boende og ældste Søn", der underskriver på samtlige søskendes
vegne. Hermed kan måske også menes "den ældste i Jylland boende
søn"?
Ifølge "Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg" (1), s.337 og tillæg III,
s.15 var Clemens og Wilhelm tvillingebrødre født 2/2 1670 i Skanderborg og begge dimitteret fra Aalborg Skole 1689.
Imidlertid er 2/2 1671 angivet som fødselsdato på gravpladen over Clemens Schmidt i Bergen, da han døde der som biskop i 1723 (6).
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Hvis Wilhelm skulle have været født i 1667 og ikke gået i Aalborg Skole,
så skulle forældrene altså inden ankomsten til Aalborg i 1677178 have
efterladt den i så fald ca. 10 år gamle dreng på en skole i en anden by og
måske et andet land?
En episode fra Wilhelm Schmidts liv i Aalborg er omtalt i rektor Kjeld
Galsters bog om Aalborg Kathedralskole (5):
Lørdag den 4. juni 1692 sad kgl. majestæts byfoged i Aalborg Laurids
Svendsen Hviid roligt i sin stue i Bispensgade, da det bankede på døren.
Han så til sin forbavselse, at det var den fungerende amtmand, dr. Niels
Jespersens tjener, der kom med bud fra amtmanden, om byfogeden
med sin nabo bartskær Willem Schmidt ville gå hen og syne en skolediscipel, Christen Christensen, som skulle være noget ilde mishandlet.
Da byfogeden kom ud for mester Willems hus, trådte denne netop ud
fulgt af de to kolleger mester Melchior Hoffmand og mester Bendix
Fideler. Mester Willem havde også fået bud fra amtmanden og havde
tilkaldt de to kolleger. Så vandrede de alle fire hen for at syne den
nævnte skolediscipel, der var sengeliggende efter at være blevet mishandlet med en tyre m i e af sin hører J ens Skottenborg.
Ved det efterfølgende retsmøde den 13. juni vidnede mester Willem og
de to andre bartskærere om de sår og kvæstelser, som hørerens voldsomme afstraffelse havde påført drengen.
Man ved ikke, hvordan Wilhelm Schmidt har været som menneske,
men de foreliggende kilder beskriver sønnerne Clemens og Wilhelm
som meget velbegavede, men også meget temperamentsfulde og stridbare. Noget kan tyde på, at de har slægtet deres far på. Han har tilsyneladende også haft en del stridigheder i sin tid. Således kan man i Skødeog panteprotokollen for Aalborg Købstad 1650/1699 på side 219b finde
en kontrakt dateret 181121697 mellem ham og hans nabo farver Andreas
Christensen om, at Wilhelm Schmidt for 6 år lejer "den gård indtil gaden med tvende fag hus derover og gårdsrum som han hidtil har haft",
og at farver Andreas Christensen skal afstå fra ud- og indkørsel gennem
porten, ligesom der aftales regler for arbejdsfolks adgang. Kontrakten
slutter med den aftale mellem de to naboer, at alle tidligere processer
imellem dem nu skal være døde og borte. Det gav de hinanden hånd på i
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overværelse af bl.a. byfogeden Laurids Svendsen. Det nævnte hus blev
ved skiftet i 1710 efter Kirsten Sørensdatter medregnet til boet.
Selvom Wilhelm Schmidt at dømme efter embedet, gården på Bispensgade og hans forbindelse til og formentlig også omgang med byens bedste borgerskab må have været en estimeret mand, så stod det skidt til
med økonomien.
Han har tilsyneladende ikke været nogen god økonom, eller også har
bartskærerembedet ikke kastet nok af sig, i alt fald har hans indtægter
ikke stået mål med hans udgifter.
Skøde- og panteprotokollerne og skatterestancelisterne tegner et billede af en mand, der har måttet låne meget. Bl.a. lånte han 15111691 af
sin nabo byfogeden 50 sletdaler i croner mod pant i en kobberbrændevinskedel med hat og pibe og i sine kakkelovne "som jeg dog som lån
beholder til mit brug".
Den 13/31694 optager han et lån på 300 sletdaler i byens fattigkasse mod
udstedelse af obligation og pantebrev på ejendommen Bispensgad e, og
dagen efter 14/3 låner han af borgmester Herman W erchmester yderligere 98 sletdaler og 2 mark, også mod pant i ejendommen.

I 1698 døde han og blev begravet 15/2 i Budolfi kirke 61 år, 8 måneder og
3 uger gammel, efterladende enke med 5 hjemmeværende, uforsørgede
børn.
Hans bo blev gjort op ved en skifteforretning den 10. marts 1698 (7) på
skifterettens og byrådets vegne af rådmand Laurits Lassen, kgl. byfoged
Laurids Svendsen og by- og rådstueskriver Søren Nielsen Lunge. Som
tilforordnede vurderingsmænd virkede Jacob NielsenHundtog bartskærkollegaen Bendix Fideler.
Enkens "selvtagne lavværge højagtbare og velfornemme seigneur Jacob
Panck" var tilstede ved vurderingen og registreringen. Der skulle nu
foretages skifte og deling mellem enken og børnene, der noteres til at
være:
l. Hæderlig og højlærde mand magister Clemmen Willumsen, sognepræst til Hårlev og Himlingøje sogne udi Sjælland,
2. Hæderlig og vellærde mand hr. Willum Willumsen, sognepræst til
Harring og Stagstrup menigheder udi Hassingherred i Thy.

110

J. E. Nielsen

3. Christoffer Otto Willumsen udi sin alders første og tyvende år.
4. Søren Willumsen udi sin alders nittende år.
5. Jørgen Willumsen udi sin alders syttende år.
6. Christen Willumsen udi sin alders niende år,
hvilke fire sidste sønner alle holdes udi Latinske Skole her i byen,
samt en datter,
7. Anne Willumsdatter udi hendes alders tolvte år.
Værdien af ejendom, indbo og løsøre blev opgjort til 629 sletdaler og
6 skilling plus et tilgodehavende hos fire af byens håndværkere på 36
sletdaler, 2 mark og 12 skilling.
Den udestående gæld derimod udgjorde i alt incl. skifteomkostningerne 948 sletdaler, 2 mark og 2 skilling. Foruden de før nævnte obligationer og pantebreve omfattende gælden 38 større og mindre poster fra
l tillOO rigsdaler. Beløb, der var lånt af enkeltpersoner i og uden for Aalborg og fra alle sociale lag.
Listen over kreditorerne rummer mange kendte som ukendte navne fra
Aalborgs borgerskab og håndværkerkredse. I flæng kan nævnes tolder
Hendrik Christian (Cornelius), købmændene Christen Lauridsen
Hobro, Henrik From, Johan Nielsen Pop, Anders Madsen Klæstrup,
Anders Jensen Heug, dr. Niels Jespersens arvinger, borgmester Herman Werchmester (een rigsdaler), apoteker Johannes Friedenreichs
enke Magdalene Calow, byfoged Laurids Svendsen, rektor Søren Ware,
byskriver Søren Nielsen Lunge, Niels feldbereder, Anders smed, Jacob
Lauridsen skomager, Frands Olufsen hattemager.
Bartskærsvenden havde 5 rigsdaler til gode af sin løn og sønnen hr. Wilhelm i Thy havde 50 rigsdaler til gode.
Der var langt fra dækning for gælden, men enken Kirsten Sørensdatter
påtog sig af hensyn til "hendes elskelige og kære børn, hvoraf de fleste
endnu holdes til skole, af et godt og kristeligt hjerte den store byrde, ikke
at alene at betale gælden, men lovede endog desforuden fremdeles at
holde sine hjemmeværende børn "till ærre og Lærre" efter yderste
evne, sålænge hendes vilkår ville tillade det, og sålænge Gud ville lade
hende leve med dem.
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Til gengæld skulle hun nyde al den ret og rettighed som hendes salig
mand mester Wilhelm Schmidt havde i sit embede som kirurg her i
byen og det med lige frihed, som disse rettigheder efter Allernådigst
givne privillegier medfører".
Hun blev med andre ord siddende i uskiftet bo og overtog mandens embede som bartskær og kirurg med de dertil hørende rettigheder.
I den tid, der gik mellem den første vurdering den 10/3 1698 og til det
endelige skiftebrev kunne underskrives, skiftede Kirsten Sørensdatter
lavværge. Købmand, tidl. rådmand Jacob Panck blev erstattetaf-også
"selvtagne værge" - velagtbare Melchior Hoffmand Chirurgus, hvis underskrift står på skiftebrevet ved siden af Kirstens. Efter denne underskrift at dømme havde hun en smuk, markant og tydelig håndskrift.

Hun anvendte ved den lejlighed den ardøde mands signet med våben:
Øverst ses hjelmtegnet-vesselhorn med en seksodde t stjerne imellem flankeret af initialerne W.S. Selve skjoldet prydes af en kugle, hvorunder den seksoddede stjerne igen er anbragt. Fra stjernen stråler
noget, der ligner to palmeblade, skråt op på begge sider af skjoldet.
Kirsten Sørensdatter Rafn fortsatte altså bartskær- og kirurgvirksomheden efter mandens død. Hvorlænge er ikke fastslået med sikkerhed,
men det har næppe været helt til sin død i 1710, for i hendes efterladenskaber fandtes ikke en stump af mandens bartskær- og kirurgudstyr.
Hvis den tidligere nævnte bestemmelse om, at der i bartskærlauget i
Aalborg kun måtte være fire medlemmer, blev overholdt, så viser oplysningerne i (1), at i perioden 1698-1710 var de fire embeders indehavere
følgende:
l. Jørgen Bredhøft, død 1699. Enken giftede sig med Gottfried Reich,
der var bartskær til efter 1710.
2. Bendix Fideler, død 1706. Formentlig afløst af Frederik Wilhelm
Schou, død 1735. Han blev 1724 gift med Fidelers datter Cathrine.
3. Melchior Hoffmand, død 1701. Enken giftede sig med bartskær
Jochum Mathiesen Reich, der sandsynligvis overtog embedet.
4. Wilhelm Schmidt til1698, derefter Kirsten Sørensdatter Rafn.
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I 1702 blev (9) Gottfried Ludvig Thym udnævnt til feltskær ved det aalborgske regiment, altså militær kirurg.
Den 22/5 1703 skrev Fr. IV til magistraten til Aalborg, at Gottfried
Ludvig Thym, feltskær under det Aalborgske National Regiment til
fods, havde sendt et andragende til kongen med beklagelse over, at
selvom han have fået borgerskab i Aalborg og erhvervet sig et ledigt
bartskærembede sammested, så ville de andre bartskærere ikke godkende ham som medlem aflauget, før han påny overfor dem havde udvist mesterstykke, selv om han tidligere havde aflagt sin eksamen, og
tjent som overbarber i Vores Orlogsflåde.
Kongen udtalte foranlediget heraf som sin allernådigste vilje og befaling, at magistraten straks skulle pålægge bartskærlauget at godtage
Thym.
Det eneste ledige embede, der synes at kunne være tale om efter ovenstående, er Kirsten Sørensdatters. Da Thym den 15/21703 var blevetgift
med Kirstens datter Anne, er det nærliggende at slutte, at han ved
samme lejlighed har overtaget bartskær- og kirurgembedet
Kirsten Sørensdatter Rafn døde 68 år gammel den 18/4 1710 og blev den
2514 begravet i Budolfi kirke.
N u var alle børnene hjemmefra, så huset blev forseglet af skifteretten.
30'dagen efter hendes død den 20/5 blev seglet brudt, og skifteretten
begyndte registreringen og vurderingen af boet (8). De efterladte børn
og arvinger blev nu noteret til at være:
l. Sønnen magister Clemens Schmidt, sognepræst i Hårlev og Himlingøje sogne "ungefer ved Kiøge",
2. sønnen Christopher Otto Schmidt, boende i København,
3. sønnen hæderlig og vellærde studiosus Søren Willumsen Schmidt,
hører ved Aalborg Latinske Skole,
4. sønnen Jørgen Schmidt, hører og eantor ved Christianssands Latinske Skole i Norge,
5. sønnen Christen Schmidt, præceptorerende (undervisende) ved
samme skole,
6. datteren "Gud og dydelskende matrone Anne Schmidt, som har Velfornemme Mr. Gotfried Thim Chirurgus her i byen og regimentsfeltskær ved velbårne hr. brigader Rosenauers regiment til ægte",
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7. den afdøde søn, hæderlig og lærde nu salig magister Wilhelm
Schmidt forrige sognepræst til Stagstrup og Harring menigheder i
Hassingherred i Thy hans efterladte 9 børn: Wilhelm, Johannes,
Sophia, Margrethe, Christina, Maren, Helwig, Frederica og Martha
Schmidt.
Tilstede ved skifteforretningen var de i Aalborg værende børn Søren og
Anne.
Opgørelsen af boet viste sig at være negativ som ved opgørelsen 12 år tidligere ved Wilhelm Schmidts død.
Det blev så efter nogen forhandling med arvingerne, der var foruroligede over de mange -dem ubekendte- gældsposter, besluttet, at hele
boet skulle stilles på offentlig auktion for at skaffe så stor dækning som
muligt for de mange gældsposter.
Man får af bo opgørelsen med de mange gældsposter et levende indtryk
af, hvor svært Kirsten Sørensdatter har haft ved at klare sig i sin enkestand. Hun har måttet sælge ud af sine ejendele og pantsætte en stor del
af det resterende for at skaffe penge til at klare tilværelsen. Hun har
været syg på det sidste, og sønnen Søren har lagt penge ud til medikamenter og andet fornødent til sin svagelige mor.
Auktionen fandt sted 10., 15. og 16. juli 1710 i overværelse af de to børn i
Aalborg, Søren og Anne, samt sønnen Jørgen, der var taget til Aalborg
fra Norge i sagens anledning.
Man kan af skiftebrevet nøje se, hvem der købte Kirsten Sørensdatters
efterladenskaber, og hvad de betalte derfor.
Auktionen indbragte 538 sletdaler og 6 1/J skilling, mens løsøre vurderet
til21mark og 2 skilling ikke var blevet solgt. Ejendommen, der var vurderet til300 sletdaler, blev købt af naboen byfoged Laurids Svendsen for
402 sletdaler, 2 mark og 8 skilling, og han videresolgte ikke længe efter
huset til Anne og Gotfried Thym.
Så fik kreditorerne frist till3/9 til personligt at indfinde sig, bevise deres
krav og få deres tilgodehavender udbetalt. Når de "prioriterede" fordringer blev betalt, ville der have været 93 sletdaler, 3 mark og 14% skilling tilovers.
Imidlertid fremkom yderligere en række fordringer, bl.a. på lån til afdøde, på i alt 30 sletdaler, l mark og 12 skilling. Så var der 63 sletdaler,
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2 mark og 2 V3 skilling til rest. Dette skulle overdrages til sønnen Søren
Schmidt til delvis dækning af den ham "på sin salig moders så rundelig
gjorte begravelses bekostning", der havde kostet ham 128 sletdaler og 8
skilling plus 40 daler, som han havde måttet låne af byfoged Laurids
Svendsen.
Kirsten Rafn synes at være kommet i graven med maner.
Da der således ikke kunne blive dækning for begravelsesudgifterne,
protesterede Søren på egne og medarvingers vegne mod en række af de
fremsatte fordringer, i alt på et beløb på 223 sletdaler og 2/3 skilling, hvis
lovlighed de bestred. Skifteretten fulgte arvingernes påstand så vidt,
som den meddelte de 17 personer, hvis fordringer blev bestridt, at de
kunne gå til retten og få prøvet deres fordringer efter lands lov og ret.
Skiftet blev herefter sluttet, og det ved auktionen indkomne beløb overladt til Søren Schmidt, så han på arvingernes vegne kunne betale de
prioriterede fordringer og skifteomkostningerne.
Bartskær og chirurgus Wilhelm Schmidt og hans hustru Kirsten
Sørensdatter Rafn har gennem deres børn fået en stor efterslægt, hvoriblandt meddeleren af disse linier, og en lidt nærmere omtale af disse
børn skal afslutte denne beretning om et ægtepar, der fra København
over Skanderborg og Pommern for over 300 år siden kom til Aalborg,
hvor det fik sin livsgerning i godt 25 år.
Clemens Schmidt 1671-1723 var efter sin afgang fra Aalborg Skole i 1689
huslærer i adskillige år, først hos kancelliråd Peter Benzoo til Havnø.
Derefter informator hos rentemester Niels Haberdorf. Han underviste
den kgl. polske minister Moreau i det danske sprog, ligesom han underviste geheimeråd Otto Krabbes datter, der siden blev gift med Ulrich
Christian Gyldenløve.
Han blev magister i 1696 og sognepræst til Hårlev og Himlingøj e. 1709
blev han provst i Bjeverskov herred og i 1716 biskop i Bergen. Han var
gift med Dorthea Marie Gjessing.
Som sin bror Wilhelm var han begavet, men heftig og stridbar, og havde
som biskop mange genvordigheder på grund af sin ilterhed.
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Wilhelm Schmidt (1667) 1671-1708 blev student fra Aalborg Skole 1689
og læste derefter teologi ved universitetet i København. Her blev han
15/2 1693 ordineret afbiskop Hans Bagger som feltpræst ved de danske
auxiliærtropper i Flandern (10).
1694 blev han kaldet som sognepræst til Harring-Stagstrup. Han blev
magister i 1698. Vistnok i marts 1693 blev han viet til sin kusine Else
Johansdatter Asch, datter af hans moster Maren Sørensdatter Rafn og
hendes mand Johan Nielsen Asch, brygger i København.
Denne vielse mellem fætter og kusine gav anledning til nogen røre, da
den blev foretaget uden kgl. tilladelse. Vielsen blev forrettet af præsten
Jens Pedersen Bering, der for dette og en række andre uregelmæssigheder blev fradømt sit embede som sognepræst i Udby på Fyn. Hvor
vielsen skete er ikke blevet konstateret. Jens Bircherod, der 23/10 1693
blev udnævnt til biskop i Aalborg og således Wilhelm Schmidts biskop,
har flere gange omtalt ham i sine dagbøger. Således skrev han, at han
den 9/6 1693 var i kirke i København, hvor prædiken blev holdt afWilhelm Schmidt som en art bod for den forseelse han havde begået ved at
gifte sig med kusinen uden den nødvendige tilladelse.
Oprindeligt må Schmidt have haft et hæderligt forhold til sin biskop,
hvis hustru Søster Bartholin bar Schmidts datter Margrethe til dåben i
august 1695. Imidlertid blev forholdet mellem dem meget anstrengt,
ikke mindst på grund af Wilhelm Schmidts ilterhed. Schmidt gik såvel
musikanter som Aalborg Skole i bedene ved at give privat undervisning.
Han ville ikke rette sig efter biskop Eireherods påbud om at ophøre med
det, hvorfor sagen til sidst endte for landemodet i oktober 1705. Her fik
han under trussel om højeste straf forbud mod at befatte sig med nogen
privat undervisning uden biskoppens tilladelse. Men han ville ikke rette
sig efter det, så det har nok været med nogen lettelse at Bircherod den
20/6 1708 skrev i sin dagbog, at Schmidt "som havde på nogen tid lang
ved sin uførm og opsætsighed forvoldt mig megen fortræd var ... midt i
sin trodsen og pukken af døden henrevet". Wilhelm Schmidt var pludselig død den 11. juni 1708.
Han og hans hustru Else Johansdatter Asch fik som tidligere omtalt 9
børn, hvoraf datteren Frederica, døbt 118 1705, i januar 1735 blev gift
med mons. Jens Madsen Yde, som i 1743 blev sognedegn i Hurup.
Disse to regnes af mange som stamfarældre til Y de-slægten fra Thy.
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Christopher Otto Schmidt blev født senest 1677, hvor vides ikke, men formentlig i Pommern, inden forældrene drog til Aalborg.
Han blev 23 år gammel i 1699 dimitteret fra Aalborg Skole, samme år
som broderen Søren. Var fra maj 1700 til september 1701 hører ved Sæby
Skole (Bircherod har dagbogsnotater herom). Han blev baccalaur i
1702, var i 1704 fadder hos broderen Wilhelm i Thy. Han boede 1710 i
København.
Søren Schmidt var som nævnt det første af børnene, der blev født i Aalborg og døbt i Budolfi 16/3 1679. Dimitteret fra Aalborg Skole i 1699.
Var hører i Slagelse 1700-1701. Fra 1704 var han hører i første lektie og
eantor ved Aalborg Skole. Som eantor var han indblandet i en strid med
Aalborgs stadsmusikant, Lyder Lind, der klagede til biskop Bircherod
over, at cantoren med skolens disciple gik ham i næringen med sang og
spil ved bryllupper. Dette forbød biskoppen så Søren Schmidt, men noget efter klagede Søren Schmidt over stadsmusikanten, der havde spillet til bryllup i Frue kirke uden at ville have skolens kor til at synge dertil.
Nu var det skolens kirketjeneste og derved dens næring, der blev gået
for nær. Biskoppen forbød derfor organisten i Frue kirke at lade stadsmusikanten spille i kirken, medmindre skolens personer også sang og
musicerede.
Søren Schmidt forblev som hører og eantor til1711, "da han rejste bort
og kom ikke mere igen". Han er måske blevet træt ved udsigten til de
mange retssager, som kunne forudses efter skiftet efter moderen i 1710.
Jørgen Schmidt 1681-1755 blev dimitteret fra Aalborg Skole 1702, var fadder hos broderen i Thy 1705 og opholdt sig i 1710 som hører i
Christianssand i Norge. Var 1729 ti11741 kapellan i Fåborg og Djernisse
på Fyn. Afsat 1741. Gift med Pouline Bloch.
Anne Schmidt 1686-1761 blev med kgl. tilladelse uden trolovelse og lysning gift 15/2 1703 med Gottfried Ludvig Thym, der havde været overbarber i flåden og som i 1702 var kommet til Aalborg som feltskær ved
det derværende nationalregiment Har formodentlig ved sit bryllup
overtaget bartskærerembedet efter svigermoderen. Han købte dennes
ejendom på Bispensgade efter, at den ved auktionen efter hendes død i
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1710 var blevet købt af byfoged Laurids Svendsen. I 1731 købte han også
dennes ejendom, nuv. Bispensgade 17, efter byfogedenkens død. Han
døde selv 19/81746, og Ane Schmidt solgte så ejendommene. De havde
11 børn, hvoraf de 5 døde som spæde.
Christen Schmidt 1689-1758 blev dimitteret fra Aalborg Skole 1708. I 1710
opholdt han sig i Christianssand ved den latinske skole, hvor han underviste. Nogle kilder anfører, at det måske var ham, der i marts 1716 søgte
embedet som rådstueskriver i Trondhjem. Det var en Christen
Schmidt, som havde været skibsskriver hos Tordenskjold og "været
med udi alle bataljer og aktioner".
Christen Schmidt blev 1717 byfoged i Aalborg. Han blev fradømt embedet efter kgl. resolution af8/71729 som følge af sitforhold i en sag angående byens restancer.
6/12 1743 blev han prokurator for alle over- og underretter i Nørrejylland.
Han boede på Algade ved siden af klokkerboligen og ejede en del ejendomme i Aalborg. 1718-46 ejede han huset Algade 52, det vestre hjørne
afGravensgade. 1757 ses han som ejer afhuset Algade 27 med to lejevåninger og huset Algade 49, vestre hjørne af Karens Poppes Gyde.
18/11719 blev han i V. Hassing gift med Martha Hofmester, der nedkom
med et dødfødt barn i oktober og selv døde kort efter. Gift anden gang
1722 med Ida Margrethe Hybertz (1702-1776), datter af rådmand Jacob
Otto Hybertz. De fik i perioden 1723-42 12 børn, hvoraf kun de 6 blev
voksne.
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Noter:
l) A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg
2) RA: Sjællandske Tegneiser 1666 ll/10, s.581, jf. Personalhistorisk Tidsskrift 6-II,
s.271 (19ll).
3) Samling af biografiske Notitser om Nogle af de fra Aalborg Kathed ralskole til Universitetet dimitterede Disciple i alfabetisk Orden, udgiven som Indbydelsesskrift til
den offentlige Examen, som holdes paa skolen i August 1840.
4) Aalborg Tingbog 1682-85, fo1.85, B.37-34.
5) Kjeld Galster: Aalborg Katedralskole 1540-1940, s.l62-64.
6) Personalhistorisk Tidsskrift 6,5 bd. 1914, s.274.
7) Aalborg Byfogedarkiv, org. skiftebreve nr. 311, B.37-563.
8) Aalborg Byfogedarkiv, org. skiftebreve nr. 519, B.37-575.
9) Herholts og Mansas Saml. 1833, l. hæfte, s.73.
10) Biskop Rircherods dagbøger, se Pers. Hist. Tidsskrift 8,4 bd.

Hørby Kirke
Beboernes køb af deres sognekirke.
Af F. Bek-Pedersen

Kirkernes ejendomsforhold har været skiftende gennem den tid, de har
eksisteret her i landet. Inden for historisk tid har de oprindeligt, bortset
fra enkelte undtagelser, været som selvejede stiftelser under bispernes
overopsyn. Det økonomiske grundlag for deres opretholdelse og drift
var gaver og tiende. Tienden var tredelt med en del til bispen, en del til
præsten og en del til kirkens drift og vedligeholdelse. Inden reformationen var mange kirker gået over til at være ejet af bispedømmet eller
klostrene. Ved reformationen blev de aller fleste kirker, som andet
bispe- og klostergods statens eller om man vil, kongens ejendom, og
bispetiende blev kongetiende. Ud over ændring i gudstjenestens form
medførte denne overgang ikke større forandringer i kirkens ejendomsforhold, men dette ændrede sig.
Enkelte af kirkerne var ejede af adelsfolk, og der opstod et ønske, især
hos såkaldte lavadelsfolk om at eje de kirker, som lå i forbindelse med
deres gårde. Disse ønsker havde nok to hovedårsager, dels prestige og
dels økonomi, en kirkeejer havde jo rådighed over den del af tienden,
som lå til kirken, mod at holde denne vedlige, og dette kunne være en
forretning. I første omgang var det dog nok prestigen, som var det fremherskende, og for nogle folk var dette stadig spørgsmålet, men især
senere hen, da også mange borgere uden for godsejerstanden, ejede
kirker, var det økonomiske afgørende for de mange. Det var især under
Christian den femte, da landet var forarmet efter de mange krige, at
kirkerne kom i privat eje, ofte for at lån til Kronen blev tilbagebetaltmed
gods, herunder også kirker. Med kirken fulgte ofte Patronatsretten,
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retten til at kalde præster, men denne ret afskaffedes gradvis først i
attenhundredetallet, og den var vist nok aldrig en ret for borgerlige
kirkeejere.
Fra året 1810 foreligger der oplysninger om ejere af kirkerne i Aalborg
amt, og her nævnes enkelte eksempler fra Hellum og Hindsted herreder. Lindenborg ejede kirkerne i Store Brøndum, Siem, Thorup,
Gjerding og Blenstrup. Buderupholm ejede Skørping og Fræer kirker.
Solbjerg kirke ejedes af præsten i Bælum, Øls kirke ejedes afkøbmand
Sørensen, Hobro. Hørby af sognets beboere, Døstrup afVolstrup, Viv e,
Ove og Valsgård af Ovegård.
For dem, som er interesseret i nærmere oplysninger om dette emne,
kan henvises til "Folkekirkens ejendoms-historie" af P. Severinsen.
Beboernes køb af deres sognekirke.
År 1800 købte beboerne i Hørby, Hindsted herred, deres kirke. Der er
udstedt et skøde, men dette er bortkommet, og det ses ikke, at dette har
været tinglyst. Der er tinglyst en panteobligation den 8. juli 1800 på
kirkens restkøbesum, og af denne fremgår det, at sælgeren er pastor
Thøger Lassen Haugård i Als.
Haugård var født på Kongstedlund 1851. Hans fader var forpagter af
denne gård. Moderen var Margrethe Thøgersdatter Lassen, hun hørte
til den på Aalborgegnen bekendte slægt af disse navne. Faderen var ejer
af Volstrup i tiden 1754 til 61, da han solgte den ved frivillig auktion.
Senere boede han nogle år på sin gård i Døstrup, men døde 75 år gammel i Christiansfeld, hvilket kunne tyde på, at han havde nogen forbindelse med Hernhutterne, hvilket flere på Hobroegnen havde på den tid.
Th. L. Haugård varpræsti Hvornum i tiden 1781 til87, og derefterpræst
og provst i Als til sin død 1831. Han nåede at blive jubellærer, hvilket
vil sige, at han var i embede i over 50 år.
Ved købet af kirken anskaffede køberne sig en bog, som de kaldte
Forenings- og Vedtægtsbog. Dette var den også, forsåvidt som de indførte vedtægterne i denne, og dertil indførtes også nogle anførte mødereferater, men ellers var bogen en regnskabsbog for kirken, og den var i
brug som sådan fra 1800 til1943.
Forøvrigt er samme bog autoriseret i 1830 i henhold til en forordning
som er udstedt 13. november 1829.
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Vedtægterne for medejerskab af kirken var følgende, afskrevet med
samme ordvalg og stavemåde, som er anvendt i bogen.
Forenings- og Vedtægtsbog-imellem,
samtlige Hørbye- Sogns-Beboere, alle Hartkorns-Ejere og Brugere indbegreben, undtagen Niels Schomager og Niels Lund i Tobberup, samt
Husmand Christen Jensen og afgangne Morten Nielsens Stæd i Hørbye, betræffende Hørbye Kirke, den består for Tiendeydende Hartkorn
Ager og Eng 113 Tdr. 2 skp. 3 fdk., som på samtlige Sognets Beboeres
Regning er kiøbt, som et lovlig Skiøde af Dato Juli 1800 beviser, for den
Summa 4000 Rdl., skriver fiire Tusinde Rigsdaler, og endskønt de fleste
beboere i Sognet, som udi Kirken ere lod tagne, e re Fæstere, har vi dog
med hverandre om samme Hørbye Kirkes Kiøb været eenige, betalt på
dette Kiøb pro Quota efter Hartkornet, og oprettet denne bog som Indtægts- og Udgivtsbog med god Villie og Velberaad Hue, været eeninge
med hverandre, at indgaa følgende Forenings-Puncter, som nøiagtig og
u-ryggeligt skal vorde holdt og efterlevet, og til ydermere Stadfæstelse
haver vi underdanigst anmoget Vor Kiære Amtmand høj-velbaarne Hr.
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Kammerherre de Pentz i Aalborg, denne Vor Forenings- og VedtægtsBog med sin Højgunstige Paategning ville ratificere, at det kan staa fast,
hvad som er aftalt og indgaaet, nemlig:

Is te
Til KirkensVærger er af os alle eenstemmig valgte J ens Chritensen Olesen, Søren Nielsen Smed og Mourits Andersen afHørbye, Søren Christensen i Hadals Mølle, Christen Andersen og Christen Nielsen afKirketerp, og naar e en af disse ved døden afgaar, skal e en anden af samtlige
Lods-ejere i Kirken vælges.
2de
For Kirkens Indtægt og Udgivtiden forløbne Tid og til Dato haver benævnte Kirke-Værger aflagt os god Reede og Rigtighed. Nu fra Nyeaar
1801 af anføres Indtægten og Udgivten ordentlig i denne Bog.

3de
Udi Kirken haver efterskrevne Beboere i Sognet, nemlig Christen
Andersen og Christen Nielsen i Kirketerp, Christen Andersen Wie og
Niels Andersen af (Hegedal), Christen Sørensen og Søren Nielsen i
Hostrup, Søren Christensen i Hodahls Mølle, Christen Jensen Vestergaard, Mourits Andersen, Christen Jensen Rousing, Niels Christensen
Tostrup, Jens Christensen Olesen, Thomas Pedersen, Niels Nielsen,
Søren Smed, Christen Pedersen Hvornum, Povel Jensen og Christen
Hansen afHørbye, Christen Christensen, Christen Hansen og As verus
Tømmermand afTobberup, betalt deres Anpart afKiøbesummen i forhold af deres Hartkorn pr. Tønde Hartkorn 35 R dl. l Mk. 12 Sk., som beløber sig til den Summa 2458 Rdl. 2 Mk. For den øvrigedeelaf kirkens
Kiøbe-Summa 1541 Rdl. 4 Mk. er udsted Pante-Obligation, og forrentes
af de Beboere i Sognet, som ikke haver betalt, og for hvilket forbemeldte
Kirke-Værger haver indestaaet, og udstedt benævnte Pante-Obligation
medRegresstil Vedkommende i sin Tiid- hvoraf følger, at enhver, som
haver betalt sin Kirke-Tiende eller andel i Kirken, bliver berettiget til for
sig og arvinger at gøre sig samme, på lovlig Maade, saa nyttig som han
kan. Dog maa den ikke afhændes til nogen uden for Sognet, enten til
Leje eller Eje.
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4de
Dersom een aflnteressenterne i Kirken, Enten Selv-Ejer eller Fæster,
som ikke haver betalt deres Anpart i Kirken, ved Døden afgaae, da skal
den nye Fæster eller efterkommende Ejer udbetale Arvingerne, hvad
den afdøde haver udbetalt paa Kirken. I andet Fald kan den afdødes
Arvinger faa sin Indskudskapital udbetalt af kirkens Casse, og altsaa den
nye Fæster eller Kiøber uden for Kirkens Interessenskab, da Tienden
ingenlunde maa overlades eller afhændes til nogen uden for Sognet eller Kirkens Interessentskab.
5te

Befindes nogen af de Interessenter, som forrenter Pengene for deres
And e el i Kirken og udebliver med Renterne, som p rom te skal betales til
forannævnte Kirke-Værger hvert Aars l. juni, da bliver Kirke-Værgerne
berettiget til at oppebære anden Korn- og Qvæg-Tiende i Steden for den
resterende Rente, og han eller de at være udenKirkens Interessentskab.
Ligeledes og, om han skulle udeblive med sin Andeel af hvad han kan
tilkommer at betale udi Kirkens Reparationer og øvrige Udgivter, af
skatter og videre, da at betale en Mulet til Kirkens Casse af 4 Rdl. Det
samme skal og gielde, ifald nogen begaar Tiende-Svig. Samme Mulet
ifalder og de Interessentere, som haver betalt deres Anpart i Kirken, og
de udebliver med deres Anddel til Kirke-Reparationen, Expencer og
Skatter. Og hvilken ifalden Mulet, i Mangel afBetaling, straxen bliver
ved 4 af Sognemændene, som Kirke-Værgerne udmelder, at udpante.
6te
Dersom nogen Tvistighed enten om Kirkens Reparationer, Tiende eller
anden vedkommende Ting, den kiøbte Kirke eller dens aat·lige Regnskab betræffende, skulle opstaa, da maa ingen Proces derom føres, men
alle Disputer skal afgiøres af 4 af Kirke-Værgerne, og 4 af SogneMændene, som samtlige Sogne-Mændene udnævner af de fornuftigst,
hvilke igien udnævner er Opmand, ifald de ej kan blive eenige, med hvis
Eragtning, eller Decission det skal have forblivende, og samme at være
giældende uden Apell til nogen ret.
Hørbyeden 24. November 1800.
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Paa mine Bønders vegne, som ikke selv har indgaaet udi dette Interessentskab, underskriver S. Sørensen af Hobroe.
Niels Andersen, Christen Andersen Wie, Jens Christensen allegaard
beboere af Hegedal. Christen Andersen, Christen Nielsen begge af
Kirketerp. S.Csen. fra Rodals Mølle, Christen Sørensen, Søren Nielsen
gaard beboere i Hostrup. Olle Jensen, Poel Pedersen, Anders Andersen, Anders Thomassen, Christen Haagensen, N iels Andersen, Christen Christensen, Lauritz Jacobsen, Chresten Pedersen, Asverus
Bach er aBe gaard beboere i Tobberup. h ri ten Peder en Poul Jen. en
Niel
iel en Thoma Sommer Christen Han en, Jens Christen en,
Ni Christensen Mattrits Andersen, Chri ten Jensen Ve tergaard,
Christen Jensen Rousing, Niels Smed, Ander Poulsen Niel.s Thøgersen, Peder Jensens Enke, Anton Sørensen allegaard beboere i Hørbye.
Senere er der indført korte mødereferater i bogen, dette er sket i 1815 1827 - 1831 og 1832.
Hver gang har der været tale om at vælge kirkeværger, istedet for sådanne, som var afgåede af en eller anden årsag. Tillige var der tale om, at
få bekræftet, hvem af sognets nye beboere som var med i kirke interessentskabet, og få dette bekræftet med vedkommendes underskrift.
Dette interessentskab varede i godt 100 år. Loven om tiendeafløsningen
kom i 1903.
I Viborg Stiftsarkiv, i den del som beror i Landsarkivet i Viborg, ligger
redegørelsen for den kommissionsforretning, som i 1907 var nedsat til at
effektuere tiendeafløsningen i Hørby sogn.
Der var tale om at udbedre kirkens øjeblikkelige mangler, fremtidige
større reparationer som kunne forudses og endelig selve kirkens drift.
Kommissionen enedes om, at der skulle henlægges en kapital på i alt
15,000 kr. og denne kapital skulle kunne klare de tre nævnte formål.
Summen skulle så, efter ligning, udredes af sognets beboere, enten kontant eller efter en form for afdragsordning.
Efter dette var kirken selvejende.

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1984-1985.
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Christensen, Grethe m.fl.: 10. klasse- en udvej! Nibe Skole, Nibe Kommune, 1983/84.
Nibe Skole, 1984. 60 sider, ill.
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Nørre Kongerslev
Nt: Kongerslev Idrætsforening ifortid og nutid. En idrætsforenings historie i ord og billeder 1934-1984. 1984. 24 sider, i11.
Overlade
Christensen, Niels: Et forsøgs- og udviklingsarbejde om indskoling på Overlade Skole i
skoleåret 1983/84. Løgstør Kommune. Overlade Skole, 1984. 59 sider. (Overladeprojektet, 1).
Overlade Skole, centralskole i 25 å t: 1959-2/9-1984. 1984. 42 sider, iil.
Rold
Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jacobsen (Dam borg), husmand og træskomand
i Rold, født ca. 1774. Anearkivet, 1983. 275 sider+ 31 tavler.
Sejljlod
H) a lager, Anne-Mette mjl.:Sejltlod Kommune. Erhvervschefens arbejdsform. (AMH:
Nogle spændende- . 1983, s. 6-9).
Nielsen, Jens N.: Iron age settlement and cemetary at Sejlflod in Himmerland, North
Jutland. Excavations 1973-1980. (JournaL ofDanish Archaeology, 1982, s. 105-117).
Stenild
Folkfortæ!let: Nørager/Boldrup Museumsforeneing, 1978179- . Årg. 1- . (Årbog).
Støvring
Harder, Jan Bak: Støvring. Fra bondelandsby til stationsby og landevejs by. Eget forlag, 1984. 91 sider, ill.
Vebbestrup
Slægten Rytter fra Vebbestrup. Ejer af gården Sommerlyst i V ebbestrup By og Sogn,
sognefoged Anders Nielsen, kaldet Rytter, født i Stenstrup i Rostrup Sogn, død 1859 i
Vebbestrup, og hustru Anne Kirstine Jensdatter, født 1807 i Bøstrup i Ørslevkloster
Sogn, død 1873 i Vebbestrup,- deres efterkommere og forfædre. Slægtsarkivet, 1984.
414 sider, il!. + 4 slægtstavler.
Vårst
VB Bladet, jubilæumsnummer 1984. 1984. 26 sider, ill.
Øls
Hedeselskabet. Hydrometriske Undersøgelser: Synkronmålinger Onsild Å. 1984.
12 sider + 7 bilag.
Øster Hornum
Aalborg Universitetscentet: Landinspektørstudiet. Gruppe 17: Godthåb-hvad nu? Projektperiode l. sept. 82-1. febr. 83. 1983. 41 spalter, ill. + 7 kort.
A a by
Mogensen, Anders: Blade afBirkelse Idrætsforenings dagbog. Samlet i anledning af 50års jubilæet den 10/2-1984. Birkelse Idrætsforening, 1984. 40 sider, ill.
Aalborg
Barn af Aalborg. Erindringer fra barneårene af kendte aalborgensere. Lions Club,
1984. Bind 2 (176 sider), ill.
Bigum, Cht:: Aalborg By. Genudgivet. Thorgaard, 1984. 114 sider, ill. + 28 tavler.
(Danske byer og Deres Mænd, 3). (ORG.: 1915).
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Biografen 1934-1984. 1984. 8 sider, ill.
Boligselskabet Lejerbo: Lejerbo 1944-1984. 1984. (S. 119-126: Aalborg).
Borbe1g, Lars: Det røde øre går i luften. Munksgaard, 1984.163 sider, il l. (Bison). (2. del
af børneroman fra Aalborg).
Brøchnerlensen, Annette& Karin Mandrup Kristensen: Ungdommen og bibliotekerne,
Danmarks Biblioteksskole, Aalborg Afdelingen, 1985.98 sider. (Skildring af3 forskellige 9. klasser i Aalborg Kommune og elevernes forhold til biblioteker).
Clement Sørensen, P.: Aalborg Bypost. (PCS: Katalog over dansk bypost. 1984,
s. 77- 96).
Danielsen, Mogens : Fra herskabsvilla til gilde borg. Historien om et hus og dets brug
gennem årene. Aalborg. l. Set. Georgs Gilde, 1985. 68 sider, il!.
Edvars, Lene og Karin Lund: EDB-forsøget på NJL- muligheder og mangler. Eget forlag, 1985. 26 sider+ bilag.
Eigenbroth, N. A.: Mindelunden i Aalborg. Christian den Fjerdes La ug, 1985. 8 sider,
ill.
Foged, Harly: Aalborg Historier. Værtshus vid og vitser. Bogan (DBK), 1984. 127 sider,
ill. (-med fabelagtig lille lokalkolorit!).
Frische, Torben og Carl Ole Storm: Zoologisk Have 50 år på Bejsebakken. 1985. 64 sider, ili.
Gade, A. C. og J. H Rinde/: Akustik i danske koncertsale. Danmarks Tekniske Højskole. Laboratoriet for Akustik, 1984. 224 sider, ill. (Publikation, 22).
Glimtfra modstandskampen i Aalborg 1940-45. Red.: Vagn Rasmussen. Skoletjenesten
ved Aalborg Kommune, 1985. 126 sider, ill.
Hellum, Asbjørn: Aalborg og Nørresundby Snedkerlaug. Blade aflaugets og håndværkets historie. Aalborg og Nørresundby Snedkerlaug, 1985. 132 sider, il!.
Horn Rasmussen, Ole: 800 unge forsvundet ud af systemet i Aalborg ("Unge i Gang") .
(I Gang, 1985: 2, s. 10-11). (Om Aalborg Kommunes mange unge arbejdsløse).
Hu/tengren, Eva W.: Psykiske belastninger i daginstitutionerne. Undersøgelse af
arbejdsmiljøet i daginstitutioner i Aalborg Kommune. Aalborg Universitetscenter.
Instituttet for Uddannelse og Socialisering. 1983. l05 sider. (Gløder, 1983: 5).
l.F. Posten 40 å1: 23.6.1944-23.6.1984. Idrætsforeningen Posten, 1984. 44 sider, ill.
Krabbe, Poul: Andelsboligforeningen Himmerland 1944-1984. 1984. 48 sider, ill.
Kruuse-Andersen, lø1gen: Aalborg Grundejerforening 1885-1985. 1985.
Lund Pedersen, Dorte: HK Aalborg, Kræv lige løn for lige arbejde. In t. med Svend Erik
Lang m.fl. (LO Bladet, 1984: 20, s. 13).
Nielsen, Henning: Overvejelser i en stor kommune med både store og små skoler.
(Folkeskolen og det faldende elevtal. 1982, s. 17-31).
Nielsen, Henrik og Allan Christensen: Vesterbro-et gennembrud. Selskabet for Aalborgs Historie, 1984. 156 sider, ill. (Aalborg-Bogen, 1983/84).
Nielsen, Jørgen og PerNyeng: BF i skyggen af overenskomstindgrebet (l n t. med Lillian
Clemmensen (BAU), Nanna Skovrup (AUB) og Solveig Sønderstrup (NJL). (Bibliotek 70, 1985: 11, s. 336-339).
Nogle legale avisforsider og illegale biadeji-a 1939-45. Red.: Vagn Rasmussen. Skoletjenesten ved Aalborg Kommune, 1985. 177 sider, ill.
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Nordjyllands Amtsråd. Udvalgetfor Teknik og Miljø: Godkendelse afvandforsyningsplan for Aalborg Kommune. Påbud om samarbejde om vandforsyningen i Aalborg
Kommune. 1985. 18 sider + kort.
Nyeng, Per: Støtten- BAU's fæste i Aalborg. (Bibliotek 70, 1985: 11, s. 324-325).
Oldenburg, Henrik: Jacob Paludan. Historien om et venskab. Gyldendal, 1984. 348
sider + 16 tavler.
Olesen, Svend B.: Vi byggede Aalborg større. Aalborg Tømrermesterforeningi Aalborg Murermesterforening 1885-27. april1985. 1985. 32 sider, ill.
Raunholdt, Lars og ArneRahbek: Sportens etablering og gerrembrud i Aalborg i perioden 1870-1914. Aalborg Universitetscenter, 1985. 353 sider, ill. (Speciale på historieoverbygningen).
De smithske AIS: Jubilæumsskrift. 150 A/S De smithske 1834-1984. 1984.
Socialdemokratiet, Aalborg Vest, Aalborg Centrum. 70 års stiftelsesdag. 1985. 16 sider,
il!.
Teatre i Aalborg. Aalborg Tekniske Skole, 1984. 34 sider, ill.
Telefonbogfor Gug. Den blå. 1985-86. Aalborg FDF/FPF, 1985. 46 sider.
Undersøgelse afarbejdsmiljøet i daginstitutioner i Aalborg Kommune. Undersøgelsen er
foretaget i perioden l. januar-l. oktober 1983. 1983.
Ungdomscentret i Aalborg: Stofmisbrug-behandling og ideer. 1984. 24 sider.
Vejgaard Plejehjem. 198?. 16 sider, ill.
Vestbyen. 1984 nr. l. (Eneste udkomne nummer).
Witt, Torben: Da Aalborg blev industriby. Fiskeri- og søfartsmuseet Esbjerg, 1985. 32
sider, ill. (Bygd, 1985:1). (Bygger på: TW: Aalborg og fabrikkerne. 1980).
Vuggestueforældre i Aalborg: Foreløbig rapport fra vuggestueundersøgelsen 1984.
1984. 31 sider.
AabJubi avis 1885-1985. Red.: Kaj Højbjerre. 1985. 31 sider, ill.
Aalborg Gymnastikforening 1884-1984. 1984. 52 sider, ill.
Aalborg Kajakklub 1934-1984. Et lille skrift om klubbens virke i 50 år. 1984.
Aalborg Kommune: Rådhuset, Gl. Torv. 198? 8 sider, ill. (Brochure).
Aalborg Musikskole: 40 års jubilæumsskrift. 1983.
Aalbotg Politi Orkester 1935-1985. 1985. 48 sider, ill.
Aa/bo1g Seminarium 1960-1985. Aalborg Seminariums 25 årsjubilæum. Red.: B. B. Lillelund. 1985. Bind 1-2 (36 + 76 sider), ill.
Aalborg Skolefotvaltning: Ung ABZ i Aalborg 1984-85. 2. udg. 1985. 47 sider, ill.
Aalbotg Tekniske Skole. Graf, D: Børn. 1984. 31 sider, ill.
Års
Jensen, Rud.: Års Husmandskreds 1910-20. april 1985. 1985. 14 sider.
Vesthimmerlands Bage/aug. 1983.
Vesthimmerlands Gymnasium 1960-85. Red.: Knud Dybdahl m.fl. 1985. 72 sider, ill.
Års Husmodetforening 1933-1983. 1983.
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Aalborg. Kommunale publikationer:
l. Magistrat :
Områdestatistikfor Aalborg maj 1984. Statistik Kontor, 1984. 81 sider+ l kort.
2. Magistrat: Teknisk Forvaltning:
Gade- og vejnavne. Apr. 1985. 1985.
Landsbyer i Aalborg Kommune. Bidrag til kommuneplanen 1983. 41 sider, ill.
Olesen, Svend B.: Aalborg Bys kirkegårde. Aalborg Kommunes Park- og Kirkegårdsforvaltning, 1984. 67 sider, il! + 3 kort.
Stik01t. 2. udgave. 1985. (Falset brochure) .
3. Magistrat : Social- og SundhedsfOivaltning:
Arbejdstilsynet B UPLIPA1FILOK og Sikkerh eds- og Sundhedstjenesten's undersøgelse
af arbejdsmiljøet i daginstitutioner i Aalborg Kommune. Af Anne Marie Sørensen
m.fl. Aalborg Kommune. Sikkerheds- og Sundhedstjenesten, 1983. 47 sider, il!.
Christensen, Eisenhardt m.fl.: Sociale hjælpeforanstaltninger. Et arbejdshæfte for 8.10. skoleår. 1983. 32 sider, ill.
En røst fra Øst. Årsskrift. 1983- . Årg. 1- .
Trekanten . Aalborg Kommunes Familie- og Aktivitetscenter Aalborg Øst. 1983 .
4. Magistrat: Undelvisning og Kultur:
Forsøgsarbejde på mellemtrinet Filstedvejens Skole 1983. 1983.
Grindsted Skole 1734-1984. 250 års jubilæum. Ved B. Echers. 1984. 25 sider, il!+ l
kort.
Lektieunde/visning i forsøgs- og udviklingsarbejde 1983-84. 1984.
Lektieundervisning. Specialundervisning på klinik uden for normal skoletid med
særligt henblik på lektielæsning. Af Peder Lindegaard m.fl. 1985. 48 sider, il!.
Misbrug. Spiritus, narkotika. Et arbejdshæfte for 8.-10. skoleår. Aalborg Kommunes
Skoleforvaltning/ Aalborg Kriminalpoliti, 1983. 18 sider, il l. (Kriminalitet og
Samfund, 2).
1958-1983 25 Kærbyskolen 1983. 1983.
Obligatorisk datalære på 6. klassetrin 1983-84. Gug Skole, Gistrup Skole. 1984.
58 sider, ill.
Schøneberg, Linda: Alternativ undervisning 5.-6. klasse. Gistrup Skole, 1984.
53 sider.
De små skoler? l Holdninger, synspunkter. Rapport nr. 2 om den ikke årgangsdelte,
ikke lektionsdelte fagintegrerede skole. Nørholm og Vaarst Skoler, Aalborg Kommune 1983-84. Red.: Conrad Andreasen m.fl. 1984. 80 sider, ill.
Tvæifagligt samarbejde i dansk, orientering og regningimatematik på 3.-4. klassetrin,
Gistrup Skole 1981182. 1982.
Vejgaard Vestre Skole 1884-1984. Red.: Poul Mølgaard m.fl. 1984. 55 sider, ill.
5. Magistrat: Forsyningsvirksomheden:
Regulativ A for Aalborg Kommunes dagrenovation/industriaffald. 1985. lO sider.
Regulativ B. vedr. fast risikobetonet og særligt uhygiejnisk affald. 1985. 7 sider.
Vandforsyningsplan august 1983, forslag. 1983.
Varmeforsyningsplan. 1984-85. Bind 7-9.
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Aalborg Universitetscenter:
Adolphsen, Jes: I satte os i jeres baner. Interviews med 19 vigtige personer i AU C's
historie. Aalborg Universitetsforlag, 1984. 101 sider, il!.
Clausen, Allan: Kampen for et nordjysk universitet. Aalborg Universitetsforlag, 1984.
140 sider, il!.
Kvindeforskningsprogram AUC 1984. Af Rikke Andersen m.fl. Udg. af Aalborg
Universitetscenter. Aalborg Universitetsforlag, 1984. 50 sider, ill. (Serie om Kvindeforskning, 19).
Kære Bertel. En bog om universiteter og planlægning. Red.: Jes Adolphsen m.fl.
Aalborg Universitetsforlag 1985. 113 sider, il!.
Udforskning. Perspektiver på forskningen ved Aalborg Universitetscenter 1974-1984.
Red.: Hans Siggaard Jensen m.fl. Aalborg Universitetsforlag, 1984. 178 sider, ill.
Walther, Bjarne: EDB-grafik på AUD. Aalborg Universitetsdatacenter (Centerboghandelen), 1983. 36 sider, ill. (Publikation/ AUD, 47).
Østeraas, Niels: En pressionsgruppe med succes. Historien om N ordjyllandsudvalget
for Højere Læreanstalter. Aalborg Universitetsforlag, 1984. 132 sider, il!.

Meddelelser fra styrelse og redaktion.
1985 afholdtes som tidligere 2 udflugter. På den store sommertur- vi kaldte den "Rundt
om Hjarbæk Fjord" - søndag 9. juni kørte vi først til Testrup Kirke, hvor viceskoleinspektør Gunnar Rebstrup gennemgik kirken, og vi beså på kirkegården de ni store ensartede gravsten fra 1700-tallet over medlemmer af slægten Testrup, bl.a. stenen over herredsfoged og godsejer Christen Sørensen Testrup (+ 1761), forfatteren til Rinds Herreds
Krønike, som blev indgående omtalt. Herfra gik turen til den pragtfulde herregård Lynderupgård, der i det fine sommervejrtog sig pragtfuldt ud med sit smukke bindingsværk.
Efter frokosten på Mønsted Kro fortsatte man til kalkminerne i Mønsted, som Anker
Buch viste frem. Efter eftermiddagskaffe på Hjarbæk Kro besøgte vi Vorde Kirke og var
inde på Vordegaard med Rasmus Christiansens herlige billeder aflandbrugsforholdene
fra l. verdenskrig og hørte om de aktuelle problemer vedrørende Hjarbæk Fjord. På
vejen hjem nord om fjorden var vi inde i Foulum Kirke og fik her indtryk af en rigtig
gammel uændret jysk granitkirke.
Den lille sommertur fandt sted lørdag 14. september. Vi begyndte med at køre til Fyrkat,
hvor konsulent F. Bek-Pedersen gennemgik det imponerende anlæg og det nyligt indviede Fyrkat-hus. Efter kaffen og generalforsamlingens fortsattes til Ravnkilde Kirke,
hvor det var planlagt, at lederen af restaureringsarbejdet, arkitekt Poul Brøgger, skulle
have vist os den frådstenskirke, der i fjor under arbejdet blev konstateret under den nuværende kirke. Han var desværre forhindret, men det lykkedes os dog, trods øsende
regn, at få indtryk af det fine arbejde, der er gjort for at få klarlagt den gamle kirke og dens
fortid.
På generalforsamlingen, der afholdtes på Fyrkat med konsulent J. Jeppesen J ens en som
dirigent, aflagde formanden, rektor Kaj Løber, beretning om det forløbne år, og regnskabet blev forelagt. Begge dele godkendtes enstemmigt. Det vedtoges at bibeholde
kontingentet- 80 kr.- dog med tillæg af porto ved udsendelsen af årbogen. Ved valgene
genvalgtes sparekassedirektør Bugge Vegger og museumsdirektør Torben Witt, og
museumsinspektør Gudrun Gormsen, Hobro, nyvalgtes i stedet for konsulent F. BekPedersen, der ikke ønskede at modtage genvalg. Formanden rettede en varm tak til BekPedersen for hans mangeårige 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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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,
konsulent F. Bek-Pedersen, 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 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.
Museumsinspektør Gudrun Gormsen, Hobro.
Fru A. Møller Knudsen, Aalborg.
Amtskontorchef Carl Aage Larsen, Nørresundby.
Fru Valborg Larsen, Sulsted, Vestbjerg.
Oberstløjtnant J. E. Nielsen, Nørresundby.
Seminarielektor Karl Nielsen, Ranuro
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. Trandersvej 69, 9000 Aalborg, tlf. 12 59 72.
Gunnar Rebstrup, Birke Alle 8, 9200 Aalborg SV, tlf. 18. 14 76.
S. Bugge Vegger, Gunderupvej 116, 9640 Farsø, tlf. 63 62 Ol,
postgirokonto 3 04 57 30.

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 fra staten,
kommuner, institutioner, banker og sparekasser. For den interesse, der herved vises vort
arbejde, bringer vi en hjertelig tak.

Kaj Løbe1:

Sammendrag af regnskabet
1111984- 311121984
Tilskud
Tilskud
Tilskud
Tilskud

fra
fra
fra
fra

INDTÆGTER:
Tipsmidler (D. Hist. Fællesforening) . . . . . .. . . ... . ... .. 6.460,00
Amt og Kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... 10.800,00
pengeinstitutter m.v. ... . . . . . . . . . ... .. . . . . ... .. ...... .... .. 3.000,00
fonde, legater, private . . . . . . . . .... .. . . .... . .. . . . . . ... .. . .. 7.450,00 27.710,00

Medlemskontingent .............................................. .. .... ... .. .. ...... .. 71.840,00
Entre-indtægter ved udflugterne ........... .. ........ .. ................. ..... ... ... . 4.626,00
Salg af årbøger (ældre årgange) ........ .............. ............... ... ....... .... .. 2.725,00
Indvundne renter af girokonto og sparekassekonto ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .... ..
254,00
107.155,00
Kassebeholdning ved årets begyndelse . . . .. . .. . . . .. . .... ... . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. 26.375,00
133.530,00
UDGIFTER:
Udgivelse af årbogen, trykkeriudgifter . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . . . . . .. .. 77.843,00
Porto ved udsendelse af årbog m.v. ........... ... .. .. ... .. .. ...... .. . 11.005,00
Kontorartikler m.v. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .... .... . ...
1.516 90.364,00
Leje af turistbusser ved udflugterne ................ .............. ............... . .
Kontingent, Sam v. Lokalhistoriske Foreninger (2 år) ......... ..... .......... ..
Andel i udgifter ved foredragsrække i samarbejde med flere foreninger .. .
Indkøb af Historisk Samfunds årbøger, ældre årgange .................... .. ..

3.904,00
4.051,00
3.600,00
2.425,00
104.344,00
29.186,00

Kassebeholdning ved årets slutning

133.530,00
Farsø, Januar 1985
S. Bugge Vegger/kasserer

Undertegnede revisorer har d.d. revideret regnskabet for tiden 1/11984-31112 1984 og
gennemgået bilagene samt kontoudtog for indtægter og udgifter samt konstateret at
saldo for postgirokonto og sparekassekonto stemmer overens med regnskabet.
Aalborg, den 10. september 1985
Arne Pedersen
K. Madsen
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Status pr. 311121984
AKTIVER:
Lager af ældre årbøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 25.000,00
Kontingentrestancer (årbog 1984 udsendt 19/12-84) .. ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 80.000,00
Kassebeholdning, ultimo december ................. .. .. .... ........... .. .. ... .... 29.185,00
134.186,00
PASSIVER:
Gæld til bogtrykker (vedr. nyeste årbog) .. .. .. .. .. ..... . .... .... .. .. .. .. .. ........ 79.850,00
Balance (formue) . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. ... . .... .. .. ...... . ... . . .. .... . .. . 54.336,00
134.186,00

INDHOLD
Omkring Aalborg Østerport. Af J. Jeppesen Jensen.......... .. ...... ........
Statsskriverne i Danmark 1542-1572. Af Karl Nielsen ...... .... .. ...........
Mester Willem på Bispensgade. Af J. E. Nielsen .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... . . .. .
Hørby K irke. Af F. Bek-Pedersen . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . ... . .... . . .
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