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Landlige tekstiler fra Himmerland 
og Kjær Herred 
fra midten af 1700-årene til midten af 1800-årene 

Af Gitte Nødskov 

Hensigten med denne artikel er at vise nogle af de landlige tekstiler, der 
er bevaret i Himmerland og Kjær Herred, og følge dem gennem de 
skiftende modepåvirkninger fra aristokrati og borgerskab fra midten af 
1700-årene til midten af 1800-årene. 

Interessen for de landlige tekstiler skyldes, at det er dem, man normalt 
forbinder med ordet folkedragt. Slår man ordet op i "ORDBOG OVER 
DET DANSKE SPROG", står der: "Dragt, som er karakteristisk for 
landalmuen (hos en bestemt nation eller en bestemt provins)". Begrebet 
er i teorien ikke tidsbegrænset. Det går tilbage i tid, så længe der har 
eksisteret en landalmue. I praksis vil det dog ikke være muligt at gå 
længere tilbage end til sidste halvdel af 1700-årene, da materialet før den 
tid er så spinkelt, at det ikke er muligt at danne sig et troværdigt billede 
af landalmuens beklædning. 

I sidste halvdel af 1800-årene er den landlige klædedragt kraftigt mo
depåvirket, men for kvindernes vedkommende kan man stadig tale om 
landligt præg, så længe de bærer de egnsprægede hovedtøjer. 

I Himmerland og Kjær Herred er der enkelte dragtdele, der kan gå 
tilbage til midten af 1700-årene. Når jeg har valgt at slutte ved midten af 
1800-årene, skyldes det først og fremmest materialets art. For kvinder
nes vedkommende ville man også efter denne periode kunne se ældre 
kvinder med egnens karakteristiske hovedtøj. 

Hovedparten af de bevarede dragtdele fra området findes på de lokale 
museers magasiner i Aalborg, Hobro, Hadsund, Als og Aars. Der er dog 
også meget fra dette område på Nationalmuseet og Købstadmuseet "Den 
Gamle By" i Århus. Endvidere findes en del i privat eje. Antallet af 
bevarede dragtdele vil jeg, med den usikkerhed der er vedrørende antal
let af privatejede ting, anslå til at være omkring 600 stk. 

Hver eneste genstand rummer en gåde: 

-Hvem (hvor mange) har brugt den ? 
-Hvilke andre dragtdele har det været brugt sammen med ? 
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- Til hvilke lejligheder har de været brugt ? 
- I hvilken tidsperiode er det brugt ? 
-Hvor har man fået stoffet fra ? 
- Hvem har syet det ? 

Lad os prøve at se på, hvilke kilder der kan belyse nogle af disse 
spørgsmål. 

Brugerne 
Hvad angår det første spørgsmål, kan det kun besvares i meget få tilfæl
de. Selv om giveren har opgivet, hvem tøjet har tilhørt, er det ofte 
usikkert om vedkommende selv har brugt det eller blot arvet det. I 
bedste fald ved man, hvilken landsby eller sogn, tøjet stammer fra . Un
dersøger man skifter fra perioden, vil man erfare, at tøj var værdigen
stande, der enten gik i arv til børnene eller blev solgt på auktion, hvor 
det blev opkøbt af egnens beboere. Det var ingen skam at gå i brugt tøj. 
Den velhavende bonde Christen Andersen (se side 43) købte f.eks . i 1796 
afdøde J ens Sørensens bedste kiol for 3 Rd l O Sk. 

Brug og sammensætning af dragtdelene 
Størsteparten af de oplysninger, der findes om dragtdelenes brug og 
sammensætning kommer fra ældre mennesker, der husker tilbage til 
ungdommen eller måske barndommen, hvor forældre eller bedsteforæl
dre gik klædt efter gammel dragtskik. Disse beretninger er nødvendigvis 
præget af de ting, der har sat sig fast i hukommelsen- meget er glemt, og 
intervieweren kan med sine spørgsmållede den spurgte frem til de øn
skede svar. Mange af disse beretninger stammer fra slutningen af 1800-
årene og begyndelsen af dette århundrede og er prægede af tidens roman
tiske holdning til "nationaldragter", som de blev kaldt. 

Skal man finde noget mere nuanceret og med større kildeværdi, må 
man søge beretninger, der er skrevet af personer, der har levet i bonde
samfundet, og som har skrevet deres beretninger, mens tøjet var i brug. 

Dem er der ikke mange af, men jeg vil her nævne to personer, som 
opfylder de nævnte krav. 

Den ene er provst CASPAR SCHADE, der i sit "Idioticon" fra 18071 
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har beskrevet morsingboernes dialekt, skikke og klædedragt. Han sup
plerer i 1811 med "Beskrivelse af øen Mors". 

Schade har levet tæt på morsingboerne, selv om han via sit embede 
tilhørte en anden stand. Han har haft god sans for detaljer, og hans 
kendskab til sognebørnenes liv og færden er mere indgående, end den 
man møder hos diverse skribenter fra de højere sociale lag, som i deres 
rejsebeskrivelser fortæller om indtryk fra forskellige steder af landet. 
Disse beror på korte ophold undervejs hos personer af stand, og hvor 
kontakten med menigmand har været minimal. Det må være lidt tilfæl
digt, hvad de har set og oplevet. 

Den anden person, jeg vil omtale, er ESKEL SØRENSEN2, der med sit 
efterladte håndskrift fra 1815 "OM KLÆDEDRAGTEN"3 har givet et 
værdifuldt indblik i landbefolkningens måde at klæde sig på til hverdag 
og fest i perioden 1785-1815. 

Eskel Sørensen blev født i 1771 på gården Gelbjerg i Balslev sogn, 
Vends herred på det nordvestlige Fyn. Hans far var selvejerbonden Sø
ren Steeqsen. Eskel var et svageligt barn, og som ganske ung styrtede han 
med en hest og beskadigede ryggen, så han i lO år måtte bruge krykker. 
Landbruget var derfor ikke noget for ham, så efter skolegangen kom han 
i 1796 i lære som landmåler - en vigtig bestilling i de år, hvor de store 
udskiftninger fandt sted. Det blev dog ikke nogen succes, og han endte 
som huslærer. Hans helbred var fortsat dårligt, og fra 1812 fik han fast 
ophold i hjemmet. Faderen, der var meget velhavende, sørgede i sit 
testamente for, at Eskel kunne leve uden økonomiske bekymringer i 
hjemmet resten af sit liv, selv om broderen overtog gården. Her har han 
kunnet gøre det han helst ville, nemlig skrive. 

Han har efterladt et væld af håndskrevne bøger om skik og sæder hos 
bønderne. Blandt dem er en om klædedragten, som beskrives meget 
detaljeret, og den er værdifuld, bl.a. fordi den forklarer betydningen af 
mange ord, som man også støder på andre steder i landet. 

Sammenligner man oplysningerne med Schades, er der stor overens
stemmelse i brugen af tøjet, så det er sandsynligt, at dette er generelt for 
den tid, i hvert fald på Fyn og i Jylland. 

Ser man på Eskel Sørensens detaljerede beskrivelser af de enkelte 
dragtdele, kan man nikke genkendende, når man ser på de bevarede 
dragtdele fra Himmerland og Kjær Herred. En del af beskrivelserne er 
gengivet i billedafsnittet i forbindelse med teksten til de enkelte billeder. 

På et punkt afviger beskrivelserne, og det er når det gælder kvindernes 
hovedtøjer. Her er der tale om store forskelle fra Fyn til Jylland. Dette 
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gælder i mindre grad Schades beretning. De jyske hovedtøjer fra om
kring 1800 minder meget om hinanden, det er i første halvdel af 1800-
årene de store forskelle opstår fra egn til egn i Jylland. 

Det vil blive for omfattende at komme ind på alle enkelthederne i de to 
beretninger, så jeg vil nøjes med en kort sammenfatning. 

For kvindernes vedkommende har hverdagstøjet bestået af særk, nat
trøje, snøreliv, et eller flere skørter, tørklæde, forklæde, træsko og evt. 
strømper. 

Den strikkede nattrøje har også været brugt om sommeren. Det var 
derimod ikke altid, man havde snøreliv på til daglig. Man kunne nøjes 
med et tørklæde over den strikkede trøje. 

Til malke- og markarbejde brugtes et hørlærredsforklæde. 
Tøjerne var fortrinsvis hjemmegjorte hør-, hvergarns- og vadmelstø

Jer. 
Til søndagsbrug kunne anvendes samme påklædning, blot af finere og 

nyere tøjer. Man kunne også bruge skørt og trøje, der blev anset for det 
fineste. 

Hvergarnskjoler nævnes 1811 af Schade. 
Fodtøjet var tøfler eller sko med sølv- eller metalspænder. 
Stadstøjet blev først og fremmest brugt til de store fester, hvor bryl

luppet var den vigtigste. Her var de kvindelige gæster på førstedagen 
iført trøje og skørt af tidens~eftertragtede købetøjer, og havde man ikke 
det, blev man ifølge Eskel Sørensen ikke regnet for noget. På andenda
gen kunne man have trøje og skørt af hvergarn. 

Forklæde og tørklæde til stadstøjet var af hvidt, tyndt kramlærred, og 
tørklæderne kunne have kniplinger om og et udsyet blomstermotiv i 
hjørnerne (tambureret?). 

Silke- og kattunstørklæder brugtes også. 
I stedet for forklæde kunne man bruge livbånd. (Schade) 
Fodtøjet var sko med sølv- eller metalspænder. 
Til kirkelige højtider anvendtes den sorte kjole eller trøje og skørt. 

Den brugtes også som brudekjole, når man gik til alters, og når man 
havde sorg. Tilbehøret varierede efter anledningen. 

Overtøjet bestod i en kåbe, over hovedtøjet havde man en kyse, og til 
at varme hænderne om vinteren havde man handsker og muffe. 

I 1780'erne bestod mændenes stadstøj af kiol, kofte (også kaldt trøje), 
trøje (også kaldt undertrøje), brystdug og knæbukser. Mørkeblå klæde 
var det foretrukne til kiol, kofte og bukser, mens trøje og brystdug gerne 
skulle være af tidens købetøjer. Fodtøjet var støvler eller sko med metal-
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spænder. Hatten var fladpuldet og med bred skygge, som kunne hejses 
op på forskellige måder. Om sommeren kunne man udelade koften. 

Daglig- og søndagstøjet bestod af kofte, trøje og brystdug. Materialer
ne var fortrinsvis skind og hjemmegjorte tøjer. Til hverdag brugtes 
træsko. 

Hatten har været brugt både til hverdag og fest. En gammel hat var 
behagelig at have på som skygge for solen under arbejdet. Man brugte 
også røde eller brogede, strikkede huer samt hatteslag. 

Mod slutningen af århundredet blev den korte vest moderne og i 1807 
skrev Schade, at kun gamle mænd gik med brystdug. Den højpuldede 
hat dukkede også op på det tidspunkt, samt hvide bomuldshuer. 

De mange lag tøj forsvandt gradvist. Schade nævner til stadstøjet kun 
kiol, vest og bukser, en højpuldet hat med fløjlsbånd og sølvspænde 
samt en sølvknappet stok. Vesten var af købetøj - gerne silke. I denne 
påklædning lignede han efter Schades mening en pyntelig håndværker
svend fra købstaden. Sådan var også brudgomsdragten. 

Næstfinest var rejsekialen (også kaldet frakke), vest og bukser, og som 
dagligtøj nævnes kofte, vest og bukser. 

Til fin brug har man haft en skjorte af hørlærred under brystdugen 
eller vesten, mens man til daglig brug brugte blårlærredsskjorter, strik
ket nattrøje eller en trøje af vadmel, undertiden med strikkede ærmer. 

Kilder til bestemmelse af tøjets alder 
Modejournaler og portrætmalerier 
Stofprøvesamlinger 
Skifter 
Slægtsbøger 

M odejournaler og portrætmalerier 

Når det drejer sig om, i hvilken periode tøjet har været brugt, er der 
heldigvis mange kilder, der kan hjælpe os på vej. Udgangspunktet er 
tøjets snit, som kan sammenlignes med de modetegninger, portrætmale
rier o.l., der findes fra perioden. Det kim give et tip om, hvor i perioden 
vi skal hen. Der vil dog altid være en vis usikkerhed, for moden er ikke 
slået lige hurtigt igennem alle steder på landet, men man kan fastslå, at 
tøjet højest kan være så og så gammelt ud fra de nævnte stiltræk. En ting, 
der yderligere komplicerer bedømmelsen, er, at det landlige tøj ikke 
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følger moden slavisk, men tillemper sig, således at to modesnit kan være 
blandet eller opstået, fordi tøjet er syet om. Her må man først ved at 
studere sømmene vurdere, om det sidste er tilfældet, hvis ikke, så må det 
være det yngste stiltræk, der er udslagsgivende for tidsbestemmelsen. 

Stofprøvesamlinger 

Næste punkt er tidsbestemmelse af materialerne. 
Her er de sidste års udgivelser af bøger om stofprøvesamlinger en 

værdifuld kilde. Jeg tænker især på Ingeborg Cock-Clausens "Tekstil
prøver fra danske arkiver og museer, 1750- 1975", som er en registrant 
over de stofprøvesamlinger, der findes bevaret i Danmark. Den om
handler eksempelvis en del af Toldvæsenets stemplingsprotokoller, hvor 
stofprøver er indsat sammen med betegnelsen på stoffet, oplysning om 
hvor varen er fremstillet samt angivelse af det år, varen er indført. Der er 
ligeledes en del prøver, som er indsendt til bedømmelse og eventuel 
præmiering hos Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Disse 
prøver fortæller noget om kvalitet, mønstre og farver i de beklædnings
stoffer, der blev fremstillet på landet på det givne tidspunkt. 

Ved hjælp af bogens illustrationer eller ved at gå til kilden, er der god 
mulighed for at finde ud af, hvornår det stof, der er brugt til den pågæl
dende dragtdel, har været på mode. 

Antallet af bevarede prøver fra 1700-tallet er ikke så stort i Danmark, 
derfor var det en lykke, da N ordiska Museet i Stockholm i 1990 udgav 
"1700-tals Textil". Bogen, der er rigt illustreret med farvebilleder, er en 
gennemgang af den enestående tekstilprøvesamling, som Anders Berch 
(1711-177 4) samlede til undervisnings brug. Han var professor i økonomi 
ved universitet i Uppsala, den første med den ansættelse, og hans hoved
opgave var at forbedre svensk handel og industri. Bogen viser et rigt 
udbud af 1700-tals stoffer, hvor vi kan nikke genkendende til en del. Det 
gælder f.eks. camelot, kalmank, ulddamask, flor, netteldug, everlasting, 
barkan og taboret. Der er desuden en del franske stofbetegnelser, som 
man undertiden støder på i skifter. 

Hovedparten af de trykte stoffer blev importeret fra England. En god 
hjælp til tidsbestemmelse af disse stoffer er bogen: "British Textile De
sign in the Victoria and Albert Museum", Vol. II: Rococo to Victorian 
(1750-1850). Udgivet 1980. 

Af hjemlig litteratur kan nævnes en artikel af Ingeborg Cock-Clausen i 
Arv og eje, 1973: "Foreløbige erfaringer ved bestemmelse af trykte tek
stiler". 
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Disse kilder giver et godt overblik over den modernæssige udvikling i 
stofkvaliteter, mønstre og farver, så selv om man ikke kan finde et stof 
gengivet nøjagtigt magen til, vil man med rimelig sikkerhed kunne fastslå 
tidsperioden. 

En tredie ting, der siger noget om tøjets alder, er de anvendte sytek
nikker, som det nok vil føre for vidt at komme ind på her. Sammenhol
der man oplysningerne om snit, materiale og syteknik, er det muligt at 
give et kvalificeret bud på fremstillingstidspunktet. 

Skifter 

Skifteprotokoller kan også give oplysninger om, hvad folk havde af tøj. 
Skifter fra 1700-årene og begyndelsen af 1800-årene er normalt ret detal
jerede og fortæller om dragtdelenes antal, art, materialer, farver og vær
di. Herefter bliver de desværre mindre detaljerede, hvad tøjet angår. 

Man må kende betegnelserne på de forskellige stoffer og ligeledes vide 
noget om tøjets snit på det pågældende tidspunkt for at få noget ud af et 
skifte. Så kan det til gengæld være interessant læsning og byde på mange 
overraskelser. Den tidligere opfattelse af ensartethed i klædedragt kom
mer på en hård prøve. Sammenligner man skifter fra samme sted i en 
given periode, kan man finde dragtdele, hvor materialer og farvehold
ning er den samme hos mange, altså en afspejling af tidens mode, men 
der er altid nogle personer, der har anderledes tøj, f.eks. i afvigende 
farver. Det kan være kostbare ting, hvor man åbenbart ikke har været 
bange for at stikke af fra omgivelserne. 

Skifter har også deres svage sider. Der kan f.eks. mangle ting, som 
vedkommende må have haft. Ting kan være taget ud af boet, eller værdi
en har været så lav, at det ikke er blevet registreret. 

Man kan kun slutte, at de ting, der er nævnt, har vedkommende haft, 
men der kan have været mere. Man kan også komme ud for, at der står: 
"Videre fandtes ikke at registrere og vurdere, thi enkemanden angav, at 
hans afdøde kones klæder var endnu forinden hun døde delt mellem 
hendes pigebørn - hvor imod sønnen skulle i sin tid, når faderen engang 
ved døden afgår, tillægges faderens gangklæder." 

Skifter kan være vanskelige at forstå på grund af, at dialektudtryk og 
udenlandske ord er stavet, som man udtalte dem. Undertiden er proto
kollerne i så dårlig en stand, at skriften er næsten ulæselig. I sådanne 
tilfælde kan usikkerheden blive så stor, at skiftet ikke har den store 
værdi. Det hører dog heldigvis til undtagelserne. Ved vurderingen må 
man huske, at prisansættelsen svarer til den gældende handelsværdi. Et 
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klædningsstykke, der var kostbart ved anskaffelsen, bliver ikke højt vur
deret, hvis det er slidt og dermed mindre værd. I skifterne står der dog 
ofte nævnt, hvis genstanden er slidt eller hvis den er helt ny. 

Kvindeskifterne er valgt som eksempler på to gårdmandskoner, som 
begge efterlader sig en stor garderobe. Den ene har tøj, der er typisk for 
tiden med hensyn til farver og materialer. Den anden har enkelte kostba
re, iøjnefaldende dragtdele, som man sjældent finder i skifterne. De bor 
med få kilometers afstand og er begge i begyndelsen af 40' erne, da de dør 
i henholdsvis 1788 og 1777. 

De to første mandsskifter er typiske eksempler på, hvad ældre og 
yngre gårdmænd efterlod sig af tøj omkring år 1800. Det tredie mands
skifte er ca. 30 år senere og viser modeudviklingen bl.a. i de ændrede 
betegnelser for dragtdelene. 

INGER MARIE SØRENSDATTER var gift med gårdmand Laurs 
Nielsen. Gården var en fæstegård under Torstedlund gods i Aarestrup 
sogn, Hornum herred. 

I 1779 fødtes deres første barn, Niels, der ikke levede længe. Datteren 
Anne Marie blev født i 1780. I 1788 nedkom Inger Marie atter med en 
søn, der var dødfødt, og 6 dage efter døde hun selv kun 41 år gammel. 

Skifteforretningen blev foretaget den 15. september 1788\ og i det er 
følgende tøj registreret og vurderet: 

R d. M . S k. 
sort Stoffes Kiol . . . . . . . . . . . . .. 3 3 

l rød og blaae stribet Buel af 4 hullet Tøy 2 
l hvid bonden Trøye 8 
l rød ditto o •••••••• • •••• - 12 2 
2 Kartuns Forklæder .... . ... 4 
2 trykket ditto og eet stribet ditto 3 

Snørliv ....... l 8 
l gl. Kartuns Kaabe 3 
l ældre ditto . . . . . 1 8 
1 blaae Skakkeres Trøye 4 
1 hiemgiort stribet Trøye rød og brun 2 

blaae Barkuns Trøye ... . l 

l grøn Stoffes ditto . . . . . . 2 8 
l grøn ulden Damaskes ditto l 3 

gl. Kartuns Livstykke ... 8 
l hiemgiort rød, hvid og blaae stribet Skiørt 4 

blaae ulden Damaskes Kaabe med Sølfhager 2 
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1 rød og grøn trykket Skiørt . .. . 5 
1 brun trykket stoppet Skiørt . . . . 4 
1 rød og guul taulered Stoffes Skiørt 1 1 
1 rød og brun taulered Tohullet Skiørt . 3 

alen blaae og hvidtrykket Tøy 1 2 
1 sort Fløyels Hue med Guldtakker og anden 

Silke Tøy med ditto Takker 1 4 
1 Kattuns Hue - 10 
1 Silketøys ditto . . . . . . .. 8 

stribet Stoffes ditto . . . . . - 10 
1 blaae Silke Damaskes ditto 1 
2 Fløyels Pandstykker .... 2 
12 Knapper af adskillig Slags 1 2 
16 Skieghatter meestdeels Kramlærred 1 1 
3 Liiner de 2 med Kniplinger ..... 8 
3 par halv Ærmer med ditto . . . . . . 2 
3 Kramlærreds Klæder de 2de hiørned med Kniplinger 3 
1 Serviet ..................... 2 
2 taffeldugs Klæder med Kniplinger . . . . . 5 
2 hørlærreds ditto, det ene med Kniplinger 

og 3 Hiørner 4 
1 Fløyels Hovedstyk . . . . .. 2 
3 broged Klæder • •• ••• o • 1 8 

hvid hørgarns 4 hiørned ditto - 12 1 
rød Kramklæde . . . . . . . . . l 2 

Enkemanden beder om lov til at give sit "umyndige Pigebarn" Anne 
Marie, der på det tidspunkt er 8 år, moderens kiste og klæder som "en 
liden Erindring om hendes salig Moder". De beløber sig efter vurderin
gen til 30 Rd 5M 14 Sk. Han vil desuden gerne give hende en grønmalet 
pyramide, da det var hans kones sidste vilje. Når hun kommer til "Skiels 
Aar og Alder" skal hun have "en Sengs Klæder, som skal bestaa af en 
Overdyne, to Underdyner, fire Hovedpuder, et par Lagner og et Om
hæng". 

Det er jo en ret omfattende garderobe, den lille pige arver, og en del af 
tøjet har vel været umoderne, da hun blev stor nok til at bruge det. Det 
blev formodentlig syet om, så det fulgte tidens mode og passede til 
hendes figur - det kan i hvert fald forklare de mange omsyninger, der 
findes i det bevarede tøj fra perioden, og man finder netop ofte en 
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sammenblanding af to snit, måske fordi det ikke har kunnet lade sig gøre 
anderledes. Mange af de købetøjer, der er anvendt i 1700-årene, er så 
kostbare, at de også har været eftertragtede i 1800-årene, hvor krigen 
med England 1807-14, statsbankerotten i 1813 og kornhandelskrisen 
1814-28 begrænsede mulighederne meget for at skaffe f.eks. de dyre, 
udenlandske silketøjer. 

Den sorte sto{fes kjole har den højeste vurdering, nemlig 3 Rd 3M. 
Stoffes omtales ofte i 1700-tallets landlige skifter. Benævnelsen bruges 

også flere steder i litteraturen. I Ludvig Holbergs komedie "Don Ranu
do" fra 1745 står der: "Var det ikke bedre, Herre, at vi soldte denne 
halve Fløyels Kiol og købte en hel Stoffes Kiol derfor?". 

Oprindelsen til ordet stof er det oldfranske estoffe (fransk etoffe). 
Genitivformen er stoffes. 

Betegnelsen stoffes findes ikke i nogen af stofprøvesamlingerne, men 
benævnelsen Estoffe findes i en stofprøvesamling fra 1747, som er ind
sendt til Kommerskollegiet af Tøyfabrikant Johann Gottlieb Raabe5

. 

Der er fire prøver i grøn, kanelbrun, sort og hvid, der beskrives som 
lærredsvævede, i en kvalitet der føles hård. Alt tyder på at Stof (Stoffes), 
Estoffe og Etoffe er betegnelse for den samme vare. 

Billede nr. l, AHM nr. 7958. 
Kjole af storblomstret kattun med påsyet bort. 
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Billede nr. 2, AHM nr. 8199. 
Skørt af to farvet ulddamask. 

Den sorte kjole har Inger Marie måske fået til sit bryllup, og senere er 
den anvendt til kirkelige højtider og begravelser. Tilbehøret har varieret 
efter lejligheden. 

Der er brugt de tre betegnelser snøreliv, livstykke og bul. Jeg er ikke 
helt sikker på, hvad forskellen er, men måske er livstykket et afstivet, 
korsetlignende liv som ÅHM nr. 13454, snørelivet et mindre afstivet til 
at snøre sammen foran, og bullen til at hægte eller nåle sammen. 

4-hullet tøj er et stof, der er vævet på 4 skafter, og det mest sandsynli
ge her er et bredstribet, kipervævet hvergarnstøj, som er almindeligt på 
den tid. 

Kattun (afledt af det engelske cotton) er et bomuldsstof. Det kan være 
ensfarvet eller trykt. I sidste halvdel af 1700-årene var det moderne med 
storblomstrede mønstre som billede nr. l. Under snørelivet har været 
brugt en strikket trøje. Når der i skiftet omtales en hvid bunden trøje, 
kan det være, fordi den ikke er farvet endnu. De strikkede ting blev 
nemlig først farvet efter strikningen. 

Den røde trøje kan have set ud som ÅHM nr. 8640. 
En trøje er et liv med ærmer af samme stof. "Skakkeres" er sandsynlig

vis Chagrin. I skiftet over Kirsten Pedersdatter (se side 22) er benævnel-
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sen Chagarins Kyse. Det sandsynliggør forbindelsen mellem det fordan
skede Skakkerin - over Chagarin til det franske Chagrin. Om det står 
der i Juuls Handelslexicon fra 18076

: 

"Chagrin kaldes også adskillige Baand og Tøier, der have en korned 
Overflade. Saaledes kaldes t malt vævet Baand, hvori baade !slet og 
Rending er af rigt Garn. Ligeledes benævnes saaledes et prikket Mønster i 
Droguet. Saaledes også Chagrin Taft som forfærdiges hyppig i adskillige 
italienske, franske, rydske og engel ke Manufakturer, hvorfra det frem
sendes til Polen, Rusland og Tyrkiet". 

Slår man op under Droguet, kan det være vævet af uld, bomuld eller 
silke samt blandinger af disse, så der er mange muligheder. Det nærmeste 
jeg kan komme er, at Chagrin må være et prikket tøj, hvor prikkerne 
ligger i vævningen. Chagrin findes ikke i nogen af stofprøvesamlingerne. 

Den hjemmegjorte, stribede trøje er ikke vævet på gården, for der var 
ingen væv i boet. Stoffer blev på den tid også kaldt hjemmegjorte, hvis de 
var fremstillet af en lokal væver, men man havde i de fleste tilfælde selv 
spundet garnet til stoffet. 

Der er 3 trøjer af købetøjer, nemlig Stoffes, Barkan og Ulddamask. 
Damask er betegnelsen på et mønstervævet stof i satinbinding. Møn

stret fremkommer ved, at bunden væves i kædesatin og motivet i skudsa
tin (kæde = trend, skud = islæt). Materialet kan være silke, uld, bomuld 
eller hør. Billede nr. 2. Der er to prøver på barkan i Anders Berchs 
stofprøvesamling7

• De benævnes som henholdsvis Baraquant d' Abbevil
le og Baracan. De er begge lærredsvævede i ren uld. 
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I Juuls Handelslexicon står der: 

"Berkan, Barakan eller Perkan, et fastvævct, tæt og uvalket uldent Tøy 
som væves af stærk tvundet Uldgarn , vel og aa af Kamelgarn, hvoraf det 
fordum ene vævedes. Det fabrikeres i forskiellige Farver og af forskiellig 
Brede fra 4/5 til 5/6 Alen. Stykkerne pleie holde fra 36 ti l SO Alen i 
Længden. Egendig kommer det an paa Antallet af Traadene i Rendingen 
og 1slcnen, og paa d.i s<.'S større eller mindre Tvinding. Det filncste og 
tætteste 13crkan kaldes Regnberkan, fordi det ikke giennem trænges, i det 
mindste meget vanskeligt, af Regn hvorfor man og hyppig bruger det til 
Overk.iolcr. l Jenen er langt 'tærkere tvunden end Rendingen saa at man 
ril det Stykke, om kan v:eves af 17 Pd. Garn bruger 7 Pund til Rending og 
10 tillslær. Rendingen er altid dobbelt tvundet, men Tslerren vel exdob
belt efter Garnets Fiinhed. Naar derfor Fabrikanten, for at spare sin 
Umage, tager grovere og altsaa færre Traader, saa taber Tøiet derved 
meget i Godhed. Det væves forresten med 4 Skafter og 4 Fodtræer. De 



franske og engelske B er kaner ere de bedste, men de engelske have tillige et 
bedre Udseende. Forresten fabrikeres de og i Bøhmen, Sachsen og paa 
flere Steder i Tydskland." 

I et tilsvarende tysk handelsleksikon fra 17978 findes følgende betegnel
ser for barkan: Berkan, Baracan, Percan, Barracan, Bouracan, Baragan. 
Det beskrives som et af kameluld, gedehår eller uld vævet stof i lærreds
binding, hvor tråden er stærkt tvundet. Der findes flere kvaliteter. No
get sammenlignes med grov camelot, som er et fint, lærredsvævet uld
stof, noget er så kraftigt og tæt, at det kan holde regnen ude. Det bruges 
til overtøj og kaldes regnbercane. Sammenholder man de to beskrivelser, 
så siger de begge, at det er et heluldent stof, evt. af kamelgarn, hvor 
garnet er stærkt tvundet, og at det findes i flere kvaliteter. I den tyske 
beskrivelse er det lærredsvævet. I den danske er det vævet med 4 skafter 
og 4 tramper, hvilket godt kan være en lærredsbinding, hvor de 2 af 
tramperne bruges til at skabe balance i væven. 

Ligesom stoffes omtales barkan ofte i 1700-årenes skifter. 
Til disse liv og trøjer har Inger Marie brugt forskellige skørter. Det 

højest vurderede er et rød- og gulternet stoffes. Det er ikke usandsynligt, 
at det har lignet skørtet GBÅ nr. 126:35. Der er desuden to trykte 
skørter. Det ene er "stoppet". Udtrykket optræder i flere skifter og 
betyder nok det samme som "stukket", d.v.s. quiltet. Det oplyses ikke, 
om det er uld eller bomuld, men begge dele er muligt. Der findes bevaret 
et skørt fra Kjær Herred i privat eje, som er af fin, rød uld med sort tryk 
i rococomønster. Stoffet er glittet, d.v.s. at det har fået en efterbehand
ling med appretering og presning, så stoffet får en blank, silkelignende 
overflade. Det er vist på Danmarks Folkelige Broderiers mønsterark nr. 
124.9 

Det hjemmegjorte må være et bredstribet hvergarnsskørt, og der er 
desuden et tohultet = lærredsvævet rød- og brunternet, som med den 
betegnelse sikkert er vævet lokalt. 

Der er ikke nævnt mange forklæder, og her kunne man fristes til at 
tro, at nogle af de slidte hverdagsforklæder ikke er kommet med i vurde
ringen. Der omtales 4 trykte bomuldsforklæder. De kan have set ud som 
f.eks. GBÅ nr. 128:35. Det stribede er nok vævet. 

Der er mange hvide tørklæder, og det er karakteristisk for slutningen 
af 1700-årene, ligesom der ofte er hvide forklæder i de samme lette 
stoffer. Her betegnes de tynde, hvide stoffer som kramlærred og taffel
dug. Nogle af tørklæderne er trekantede og de fire af dem er kantede 
med kniplinger. På den tid har det sandsynligvis været kniplinger af 
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Binche-typen. Stofferne er gazeagtige, lærredsvævede bomuldsstoffer 
med eller uden mønster, som eksempelvis ÅHM nr. 13270. Der er også 3 
hvide hørlærredstørklæder, det ene trekantet med kniplinger. 

Desuden nævnes 3 brogede klæder og l rødt kramlærreds. Efter vur
deringen er det ikke sandsynligt, at det er silketørklæder - de er nok af 
bomuld. 

Der er nævnt 3 par halværmer med kniplinger. Det er ikke ualminde
ligt at finde halværmer i skifter fra den tid, men der er desværre ingen 
bevaret fra området. 

Hovedtøjet har bestået af en hue med forskelligt tilbehør. Der nævnes 
pandestykke af sort fløjl, lin og skæghatte. Der kan muligvis også have 
været brugt tørklæde om huen. Pandepude, lin og skæghatte kan have 
set ud som henholdsvis ÅHM nr. 7842, NM nr. 493/1919, w 264 og 
ÅHM nr. 5505. 

De to højest vurderede huer er en sort fløjelshue med guldkniplinger 
og en af silke, ligeledes med guldkniplinger. ÅHM har en sort fløjlshue 
af den type, ÅHM nr. 7758. 

Der er desuden huer af stribet stof, blå silkedamask og kattun. 
Overtøjet var den blå ulddamaskkåbe med sølvhager. Der er bevaret 3 

kåber i blå ulddamask og mange kåbespænder. Se eks. VMÅ nr. K7. Der 
er desuden nævnt et fløjlshovedstyk til 2 Rd. Vurderingen er så høj, at 
der ikke kan være tale om en pandepude, eller pandestykke , som det 
kaldes her. Der er nok nærmere tale om en kyse eller kapperøllike, som 
enhver bondekone med respekt for sig selv havde på det tidspunkt. 
Hovedparten af dem omtales som værende af sort fløjl. Se VMÅ nr. 
Kl7. Den blev brugt udendørs over hovedtøjet sammen med kåben. 

Tre vigtige beklædningsdele omtales ikke i skiftet, nemlig særke, 
strømper og fodtøj. Der er nævnt flere hør- og blårlærredslagner blandt 
sengetøjet, så det er utænkeligt, at hun ikke har haft hørlærredssærke, 
ligesom hun også må have haft træsko til hverdag og sko til pænere brug. 
Strømper nævnes sjældent i kvindeskifter, men når de nævnes er de blå 
eller sorte. Inger Marie Sørensdatters garderobe skiller sig ikke ud fra, 
hvad man normalt finder hos en velhavende bondekone sidst i 1700-
årene, hverken med hensyn til stofkvaliteter eller farver. 

Som eksempel på det modsatte kan nævnes KIRSTEN PEDERSDAT
TER, der var gift med gårdmand Hans Nielsen, fæster under Nørlund 
gods i Gislum herred10

• 

Hun døde i 1777 kun 43 år gammel og efterlader sig 3 børn: Anders 13 
år, Anne l O år og Mette 4 år. 
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I boet nævnes den afdødes kiste med dens indhold af gangklæder. 
Af tøj, der adskiller sig fra det gængse, og som må have været ret 

iøjefaldende, kan nævnes: l brandgul Stoffes Kiole, l Sølvlivstykke (sik
kert silkebrokade med indvævede sølvtråde) med uægte Sølv Galoner, en 
grøn Raskes Trøje med Sølvtakker på Ærmerne samt en blaae ulden 
Damaskes Trøje med 8 Sølvknapper. 

Gul er ikke en farve man så ofte støder på som hovedfarve i det 
landlige miljø, og normalt er det også kun huerne, der er pyntet med 
guld- og sølvkniplinger eller ditto galoner. Kirsten Pedersdatter kan ikke 
have haft noget imod at være iøjefaldende i sin påklædning! 

De øvrige nævnte beklædningsgenstande er: l gl. sort Vadmels Kiole, 
l rødt og blaaet ulden Damaskes Livstykke med grønne Ærmer, l tryk
ket Livstykke, 1 Kallemanches Livstykke med røde Ærmer, l guldbrun 
Vadmels Trøye, l sort Klædes Trøye, 1 brun firsels Trøye, l rød Zarte
zes Trøye, 1 guldbrun Stoffes Trøye, l sort og hvid Kartuns Trøye, l 
rødt Rye Skørt, l rød og grønstribet Skørt, l blaat Danzig Skørt, l 
rødtrykket Skørt, 2 stk. blaae tresellet og l brunt firsellet skørt, 1 rødt 
Zarsets Skørt, 1 grønt Vadmels tresellet Skørt, 1 sort Raskes Forklæde, l 
blaat Lærreds Forklæde, l blaae hvid Kartuns Forklæde, l gl. Kramlær
reds Forklæde, l Kartuns Forklæde, 1 gl. Damaskes Forklæde, 1 gl. 
grønt Forklæde, 1 gult og rødt Silketørklæde, 1 trehiørnet Kramlærreds 
Tørklæde, l gl. Hørlærreds Tørklæde, l udsyet Tørklæde med brede 
Kniplinger, 1 trehiørnet Tørklæde, 2 Kramlærreds Tørklæder med 
Kniplinger, 1 slet Tørklæde, l rødt Florstørklæde, l grønt uldent Dama
skes Tørklæde, l par Ærmer med Kniplings "Ruer", et par Ærmer med 
slette "Ruer", l gl. sort Fløyelshue med Sølvtakker, l blaae Damaskes 
Hue med Guldtakker, l gl. grøn Damaskes Hue, l ulden Taberets Hue, 
l tavlet Hue, 2 gl. Kartuns Huer, 1 Silketaberets Hue, l Kniplingslin, l 
gl. sort Pandestykke, l Kartuns Kaabe med rød R y e og Sølvhager, l 
sorttrykket Vadmels Kaabe, l gl. Plys Kyse, l sort Chagarins Kyse, et 
par Tøfler, 1 par Sko med Spænder. 

Det må siges at være et tilfælde, at der heller ikke her er omtalt særke. 
Normalt er der nævnt 2-3 stykker enten af blårlærred eller hørlærred. 

Betegnelserne Zartzes og Danzig er det vanskeligt at sige betydningen 
af. Danzigtøj ses ofte i skifter og angiver formodentlig, at det kommer 
fra Danzig, men hvordan så det ud? Det findes ikke i nogen af stofprøve
samlingerne under den betegnelse, og det er heller ikke nævnt i Juuls 
Handelslexicon. 

Zarzes kan måske være det samme som Sars, også kaldt Serge. Det er i 
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Billede nr. 3, AHM nr. 13453. 
Snøreliv fra Vendsyssel af stribet, mønstervævet kalmank. 

så fald et uldent stof af samme kategori som rask, der er heluldent og 
kipervævet. Det er ikke særligt kostbart og ses ofte anvendt til for
klæder. 

De røde og grønne ærmer i livstykkerne er strikkede. I nogle tilfælde 
har de et strikket skulderstykke, som er syet indvendigt i livet - i andre 
tilfælde er ærmet syet direkte i livets ærmegab. 

Livstykket af kalmank kan have set ud som på billede nr. 3. Dette 
snøreliv stammer fra Dronninglund herred i Vendsyssel, men typen har 
været almindelig over hele Jylland. 

Kalmank er ifølge stofprøvesamlingerne altid heluldent i satin binding. 
Det kan være stribet med eller uden blomsterranker, og det kan være 
damaskvævet. I skifterne findes såvel betegnelsen ulddamask som kal
mank, og som her findes begge betegnelser ofte i samme skifte, så man 
må have skelnet mellem dem. 

Personligt hælder jeg mere og mere til den anskuelse, at man i hvert 
fald på landet har kaldt de stribede med eller uden mønster i striberne for 
kalmank (billede nr. 4 og 5) og de damaskvævede, en- eller tofarvede, for 
ulddamask (billede nr. 2) . 

Begrundelsen er, at der i skifterne er mange blå kåber af ulddamask, 
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og dem har vi også bevaret en del af. J eg har derimod aldrig i et skifte set 
betegnelsen kaimankes kåbe, og tilsvarende findes der ikke, at vidt jeg 
ved, bevaret kåber af den stribede kalmank. 

Betegnelserne kalmank og ulddamask findes i skifterne begge brugt 
om snøreliv/buller, kvindetrøjer og skørter samt om mændenes brystdu
ge og trøjer. Sammenligner man med bevarede dragtdele, så findes alle 
disse dragtdele i såvel den stribede som den damaskvævede type, så det 
er kun kåberne, der kan give en mistanke om brugen af ordet. 

Firsels er det samme som 4-hullet, altså et stof, der er vævet med 4 
skafter, og tilsvarende er tresellet vævet på 3 skafter. Her er der formo
dentlig tale om kipervævede, ensfarvede uldstoffer. 

Rye er et kraftigt, heluldent stof, der er kradset op på den ene side. 
Det ses ofte anvendt til skørter og faerstof i kåber. 

Det udsyede tørklæde kan være et tambureret tørklæde. Eksempel: se 
GBÅ nr. 130b:35. 

De er meget almindelige i slutningen af 1700-årene og begyndelsen af 
1800-årene, men betegnelsen tambureret er ikke brugt, så de må skjule 
sig under andre betegnelser, hvor "udsyet" er en mulighed. 

Slet betyder uden pynt, og flor er et spindelvævstyndt stof af silke eller 
bomuld, hvor grundbindingen er en såkaldt slingerbinding, som danner 
et åbent stof med 4-kantede huller i modsætning til tyl, der har 6-
kantede huller. 

Ru e betyder oprindeligt rynke eller fold 11
, og i flertal brugtes det om 

. dele af klædningsstykker, der er rynkede eller krusede, f.eks håndruer 
og brystruer. På dialekt kan det også bruges om håndlinning på en 
skjorte. I dette tilfælde betyder det formentlig, at ærmet er afsluttet med 
en eller flere flæser, som man ser det hos højerestandens rococo-særke. 

Taboret er et lærredsvævet stof med lanceret og/eller brocheret møn
ster. Det kan være uld i en tynd kamgarnskvalitet, og er da glittet, men 
det kan også være af silke. (billede nr. 6 og 7). 

Plys er langluvet fløjl, og tøflerne er slanke træsko uden hælkappe. 

Lad os se nogle eksempler på hvad der gemmer sig i mandsskifter fra 
samme tid. 

SØREN NIELSEN var fæstebonde i Ejdrup sogn under godset Halkær i 
Aars herred. Han døde i 1799, 69 år gammel. Han var gift to gange, først 
med Else Nielsdatter, der døde i 1790, 42 år gammel. Siden blev han i 
1792 gift med enken Maren Andersdatter, som overlevede ham. 
I skiftet12 står følgende om hans klæder: 
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Billede nr. 4, AHM nr. 13453. 
Stribet, mønstervævet kalmank. 

Billede nr. 5, VMA nr. 1060X22. 
Stribet kalmank. 
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R d. M. Sk. 
l stor jernbunden Ege Ørk med Laas og Nøgle l 3 
Deri: 
l blaa Klædes Kiole 4 
l blaa Trøye • o •• o 3 
l blaa Brystdug . . . 2 
l Kallemankes Trøye . 2 
l graa tosillet Reisekiol 5 
1 hvid Vadmels Trøye 4 
1 par ditto Buxer ... 1 8 
l par gule Skind ditto 2 
1 gl. Vadmels Trøye . . - 12 
1 stribet Undertrøye . 2 8 
1 par blaa Vadmels Buxer l 2 
1 Kallemankes Brystdug . l 
1 gl. Læder Skindtrøye . - 14 
1 par hvide Strømper . 8 
l par blaa ditto 8 
1 par graa ditto o •• o 2 
1 par ditto o o ••• o • 4 
1 graa Klædes Hatteslag 3 
1 par blaa Vanter 8 
1 par graa ditto 4 
1 par Sko ... 2 
1 broget Lue .. 4 
l Hat ...... l 4 
1 Krave og 2 Halværmer . l 4 
15 Skjorter a lO sk ...... 3 2 

Den blå klædes kiol kunne godt have set ud sop1 ÅHM nr. 5647. Ifølge 
Schade (se side 10) har en kiol opslag på ærmerne, rejsekialen ligner den, 
men er normalt knap så fornem som stadskiolen. Til søndags- og daglig 
brug er overtøjet en kofte, kaldet trøje, som kun mangler opslag for at 
kunne kaldes en kiol. Ifølge dette må ÅHM nr. 6767 kunne svare til 
skindtrøjen i skiftet, for da der ingen opslag er på ærmerne, må det være 
en kofte eller trøje. 

Der nævnes også en stribet undertrøje, som må være til at have under 
kiolen eller trøjen. Den kan have set ud som ÅHM nr. 13698 og brugen 
af den kan sammenlignes med jakken i et moderne jakkesæt. 
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Det er lidt problematisk at skelne mellem de forskellige typer overtøj 
og benævnelserne kan variere fra egn til egn. 

Niels Blicher skriver i 179513 om mændenes stadstøj i Lysgaard herred: 

"Til Stads har Mandkiønnet gjærne et Par Støvler og et Par Skoe - Buxer 
af Guule eller sorte Skind eller og af hvidt eller blaat Vadmel - næst 
Skjorten en Brystdug uden Ærmer; derover en Trøje; men de fornemmere 
af Kaiarnank eller andet afstikkende Kramtøj - over denne en hviid eller 
blaae Ullenskjøtt - og udenom endnu en mørkeblaae Vadmels eller Klæ
des Kiole. No 1 af disse 4 Klædemon er knappet reent igjennem, no 2 er 
uknapped neden til, og naaer til 3 Tommer over Knæerne, No 3 er kun 
knappet oven til og naaer en Tomme omtrent dybere end Knæ-ledet- og 
No 4 hænger gandske aaben, og gaar et Par Tommer længere ned end den 
forrige. Om Halsen bruges et affarvet KattunsKlæde, og paa Hovedet 
kommer nu i Mode en rund Hat, med et sort Silkebaand om og pryded 
med et glimrende Spænde. Med denne Dragt staar han Brudgom, og med 
den kommer han siden til hvert et Gilde. Sommer eller Vinter, Hede eller 
Kulde - gjør ingen Forskjæl. Det værste ved den heele Stads er, at Snittet 
gjør den ubeqvem, unaturlig og vansirende. Qvindekjønnets Stads er 
meer afvexlende og forskjællig." 

- Dette er åbenbart ikke noget nyt fænomen, og man må indrømme, at 
der sjældent er de store udskejelser i de landlige mandsskifter. 
Niels Blicher tilføjer senere: 

"Kan vel være, at denne Beskrivelse over Klædedragten kunde anses for 
umærkværdig; men naar det tillige vides, at den noget nær kan være 
gjældende for heele Nørre-Jydlland, især hvad Mandkjønnet angaaer, 
troede jeg det ikke af Vejen, her at tage den med." 

I Niels Blichers beskrivelse er der en ny betegnelse: Ullenskiøtt. C. 
Molbech siger i 184014 om Ullenskiøtt, at det er en jysk benævnelse for 
bøndernes dagligkiol eller det man på Sjælland kaldte trøje, d.v.s. Bli
chers ullenskiøtt svarer til Schades kofte (kaldet trøje) . Problemet er da i 
skifterne at skelne imellem, hvornår en trøje er en undertrøje, og hvor
når det er en kofte. 

Brystdugen er en lang vest med skøder og bukserne har på det tids
punkt været knæbukser. 

Hvis man skal dømme ud fra vurderingen, så har hans stadstøj været 
brystdugen af kalmank, de blå vadmelsbukser, den blå trøje og den blå 
klædekiol. 

Hatteslaget svarer til ÅHM nr. 5905 og 13518. 
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Den brogede hue er strikket. På Vendsyssel Historiske Museum er der 
bevaret et par brogede huer, og det er sandsynligvis den type, der er tale 
om. I nutidig sprogbrug kaldes de "nikulørshuer". 

Kraven og halværmerne er en slags snydeskjorte. 

NIELS MORTENSEN blev født ca. 1773 i Holsten. Forældrene flytte
de i 1776 til Aars herred. De første oplysninger om Niels stammer fra en 
lægdsrulle fra 179 3. 

Han blev gift ved årsskiftet 1801-1802 med Kirsten Sørensdatter, der 
var enke efter fæstebonden Jens Nielsen Smed i Søttrup, Ulstrup sogn. 
Ved ægteskabets indgåelse overtog Niels Mortensen fæstegården, og al
lerede den 22. juni 1802 købte han den til selveje. Han beholdt den dog 
kun i to måneder, så blev den solgt til Niels Nielsen Smed, antagelig· en 
bror til Kirstens afdøde mand. Niels tjente en pæn sum penge ved hande
len og flyttede ind i et lille husmandssted i Gatten, Flejsborg sogn. Man 
kan undre sig over, at han så hurtigt skilte sig af med gården, men han 
har måske allerede på det tidspunkt været syg. Han dør nemlig, inden 
der er gået et år, kun ca. 30 år gammel. 

Da enken er gravid og forventede at føde ved påsketid, besluttede man 
at udsætte den egentlige skifteforretning til efter fødslen. Der blev dog 
straks foretaget en registrerings- og vurderingsforretning over boet15 . 

Den afdødes garderobe bestod af: 
en sort hat, en hvid hue, fire par strømper, to røde huer, tre par vanter, 
en grå kiol med tilhørende vest, en blå klædeskiol med vest, et par 
klædesbukser med tolv sølvknapper i, en rød drejlsvest, en rød brøst
dug, en undertrøje, en blå klædesvest med metalknapper, et par blå 
vadmelsbukser, to par skindbukser, en stribet undertrøje, seks blår
garnsskjorter, et par vadmelsbukser, en læderundertrøje, et par skind
bukser, et par blå bukser, en stribet brøstdug, to brøstduge af skind, en 
vadmelsvest, en strikket nattrøje, to sorte hatte og et par sko. 

Her dukker en ny betegnelse op, nemlig vesten. Den er i modsætning til 
brystdugen kort og kan have ryg af hør- eller blårlærred. Niels har haft 
to kialer med vest af samme stof. Den røde drejlsvest kan have set ud 
som AHM nr. 430. 

De korte veste er på dette tidspunkt en ny mode, og Niels har da også 
stadig fire brystduge: en rød, en stribet og to af skind. Det er altid de 
unge, der hurtigst optager nye moder, mens de ældre er mere sendræg
tige. 
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Den strikkede nattrøje har formodentlig haft samme form som kvin
dernes, se ÅHM nr. 8640. 

Kirsten Sørensdatter fik en søn, der kom til at hedde Niels efter fade
ren. Hun tilbød at give ham 100 Rd. i arv efter faderen og forpligtede sig 
endvidere til at føde og klæde drengen og sørge for at han blev oplært i 
sin kristendom. 

Allerede en måned efter skifteforretningen indgik Kirsten sit tredie 
ægteskab med ungkarl Jens Nielsen fra Ranum. Han døde få år efter, 
hvorpå hun indgik sit fjerde ægteskab med Henrik Christensen Svane, 
som fæstede en udflyttergård ved Ranum. 

Dette med at man giftede sig så hurtigt efter en ægtefælles død, kan 
virke lidt følelseskoldt, men det har været det almindeligste på den tid. 
Både mand og kone har været en vigtig faktor for at få hjemmet og 
bedriften til at fungere. 

Som et sidste eksempel kan nævnes THOMAS AARUP, der døde i 1832 
som aftægtsmand i Ullits sogn, Gislum herred. Han var 58 år, da han 
døde, og hans garderobe bestod af: 16 

2 blaa Klædesfrakker, l sort Kiol, l blaa Vest, l blaa Vadmelskiol, l blaa 
Vadmelstrøje, l stribet Vest, l stribet Vest med 16 sølvknapper, l stk. 
blaat Tøi omtrent 3 Alen, 2 Par Manchestersbukser, l stribet Nattrøje, 8 
Skjorter, l Skindtrøje, 2 Par Strømper, 2 Par Støvler, 2 Hatte, l sort 
Silketørklæde, 2 røde Bomuldstørklæder, l blaa Trøie med 18 smaa 
Sølvknapper, 2 sølvbeslagne Piber. 

Brystdugen er nu forsvundet, og et nyt begreb "frakke" er dukket op. 
Den stribede nattrøje er nok strikket (se VMÅ nr. Kl2). De stribede 
veste er der mange bevarede eksempler på. De er smalstribede, og de 
fleste har striberne på tværs. 

Manchestersbukser er af fløjl, som blev fremstillet i Manchester. Det 
blev højeste mode hos landbefolkningen lige i begyndelsen af 1800-
årene. (se ÅHM nr. 13707) 

I 1832 kunne bukserne godt være lange- det fremgår ikke af skiftet. 
Der findes bevaret lange fløjsbukser fra andre områder af Jylland. Det er 
dog ikke usandsynligt, at en mand på 58 år stadig har gået i knæbukser 
på det tidspunkt. En ung mand ville have brugt lange bukser. 

Der skal et stort skiftemateriale til, før man får overblik over, hvad der 
er de mest almindelige farver og materialer, men en ting er sikkert - der 
er utallige variationer i klædedragten bestemt af den enkelte persons 
økonomi og smag. 
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Det er gennemgående gårdmandsfamilierne, der har mest på kistebun
den. I mange skifter efter husmænd og inderster er der kun få ejendele og 
meget lidt tøj. At der også her findes undtagelser fremgår af det følgende 
afsnit. 

Slægtsbøger 

Der er ikke så mange skriftlige kilder, der fortæller noget om landalmu
ens klædedragt i Himmerland og Kjær Herred. Under min søgen, stødte 
jeg i en slægtsbog17 på nogle menneskeskæbner, der af flere årsager 
fangede min interesse. For det første blev der begået et mord, og det 
efterfølgende retsopgør med afhøring af vidner er med til at levendegøre 
et stykke historie, så man kommer tættere på de mennesker, det drejer 
sig om. For det andet var skiftet over boet meget omfattende og overra
skende, når man tager mandens stilling i betragtning. Der var i slægtsbo
gen kun uddrag fra skiftet, så jeg måtte en tur på Landsarkivet i Viborg 
for at finde frem til det omtalte skifte, så jeg havde hele dets ordlyd. 

Sagens hovedpersoner er CHRISTEN SØRENSEN og KAREN LA URS
DATTER. 

Christen Sørensen er født den 12. oktober 1766 i Barmer, Sebber 
sogn, Slet herred. Han blev gift i 1799 med Karen Laursdatter , der var 
født den 22. juli 1767 i Valsted, Sebber sogn. Hun havde en søn Laurs 
Nielsen Walsted, der var født udenfor ægteskab. De bosatte sig hos 
Karens Moder, Gundel Clemensdatter, der var 78 år og enke efter tredie 
ægteskab. 

Allerede 2 måneder efter brylluppet fødte Karen tvillingdøtrene 
Giertrud og Maren. 

Året efter flyttede hele familien inklusive Karens mor til hovedgården 
Lundbæk i Bislev sogn, Hornum herred, hvor Christen Sørensen fæste
de et markhus, kaldet Pælhuset, og samtidig fik arbejde som opsyns
mand ved hovedgårdens skove og marker. I fæstekontrakten står, at 
huset var på 8 fag, og at der var en jernbilæggerovn, som "overlades ham 
til videre lovlig Brug i Huset, men han bliver mig ansvarlig dertil". Der 
hørte lidt jord til, bl.a. et stykke eng og ager, der gik ned til fjorden. 

Hans arbejde bestod i at holde opsyn med hovedgårdens hegn og led, 
så kreaturerne ikke ødelagde afgrøder eller skov, og han skulle endvidere 
passe på, at ingen stjal fra skoven eller markerne. Den årlige fæsteafgift 
på huset og ejendommen var 4 Rd. Dertil kom de kongelige skatter og 
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offentlige afgifter. Han forpligtede sig til at fraflytte huset og tage imod 
et andet på godset, hvis ejeren baron Christian Frederick Juel ønskede 
det. 

Det er ikke nogen høj stilling han har haft i det lille samfund, men 
familien må have opnået at få et usædvanlig godt forhold til herskabet, 
for da Karen i 1802 atter fik tvillinger, var baronesse Othilie Christine 
Juel gudmor til drengen Søren og Else Cathrine Schougaard fra Pandum 
var gudmor til pigen Else. Blandt fadderne var baronen selv, byfogden 
fra Nibe, en kendt købmand fra Nibe samt forpagterne fra henholdsvis 
Lundbæk, Pandum og Sebber Kloster med flere. 

Tilsyneladende gik alt godt for Christen Sørensen og af det senere 
skifte fremgår, at han har tjent mange penge ved fiskeri. 

På hjemmefronten gik det knap så godt. Karen Laursdatter led tilsyne
ladende i perioder af sindssyge. Moderen, der i 1804 flyttede til Nibe, 
fortalte senere, at datteren indtiltS-års alderen havde lidt meget af udslet 
og skurv i hovedbunden. Kuren mod det var begplaster, og det havde to 
gange medført, at både hår og sår fulgte med, når plasteret blev fjernet. 
Datteren havde efter den tid været mere eller mindre svag i hovedet, mest 
i forbindelse med stærk varme eller stærk frost. Gundel Clemensdatter 
fortalte endvidere, at hun, mens hun boede hos familien, ofte måtte 
mægle mellem mand og kone, når de var uenige. 

En hård frostnat mellem den 30. og 31. dec. 1810 foregik der et 
blodigt mord i Pælhuset. 

Under et anfald af sindssyge slog Karen Laursdatter sin mand ihjel 
med en økse. Sønnen Laurs hjalp tilsyneladende med at holde døren, så 
Christen Sørensen ikke kunne undslippe sin rasende kone. 

Af vidneudsagnene i den efterfølgende retssag fremgår det, at Karen 
efter mordet forlod huset med sine 5 børn, og skønt det var streng frost, 
var både hun og de to hold tvillinger på henholdsvis 11 og 9 år nøgne, 
mens sønnen fra før ægteskabet havde skjorte, bukser og strømper på. 

De begav sig af vejen til Nibe, og Karen vækkede undervejs de nærme
ste naboer ved at banke og råbe forvildede ting. Hos Søren Brøi blev de 
grædende, blåfrosne børn lagt i seng, og Karen, der havde blod både i 
ansigtet og på hænderne, blev vasket og beroliget så meget, at hun kunne 
overtales til at gå i seng. Hun bad Søren Brøi om at sende bud efter 
moderen, men han var ikke kommet langt, før Karen kom farende split
ternøgen for at følge med til moderens bopæl. Det må have været noget 
af et chok for den 89-årige Gundel at se sin datter i den oprevne tilstand. 
Det lykkes hende at få en særk på datteren og at få hende lagt i seng, men 
ved daggry faer Karen igen op af sengen og ud på gaden uden andre 
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klæder på end en særk og en bunden nattrøje samt et par tøfler. Hun var 
så rasende, at moderen ikke kunne klare hende. 

I mellemtiden havde J ens Bygum på moderens anmodning været i 
Pælhuset for at se, hvad der var sket. Han fandt Christen Sørensen 
myrdet i husets forstue, blodig og ilde tilredt. 

Karen og sønnen Laurs blev begge anholdt og ført til arresten i Nibe 
og næste dag videre til arresten i Aalborg. 

Den 16. jan. 1811 blev der foretaget registrerings- og vurderingsforret
ning i boet, og man tror næsten ikke sine egne øjne, når man ser den 
velstand, der har hersket, hos en mand, der omtales som fæster og 
opsynsmand. Det bliver for omfattende at bringe skiftet i sin fulde ord
lyd, så jeg vil koncentrere mig om boligtextiler, tøj og smykker. 

Paa et fast Sengested: 
l rød og blaastribet OlmerdugsOverdyne 
l hviid Vadmels Underdyne ... 
l blaastribet Bolster Hov~dpude 
l gl. Do ............... 
l gl. Vadmels Do med Overtræk 

Paa et Do Sengested: 
l rød og hviidstribet OlmerdugsOverdyne 
l blaa og hviidstribet Do 
l Do Bolster Underdyne .......... . 
l Do ...................... . 
l rød og hviidstribet Olmerdugs Hovedpude 
l blaastribet Do . . 
l Do ....... . 
l blaargarns Lagen 
l Foldebænk .... 

Derpaa: l graastribet OlmerdugsOverdyne 
l gl. Linned Dyne Vaar . . . . . . . . . . . . . 
l rødstribet Olmerdugs Pude ......... . 
4 stk. guulbroget Kartuns Omhæng med Kappe 

I et biaarnalet Hængeskab med Laas og Nøgle fandtes : 
l Sølv Lomme Uhr med Do Kiede . . . . 
l pr. Sølv Sko e Spænder med Sølv Taarne 
l pr. Do Knæspænder . . . . . . . . . .. 
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1 pr. Sølv Ærme Knapper . . . . . . . . . . 
1 pr. Sølv Hager . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 pr. Thin Skoespænder og et pr. Metal Do 

I en Egekiste med Laas og Nøgle var: 
1 gl. Hørgarns Skiorte . . . . . 
3 blaargarns Skiorter a 1 Mark 
1 pr. gl. Metal Spænder . . . . . 

I en brunmalet Fyrrekiste med Laas og Nøgle var: 
1 blaa ulden Damaskes Kaabe med Sølv Hager . 
1 blaa Barkans Skiørt og Trøie . . . . 
1 sort Stoffes Kiole . . . . . . . . . . . . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

rød silke Damaskes Skiørt og Trøie 
sort og hviid trykket Skiørt og Trøie . 
sort Trøie og Skiørt . . . . . . . . . . . 
rød og grøn stribet danzig Tøyes Skiørt 
blaa og hviid trykket Forklæde 
fiolet Kartuns Trøie 
gl. Do ......... o 

11 stk. rød silke Damask 
1 gl. Kartuns Bøl o o o o 

l blaa ulden Damaskes Ærme Kaabe med rødt Dræt 
1 sort tamisses Forklæde o o o 

1 hviid netteldugs Forklæde . o o o 

1 pr. bomulds Finger Vanter o • • • 

2 stk. ulden Tøy med nogle klude 
1 sort silke Tørklæde . o 

1 sort fløiels Pandpude o o o • 

1 Qvist Kurv o o o o o o • • • 

1 rød kramlærreds Forklæde 
1 gl. hviid netteldugs Do . . o 

1 hviid kramlærreds Forklæde 
1 hviid netteldugs Do . o o • • 

2 3/4 alen Sukkerdug o o ••• o 

5 stk. hørlærreds Tørklæder a 1 Mark 8 Sk 
1 Serviet o • o ••••••• o • o o •••• o o 

1 gl. netteldugs Tørklæde . o • • o • o • o o 

8 Børne Snipper og 2 Hyllikker (?svært læseligt) 
1 Kurv o o o o o o • o o o o • o •• o o o ••• o o •• 

4 
5 
4 
6 
3 
1 

1 

3 

4 

1 

1 

1 

2 
2 

8 

1 8 
3 

8 

3 
4 

2 

3 

2 
2 

4 
1 

4 

4 

8 
4 

8 

7 8 
2 

2 
1 
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l sort fløiels Kyse . 3 
l Do •••••• o 2 
l gl. Spaan Æske l 

deri 6 Snipper o o l 8 
l pr. Kniplings Manchetter 8 
l Kammerdugs Halvklæde l 
l NetteldugsTørklæde . 3 
l Do ••••••••••• o o o 2 
l sirtses Tørklæde . . . . . . . 3 
l sort fløiels Hue med Sølv Takker . l 
l netteldugs Tørklæde 3 
l fløiels Pandepude . l 
5 Snipper ...... l 8 
2 Halv Ærmer .... 8 
l stk. fløiels Baand l 
l stub Kniplinger og nogle Bændler 8 
l blaarlærreds Sæk .......... l 

Deri: endeel farvet og ufarvet Uldgarn og 
8 Pund a 4 Mark 8 sk. o o o •••• 6 

l gl. Spaan Æske ........... l 
Deri: l grønternet silke Tørklæde 3 3 

l bruun og rød Do •••••• o • o o 3 
2 Do •••••• o •• o •••• o • o o 6 
2 røde bomulds Do med blaa Kant a lO Mark 3 2 
l rød Do med Do . . . . . . . . . . . . . . l 4 
2 ternede Do med hviid Kant a lO Mark . 3 2 
l stoppet Klokke 2 
2 sorte Kyser 8 
l blaa Snøreliv . . l 

I en biaarnalet Fyrrekiste med Laas og Nøgle: 
l sort Fløiels Kyse ......... 3 
l blaa Klædes Kioel ........ 9 
l sort Stoffes Fruentimmer Kioel . 3 
l sort Do Skiørt . . . . . . . . . . . 2 
l rød overlastes Vest med 16 Sølv Knapper 5 
l stribet hiernegion Brøstdug med Metal Knapper l 
l Kallemankes Brøstdug . 3 
l gl. Bomuldstøys Vest . 2 
l sort Klædes Kioel . . . . 4 
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1 graae Klædes Do . . ....... . ... . .. . ... . 4 
l gl. blaae Klædes Trøye med Metal Knapper 4 -1 
1 rød og blaaestribet hverg. Do med 20 Sølv Knapper . 6 
1 Do Brøstdug med 16 Sølvknapper .. ...... . 4 
1 pr. blaae Manchester Buxer med l O Sølv Knapper s 

pr. Skindbuxer med 8 Sølv Knapper 3 
1 nye hviid Vadmels Trøye 4 
1 gl. Do ......... . .. 3 
1 sort uld Hat ... .... . 1 4 
l rødstribet Bomulds Hue . 3 
l gl. blaae Do ........ 1 
2 gl. Hatte ..... .. ... 2 
6 beredte Faareskind a stk. 2 Mark 2 
2 alunede Do .... ... . 1 8 
1 Dreiels Dug . . . .. .. . l 

tilskaaren Blaarl. Skiorte . 2 3 
1 hørls. Særk . . . . . . . . . 2 
l pr. Høst Ærmer og endeel Klude . 8 
1 pr. Tin Skoespænder . ..... .. 8 

pr. Lærreds Buxer . .. . . . .. . 1 3 
2~ pund bleget og ubleget Hørgarn a Pundet 

4 Mark 8 Skilling 1 4 2 
l pr. Fiske Støvler . s 
l pr. Do l 
1 pr. gl. Støvler 4 
1 pr. nye Støvler . 4 
1 pr. Do 2 

261 Rd 12 sk 

Boet er velforsynet med dyner og puder, og disse repræsenterer en stor 
værdi. Den rød- og hvidstribede almerdugs overdyne er lige så højt 
vurderet som sølvlommeuret med sølvkæde og dobbelt så højt som en 
trøje og skørt i silkedamask Hvad man omgående bemærker, er de 
mange spænder og knapper af sølv og sølvlommeuret med kæde ikke at 
forglemme. At finde en drejlsdug i et landligt miljø er også usædvanligt. 

Både mand og kone har en garderobe, som mangen gårdmandsfamilie 
måtte misunde dem. 

Karen Laursdatter havde 2 sorte stoffes kjoler og desuden 4 trøjer med 
skørt af samme stof. Den eneste forskel på kjole og trøje med skørt er, at 
overdel og skørt er syet sammen på kjolen, hvor trøje og skørt er 2 
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dragtdele, der er hægtet sammen. Når tøjet er på, er der ingen synlig 
forskel. 

Tre af disse trøjer og skørter er af købetøj, nemlig blå barkan, sort og 
hvid trykt tøj og rød silkedamask. Sidstnævnte har ganske givet været 
hendes fineste tøj og er da også vurderet til 6 Rd. 

Som overtøj har hun brugt enten den blå kåbe af ulddamask med 
sølvhager eller den blå ærmekåbe, ligeledes af ulddamask og med rødt 
foer. Ærmekåber er sjældne at finde, såvel i skifter som blandt de bevare
de dragtdele. En sådan findes dog på ÅHM, nr. 6502. Dertil har hun 
brugt en af de sorte fløjlskyser. 

Hovedtøjet må havde bestået af en hue enten med snip eller fløjlspan
depude, der er kun nævnt en hue, og det er besynderligt - der må have 
været flere. Den nævnte er nok den mest værdifulde, nemlig en sort 
fløjlshue med sølvkniplinger til 1. Rd. 

Der er ikke bevaret ret meget af det ældste huetilbehør, så man er ofte 
usikker med hensyn til udseende og brug af de nævnte ting. Om lin, 
snipper og korsklæder skriver Molbech19

, at lin er af hvidt hørlærred 
eller "klart tøj". Det sidder inden i huen og dækker panden og en del af 
tindingerne. Nogle steder i Jylland kaldes det for snip. Korsklædet sæt
tes over huen og er som regel kantet med kniplinger. 

Snipperne i dette skifte kan altså være det samme som lin, men andre 
steder i Jylland er der bevaret snipper, der har form som et lin med en 
trekantet lærredsspids bagtil, og de sættes i nogle tilfælde ovenpå huen. 
Da der kun er bevaret to lin af den ældre type fra Himmerland og Kjær 
Herred, kan man ikke sige, om de trekantede snipper også har været 
brugt her. 

Der er ikke nævnt skæghatte, så det er muligt, at hun ikke har haft 
dem. Det kan dog ikke udelukkes, at de mangler i skiftet. 

Der er heller ikke nævnt ret meget tøj, som kunne tænkes at have 
været brugt til hverdag. Der er en enkelt gammel kattunsbul og et blåt 
snøreliv, men det eneste skørt, der er nævnt, foruden dem der hører til 
trøjerne, er et rød- og grønstribet af danzigtøj, og det er ikke lige, hvad 
man forstår ved et hverdagsskørt. Der mangler også nattrøjer, sko og 
strømper. 

Til gengæld er der mange tørklæder og forklæder. Netteldug er et 
tyndt, hvidt stof. Oprindeligt var det vævet af en tråd spundet af bræn
denælder, men senere bevares betegnelsen for tynde, gennemsigtige 
bomuldsstoffer. Sukkerdug er et lignende stof. 
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Tamis er: 

"en Art uldent, glattet Etamin af fin Uld og lærredsagtig vævet" Quuls 
Handelslex.) 

Den stoppede klokke er formodentlig et quiltet vadmelsskørt brugt til at 
have under stadstøjet. 

Hun har også haft et par bomuldsfingervanter. Det var i begyndelsen 
af 1800-årene højeste mode med lange bomuldshandsker strikket af 

Billede nr. 8. 
AHM nr. 7009-E. 
Halvhandsker af skind. 

AHM nr. 5414-D. 
Strikkede bomuldshandsker. 
fra Talstrup S., Børglum H. 

39 



tyndt garn på fine pinde. På AHM findes sådan et par, som stammer fra 
Vendsyssel. Billede nr. 8. 

CHRISTEN SØRENSEN har også været en statelig mand, når han trak 
i stadsklæderne. Den blå klædeskjol er højest vurderet, så det har nok 
været stadskjolen. Desuden er der en sort og en grå. 

Han har tre trøjer. Der er ikke andre betegnelser som undertrøje eller 
nattrøje, så her er et eksempel, hvor det kan være svært at vurdere, om 
der er tale om kofter, eller den kortere trøje. Han har en rød- og blåstri
bet hvergarnstrøje med brystdug af samme stof. Begge har sølvknapper. 
Andre steder i landet findes sådanne sæt bevaret, og her er der tale om 
den kortere trøje. Jeg er derfor mest tilbøjelig til at tro, at der også er tale 
om det her. Hvad de to hvide vadmelstrøjer og den blå klædestrøje 
angår, må det blive et åbent spørgsmål. 

Han har dels den ældre brystdug og den mere moderne overlastes vest. 
Overlast er det samme som Everlasting. Det er ifølge Juuls Handels

lexicon "et af Uld på Damastart vævet Tøi, hvor de ophøide Figurer ikke 
op skiæres". 

Det må have været den fineste af samtlige veste og brystduge. Med 
sine 16 sølvknapper, må den være dobbeltradet. 

Vesten af bomuld kunne evt. have set ud som AHM nr. 431. Alle tre 
par bukser er højt vurderet, og både fløjs- og skindbukserne har sølv
knapper. De hvide hørlærredsbukser er til sommerbrug. 

Også i hans garderobe synes der at mangle noget hverdagstøj! 
Han har to bomuldshuer, en kræmmervare der var højeste mode på 

det tidspunkt. De er maskinstrikkede og har indvendig flos. De er beva
ret mange steder i Jylland, men ikke i Himmerland og Kjær Herred. Der 
er dog brugt en sådan bomuldshue til foer i en rød strikket hue (ÅHM 
nr. 8937). 

Fiskerstøvlerne og de mange sildebundgarn samt halvpart i en fiskekåg 
med jolle og tilbehør og trediepart i en anden kåg viser, hvor hans 
velstand stammer fra. Bundgarn og anparter er ialt vurderet til 200 Rd. 

Sildene blev solgt til tre forhandlere i Nibe, hvor han havde 600 Rd. til 
gode for sidste års høstsild. 

Da Karen Laursdatter skønnedes at være fra forstanden, blev det beslut
tet at sætte boets effekter på auktion. 

Der gik hele 3 år inden den fandt sted. Den indbragte 3286 Rd. 3M, 
og sammen med de solgte fiskestader, anparter og jordlodden var boets 
samlede aktiver 5021 Rd. 
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Retssagen mod Karen og sønnen Laurs endte i Højesteret. Den endeli
ge dom lød på, at Karen Laursdatter skulle indsættes i Tugt-, Rasp- og 
Forbedringshuset på Christianshavn. Her var hun fange i 29 år. Hun 
døde i 1840, 73 år gammel. 

Laurs blev dømt til 6 års arbejde i Viborg Tugthus. Efter afsoningen 
blev han tjenestekarl i Nibe. 

Hvem der tog sig af de øvrige børn, melder historien intet om, men de 
er nævnt igen i den skifteforretning, der blev holdt efter moderens død. 
Maren og Giertrud var begge gift med husmænd på egnen og Else var 
blevet gift med en overjæger ved Det Lauenburgske J æ gerkorps i Kiel. 
Om sønnen Søren oplyses det blot, at han bor i Nibe. Deres arvepart er 
på grund af statsbankerotten og den følgende pengeombytning noget 
forringet. En stor del af pengene var desuden brugt til at dække øvrighe
dens udgifter i forbindelse med mordet, såsom vagthold over dødsboet, 
obduktion af liget samt alle de udgifter der var i forbindelse med rets
sagen. 

Det er jo en tragisk historie, men den er interessant på mange måder. 
Dels giver den indblik i tidens retssystem og straffemetoder, dels er den 
et godt eksempel på, hvordan såkaldte binæringsveje kan bringe velstand 
til huse. 

Omkring 1800 var sildefiskeriet i Limfjorden, og specielt ved Nibe 
bredning, en guldgrube. Der var rigeligt med sild, og priserne var høje. 
Slægten Juel-Rysensteen ejede mange sildestader og kunne i 1805 bygge 
en ny hovedbygning på stamsædet Lundbæk20

• På grund af deres store 
formue kom de også helskindede gennem statsbankerot, landbrugskrise 
og nedgang i sildefiskeriet, hvor mange andre adelsslægter i Himmerland 
måtte sælge deres godser. 

Sebberkloster havde flere sildestader end Lundbæk, men ved de hyp
pige ejerskifter begyndte man allerede i 1806 at sælge ud af disse. En del 
af køberne var fiskere, der før havde haft staderne i fæste. 

Hvor Christen Sørensen har købt sine stader vides ikke, men det kan 
godt have været her. Det fortælles, at da fiskeren Christen Sørensen ville 
sikre sig det eftertragtede stade Blindhård på Nørlå, greb han til at fylde 
en sølvkande med dalere og sende den til forvalteren på Sebberkloster 
forud for udskiftningsforretningen. Var det "vores" Christen Sørensen? 
Efter skiftet at dømme ville det ikke have været umuligt for ham at gøre. 
Det kan dog sagtens have været en navnefælle, for der var mange rige 
fiskere på den tid. 

Aalborg Historiske Museum ejer en samling sølvgenstande, som benæv-
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Billede nr. 9. 
AHM nr. 10435 og 10436. 
Krus af kongeligt porcelæn med sølv/åg. 

nes "fiskerskatten fra Sebber". De har tilhørt fiskerbonden NIELS PAL
LESEN fra Valsted. Han ejede såvel gård som fiskestader og tjente en 
formue i de år, hvor fiskeriet var godt. 

Landbrugskrisen, der var værst fra 1818-28, kom han godt igennem 
takket været fiskeriet, men da krisen var ved at være ovre, forsvandt 
silden. Der er delte meninger om hvorfor. Nogle hævder, at det var på 
grund af de nye fiskemetoder, der forringede mulighederne for fiskeyng
len, andre mener det var på grund af den øgede saltkoncentration i 
fjorden. Ved en storm i 1825 blev tangen ved Agger gennembrudt, og det 
salte vand fra Nordsøen trængte ind i Limfjorden. 

Hvad årsagen end var, så forsvandt silden, og omslaget var så pludse
ligt, at ingen regnede situationen for vedvarende, så man klarede sig med 
lån indtil næste fangstsæson. Silden kom imidlertid ikke tilbage, og man
ge måtte pantsætte eller sælge deres værdier for at få føden. 

Niels Pallesen satsede nu på sit landbrug og solgte brødkorn til fisker
ne, og havde de ikke penge, gav de ham sølv eller porcelæn i pant eller 
som betaling. Niels Pallesen opnåede en høj alder, og han var kendt som 
egnens mest velstående bonde. Ved hans død blev de mange værdier delt 
mellem arvingerne. Denne arv er igen delt, så det er kun en lille del af 
den samlede skat, som ÅHM har erhvervet. Den består af: 
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2 krus af kongeligt porcelæn med sølvlåg (billede nr. 9). 
6 sølvskeer fra 1732 af Aalborgmesteren Jens Kjeldsen Sommerfeldt 
2 sølvskeer fra 1758 af Nibemesteren Carl Hoose 
3 sølvskeer med rococo-gravering af Randersmesteren Niels Høvring 
18 sølvknapper og en malakkastok med sølvhåndtag af Aalborgmesteren 
Hans Busch (ÅHM nr. 10434 og 10435). 

Selv om billedet tegnes meget sort, så har der dog stadig været fisk at 
fange i Limfjorden efter 1825. I C. Christensens indberetning fra 
Aalborg Amt i 1832 skriver han, at silde- og ålefiskeriet er den vigtigste 
binæringsvej i amtet, og at det er hovederhvervet for størsteparten af 
beboerne i Nibe, Løgstør, Sebbersund og Valsted. 

Langs Limfjordens kyster var der overalt bønder, der både drev land
brug og fiskede, de såkaldte fiskerbønder. Han fortæller endvidere, at 
mange kvinder havde fortjeneste ved at knytte og reparere fiskegarn. 

Stoffernes oprindelse og videre forarbejdning 
Bondedagbøger 
Hjemmegjorte tøjer 
Købetøjer 

Bondedagbøger 

Hvis man vil vide noget om en befolkningsgruppes klædedragt, må man 
også vide noget om dens levevis og økonomiske muligheder. 

Da Landbohistorisk Selskab i 1969 udgav den første i en række af 
bondedagbøger1, gav den ny viden man fik gennem disse optegnelser 
anledning til en revurdering af fæstebondens kår. Der blev vendt op og 
ned på mange af de forestillinger, man havde om den forhutlede og grå 
bonde fra stavnsbåndstiden. 

Der er ikke bevaret nogen bondedagbøger fra Aalborg Amt fra den 
givne periode22 , men det er der lige syd for området, i Viborg Amt. 

Den omhandler perioden 1786-97 og er skrevet af CHRISTEN AN
DERSEN, der var fæstebonde i Nørre Tulstrup under Himmestrup 
gods i Middelsom herred. Han blev gift i 1764 med Maren Nielsdatter, 
og de fik børnene Magdalene, Karen, Anders og Niels. 

Dagbogen stammer fra en tid, der er fattig på kilder om bøndernes 
hverdag. Det er ikke en egentlig dagbog, da den ikke reflekterer over 
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begivenheder i hverdagen eller giver udtryk for følelser. Det er nærmest 
en optegnelsesbog med notater af praktisk og økonomisk art til eget 
brug. Kildeværdien er stor, netop fordi den ikke er skrevet med henblik 
på, at andre skulle læse det. 

Gennem dagbogsnotaterne får man et indblik i dagliglivet på en fæste
gård i slutningen af 1700-årene. Der har foregået en livlig handel, dels 
med egne landbrugsprodukter, dels med opkøbte produkter, som blev 
forarbejdet og solgt videre. Der har været hyppigt handelssamkvem med 
købmænd og håndværkere i de nærmeste købstæder Viborg, Randers og 
Hobro, og torvehandelen spillede en væsentlig rolle. Sønnerne kom en 
enkelt gang helt til Aalborg for at sælge et parti kirsebær, som de havde 
opkøbt. 

Andre dagbøger viser, at denne handelsvirksomhed har været almin
delig blandt landbefolkningen, men det er naturligvis ikke alle, der har 
haft Christen Andersens flid og handelstalent. 

Der findes bevaret en regnskabsbog fra 1818-35 ført af bonden Poul 
Christensen, Helherskov i Als sogn, Hindsted herred23

• Den omtaler 
indkomster fra handel med voks, kirsebær, hørgarn, kartofler, huder, ål, 
ærter og korn. Han sælger og bytter desuden kvæg og heste. Det svarer 
fint til den blandede landhandel, der foregår hos Christen Andersen. 

I Christen Andersens dagbog omtales den lokale væver, der forsyner 
gården med forskellige tøjer: Hør- og blårlærred, forklædetøj, vadmel, 
drættevadmel (til foer), klæde, frakketøj, dækner og olmerdug. En en
kelt gang blev der vævet drejl til skoleholderen, muligvis som betaling 
for undervisning af sønnen Niels. Det stof, der var til overs, når gårdens 
folk var forsynet, blev solgt på torvet i Viborg. 

Der er desuden følgende notater vedrørende anskaffelse af nyt tøj: 
I juni 1787 køber han 14 alen sort Stof a 2 mk. til Magdalene til en kiol. 
Det er den sorte Stoffes Kiol, der går igen i så mange skifter. 

I marts 1788 er Skrædder Ole på besøg for at sy klæder til Anders. Der 
omtales flere skræddere fra egnen, men Ole Christensen, som er bonde
skrædder i Lee, er åbenbart den foretrukne. 

I maj 1790 er Ole Skrædder der igen to gange for at sy en sort kjole til 
Magdalene (formodentlig af stoffet, der blev købt 3 år før!). 

I maj 1791 er Ole Skrædder på gården en hel uge for at sy. Vi får 
desværre ikke at vide, hvad han syr. 

I juni 1791 er Magdalene med sin far i Viborg. De køber grøn barkan 
til kjoler til hende og Karen - ialt 30 alen a 27 sk. 

I september 1791 køber Christen Andersen efter en god handelsdag på 
torvet i Viborg 2Y, alen blå silkedamask til en ny trøje til Magdalene og 
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ægte guldsnore til en hue. Silkedamasken koster 11 mk/alen og guldsno
rene, som nok er guldgaloner, 3 mk. 8 sk. 

I december 1791 er han i Løvskal hos skomageren for at få alle deres 
støvler repareret. 

I marts 1792 er Magdalene med til krammarked i Randers. De køber 
12 alen ægte ulddamask til et skørt til hende- pris 13 mk. 10 sk/alen. 

I maj 1792 er Ole Skrædder på besøg. Han syr kjoler til begge pigerne 
af grøn barkan, en blå kåbe af bedste ulden damask, samt skørt og trøje 
af Cinadamask (må være silkedamask). Som betaling får Ole Skrædder et 
læs birkebrænde samt 3 mk. 4 sk. for hver kjole, 1 mk. 4 sk. for kåben og 
1 O sk. for skørtet og andet daglig klæder. Det ville have været dejligt at 
vide, hvad disse dagligklæder bestod af, men de er sandsynligvis syet af 
"hjemmevævede" tøjer fra væveren i Tindbæk. En del af væverlønnen 
har lige som for skrædderens vedkommende været naturalier, og disse 
stoffer har ikke repræsenteret så stor en værdi som de købte. 

Samme måned kommer en kræmmer på besøg. Han omtales som jøde. 
Der købes ialt 21 forskellige tørklæder af bomuld eller silke til den nette 
sum af 14 Rd. 

I marts 1795 er Ole Skrædder der en uge for at sy. 
Der omtales to gange auktioner over gangklæder fra dødsboer. I 

august 1796 køber Christen Andersen afdøde Jens Sørensens bedste kiol 
for 3 Rd. 10 sk. 

Datteren Karen er et par år før sit giftermål i Viborg for at lære at sy 
hos en jomfru Mønsted. Hun er først af sted i 6 uger, og efter et par 
måneder hjemme er hun igen af sted i 9 uger. Man kan jo gætte på, at hun 
har lært finere syning og broderi, for hun har næppe som vordende 
gårdmandskone haft brug for at sy familiens tøj som sådan - det har 
været skrædderens opgave. Piger, der ikke blev gift, kunne derimod godt 
ernære sig ved forskellige former for håndarbejde, men det har næppe 
været hensigten med Karens oplæring. Det har måske været fordi Chri
sten Andersen gerne ville have, at hans børn lærte noget. Drengene fik 
ekstra undervisning hos skoleholderen, og så er det vel naturligt, at 
datteren udvidede sine kundskaber indenfor de kvindelige sysler. Der 
findes desværre ikke bevaret skifteprotokoller over Christen Andersens 
bo. Det ville ellers have været spændende at se, hvad det indeholdt. 

Dagbogen fortæller især om de luksusting, der blev anskaffet til garde
roben, og det er værd at bemærke, at døtrene får syet tøj af silkedamask 
og andre kostbare købetøjer på trods af forbudet i den kongelige forord
ning af 1783 (se afsnittet om kvindetrøjer). 

De stoffer og dragtdele, der nævnes i dagbogen, genfinder man i sam-
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ticlige skifter fra Himmerland og Kjær Herred, så det er rimeligt at 
antage, at tingene er anskaffet på tilsvarende måde. 

Tøjerne 

De stoffer, der er anvendt til klædedragten, kan deles i to grupper: de 
hjemmegjorte og købetøjerne. Den første gruppe består hovedsaglig af 
hørlærred, blårlærred, vadmel, klæde og hvergarn, som blev vævet 
hjemme eller hos landsbyvæveren. 

Den anden gruppe består af mange forskellige stoffer af silke, hør, 
bomuld, uld eller blandinger af disse, men fælles for dem er, at de er 
fremstillet på det, man dengang kaldte manufakturer, d.v.s. tekstilvirk
somheder. 

De hjemmegjorte tøjer 

Udtrykket "hjemmegjorte" bliver i skifterne mest brugt om hvergarns
tøjerne, som består af hør- eller bomuldstrend med islæt af entrådet uld. 
At de betegnes sådan, betyder ikke nødvendigvis, at stoffet er vævet i 
hjemmet, men man har selv spundet det garn, der blev brugt. Kvinderne 
har tilbragt megen tid ved spinderokken, og den fandtes i ethvert hjem 
på landet. Af skiftematerialet fremgår, at det i Danmark som helhed ikke 
var almindeligt med væv på gården i 1700-årene. Dette ændrer sig i 
begyndelsen af 1800-tallet hvor den økonomiske situation i landet var 
dårlig på grund af krigen med England, statsbankerotten og afståelsen af 
Norge, som havde været et vigtigt marked, ikke mindst for Nordjylland. 

Den øgede interesse på husflidsområdet blev stærk opmuntret af Det 
Kongelige Danske Landhusholdningsselskab24

• Det var stiftet allerede i 
1769 af patriotiske medborgere af de øvre rangklasser, og formålet var 
"at opmuntre ved Priser og Præmier Landmanden, Kunstneren og Han
delsmanden udi Hans Kongelige Majestæts Riger og Lande". Sagt på 
jævnt dansk betyder det, at man ville forbedre landets økonomi, som var 
stærkt afhængig af landbruget, ved at udlove præmier for ting, der effek
tiviserede driften og dermed øgede indtægten. 

Prisopgaverne dækkede et stort spekter: plantning af levende hegn, 
sætning af stengærder, dyrkning af kløver og hør, afledning af skadeligt 
vand fra markerne, havedyrkning, biavl og meget andet. På husflidsom
rådet udstedte man opgaver som: "Forfærdigelse af det bedste Tøi til 
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Bønderklæder, Linned og Uldent." Det var af stor betydning for landets 
økonomi, hvis man ikke behøvede at indføre så mange udenlandske 
tøjer. Det ville være godt, hvis man i stedet kunne eksportere. 

Det fremgår af en artikel om prisbelønnede landbrugere i Østjylland25 

at den person, der indsendte de vævede stoffer til vurdering og eventuel 
præmiering, ikke nødvendigvis selv havde deltaget i fremstillingsproces
sen. Det primære var, at man havde taget initiativet til at lade det frem
stille. I mange tilfælde nævnes dog, at hørren er af egen avl og garnet er 
spundet af indsenderen, eventuelt med hjælp fra piger eller døtre . Væv
ningen er tilsyneladende i langt de fleste tilfælde udført af professionelle 
vævere. 

Væversken Inger Sørensdatter fra Dronningborg Amt har på l~ år 
vævet 3359 alen forskellige uldne og linnede tøjer for andre, men hun 
kan ikke komme i betragtning, da selskabet ikke uddelte belønning når 
man vævede for andre. 

Hvor stor betydning prisopgaverne havde på husflidsområdet i 
Aalborg Amt kan diskuteres. Der var kun en person, der fik præmie for 
høravl i perioden 1780-1809, hvor opgaverne blev udbudt, og i perioden 
1770-1832 var der 15 personer, som fik præmie for forfærdigelse af 
tekstiler. Til sammenligning kan oplyses, at de højeste tal for høravl er: 
Frederiksborg Amt 20, Københavns, Svendborg og Vejle amter alle med 
17. På tekstilområdet er tallene højere: Københavns Amt 193, Holbæk 
amt 45, Frederiksborg og Odense amter 41, Sorø amt 39, Svendborg amt 
36. Højest af de jydske amter ligger Hjørring med 27 efterfulgt af Skan
derborg og Vejle med henholdsvis 26 og 22. 

De områder, hvor Aalborg amt har hentet flest præmier er for rejsning 
af stengærder (63), vandafledning fra ager og eng (97) og plantning af 
piletræer ( 47). 

De fleste præmier blev uddelt i perioden 1770-1832 med faldende 
tendens i den sidste del at perioden. Der blev til en vis grad kompenseret 
for det, ved oprettelsen af lokale landøkonomiske selskaber. 

I overkrigskommisær C . Christensens indberetning fra Aalborg Amt26 

til Landhusholdningsselskabet i 1832 skriver han: 

''l Kjærherred, som Vendsyssel i der Hele, sp.indcs og væves fli.rtigere 
blandt Almuen, end de fleste andre Steder. Man træffer jclden der et 
Huus, bvor ikke e.n Væv er i Gang, dog uden at denne større Virksomhed 
staaer i Forbindelse med Frembringelse af bedre beskafne Vare. Produc
terne afsættes deels paa Markederne til den tjenende Klasse, der ikke faaer 
Klæder i Løn, som ril andre simple Familier, decls ti l de H andlende. 
Priserne ere: 14 til 16 Sk . en Alen Blaar 18 ril 20 Sk. en Alen Hørlærred, 
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32 til 40 Sk. for Alen af stampede Vadmeler og saakaldte hjemmegjorte 
Tøjer." 

Han fortæller også, at hørren normalt tiltuskes for lærreder, og at de, der 
forarbejdede det, kun fik den grovere del, blåren, som betaling for arbej
det. Det har ikke været nogen høj timeløn! 

Om købmændenes videre handel med disse tøjer fortæller han, at en 
del solgtes til dem, der ikke var selvforsynende, en del solgtes til Norge. 
Handelen med Norge var dog blevet betydelig mindre efter Norges 
afståelse i 1814. Før den tid, var der livlig handel med Bergen. 

Han fortæller endvidere, at disse tøjer har svært ved at konkurrere 
med de udenlandske, da kvaliteten er for dårlig. Han mener det ville 
være gavnligt at højne kvaliteten på husflidsvarer og beklager, at det 
linnedmanufaktur, der var indrettet på Gudumlund for en del år siden, 
ikke mere består. Det var et ret betydeligt linnedmanufaktur, som var 
anlagt af kammerherre Buchwald og blev drevet for kongelig regning. 

"Ikke mindre end 20 Væve vare i Gang, ved hvilke, under en saare duelig 
Mesters Anførsel, mange unge Mennesker bleve oplærte endog i at væve 
fiine Drejler (saakaldet Damaskes), Piquet, Kammerdug m.m.". 

Til linnedmanufakturet hørte også en blegeanstalt og adskillige spinde
skoler i omegnen "i hvilke mange fattige Mennesker fandt Arbejde". 
Flere arbejdede hjemme, og det forarbejdede blev afleveret til fabrikken. 
Læretiden for væverne var 4 år, og efter aflagt svendeprøve, var de 
udlærte. Der var nok, der gerne ville i lære, for det betød, at man var 
fritaget for militærtjeneste. Da dette privilegie blev ophævet, kneb det 
med at få lærlinge, og i 1809 var virksomheden ophørt og bygningerne 
blev "solgte til Spotpriis, og nedbrudte" . 

En væveskole af den art, må have sat sit præg på egnen, selv om den 
kun eksisterede en kort årrække (1780-1809). Det er rimeligt at antage, 
at en del af de udlærte svende har etableret sig på egnen som selvstændige 
vævere. 

C. Christensen oplyser endvidere, at der for tiden ikke er noget lokalt 
landøkonomisk selskab, hvilket han beklager (1832). 

Vi kan få noget at vide om, hvem der levede af at væve på landet ved at se 
på folketællingslister. De indeholder oplysninger om de enkelte perso
ners alder, ægteskabelige status, boforhold og erhverv. 

En gennemgang af folketællingslister fra fire sogne i Hindsted herred27 

viser følgende: 
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1787 1801 1834 1840 

SOGN ERHVERV 
M KV M KV M KV M KV 

Visborg vævere l l l 4 
væverp1ger 

Viv e - l 8 l l 2 

Als - 2 l 4 l 13 

Skelund - l l 3 2 

Visborg skræddere, 
skrædderpiger, 3 3 l 2 3 2 

syp1ger 

Viv e - 2 3 4 l l 

Als - 4 5 8 l 11 2 

Skelund - 3 4 7 l 6 

De kvindelige vævere lever alle i små kår. De er enker, ugifte eller gift 
med husmænd, daglejere, kuske og lignende. Det har været nødvendigt 
for dem at have en indtægt. 

De mandlige vævere forsørger en familie. Vævning som sådan er et 
mandserhverv, og de svende, der blev udlært på Gudumlund og andre 
linnedmanufakturer, har senere kunnet nedsætte sig som selvstændige 
vævere på landet og ansætte lærlinge, hvis der var behov for det. 

Det er bemærkelsesværdigt så mange kvinder, der lever af Vævning i 
1800-årene. 

Der er betydeligt flere skræddere end vævere, og her er det kvindelige 
islæt ikke så dominerende. Det er først i 1834 de dukker op under 
betegnelsen skrædderpige eller sypige. 

Af andre erhverv indenfor tekstilområdet er nævnt spindere, bindere 
(strikkere) og så alle dem, der "lever af deres hænders gerninger", og det 
begreb kan dække alt lige fra kurvebinding til tekstilarbejder. De er alle 
småkårsfolk, og langt de fleste er enlige kvinder. 

Om de fire sogne kan oplyses: 
Størsteparten af de bevarede dragtdele på AHM og HEM er indkommet 
fra dette område. Der findes desuden bevaret en del dragtdele på andre 
museer og i privat eje fra Visborg og Skelund sogne. 
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VISBORG sogn havde mange store gårde, men også mange husmands
steder, hvor størsteparten af indkomsten kom fra arbejde på herregårde
ne Visborggård og Havnø. 

Den mandlige væver i 1787 er Christen Christensen, der er 36 år, 
husmand og væver, har kone samt konens barn af første ægteskab. Det 
er også ham, der er nævnt i 1801. I 1834 er nævnt Dorthe Hansdatter, 
som er 22 år og ugift. Hun bor alene i et lejet hus. I 1840 er der Kirsten 
Christensdatter, 44 år og gift Zidsel Hansdatter der er 51 år og enke, 
samt Anne Andersdatter, 39 år, der er gift og bor med sin mand hos 
svigerfaderen, der er husmand. Endelig er der væverpigen Benthe Jens
datter, der er ugift og 29 år. Hun bor til leje. 

VIVE sogn bestod hovedsagelig af hede, og de fleste i sognet supplerede 
indtægten med fiskeri. For en enlig kvinde har husflidsarbejde nok været 
det eneste eksistensgrundlag. 

Den kvindelige væver i 1787 var Maren Christensdatter, der var ugift 
og 36 år. Hun nævnes ikke i 1801. Af de 8 kvindelige vævere var en enke 
(60 år), og 5 var ugifte på henholdsvis 16, 30, 36, 42 og 53 år. De to sidste 
var en husmandskone på 36 og en skovfogedkone på 39. I 1834 er den 
mandlige væver Niels Andersen, en 55-årig gift husmand og væver med 
et barn. Den kvindelige er Maren Pedersdatter, som også blev nævnt i 
1801, hvor hun var gift med en skovfoged. Hun er i mellemtiden blevet 
enke og bor sammen med en voksen ugift datter. 

Hun nævnes igen i 1840, hvor hun nu bor sammen med sin dattersøn. 
Den anden kvindelige væver er Kirsten Andersdatter, der er 40 år og 
ugift. Hun bor alene. 

ALS sogn er det største i udstrækning og størsteparten af jorden var 
ringe. I den sydlige del af sognet ved fjorden havde man dog gode 
muligheder for fåre- og kreaturhold. 

Der er slet ingen vævere i 1787, men i 1801 er der kommet 2 kvinder: 
Marie Nielsdatter som var 26 og ugift. Hun boede hos forældrene, hvor 
faderen var snedker. Den anden var Ane Pedersdatter, 40 år og ugift. 
Hun boede hos sin broder, der var træskomat).d. Den mandlige væver i 
1834 er Johan Christian Wulff på 61 år. Han er selvejer-husmand, gift og 
har et barn. Tre af de fire kvindelige vævere er ugifte og henholdsvis 23, 
28 og 53 år. Den fjerde er en enke på 45 år. 

I 1840 er der kommet en ny mandlig væver Hans Jensen Skjødt, som 
er 43 år, husmand og væver, har kone og 2 børn. Antallet af kvindelige 
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vævere er steget til 13. Af dem er 3 enker, 7 ugifte og 3 gift med hen
holdsvis en daglejer, en husmand og en kurvemager. 

SKELUND sogn er det mest frugtbare, og der har været dyrket en del 
hør. Der er også skovområder, som har givet mulighed for indtjening 
ved forarbejdning af træ. Der er to store landsbyer Skelund og Veddum. 

I 1787 er den mandlige væver Mathiis Kieldsen, som er 48 år, gift 
husmand og væver. Han er der ikke i 1801. Der er kun en kvindelig 
væver Karen Hendrichs Datter, som er 74 år og ugift. Hun bor tilleje på 
en gård. I 1834 er der 3 kvindelige vævere. Anne Larsdatter er enke på 39 
år. Hun bor tilleje med sin 7-årige søn. Maren Pedersdatter er ugift og 
39 år. Hun bor alene med et uægte barn. Den sidste er Ane Christensdat
ter, som er 46 år og gift med kusken i præstegården. Han bor på præste
gården, mens hun og deres 4 børn bor tilleje hos en daglejer. 

I 1840 er der 2 kvindelige vævere. Den ene er fortsat Marens Peders
datter, der nu kaldes Pedersen, og den anden er Ane Larsdatter, nu 
kaldet Larsen, som stadig bor alene med sønnen, der nu er blevet 13 år. 

En del af de unge, ugifte væversker, som kun registreres en enkelt 
gang, kan være flyttet fra egnen, eller de kan være blevet gift. I sidste 
tilfælde har de måske fortsat med at væve til husbehov, men har ikke 
skullet leve af det, og er derfor heller ikke registreret som sådan. Man 
kan derfor ikke ud af folketællingslisterne se, hvor mange der vævede i et 
sogn, kun hvor mange der levede af det. Det kræver en mere omfattende 
undersøgelse af skifter for at se, hvor mange steder der var en væv i boet. 

De prøver, der blev indsendt til bedømmelse i Landhusholdningsselska
bet i begyndelsen af 1800-årene er simple bindinger, som sjældent går 
over mere end 4 skafter og 4 tramper. En stor del er hvergarnsstoffer 
med lærredsvævning i bunden og en smal mønsterstribe, hvor mønster
trådene ligger i blokke over 2 - 3 trendtråde- eller det er ensfarvede eller 
smalstribede stoffer i ren lærredsbinding. 

Disse stoffer er der mange eksempler på over hele landet i de bevarede 
dragtdele, og mange af dem er sandsynligvis vævet af kvinder, som ikke 
har fået en egentlig væveuddannelse. Se eksempelvis billede nr. 10. Som 
modstykke kan nævnes den mandstrøje i drejl, billede nr. 11, som findes 
på VMÅ. Det stof må være vævet af en udlært væver, og det har krævet 
en stor væv. Det kan være vævet på egnen af en af de mandlige vævere, 
men det kan også være købt. Der var nemlig vævere, der specialiserede 
sig i den form for vævning - drejlsvævere - og de solgte bl.a. deres 
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Billede nr. 10, AHM nr. 424X36. 
BrystdHg af lærredsvævet hvergarn med mønsterstriber. 

Billede nr. 11, VMA nr. 63-18. 
Mandstrøje af drejl. 
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produkter til købmænd og på markeder, så disse tøjer kunne komme 
vidt omkring. 

Kvaliteten af de stoffer, der blev vævet på landet, bliver overalt kritiseret 
i de indberetninger der kommer til Landhusholdningsselskabet. Som 
væver må jeg give dem ret. Islættætheden og garntykkelsen kan variere 
meget i den enkelte Vævning, og der er masser af vævefejl, såvel i sølning 
som i islæt. Disse varer tålte ikke sammenligning med de importerede 
stoffer fra de kendte tekstilområder. De har dog set med nutidens øjne 
en umiddelbar charme, hvor fantasien har udfoldet sig indenfor de farver 
og mønstre, der var på mode på det givne tidspunkt, og nutidens vævere 
kan stadig hente inspiration i disse stoffer. 

Købetøjerne 

Denne gruppe er mangfoldig. Man kan få en ide om udbudet og udvik
lingen ved at se i købmandsskifte~8 og sammenligne benævnelserne på 
tøjerne der med prøverne i stofprøvesamlingerne og så igen sammenhol
de dem med de bevarede dragtdele. Købmandsskifterne viser, at der ikke 
alene er solgt metervarer, men også afmålte stykker til huer, forklæder 
o.l. Der er desuden et vældigt udbud af strikkede varer, tørklæder, 
kniplinger, bånd, syartikler, knapper, sko og knæspænder for blot at 
nævne noget af det. 

En del af varerne var produceret i Danmark, men størsteparten var 
importeret. Ifølge de bevarede toldprotokoller kom hovedparten fra 
Tyskland og England29

• 

I 1700-årene blev der i Danmark gjort mange forsøg på at få en kon
kurrencedygtig dansk produktion i gang. Man indkaldte udenlandske 
mestre og svende, som mod favorable vilkår skulle oprette tekstilmanu
fakturer. Der opstod også en hel del gennem årene, men generelt har 
virksomhederne ikke haft nogen lang eller glorværdig levetid. 

Der findes en fortegnelse over tekstilmanufakturer i København fra 
176430

• Den omtaler 67 klædevævere og tøjmagere, 16 silkefabrikanter 
samt uldenmanufakturet i Guldhuset, som leverede stof til hæren og 
flåden. Mange af klædevæverne havde blot 1, 2 eller 3 væve. Enkelte 
havde op til 20 væve. 

I 1782 blev oprettet Det kongelige privilegerede Bomuldsmanufaktur, 
også kaldet Manchesterfabrikken. Der blev fremstillet glatte og riflede 
fløjler, mange med påtrykt mønster, samt stribede silke- og halvsilke-
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stoffer i sarte pastelfarver. Kvaliteten ser ud til at have været god, men på 
trods af det lukkede fabrikken i 1795. 

Disse statsstøttede forsøg foregik også i provinsen. I Aalborg var det 
første i 1735, da J o han Heinrich Eckholdt ankom til byen medbringende 
et privilegium fra København31

• Ifølge det kunne han oprette et ulden
manufaktur og frit indforskrive, hvem han ville fra ind- og udland. Han 
måtte dog ikke bryde stavnsbåndets regler. Han kunne ansætte lærlinge 
og udstede svendebreve, uden at det aalborgensiske lavsvæsen kunne 
blande sig i det. Han var fritaget for skat og afgifter i 20 år, ikke alene til 
staten men også til Aalborg. 

Endvidere fik han, så snart fabrikken var i drift, løfte om totalforbud 
for dansk eksport af råuld og import af uldklædevarer. Privilegiet inde
holdt også ret til selv at farve stoffet, selv om byens 3 farverier ellers 
havde monopol på at udføre dette arbejde. 

Dette må jo siges at være yderst favorable vilkår for en nystartet 
virksomhed. På trods af det, gik det ikke særlig godt, for den klæde, der 
blev vævet, var af så ringe kvalitet, at den ikke kunne sælges. Eckholdt 
blev afskediget i 173 7, men fabrikken fortsatte. 

Ved oprettelsen var det nemlig blevet byens første aktieselskab, og 
Fattigvæsenet i Aalborg var repræsenteret i bestyrelsen. For dem betød 
det meget, at arbejdspladsen bevaredes, for 20-25% af byens fattige blev 
sendt på tvangsarbejde på fabrikken for en løn, der svarede til det beløb, 
de ville have fået i fattigunderstøttelse . De har nok ikke været særlig 
motiverede for arbejdet, der bestod i uldtilberedning og spinding. 

Det lykkedes at genoptage produktionen ved hjælp af en farver og 8 
vævere, som blev hentet i Berlin. De var mildest talt chokerede over 
tingenes tilstand på fabrikken og nægtede at gå i arbejde, med mindre de 
fik fuld kontrol med produktionen, lige fra ulden kom ind på fabrikken, 
og til det færdige klæde forlod den. 

Man gik ind på betingelserne, og snart kom der gang i vævene. Lagre
ne hobede sig op, men der blev stadig ikke solgt noget. 

I 1738 blev et enkelt parti solgt til Generalmagazinet i København. 
Dette var blevet oprettet i 1737 og havde til formål at opkøbe fabrikker
nes produkter og videresælge det til klædehandlerne uden fortjeneste. 

I første omgang kom partiet retur med den besked, at efterbehandlin
gen var for dårlig og måtte gøres om. Dette skete, og klædet blev solgt, 
men der kom kort tid efter besked om, at man ikke ønskede at modtage 
mere. Kvaliteten var for dårlig. 
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Den Uldne Fabrik gik i likvidation i 1740. Investorerne måtte erken
de, at aktiekapitalen var tabt. 

Bygninger og inventar blev solgt til tre klædehandlere, der fik borger
brev i Aalborg. Virksomheden kom nu til at hedde Aalborg Klædefa
brik. 

De satsede på at få eneret på efterbehandling af klæde til det nordjyske 
marked. Denne efterbehandling bestod i stampning, der fik tøjet til at 
filte . Derefter skulle det vaskes og strækkes på store egerammer i fri luft, 
inden det kom til farvning. Efter farvningen kom overskæring af luven, 
presning, dekatering og dampning. 

Efterbehandlingen var selvsagt vigtig for det endelige resultat, men for 
at få godt klæde, måtte man have et stykke tøj, der var jævnt i såvel 
spinding som vævning. Det mente de tre herrer, man kunne fremstille 
bedre og billigere i landdistrikterne, hvor kvinderne var vokset op med 
spinderokken som en naturlig del af hverdagen. Problemet her var, at 
kvaliteten ikke var ensartet fra det ene stykke tøj til det andet, men det 
var dog bedre end den manglende kvalitet, som fabrikken hidtil havde 
stået for, når man satsede på spindere, som var tvangsindlagt til arbejdet 
og som ikke havde den samme baggrund for at udføre det. Det var 
desuden vanskeligt at skaffe dygtige vævere til fabrikken. Allerede i 
Eckholdts tid klagede magistraten over, at hans iltre sind fik væverne til 
at rejse og i stedet nedsætte sig i landdistrikterne, hvor de kunne tjene 
flere penge. 

Hvorom alting er, så gik det endnu engang galt. 
Fra 17. november 1739 var der totalforbud mod indførsel af 

udenlandsk klæde, fra 1740 forbud mod at handle med det og fra 1741-
42 forbud mod at bære tøj af udenlandsk klæde. På trods af det havde de 
tre fabrikører købt klæde fra Liibeck, som de videresolgte til Generalma
gazinet i København som ~ærende egen produktion. Det blev opdaget, 
og det blev Aalborg Klædefabriks endeligt. 

Bygningerne blev siden anvendt til et uld- og lærredsstoftrykkeri, som 
eksisterede til 1782. 

De sidste ejere af Aalborg Klædefabrik havde ret i mange af deres syns
punkter. Handel med husflidstekstiler fra landet, især fra Vendsyssel, 
var den vigtigste handelsartikel for Aalborg i 1700-tallet, og en hel del 
blev eksporteret. Mange af klædehandlerne gik over til at levere råmate
rialer som hør og bomuld til væverne på landet, og de modtog så en tid 
efter den færdige vare. 
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De mange forbud fra øvrigheden blev ikke respekteret, hverken af høj 
eller lav. Langs den jyske vestkyst og kysterne i Nordjylland foregik en 
betydelig indsmugling af varer- også tekstiler. Det drejede sig om alle de 
luksusvarer, som man forsøgte at holde ude af landet som f.eks den fine 
klæde, finere linnedstoffer, silkestoffer o.l. 

Moderne skifter- bl.a. på grund af tekniske forbedringer og nyopfindel
ser indenfor produktionsapparatet. 

J arnes Hargreaves spindemaskine fra 1767 blev stadig forbedret, og 
ved århundredskiftet var det muligt at maskinspinde en fin tråd, også af 
bomuld. De lette småmønstrede sirtser blev altdominerende i første 
halvdel af 1800-årene. De afløses i 1840'erne af tynde uldmousseliner. 

Stor betydning fik også jaquardmaskinen (1805), der ved hjælp af et 
hulkortsystem kunne frembringe komplicerede mønstre og bobinetma
skinen (1808) som fremstillede kniplingens tylsbund maskinelt. I 1831 
kunne man fremstille prikket tyl og i 1839 maskinvævede blonder32

• 

Drivkraften med baggrund i J arnes Watts dampmaskine fra 1786 blev 
stadig udviklet og forbedret. 

Man havde ikke helt opgivet at få en fabriksmæssig produktion af 
tekstiler i gang i Aalborg. 

Johan Georg Galster, der var englænder, anlagde i 1806 en strømpefa
brik, i 1808 et lærredsvæveri og et garveri, i 181 O en hattefabrik og en 
handskefabrik og i 1813 en klædefabrik33

• Det har ikke været noget 
velvalgt tidspunkt at anlægge nye virksomheder, for på grund af krigsud
bruddet var det vanskeligt at skaffe råvarer, ligesom afsætningsmulighe
derne heller ikke var de bedste. 

Pengeombytningen og nedgangsperioden efter krigen kunne ingen af 
hans virksomheder klare - G alster gik fallit i 1816. 

Denne mangel på succes indenfor tekstilbranchen var ikke noget spe
cielt for Aalborg - overalt i landet gik tingene galt af den ene eller den 
anden grund, selv om staten gjorde, hvad den kunne, for at støtte virk
somhederne. 

1700-årene var fyldt med kongelige forordringer med forbud mod 
indførsel af bestemte stoffer og bestemmelser om, hvilke rangklasser der 
måtte gå med hvad. Landbefolkningen måtte faktisk kun gå i klæder af 
simple stoffer i uld og hør, og bondeskrædderne måtte også kun sy tøj af 
disse stoffer. Det var jo umuligt at kontrollere, om disse forbud blev 
overholdt, og alle kilder viser, at det blev de ikke. Tænk blot på Christen 
Andersens dagbogoptegnelser, hvor skrædderen syede af barkan, stof
fes, uld- og silkedamask! Skiftematerialet viser noget tilsvarende. 
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I det bevarede tøj fra Himmerland og Kjær Herred er købetøjerne rigt 
repræsenteret gennem hele perioden. Her må man huske på, at kun det 
fineste tøj er blevet gemt. Meget af vadmels- og hvergarnstøjet er endt 
som hverdagstøj, hvis det da ikke har været det fra begyndelsen, og er 
blevet slidt op. 

Forkortelser anvendt i teksten: 
ÅHM = Aalborg Historiske Museum 
VMÅ = Vesthimmerlands Museum, Aars 
AHM = Als Hjemstavns Museum 
HEM = Hadsund Egns Museum 
SYM = Sydhimmerlands Museum, Hobro 
GBÅ = Købstadsmuseet Den Gamle By, Århus 
NM = Nationalmuseet 
LAN = Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg 
S= sogn 
H= herred 

Fotografier: Jørn Nødskov 
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Kimbrerborgen i Borremose 
Nye vinkler i en gammel sag 

Af J es Martens, Nationalmuseet 

Det er nu over 60 år siden den meget aktive museumsmand Sigvald 
Vestergaard-Nielsen fra Vesthimmerlands Museum i Års indberettede 
fundet af en 2000-årig jernalderlandsby beliggende på en holm i Borre
mose. Siden da har skiftende arkæologiske ekspeditioner fra National
museet med mellemrum besøgt stedet, der viste sig at være en sjælden
hed: Nordeuropas eneste befæstede landsby fra den keltiske jernalder. I 
denne artikel beretter den nuværende projektleder om udgravningens 
historie og resultater, der først nu synes på vej til at blive endeligt publi
ceret. 

Landet 

Det vestlige Himmerland er et lavt, åben~~ terræn med enkeltliggende 
bakkepartier og små, løsrevne klatter skov. Her dominerer vestenvin
den, og øjet har vidt udsyn. Landet skæres af brede ådale og store 
engstrækninger og præges i det hele taget af en utrolig vandrigdom. Det 
har været det ideelle landskab for jernalderens bønder, der har nydt godt 
af det afvekslende terræn, der både bød på let agerjord og gode høenge. 
At man har forstået at skønne på landsdelens egenskaber viser fundene. 
Intet andet sted i Danmark er vel fundet så mange landsbyer og grave fra 
denne tid. Endnu synligt i landskabet enkelte steder er de karakteristiske 
spor efter tidens dyrkningsform: digevoldingerne. Kigger man luftfotos 
fra egnen igennem, viser det sig, at snart hver kvadratkilometer tjenlig 
jord har været under plov- eller rettere- under ard -for sådan benævnes 
datidens pløjeredskab, der endnu ikke var i stand til at vende jorden, men 
kun at ridse den op. Vesthimmerlands åbne karakter er altså ikke af ny 
dato, men bygger på en over 2000 år gammellandbrugstradition! 

Midt i dette rige, tætbebyggede land ligger Borremose- en langstrakt, 
halvmåneformet højmose, der fra tidernes morgen har leveret brændsel 
til de omkringboende himmerlændinge. At den også har været brugt til 
andre formål vjdner talrige fund af lerkar- de såkaldte mosepotter- om. 
I oldtiden var mosen et helligt sted! Her i Borremose nøjedes man ikke 
med at ofre lerkar, undertiden med spiseligt indhold; nej -man ofrede 
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Borremose og Rævemose ved Aars. 
»Udsnit af Geodætisk Instituts 4 cm kort 1216 II NV Aars. Gengivet med insti
tuttets tilladelse A 403/85. Copyright.« 
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også mennesker, hvilket tre moselig på Nationalmuseets magasiner vid
ner om. På dette punkt adskiller mosen sig dog ikke videre fra mange 
andre danske moser. At den i slutningen af 1920' erne skulle drænes og 
omdannes fra ødemark til landbrugsjord var heller ikke noget usædvan
ligt. Det helt specielle ved denne mose skulle først vise sig, da entrepre
nør M. Nielsens graverkarle i 1929 gik igang med at anlægge drængrøfter 
og i mosens sydende ramte et næsten 1 m tykt stenlag, som med besvær 
gennemgravedes på tre steder. Lederen af Vesthimmerlands Museum i 
Års, S. Vestergaard-Nielsen, blev tilkaldt og fastslog, at stenlaget var 
underlaget for en totusind år gammel vej, der førte fra fast land ud til en 
lille banke midt i mosen. Her fandt han lerkarskår fra samme tid og 
besluttede sig derfor til at underrette Nationalmuseet, der straks sendte 
inspektør Johannes Brøndsted til stedet. 

Udgravningen 
Dette og det følgende år udgravedes, hvad der skulle vise sig at være en 
godt 70 m lang og knap 4 m bred vejdæmning bygget oven på de faste 
tørv i mosens bund. Brøndsted var begejstret for fundet og ville fortsætte 
med en undersøgelse af holmen allerede året efter, men en alvorlig syg
dom forhindrede ham i at komme i gang, og i mellemtiden tilsåede ejeren 
Christian I. Hansen, Lille Binderup, holmen med kløver. Man måtte 
udskyde projektet indtil videre. I ventetiden frededes vejen. 

Chancen for at genoptage undersøgelserne bød sig i 1935. Udgravnin
gen kan påbegyndes »paa hvilket som helst Tidspunkt det maatte passe 
Museet<<, vider~gav den altid årvågne S. Vestergaard-Nielsen ejerens be
sked. Brøndsted, nu med P. V. Glob som assistent og daglig leder, hyre
de et større hold bestående af studenter fra det nystartede arkæologiske 
institut ved Københavns Universitet og 4 arbejdsmænd fra Års. Det 
første år koncentrerede man sig om at finde ud af hvilken type anlæg 
man havde med at gøre, og hvor meget, der var bevaret. Derfor udJagdes 
et antal smalle grøfter i kanten af holmen. Resultatet var så overrasken
de, at man lynhurtigt glemte alt om bopladsen: holmen var omgivet af 
vold og grav!- en kimbrerfæstning! Brøndsted skrev efter den opdagelse 
i begejstringens rus hjem til Nationalmuseet, at det eneste, man mangle
de at finde, var, >> ... en hel Kimbrer etsteds i Bunden af Graven! »Dette 
ubeherskede Folk« skulde vel nok have efterladt en kløvet Pandebrask 
ved deres egen Folkeborg«. Så heldige var man dog ikke, men voldgraven 
var rig på lerkar og potteskår- et yderligere argument for i første om
gang helt at koncentrere sig om den, idet den periode, fundene stamme-
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Udgravningen i Borremose 1939. 
Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune. 

de fra, var ret dårligt kendt på daværende tidspunkt. De følgende 5 år 
tømte man derfor voldgraven - et arbejde, der blev færdigt i 1939. 

I 1940 gik udgravningen ind i en ny fase. Man ville nu undersøge 
landsbyen inde bag voldene. Man begyndte ligesom i 1935 med at grave 
en serie smalle søgegrøfter for at få fastlagt, hvor godt husene var beva
ret. Ifølge ejeren var der nemlig i tidens løb ikke blevet fjernet så få læs 
sten, og det tydede ikke godt for udgravningen. Atter en gang skulle 
man blive overordentligt positivt overrasket. Det viste sig, at den vestlige 
side af holmen var dækket af et tykt sandlag, som havde beskyttet old
tidslevnene mod den hestetrukne plov. Derfor kunne man finde syld
stensrækker, ildsteder og lergulve intakte i dette område - og endnu 
bedre: man fandt en bevaret, brolagt bygade! I de følgende 5 år- 1944 
dog undtaget- afdækkede man for første gang i dansk arkæologis histo
rie en hel landsby! Hermed afsluttedes det andet kapitel i de arkæologi
ske udgravninger. 

Under udgravningsforløbet havde mosegeologerne Johannes Iversen 
og Alfred Andersen deltaget med selvstændige undersøgelser. Disse fort-
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Udgravning i Borremose 1939. 
Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune. 

sattes nogle år endnu - den sidste større undersøgelse afsluttedes i 1956. 
Undervejs påviste man blandt andet, at der havde stået vand i voldgraven 
samt i det mindste på visse steder i mosen samtidigt med, at borgen var i 
brug. 

Fundet tolkes og glemmes 

Herefter var det egentlig meningen, at fundet skulle bearbejdes og resul
taterne offentliggøres. Både Brøndsted og Glob arbejdede da også på 
sagen, men begge havde fået rigeligt andet at gøre: den ene som rigsan
tikvar og direktør for Nationalmuseet, den anden som professor for det 
nyoprettede arkæologiske institut i Århus samt som direktør for Forhi
storisk Museum samme sted. Det blev derfor kun til mindre beretninger 
indflettet i større værker med et mere generelt indhold. Den mest omfat
tende og deltaljerede omtale findes i Brøndsteds store oversigtsværk 
>>Danmarks Oldtid« fra 1961, men P. V. Glob gav også en udmærket 
beskrivelse af fundet i den 3.de reviderede udgave af sin >>Danske Old-
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tidsminder<< fra 1967- de to beretninger supplerer på fin måde hinanden. 
Mosegeologen Alfred Andensen var den eneste, der nåede at færdiggøre 
sine undersøgelser og afslutte et manuskript om resultaterne. Dette blev, 
efter hans død i 1974, publiceret som en artikel i Årbøger for Nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1975. 

Konklusionen på de mange års undersøgelser var som følger: En gang 
ca. midt i den keltiske jernalder (dvs. ca. 250 år f.Kr.f.) følte bønderne i 
egnen omkring Borremose sig så truede, at de slog sig sammen om at 
bygge en tilflugtsborg. Man fandt en lille, ubemærket holm i sydenden af 
mosen velegnet, og den befæstede man ved at lægge grøfter og vold 
omkring den. For at gøre stedet endnu mere uindtageligt gravede man 
den øverste meter tørv af den omgivende mose, hvorved der skabtes en 
kunstig sø. Gennem denne lagdes på det smalleste sted et brolagt vade
sted, der dog var dækket af vand, så kun stedkendte ville kunne benytte 
det. Borgen var ubebygget og fungerede kun i tilfælde af overfald, men 
da forestillede Brøndsted og Glob sig også, at folk og fæ i ly af natten 
flygtede til holmen, medens fjenden slukøret måtte nøjes med at se 
egnens rige landsbyer forvandle sig til aske for deres øjne. 

Krigsfaren drev øjensynligt hurtigt over, for anlægget blev snart over
ladt til sig selv og langsomt forfald. Efter et par generationer faldt bøn
dernes øjne påny på den lille moseholm. Nu var det dog som velegnet 
placering for en ny landsby, at stedet kom i søgelyset. Man kastede 
voldgravene til og anlagde en bred vejdæmning fra land ud til pladsen. 
Her opførtes en landsby med omtrent en snes huse omkring en krum, 
brolagt bygade. Denne landsby fik lov til at eksistere i fred frem til Kristi 
fødsel, hvor den nedlagdes, og bønderne flyttede bort. 

En udgravning til revision: 

Denne tolkning har altid undret mig. Hvorfor skulle man i fredstid 
anlægge en landsby på så usædvanligt og umage et sted som midt i en 
mose, når oplandet bugner med mere velegnede lokaliteter? Og var an
læggelsen af en kunstig sø ved afgravning af moseoverfladen hele vejen 
rundt om holmen ikke et uoverkommeligt arbejde for den trods alt 
begrænsede befolkning, der levede i Borremoses opland? Da Glo b i 1985 
overdrog forfatteren arbejdet med at at færdigbearbejde og publicere 
dette store fund, var det derfor naturligt at se nærmere på baggrunden 
for tolkningen. 

Før vi går ind på revisionen af de gamle udgravningsnotater og resulta
tet af genudgravningerne, er det på sin plads at gøre opmærksom på, at 
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det, at man idag kan finde mere, end Brøndsted og Glob gjorde, og det, 
at man kan omstøde deres gamle tolkning af moseborgen, ikke betyder, 
at de var specielt dårlige arkæologer. Tværtimod var deres udgravning på 
mange måder et pionerarbjde, og lederne var fuldt på højde med datidens 
metoder og teknik. Genudgravningen og omfortolkningen er derimod et 
udtryk for, at arkæologien som videnskab trods alt også udvikler sig: 
udgravningsmetoderne har forandret sig takket være en forøget viden 
om huskonstruktioner, keramikdateringen er blevet mere præcis takket 
være energisk forskning på dette område osv. 

De første år af genundersøgelsen af Borremosefundet var helliget no
tater og fund fra de gamle undersøgelser. Der var også rigeligt at tage fat 
på: alene keramikmaterialet er så omfattende, at antallet af lerkar fra 
førromersk jernalder i Nordjylland fordobledes ved udgravningen! Gen
nemgangen af dette materiale muliggjorde en moderne datering af anlæg
get, der nu kan bestemmes til at have eksisteret i mindst et par århundre
der - fra ca. 300 f.Kr.f. frem til omkring 100 f.Kr.f. Samtidig viste det 
sig, at keramikken fra nogle af landsbyens huse var jævngammel med den 
ældste keramik fra voldgravene. Det modsagde den gamle teori, ifølge 
hvilken borgen skulle være ældre end landsbyen. En revision af notater
ne fra udgravningerne i voldgraven antydede imidlertid, at der også var 
fundet lerkar fra landsbyens sidste tid i de nederste lag i voldgraven- de 
lag, der var afsat under vand. Dermed var der meget, der tydede på, at 
landsby og borg var anlagt og nedlagt samtidig. En kritisk gennemgang 
af husplanerne viste tillige, at der øjensynligt havde været mange flere 
huse i landsbyen end oprindeligt antaget, og at byplanen undervejs hav
de gennemgået forandringer. For at undersøge disse forhold påbegynd
tes i 1989 den serie genudgravninger, som nu i 1991 står foran sin afslut
ning med undersøgelsen af portområdet i landsbyens sydende. 

Genudgravningerne 1989-1991 

Da Nationalmuseet besluttede sig for at gå med til en genudgravning af 
pl~dsen, ønskede man i første omgang bevis for, at der var noget at 
finde. Derfor valgte man som mål for første års gravning en begrænset 
undersøgelse af voldgraven og dens lagfølge. En godt 1 m bred >>skive« 
blev skåret af det bredeste af de tiloversblevne, uudgravede afsnit af 
voldgraven - og snittet forlængedes ind gennem volden. Snittet viste det 
billede, der allerede kendes fra de gamle optegnelser- i bunden af graven 
findes et fedtet, sort lag dynd, afsat, medens voldgraven har stået fuld af 
vand. Heri fandtes enkelte skår og en del velbevaret træ. I toppen af 
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slamlaget lå nogle store sten og herover halvanden meter sandblandet 
jord med mængder af potteskår. Dette tykke jordlag er uden tvivl blevet 
kastet i voldgravene, akkurat som Brøndsted og Glob mente. Da lerkar
rene imidlertid alle stammer fra landsbyens sidste levetid, må det betyde, 
at tildækningen tidligst kan være sket på dette tidspunkt, og ikke før 
landsbyens anlæggelse, som man tidligere mente. Samtidig er jorden 
meget trækulsholdig, og det er derfor nærliggende at antage at sløjfnin
gen af voldgravene er sket i forbindelse med en nedbrænding af landsby
en. Katastrofe, overfald eller selvvalgt nedlæggelse - det kan ikke afgøres 
- men i hvert fald genopbygges landsbyen ikke efter denne hændelse. 

Da 1989-gravningen således både viste, at der stadig var noget at finde, 
og at man stadig kunne få nye spændende resultater, besluttede man sig 
til året efter at foretage en større undersøgelse inde i landsbyen samt ude 
i den omgivende mose. Med maskiahjælp afgravedes græstørven over et 
stort område på holmens tilsyneladende ubebyggede østside. Det viste 
sig snart, at området aldeles ikke var ubebygget. Det var blot så nedplø
jet, at det eneste, der var tilbage af husene her, var bunden af hullerne, 
hvori de tagbærende stolper har stået. En lille halv snes huse fandtes i det 
100 m lange og 4 m brede udgravningsfelt. Den opdagelse betyder, at 
landsbyen har været betydeligt større end hidtil antaget, hvor man ialt 
har kendt til24 huse. Idag kender man med sikkerhed til40 huse -men 
der har sandsynligvis været over 50. 

Alle disse huse har naturligvis ikke stået på samme tid. Det havde 
allerede Brøndsted og Glob påvist: flere steder på holmen ligger de så 
tæt, at det ene må have efterfulgt det andet. Noget nyt er imidlertid at 
også selve vejen - den hyggelige, snoede bygade - ikke kan have ligget 
der altid. En undersøgelse med det specielle formål at undersøge vejens 
forhold til bebyggelsen blev nemlig også gennemført i 1990. Et af de 
allerede kendte huse ligger i så betænkelig nærhed af vejen, at de gamle 
udgravere har set sig nødsaget til at skære husets nordøsthjørne af, da de 
markerede det med græstørvsvolde. Østenden af dette hus genudgrave
des. Det viste sig, som på forhånd formodet, at husets nordøstre gavl
hjørne ville have ligget midt på vejbanen, dersom man genopbyggede 
huset ud fra vore dages viden om tidens byggeskik. Altså må landsbyens 
plan en gang have set anderledes ud end den tager sig ud i dag. Det er 
nærliggende at antage, at bygaden er en sen tilføjelse, der er samtidig 
med den flotte, snorlige vejdæmning gennem mosen, og at man har 
gennemført en regulering af byplanen i forbindelse med en udvidelse og 
fortætteise af bebyggelsen. 

Et sidste vigtigt punkt på dagsordnen for 1990-udgravningerne var 
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moseundersøgelserne. Hvordan har mosen set ud på landsbyens tid? Er 
den virkelig blevet afgravet, eller ramte geologerne i 40' erne tilfældigvis 
et område med jernaldertørvegrave? Mod øst, syd og vest gravedes tre 30 
m lange grøfter ud i mosen fra holmen. Det var ikke uden spænding, at 
maskinen sattes igang med arbejdet - for her var jo vitterlig chancen for 
at finde den føromtalte Kimbrer. Heller ikke denne gang skulle det ske
men et sted må han vel ligge! Til gengæld fik vi dog en masse andre 
interessante oplysninger, der til fulde opvejede det manglende moselig: 
Mosen har været udsat for tørvegravning - også i jernalderen. Der har 
imidlertid kun været tale om mindre gravninger af den type, man lavede 
frem til mekaniseringen af mosebruget i 40'erne: Småhuller på 1\1;,-3 
meters diameter og omtrent lige så dybe - det var, hvad man kunne 
overkomme på en dag - og da hullet i nattens løb fyldtes med vand, 
måtte man næste dag grave et nyt hul ved siden af. 

En anden interessant opdagelse var, at mosen ved landsbyens anlæg
gelse var ganske tør. Man har formodentlig kunnet vandre tørskoet over 
den de fleste steder, når blot man agtede på de føromtalte tørvehuller. 
Det var først i løbet af landsbyens levetid, at mosen forsumpede, og 
spagnumvæksten tog til. Til gengæld nåede den også at gro mindst en 
snes centimeter, før landsbyen blev nedlagt. Denne forsumpning kan 
have forbindelse med en klimaforværring på daværende tidspunkt - det 
kan være derfor, at man forbedrede og forhøjede vejen over mosen og 
det kan være derfor, at man i sidste instans opgav holmen som bosted. 

En sidste, ikke uvæsentlig opdagelse var, at uanset om mosen var tør 
eller våd, så kan den ikke have ydet nogen virkelig effektiv beskyttelse: I 
grøften, der blev gravet mod vest fra holmen, var tørven på intet sted 
tykkere end Y:, meter! I tilfælde af krig må man forvente, at fjenderne vil 
forsøge at angribe fra så mange sider som mul~gt. Indbyggerne på borgen 
må have været klar over denne fare. Er Borremose-landsbyen virkelig en 
fæstning- så må den ikke alene have været omgivet af vold og grav, men 
også af en anselig palisade. Denne iagttagelse afstedkom, at en tredie og 
sidste sæson planlagdes for 1991 med det formål at søge at afklare, om 
der har været sådanne forstærkninger af forsvarsanlægget. 

Den nye tolkning: 
Allerede nu kan landsbyens nye historie dog skrives med nogenlunde 
sikkerhed: En gang i midten af den keltiske jernalder føler bønderne i en 
vesthimmerlandsk landsby sig truede og vælger at søge sig et sikrere 
bosted. Det finder de på en 2 tdr land stor holm i Borremose. Holmen 
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befæstes med vold og grav, og inde bag murene rejses en landsby på 
knapt et dusin huse- et samfund på mellem 70 og 100 sjæle. Igennem de 
næste 2-3 generationer vokser landsbyen sig større, og på et tidspunkt er 
den så stor, at en nyordning skønnes nødvendig. Man river nogle huse 
ned for at gøre plads til en ny, brolagt bygade - andre huse nyopføres -
og landsbyen bliver så tæt, at den næsten får byagtig karakter. På sit 
højeste kan byen have haft 10-15 samtidige gårde og et indbyggertal på 
100-150 mennesker. Det lyder ikke af meget idag, men for blot 100 år 
siden var det ikke en ualmindelig størrelse for danske landsbyer. Livet i 
landsbyen har heller ikke formet sig forskelligt fra samtidige eller senere 
landsbyer andre steder i landet. Man har lige som andre jernalderbønder 
levet af kvæghold og af at dyrke korn i bakkelandet omkring mosen. 
Hjemme omkring husene har man spundet og vævet, lavet lerkar, tilbe
redt mad over husets arne - der har sikkert både boet en pottemager og 
en smed i landsbyen. Efter smeden er der kun ringe indikationer i form 
af slagger og ristet myremalm. Efter pottemageren har vi hele hans eller 
rettere deres produktion- for landsbyens levetid taget i betragtning, må 
der være tale om flere generationer af en- særdeles talentfuld - pottema
gerfamilie. Borremosekeramikken er blandt den bedste, vi kender fra 
århundrederne før Kr.f. - sikker som den er i form, stil og teknik. 

Borremoselandsbyen og dens tid: 

Selvom de nye udgravninger har givet mange svar, er der endnu et 
spørgsmål, der trænger sig på: hvorfor har man valgt at slå sig ned i 
Borremose? En befæstet landsby er noget ganske enestående i Nord
europa på denne tid. Man skal helt til Centraleuropa for at finde noget 
tilsvarende. I Polen ses i bronzealderens slutning nogle store, bylignende 
anlæg, der ligesom »vores« ligger i mose- eller søområder. Disse er dog 
et par hundrede år ældre end Borremoseborgen. Hos kelterne i Midt
europa er befæstede bopladser også almindelige. Deres datering passer 
bedre med vores, men de keltiske anlæg er betydeligt større. Medens 
Borremoselandsbyen knapt dækker 1 hektar, når enkelte af deres op på 
600 ha! Der kan altså ikke peges på noget direkte forbillede ude i Euro
pa. Men for at befæste sin landsby i ufredstid behøver man vel heller ikke 
noget forbillede? 

Svaret ligger sandsynligvis gemt i Borremosefæstningens usædvanlige 
formål og placering. Ved første øjekast virker bopladsen dog ganske 
normal. Det er voldene og gravene, der gør det største indtryk. Ved en 
beregning over arbejdsindsatsen ved at bygge anlægget, kan man se, at 
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det ville tage en befolkning på den ældre landsbys størrelse højst 3 måne
der at færdiggøre fæstningsværkerne. Med andre ord kunne det gøres på 
een sommer. 

Beliggenheden i mosen er ikke kun ubekvem. Den må direkte have 
stridt imod datidens opfattelse af ret og vrang. Mosen var fra gammel tid 
et helligt sted. Alene Borremose har leveret mindst 3 moselig - menne
skeofringer til en ukendt guddom. Dertil er både denne såvel som de 
fleste andre moser og kær på Års-egnen spækket med de mere beskedne 
lerkarofringer. Dateringen af disse forskelligartede ofringer ligger i ho
vedsagen i slutningen af bronzealderen og begyndelsen af jernalderen, 
men moseofringerne fortsætter gennem hele den førromerske tid. Sølv-
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karret fra Gundestrup - dateret til omkring 100 år f.Kr.f. og fundet i 
Rævemosen - ikke mere end 3 km fra Borremosefæstningen - er et af de 
kendteste eksempler herpå. Mosen var gudernes bolig. Det har ikke 
været uden bæven, at man har trodset gamle tabuer og forvandlet den til 
menneskets. 

Hvorfor ligger Borremoselandsbyen da, som den gør? Man forstår 
efterhånden, at der virkelig må have været tvingende årsager hertil. 
Landsbyen ligner ikke ligefrem nogen militærlejr. Snarere synes den at 
ligne et forsvar for et fredeligt bondesamfund. Hvis det er tilfældet, 
burde man finde flere tilsvarende fra samme tid, både her og andre steder 
i landet. Men hvilken udfred kan have forårsaget, at vore fredelige bøn
der har trodset tabuer og fugt? 

Vi må huske, at den gyldne Bronzealder netop er forbi. Og med den 
strømmen af importerede luksusvarer. Hermed er selve grundlaget for 
stormændenes magt og anseelse borte. I den tidlige jernalder kan ingen 
bryste sig med sjældne udenlandske varer. Det er svært at kende forskel 
på høj og lav. >>Når krybben er tom, bides hestene«, siger man. Det 
gjaldt sikkert også for stormændene i det en gang så rige Vesthimmer
land. I denne usikre tid kryber bønderne i ly på Borreholm. Men på et 
tidspunkt sidst i den keltiske jernalder kommer der atter orden på tinge
ne. Nogle stormænd er blevet større end andre. De kendes let på deres 
store gårde, hvor der er plads til mere kvæg, end der er på tidens almin
delige bondegårde. De har flere udhuse, og det er hos dem, man finder 
den bedste keramik. Det kan være begyndelsen til denne koncentration 
af magt og rigdom på færre hænder og ikke mindst de deraf følgende 
kampe, der får Borremosebønderne til at bosætte sig på Borreholm. Og 
det kan være af samme årsag, at de forlader den igen, tvunget dertil af en 
ny, vesthimmerlandsk stormand. Netop på dette tidspunkt finder vi en 
gruppe kimbrere, der kæmper sig vej gennem Europa, langt borte fra 
hjemstavnen. Det er oplagt at se en sammenhæng mellem disse to begi
venheder og forstå de udvandrende kimbrere som dem, der ikke kan 
affinde sig med tingenes nye tilstand. 
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En stereoskopfotograf i Aalborg 
Werner Tønnies 

Af Svend B. Olesen 

Om det kendte fotografdynasti H. Tønnies i Aalborg er der i de senere 
år skrevet mangt og meget. Både herhjemme, i udlandet og ikke mindst i 
USA. Alt hvad firmaet producerede i de 100 år fra 1856 til 19 56, det 
eksisterede, er signeret H. Tønnies. Her skal imidlertid først og frem
mest omtales 3. generation i lige mandslinie, fotograf Werner Tønnies og 
af hans produktion kun en speciel form af fotografier, stereoskopfoto
grafier. En genre han dyrkede i krigsårene 1914-1918, og som han var en 
uovertruffen mester i. 

Werner Tønnies var født i Aalborg, den 20. juli 1890 som søn af 
fotograf Emil Frederich Heinrich Tønnies og hustru Dorothee Marie 
Beatha Andree. Ved dåben i Vor Frue kirke, den 17. august 1890 fik han 
navnene Werner Vilhelm Heinrich Tønnies. Faddere var bedsteforældre
ne, fotograf Forbachs hustru og barnets fader. I Emil Tønnies' og Beatha 
Andrees ægteskab fødtes endnu en søn Frank og to døtre, Ellen og Lili. 

Kun Werner og Lili blev hjemme oplært i alle fotografiens detaljer og 
finesser, men det var kun Werner, der blev sendt udenlands for at videre
uddanne sig og for at sætte sig ind i alt det nye, der fremkom inden for 
fotografien efter århundredeskiftet. Han opholdt sig således i Bern i 
Schweiz i tre år, men var også i Tyskland, hvor morfaderen var fotograf i 
Berlin, og tillige i Frankrig. 

Ved 1. verdenskrigs udbrud vendte Werner Tønnies hjem til Aalborg og 
deltog derefter sammen med søsteren Lili i faderens firmapåNytorv 8. 

Efter hjemkomsten fandt Werner Tønnies bedstefaderens gamle ste
reoskopfotografiapparat frem og benyttede det til at optage en række 
stereoskopbilleder fortrinsvis i Aalborgs små gader og gyder, hvoraf 
mange siden er forsvundet eller forandret ved den hårdhændede behand
ling byen siden har været udsat for. 

Men før disse optagelser omtales, vil en kort forklaring om stereo
skopfotografering nok være nyttig. 

En stereoskopoptagelse består af to billeder taget med et stereoskopfo
tografiapparat. Det er forsynet med to linser anbragt med samme afstand 
som menneskets to øjne d.v.s ca. 6,5 cm. Man optager altså samtidig to 
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Fotograf Werner Tønnies 1890-1951. 
Billedet udlånt af De Historiske Arkiver i Aalborg. 
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billeder, der akkurat er så forskellige som øjnene ser dem. Når to sådan
ne billeder ses i et stereoskopapparat med to skråtstillede linser opfattes 
de to billeder som et, der fremtræder perspektivisk. 

I 1890-erne var stereoskopbilleder den helt store mode, men allerede i 
1861 averterede Heinrich Tønnies med, at han optog sådanne fotos, og 
der findes virkelig bevaret stereoskopbilleder optaget af ham på dette 
meget tidlige tidspunkt med motiver fra kendte steder i Aalborg, men 
der er den bemærkelsesværdige forskel på bedstefaderens og sønnesøn
nens optagelser, at den førstes mest var beregnet til salg, medens Wer
ners var fotograferet for egen fornøjelses og uddannelses skyld. Han 
eksperimenterede især med optagelser i modlys, der dengang var noget 
ganske nyt. 

Når nogle af hans billeder kan forekomme noget mørke, skyldes det 
ikke alene, at de er fotograferet i modlys, men også, at han med de 
mørke skygger søgte at forøge perspektivvirkningen. Man må her huske 
på, at billederne var eksperimenter og i virkeligheden kun beregnet til at 
ses perspektivisk, og ikke til reproduktion. 

Efter Emil Tønnies' død i 1923 førte Werner og Lili Tønnies det 
kendte firma videre. Det kunne i 1931 fejre 75 års jubilæum, men det 
skete uden særlig omtale. Werner Tønnies døde den 1 O. februar 1951. 
Det faldt således ikke i hans lod at opleve, at firmaet som det første 
fotografiske atelier i verden fejrede 100 års jubilæum den 9. februar 1956. 
Den glæde fik kun Lili Tønnies del i. 

Begivenheden vakte stor opmærksomhed og atelieret fik mange rosen
de omtaler i pressen og i fagblade såvel her hjemme som i udlandet. 

De her gengivne 38 stereoskopbilleder af Werner Tønnies' produk
tion, har ikke alene værdi som sjældne fotografiske optagelser, men i 
endnu højere grad som topografiske billeder, fordi de giver et godt 
indtryk af, hvor idyllisk og hyggelig Aalborg tog sig ud under 1. ver
denskrig, da tiden og senere byen gik af lave. 
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Fra et hjemligt tagvindue har Werner Tønnies taget dette billede af Hr. Oves 
Gydes nordlige del med husene fra Nytorv til Store Nygade på gydens østside. Til 
venstre ses gavlen af Landbospare kassen. Både den og Ny torv 8 faldt for at give 
plads for stormagasinet Salling. 

Billedet viser et kompagni af sikringsstyrken, der var indkaldt under l . verdens
krig. Det anføres af kaptajn Trolie Schultz til hest og med regimentsmusikken i 
spidsen. I baggrunden ses, at huset på hjørnet af Bispensgade er nedbrudt for at 
give plads for Den Danske Bank, der stod færdig i 1919. 
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Østerågades vestside set fra nord med Jørgen Olufsens gård og Lubeckergården. I 
baggrunden ses kompagnihusets spir, der forsvandt, da huset i 1930-rne blev 
funkiseret . Billedet er sikkert taget, fordi Werner Tønnies vidste, at Lu beckergår
den stod for fald. 

Østerågades nordlige del med L1~beckergården. Billedet er nok taget, fordi rytter
statuen af Chr. IX var nx da Werner Tønnies vendte hjem fra udlandet. Den er 
afsløret i 1910. Bag statlien ses detz gamle telefonkiosk. Både den og statuen er 
borte nu. Sidstnævnte blev flyttet ud til banegården i 1926. 
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Med dette uforlignelige modlysbillede begynder vor vandring i Aalborgs gamle 
gyder. Her ses Hr. Oves Gydes vestside fra Nytorv. Bindingsværksfløjen med de 
mange åbne vinduer var den østlige del af Tønnies' gård Nytarv 8. Den var 
opført 1690 af Jacobe Skytte. 

Her ses Hr. Oves Gydes sydlige del fra Algade mellem nr. 24 og 26. Huset i 
baggrunden er Score Nygade nr. 9. Denne del af gyden blev tidligere kaldt 
Pølsegyden, twidst hvmfor. Fra 1741 til1829 var Algade 26 bolig for sognepræ
sten ved Vor Frue kirke. 
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Vi er stadig i Hr. Oves Gyde, men nu i den nordlige del set fra Store Ny gade ned 
mod Nytorv, hvor Aalborg Stiftstidendes gamle hus ses i baggrunden. Hvem Hr. 
Ove var vides ikke. Der er gættet på lensmand Ove Lunge, men titlen Hr. tyder 
snarere på, at han har været en gejstlig person. 

Her har Werner Tønnies stået i Lille Nygade og fotograferet Hjelmerstalds nord
sydgående del. Huset til venstre er ombygget, men den øvrige husrække helt ned 
til Smedens gård er velbevaret. Gaden er en vinkelgade og dens navn menes at 
komme af helmisstald = hestestald. 
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Vi er fortsat i Hjelmerstald, men i den øst-vestgående del set fra vest med Vor 
Frue kirkes tårn i baggrunden. Huset med ø/reklamen er brudt ned, men resten af 
gaden er smukt istandsat og er en af perlerne i Aalborgs bybillede. 

Dette mesterstykke af et modlysbillede viser Peder Barkes Gade set fra Bredega
de. Huset til venstre er borte, men rækken af småhuse er bevaret. Soldaten i 
lysstriben er på vej til en af de små private kaserner, der fandtes i gadens nr. 17 og 
42. 
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Her ses en herlig lillegadeidyl i Peder Barkes Gade. Huset i to etager er Bækgår
den. Til højre knejser tårnet på Vor Frue kirke. Peder Barke, der har lagt navn til 
gaden, er indtil videre en anonym person, som velsagtens har boet i gaden. 

Også denne optagelse er fra Peder Barkes Gade. Ved gaslygten førte en vandgyde 
ned til Peder Barkes å, der havde sit løb bag husrækken. Dens opgave var at 
skaffe vand til slottets voldgrave. Til højre ses granitportalen på Vor Frue kirke. 
Et enestående kunstværk med mange relieffer fra o. 1120. 
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Den lille smøge mellem Bredegade nr. 4 og 6 er her set fra Vor Frue Stræde med 
Slotsgade i baggrunden. Gennem smøgen var i ældre tid hovedindgangen til Vor 
Frue kirkegård og til kirken gennem den romanske portal, der nu findes på 
tårnets vestside. 

Klokkestøbergade er en vinkelgade. Her ses den nord-sydgående del fra nord. 
Gadens østside er fornyet, men vestsidens huse er nænsomt sat i stand. Ved huset i 
baggrunden førte en vandgyde ned til Østergravens å. Gaden har navn efter 
Rasmus Klokkestøber, der havde støberi i gaden. 
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Klokkestøbergades Vandgyde set fra Danmarksgade. Den gav gadens beboere 
adgang til at hente vand og til at vaske tøj i ØstergravetiS å, der i gammel tid 
havde sit Løb langs nuværende Danmarksgade, indtil den drejede mod nord ved 
Østergravensgade. Husene på begge sider af gyden er nye. 

Her er vi på Mølleplads, hvor Gammelmølle med sin mølledam engang lå. Vi ser 
mod vest. Til venstre har vi bagsiden af Brandstrupsgade og i baggrunden bag 
småhavernes frugttræer de dengang nyopførte huse på Boulevarden. 
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Med dette billede begiver vi os ind i Skolegade-kvarteret, der i 1938 blev erstattet 
af Budolfi Plads. Smøgen her er Skolegades Vandgyde set fra Sankelmarksgade. 
Man bemærker, hvor smukt Budolfi kirkes spir hæver sig over småhusenes tage. 

Her er vi lidt længere oppe i Skolegades Vandgyde. Kirken er ude af billedet, men 
optagelsen med gaslygten er meget charmerende. Gyden hed forhen Podemester
gyden, nu Bleggårds Gang. Den førte ned til Vester åen, der i ældre tid havde sit 
løb bag Sanke/marksgades nordlige husrække. 
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Endnu et billede af Skolegades Vandgyde, men her set fra Skolegade med Odd 
Fellow-logen i baggrunden. Skiltet ved gaslygten forkynder, at cykelkørsel er 
forbudt. Gyden var altså gågade; for intet andet køretøj havde chance for at 
slippe igennem. 

Den forhen så berygtede Skolegade set fra vest. Mellem husene til venstre førte 
Karen Poppes Gyde op til Algade. De høje træer stod i bispegårdens have. Gadens 
navn kommer af ordet skold = vand (skoldkopper = vandkopper ). Altså Skold
gade. Den fugtige og våde gade. 
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Kirkegyde førte østligst fra Skolegade op til Algade - til kirken, deraf navnet. 
Hele gydens vestside var optaget af De Smithske jernstøberiers bygninger og 
have. Budolfi kirkes spir anes bag de nyudsprungne træer, men storken er endnu 
ikke kommet. Gydens østside bestod af småhuse. 

Den meget smalle Karen Poppes Gyde førte også fra Skolegade op til Algade. Til 
højre ses tårnet på Aalborg posthus, opført 1908-10. Gyden havde navn efter 
Karen Pop, et oldebarn af borgmester Povl Pop. Hun ejede o. 1680 den gård, der 
lå på østhjørnet af Algade og gyden. 
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Endnu en optagelse fra Karen Poppes Gyde, men her set den modsatte vej. Bag 
plankeværket fandtes en stor og skøn have, der hørte til Karen Pops gård. Opta
gelsen må ansees for at være en af Werner Tønnies' allersmukkeste. 

Ved den vestlige ende af Skolegade fandtes også en vandgyde. Den ses her mellem 
nr. 25 og 30. For at komme ned til Vesteråen måtte man benytte en stentrappe. 
Gydens ældste navn var Mestermandens Gyde, fordi hans bolig lå her. Senere fik 
gyden navnet Schillerups Gang. 
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Billedet viser vandgydens stentrappe, der førte op til Skolegade. Gavlhuset er det 
vestlige hjørne til Karen Poppes Gyde. P. H. S_l,;flerup, der sidst lagde navn til 
gyden var bl.a. planteskoleejer. Han anlagde Almenkirkegården og leverede 
træer til Kildeanlægget. 

Her har Werner Tønnies indfanget et herligt folkelivsbillede i Schillerups Gang. 
Fiskehandler Arnshøj har tre kunder ved sin trækvogn. De to med vaskefade og 
den tredie med en avis til indpakning af fisk. Skuffen under vognkassen er 
beregnet til ål. 
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Hvor Adelgade danner en næsten ret vinkel fører en smøge over til Gravensgade. 
Dens navn er Latinergyden, fordi den var latinskoleelevernes smutvej til Aalborg 
Katedralskole, der fra 1540 til 1848 havde til huse i Aalborg Klosters østfløj. 

Latinergydens vestlige del er blot en ga.nske smal stentrappe mellem ejendomme
ne nr. 9 og 11 i Gravensgade. N u tidens børn kalder den M usetrappe n. A d den har 
kvinder i gammel tid kantet sig ned til Vesteråen for at ben te vand og for at vaske 
tøj. 
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Dette billede og de to følgende viser, hvor trange forholdene var for færdslen til 
og fra Pontonbroen - den eneste forbindelse mellem Himmerland og Vendsyssel. 
Huset midt i billedet hindrede færdslen fra Gravensgade i at fortsætte direkte til 
Vesterå. Det er nu fjernet. 

Vi er i Vesterå og ser mod Urbanhus på hjørnet af Urbansgade (nu Bispensgade J 
og Gravensgade. I det gamle Urbanhus boede o. 1650 Urban Jacobsen. Han har 
lagt navn både til huset og gaden samt til det afdøde Urbanøl, der først blev 
brygget her. 
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Vesterå set mod nord fra Urbansgade (nu Bispensgade). På huset til venstre ses et 
skilt med påskriften: Skridt. Der var altså fartbegrænsning i denne hovedfærd
selsåre. Til højre ses Nymølle, der fik sin vandkraft fra Vesteråen i smøgen bag 
møllen. 

Vesterå set fra Nymølle. De to træer har stået på vestbredden af åen. Dens løb har 
således været, hvor plankeværket er. Det lille hus med karnappen er nr. 9 på 
hjørnet af Maren Poppes gyde. Det er nu genrejst i Fjordgade . Maren var køb
mandsenke i Vesterå nr. 11. 
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Atter et billede fra Vesterå, men taget længere mod nord. Huset til højre er en lille 
del af Jacob Kjellerups gård, kaldt »Det blå Hjørne«. Træerne her har stået på 
åens østside. Det lange, lave hus er Brødrene Bendtzens gård. I baggrunden anes 
Hotel Royal i Nørresundby. 

Pladsen øst for Pontonbroen ved spritfabrikken og Jacob Kjellerups gårds nordfløj 
hed Mørups Plads efter købmand Bagge Mørup. Skibet bag rækværket er gølbå
den. Den ligger i den sidst bevarede del af Vesteråen og var gø/boernes forbindel
se til Aalborg. 
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Dette er en optagelse af jomfru Ane Gades no1·dligste del. Den viser østfløjen af 
Jacob Kjellerups gård, bestående af fire meget forskellige huse, der alle er genrejst 
i Den gamle By i Arh1ts. Pakhuset med mansardtaget dog ikke i forbindelse med 
de øvrige. 

I Reberhansgade har Werner Tønnier fanget Budolfi kirkes spir mellem de to 
huse i Urbansgade, der lå på hver sin side af jens Bangs Gyde. Den førte over til 
Store Vestergade og har navn efter storkøbmanden, fordi han havde et havean
læg med fiskedamme herude. 
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Kun sjældent har Werner Tønnies taget sit apparat med uden for Aalborgs by kær
ne. Dog har han været til kreaturmarked og fundet dette morsomme og karakte
ristiske motiv med en kreaturtrækker og to landmænd i færd med at afslutte en 
handel. 

Også dette vinterbillede er usædvanligt. Det er optaget i Kildeanlægget - alle 
aalborgenseres kælebarn. De kommer der kun ved sjældne lejligheder, men Gud 
se i nåde til dem, der prøver at pille ved så lidt som et træ eller en busk. 

Samtlige stereoskopbilleder tilhører forfatteren. 

Til slut en tak til Aalborgs borgmester Kaj Kjær, der med økonomisk 
bistand har gjort det muligt at gengive de mange illustrationer. 
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Brænderiarbejderne fortæller 

Ved Ingeborg Dalgas 

I 1983 blev der i Aalborg etableret en studiekreds med deltagelse af 
historiestuderende fra AUC og af forhenværende kvindelige brænderiar
bejdere. Det var på det tidspunkt et udbredt fænomen, at man indsamle
de arbejdererindringer ud fra den opfattelse, at det var en værdifuld 
viden, disse mennesker var i besiddelse af. 

Studiekredsens emne var erindringerne, og de studerende lavede efter
følgende interviews med fem af deltagerne. 

Interviewene er her bearbejdede, men brænderiarbejdernes eget 
mundtlige udtryk er så vidt muligt bevaret. 

Karen Thomsen 

Jeg er født 1911 og døbt i Vejgaard kirke. Jeg kom lidt for tidligt, men så 
blev min mor og far gift, da jeg var et års tid. Og så kommer der ellers ni 
derefter, så vi var en ordentlig flok. Min mor har haft nok at gøre. Hun 
gik også ud og lugede roer og tog kartofler op og havde malkeplads 
morgen og aften. Så var jeg barnepige. Jeg var ikke mere end fem-seks 
år, men jeg var jo den ældste, jeg skulle altid se efter de mindre søskende, 
når mor skulle ned og malke, og det varede halvanden time hver gang. 
Hun havde ti køer at malke, og så fik hun den mælk, hun skulle bruge, 
sødmælk lige fra køerne, og desuden syv kroner om ugen. Vi var flyttet 
til Gl. Hasseris, så hun havde ikke ret langt ned til malkepladsen. 

Når jeg blev lukket ud af skolen, jeg gik på Hasseris skole, så Gud 
nåde og trøste mig, hvis ikke jeg skyndte mig hjem. Jeg skulle ikke gå og 
lege, jeg skulle hjem og være barnepige. Min mor kunne stå og se, når jeg 
kom ad skolestien, der gik ned over markerne. Det var på mange måder 
et slæb i gamle dage. Også for min far, der stod oppe i kridtgraven bare 
med en jernstang og huggede kridt løs i al slags vejr. Sol og regn. Han 
stod bare i sådan et hul ind i bakken; det kan jeg huske, for jeg var oppe 
med kaffe til ham. 

Da jeg var elleve-tolv år, fik jeg en plads oppe på en stor gård, hvor jeg 
skulle passe en lille pige, mens de malkede. Jeg fik en tier om måneden 
og så aftensmaden for det, og det var jo flot. Jeg skulle løbe helt derop, 
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Karen Thomsen og hendes mand. 

og det lå et stykke fra Gl. Hasseris oppe på en mark. Der var jeg, til jeg 
blev konfirmeret. 

Jeg kom kun ind til Aalborg, når jeg skulle besøge min bedste og så til 
juleudstilling. Så havde min far os med, og der var jo langt ind til byen 
fra Gl. Hasseris. Da var der jo kun en sti op over de marker, hvor der er 
villakvarter i dag. Min bedstemor hun boede midt i Slotsgade inde i en 
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baggård. Hun havde en kæmpestue. Først kom man ind i den pæne stue, 
så soveværelse i midten og køkken oppe i den anden ende, det hele ud i 
et. Så kom min bedstemor og bedstefar ned i Nyhavnsgade at bo, oven
over en hestestald. Det var en vognmand, der havde det. Alene den lugt 
der, og det spektakel, men de skulle bare have en lejlighed, de stillede 
ikke så store fordringer. Folk var ikke kræsne dengang. Min bedste 
flyttede meget rundt derinde. Så boede hun i Kayerødsgade. Der boede 
ham pantelåner Lauersen på hjørnet. Så havde hun pantsat min bedste
fars tøj. Hvis han så skulle noget: »Hvor er mit tøj!« Så var det jo henne 
ved Lauersen. Hun kunne aldrig få pengene til at slå til, men hun var 
også rundhåndet. Når vi kom, stak hun altid noget til os. 

Min bedstefar døde tidligt, og så giftede min bedste sig igen med en 
enkemand. Han havde en masse knægte, så de havde to store hold børn 
sammen, så der skulle jo noget til. Min bedste gik ud og vaskede for folk, 
men hun fik næsten ingenting for at stå og slæbe i en vaskebalje. Det var 
jo ved et vaskebræt og så op på et tørreloft med baljer af tøj for et par 
kroner om dagen. Hun mødte meget tidligt og kogte tøjet. Det var på 
gammeldags maner. J eg synes, det var næsten umuligt for et menneske at 
gøre det. Det var jo hvide skjorter, der skulle stives og stryges, det var jo 
ikke det her tøj, der lige er til at skylle op og hænge på en bøjle, det 
skulle jo have den rigtige, store behandling. 

Når min mor fortæller, synes jeg, at hun havde det værre end jeg med 
hensyn til at have pladser som barn. Hun var en gang bypige i en hatte
forretning. Hun skulle løbe med hattene. Dengang kunne damerne jo 
ikke gå på gaden uden hat. Min bedste hun havde også altid hat på, ~are 
hun skulle over til købmanden. Det var store flotte hatte med hattenåle 
og blomster. Min mor skulle løbe ud til de fine damer med hatte, og hun 
fik ikke meget for det andet end utak mange gange, >>hvorfor kom hun 
først nu!« Børnene blev også gennet over til slagteriet i Sundby. De 
skulle have >>gode ben« til to øre pundet. Så skulle de stå i kø der for at få 
de ben, nærmest affaldsben. 

Nej, de havde det ikke så godt dengang. Men det er måske også, fordi 
det er arbejdsmandsbørn. Jeg ved det ikke. Der var grænsen meget større 
imellem de mere velstående og så arbejdsmændene. Der var jo et stort, 
stort skel der. Man skulle jo bare ud at tjene, når man var fattig. 

J eg var blevet konfirmeret i Budolfi kirke, og så kom jeg på landet på 
en lille gård i Gl. Hasseris. Der var jeg et år. Derefter kom jeg på en 
anden gård, hvor jeg var i tre år. Det var en god plads. Jeg fik en ret god 
løn, vistnok 500 kroner om året og så kost og logi. J eg fik også en 
sølvske. J eg skulle hjælpe med malkningen og være med lidt ude i mar-
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ken om eftermiddagen og ellers gøre rent og vaske mælkejunger. Der traf 
jeg så min mand. Han var karl på gården lige overfor. Det sidste år, da 
jeg var der, så skulle jeg have min dreng, og så flyttede jeg jo derfra og fik 
en formiddagsplads oppe i Hasseris villakvarter. 

Min mand og jeg var forlovet to et halvt år, før vi blev gift. Drengen 
var hjemme ved min mor. J eg var tyve, da jeg fik ham, og enogtyve, da 
jeg blev gift. Min mand og jeg fik så lejligheden ovenpå, hjemme. Min 
mand var arbejdsløs, han var ikke i nogen fagforening, fordi han kom 
lige fra landet. Men så skaffede min moster mig ind på Urban, og der 
tjente jeg gode penge. Det var i sæsonen om sommeren. Der var en uge, 
jeg havde 123 kroner i ugeløn. Jeg fik alt mit sengetøj, alt hvad der hører 
til, underdyner og hovedpuder og dyner på den ene ugeløn. Men vi 
arbejdede også dag og nat. Vi arbejdede fra syv morgen til tolv aften, og 
vi mødte igen klokken seks næste dag. Vi var helt opslidte. 

Om vinteren fik jeg noget, der hed krisehjælp. Sytten kroner om ugen 
kunne man få på kommunekontoret, men det var ikke mange penge at 
leve for, tre mand stærk. Men så købte jeg hestefars til halvtreds øre 
pundet. Der havde vi til to-tre dage, det var jeg nødt til. Min mand gik 
ned til nogle affaldsdynger og samlede koks til kakkelovnen. Vi betalte 
tyve kroner om måneden for lejligheden også af de penge, så det var 
småt. Drengen skulle jo også have tøj. Det fik jeg til ham af familien, der 
er altid nogle, der giver en stump tøj sådan i fødselsdagsgave og julegave. 
Det gik godt nok. 

Så var jeg jo i fagforeningen, og så kom jeg på Spritten året efter. Så var 
dagen reddet. Min ældste datter hun er født, da jeg lige var kommet 
derned, så det er nok i 1933, jeg startede der. Jeg var jo godt begyndt, så 
jeg turde ikke sige, jeg skulle have et barn. Min mand var jo også arbejds
løs. Så jeg sad om formiddagen og fik veer klokken halv ni, vi sad på 
sådan nogle trækasser, som vi puttede flaskerne i. Vi havde frokost fra 
halv ni til ni, og jeg turde ikke sige det. Jeg sagde heller ikke noget til de 
to, jeg sad sammen med, vi sad tre ved et bord. Så kørte jeg hjem til Gl. 
Hasseris om middagen på cykel. Det tog en halv time at køre hjem, 
barnet var jo faktisk ved at komme frem. Jeg var hjemme klokken halv 
et, og klokken halv tre var min datter født. Så bange var man for ikke at 
beholde sit arbejde der. Men så havde jeg selvfølgelig barselsorlov, men 
den var ikke ret lang dengang. 

Min mand gik hjemme, mens datteren var spæd, men så fik jeg godt 
nok pige, fordi han skulle jo stille tre gange om dagen, morgen, middag 
og aften, for at søge arbejde. Endelig fik han så noget ovre på Norden, 
og så havde vi ellers penge. J eg var jo på Spritten, og det gav godt. J eg fik 
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58 kroner om ugen, vi var godt lønnede efter piger at være, det var kun 
Obels, der var højere end os. Min mand tjente ikke meget mere. Men så 
skulle vi have større forhold, så vi flyttede ind i Dannebrogsgade i en 
første-sals lejlighed med stor karnap. Der boede vi to et halvt år. Men så 
skulle jeg have nummer tre, den sidste pige, og værten der ville ikke have 
børn, så vi flyttede hen i Helgolandsgade i en helt ny lejlighed. Der gav 
vi 75 kroner om måneden og det var mange penge dengang. Det var ikke 
helt færdigt, da vi flyttede ind, så var min bror og min mand nede i 
kælderen. Så siger de: »Gu'ved, hvad her skal være i det rum.« Og så 
pludselig, så kom der en gammel stråhat susende ned. Det var jo en 
nedstyrtningsskakt! Og det havde vi aldrig haft før nogen steder, der var 
jo ingen bøtter stillet an endnu. Jeg vidste godt, der skulle være nedstyrt
ningsskakt, for lemmen ind til nedstyrtningsskaten var i vores korridor. 
Men det var både godt og ondt, for hvis det stoppede nedefra, så presse
de det min lem ind til korridoren op, og så lå alt affaldet inde i entreen. 
Hvis ikke viceværten passede at få bøtterne tømt, så var der stoppet i 
stuelejligheden, vi boede jo nærmest, så vi turde næsten aldrig lukke den 
op, så vi gik ned med affaldet. Bortset fra nedstyrtningsskakt, så var der 
vaskehus, men det var ikke moderne, selvom der var en gasgruekeddel, 
som man skulle bruge gasmønter til. 

Så siger min mand en dag: >>Nej, spilme nej, vi vil have et hus. Jeg er 
ved at købe et hu~ude i Hundeklemmen«. »Hundeklemmen<<, sagde jeg, 
»der vil jeg ikke ud<<. »Tag det nu roligt«, sagde han, »Vi kan da gå ud og 
se på det<<. Og det var jo så det hus, jeg har i dag. Men det var frygteligt, 
som det så ud. Det lignede en ruin. Der manglede enogtyve ruder. Ude i 
køkkenet var der en gammel tørvekasse, fordi de fyrede med tørv i et 
gammelt komfur, og konen hun sad på tørvekassen. Ude i gangen var 
der et kæmpehul oppe på skråvæggen, så man næsten kunne se ud. 
»Nej«, sagde jeg, >>det synes jeg altså ikke, vi kan byde børnene«. »Ja
men det kan da gøres i stand! Vi kan da få det repareret!« sagde han. Nå, 
så lånte jeg 2500 kroner rentefrit til huset på Spritfabrikken, for vi havde 
jo ikke pengene. De 2000 kroner var til udbetaling, og de 500 kroner til 
det, der skulle repareres først. Allerførst skulle vi have et nyt gaskomfur, 
for jeg ville ikke have det gamle, sorte monstrum med ringe og tørvekas
se. Men de 500 kroner forslog jo ikke langt, og jeg skulle betale 50 
kroner om ugen af de 58, jeg tjente, så jeg havde jo aldrig nogen penge 
med hjem. Men det var også ligemeget, for så havde vi jo huset og min 
mands løn. 

Møbler skulle vi jo også have, og jeg satte mig hårdt for afdrag på 
møblerne bl.a. til stuen. Jeg kan huske, jeg havde sommetider kun halv-
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trecis øre om mandagen til hele ugen. Så fik jeg skrevet hos købmanden 
henne på hjørnet her. Det gik da, vi sultede ikke. Min mand syntes godt 
nok, jeg sad for hårdt med afdragene, men det skulle da også møbleres. 
Under krigen købte vi også nogle møbler til den lille stue, vi kaldte den 
ottomanstuen, der var en ottoman og to stole. Det var lavet af papir. Da 
havde vi hund, og den var oppe og skrabe lidt i møblerne, så skrabede 
den jo hul i ottomanen med det samme. Der var papir deri og celluld. De 
møbler var intet værd, og jeg tror, vi gav 600 kroner for den stue. Vi 
skulle jo have noget at fylde op med, og så måtte vi købe sådan noget 
billigt skidt. 

Det var svært at skaffe det brændsel, vi skulle bruge. Jeg glemmer 
aldrig engang, jeg var ude at samle nogle affaldspæle ude fra et hegn et 
sted, fordi jeg skulle vaske. Men så kom der en mand og hans kone, og så 
sagde han: »Hvad fa' en er det?« da han så mig. Jeg kom jo med den her 
sæk på ryggen og i min mands jakke, jeg så jo forfærdelig ud, men jeg 
kom sådan til at grine, da han sagde det her til konen. Jeg gik også 
sommetider ud til noget tørvejord for at samle tørvestykker, men de var 
smaskvåde. Det var det samme, hvis man købte tørv af folk, der kom og 
solgte. »Ssss«, sagde det, når de tørv kom i kakkeloven, de var jo så 
våde, at de var ved at kunne slukke ilden. 

Vi holdt til i stuen ovenpå, der var en lille kakkelovn, der var let at 
varme op. Nedenunder var der iskoldt, vandet var koldt, og der var rim 
på væggene. Det var også koldt at lave mad i køkkenet, men vi fik en sjov 
lille kakkelovn til køkkenet, som man kaldte en gris. Det var nogle, de 
fik lavet ovre på Norden. Det var en lille beholder med tre ringe ovenpå, 
hvor man kunne lave mad og varme vand, og så gav den også lidt varme 
fra sig. Den var faktisk snild. 

Men selvom det var koldt og der var besværligheder, så tog vi det hele 
i stiv arm. Det gjorde man dengang. Vi beklagede os ikke, og jeg syntes, 
det gik meget godt. 

Jeg havde jo pige til børnene, det var jeg nødt til. Da tjente min kusine 
ved mig, og hun fik halvtreds kroner om måneden. Men så holdt jeg op 
på Spritfabrikken i 1942/43, for så ville jeg hellere gå hjemme hos børne
ne. Det var sjovt, de kom på den samme skole heroppe, som jeg havde 
gået på, de kom på Hasseris skole. Men drengen, han gik videre, han 
kom på Stolpedal i Aalborg for at komme i mellemskolen. Børnene 
havde lidt pligter hjemme, især den store pige, hun så meget efter den 
lille, for der er fire år imellem de to. Men drengen har aldrig lavet så 
meget hjemme. Han fik plads ved en købmand, men så fik han at vide, at 
han skulle passe sine lektier. Han måtte ikke have noget arbejde ved 
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Studentereksamen nået! 

siden af. Og det syntes vi var helt i orden, og han fik da sin studenterek
samen. Men det kunne være svært at få pengene til at slå til. J eg har et 
billede af drengen. Det var, da vi var fattige. Min mand klippede ham 
selv med en klippemaskine. Og han var sur, når han skulle klippes. Men 
så blev han så gammel, at han sagde nej, så ville han ikke have den frisure 
mere. Der var jo helt bart ved ørerne, og så var resten af håret ligesom en 
alpehue. Men det var jo for at spare penge. Det var jo ikke så let at holde 
ham i gymnasiet. Vi skulle selv betale bøgerne, og han skulle jo se 
nogenlunde pæn ud i tøjet, for det var jo ene direktørsønner og lægesøn
ner, han gik i klasse med. Men så måtte vi andre jo undvære, sådan var 
det bare. Men vi klarede det. Hans klassekammerater var godt nok 
enestående. De kom her og var så gode kammerater med ham, og han var 
også meget inde hos dem. Der var ikke noget med, at han kun var en 
arbejdersøn. Jeg tror, han var den eneste arbejdersøn på Katedralskolen 
dengang. Det var jo ikke almindeligt. Men de var godt nok fine, hans 
kammerater der, der var ikke spor snobberi. 

Da han så skulle have studentergilde, så havde vi jo heller ikke råd til 
at holde fest, men vi klarede det. Han lånte sin fars tøj, for de passede tøj 
sammen, og han var akkurat ligeså pæn som de andre. Og festen gik også 
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godt, men vi måtte ikke være derinde, vi sad ude i køkkenet, vi skulle 
ikke blande os. Han kom så ind som soldat, røg på sergentskole og 
videre og blev kaptajn og major i en ret ung alder. Så blev han lærer på 
officerskolen, og da forstanderen på den tekniske skole der døde, søgte 
min søn stillingen, så der er han i dag som forstander på en meget stor 
teknisk skole. De har det sandelig godt. Deres ældste, hun er i en bank, 
og hun har selv en bitte pige, så jeg er oldemor til hende. 

Der var ingen af pigerne, der ville fortsætte i skolen. Den mellemste 
interesserede det ikke, og den yngste ville ud og tjene penge. Det var jo 
begrænset, hvad vi kunne blive ved med at give dem efter de var konfir
meret. I dag har den yngste fortrudt, at hun ikke fortsatte, men hendes 
mand kan jo godt forsørge hende. Men hun tager mange forskellige 
kurser, og jeg siger da også, man kan da aldrig lære for meget. Den 
mindste af hendes børn skal have studentereksamen nu, og den anden 
dreng er udlært tømrer. Den ældste pige, hun er inden for EDB, hun har 
taget studentereksamen, og hun er vist så dygtig. 

Efter Spritten gjorde jeg rent oppe på rådhuset i 25 år. Så jeg har 
arbejdet i mange år. Jeg holdt først op, da jeg kunne få pension. Jeg har 
faktisk altid arbejdet, men hvad, man holdt jo til det. Min bedste hun 
boede på slutningen inde på et plejehjem, inden hun døde. Hun var 83. 
De var jo sejlivede nok, selvom de arbejdede. De er ikke slidt op allige
vel, selvom de begyndte at arbejde som børn. Det er ikke det, folk dør 
af. For min mor har sandelig også altid arbejdet, og nu er hun 91 og har 
haft ti børn. J eg ved det ikke, jeg tror, det er sundt. 

Vi havde købt haven herovre ved siden af. Den havde jeg at sælge, da 
min mand døde. Han døde i 1963. Da kunne jeg ikke få pension, for jeg 
var kun 52. Der var en, der ville købe den kontant betalt. Så måtte jeg 
sælge den for at leve af det de tre år, indtil jeg kunne få pension. Jeg 
kunne jo ikke klare mig for de kroner, jeg fik deroppe på rådhuset for 
morgenarbejdet. 

Vi havde fået centralvarme til koks i huset, da min mand døde, men så 
fik jeg oliefyr, for jeg kunne ikke gå og fyre og slæbe aske op fra kælde
ren, det ville jeg ikke. Men med olie alene giver jeg 1000 kroner om 
måneden nu i afdrag. Det er jo en ordentlig post ud af pensionen. Men 
selve huset er jeg ikke færdig med at betale endnu. Jeg har stadigvæk et 
kreditforeningslån. Jeg giver 300 kr. om året. Det er jo billigt, men det er 
også, fordi vi sad så hårdt i det, og vi har ikke lånt mere. De siger godt 
nok, at jeg ikke har noget at trække fra, og det er derfor, jeg giver så stor 
ejendomsskat, men jeg vil have det sådan, at jeg kan sidde nogenlunde. 
J eg vil ikke have en masse afdrag ud over mine faste udgifter. 
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Karen Christensen 

Jeg er født 1916 midt i Aalborg.og senere flyttet til Kærby og har haft 
min barndom og skolegang der. Min far var arbejdsmand. Han søgte 
arbejde, hvor han kunne få noget, og meget af tiden tog han ud sammen 
med min onkel, der var vand- og gasmester. Og så har han været mange 
år ved Aalborg Privatbaner også som arbejdsmand. Før vi flyttede, boe
de vi nogle år i Kayerødsgade. Så cyklede min far ud på Privatbanen, 
men først skulle han ud og lukke op for hønsene, vi havde ude i haven, 
og give dem mad og give kattene mælk. Når han så kom fra arbejde, 
skulle han igen ud og sørge for dyrene og lukke dem ind, når det var 
vinterdage. Om sommeren gik han derude og arbejdede. Det var en 
byggegrund, vi havde købt på Sønderalle. Da min far begyndte derude, 
var det første han købte en trillebør, og jeg blev kørt i trillebør fra 
Aalborg og hele vejen ud ad Hobrovej og ned ad Kærvej. Men der var jo 
så bart derude. Det meste af det var marker. Det var sådan lidt landligt. 
Vi har haft den have i mange, mange år, men så bestemte de sig til at 
bygge, og min far har selv gravet grunden ud, støbt alle stenene og 
blandet cementen. Kun stenene til skorstenen har han ikke selv støbt, det 
skulle være brændte sten. Men det var jo dejligt at få vores eget hus. 

Det var en stor omvæltning at komme fra en skole i Aalborg, hvor der 
var syv klasser, ud til Sofiendal Skole, hvor der kun var to klasser. Vi gik 
jo mange i samme klasse, men det duer ikke, fordi vi sidder og hører, at 
de små staver og læser, og samtidig skal vi koncentrere os om det, vi skal 
regne og finde ud af. Det kan heller ikke være noget for de mindre at 
sidde og høre, at vi skal igennem vores. 

J eg havde en bror, der var ældre end mig. Vi begyndte derude, men 
min bror, der var yngre, han gik i pogeskolen nede på Sønderalle. Senere 
kom han jo så ud på Sofiendal Skole. Så kan jeg huske, at min far købte 
en cykel til min mor, for det var besværligt, når hun skulle gå til Aalborg 
i et ærinde og hjem igen med varerne. Men hun ville altså ikke cykle, og 
så fik vi to lov til at dele om den. Jeg var jo den ældste, så jeg skulle møde 
om formiddagen klokken halv otte. Så cyklede jeg i skole, og så skulle 
jeg skynde mig at cykle ham i møde. Så når jeg mødte ham på vejen, så 
skulle jeg stå af cyklen og aflevere den til ham. Og så måtte jeg gå hjem. 
Sådan kunne vi dele om en cykel dengang. Det var jo sådan en lang vej at 
gå helt ud til Sofiendal Skole. 

Når vi fik sommerferie, så skulle vi arbejde hos en gartner. Vi mødte 
klokken fire om morgenen og plukkede jordbær til klokken syv-halv 
otte. Og så skulle han på auktion med dem. Så skulle vi hjem og have 
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morgenmad, og bagefter gik vi hen og lugede til henad om eftermidda
gen, og så når ferien var forbi, fik vi en samlet skilling, og så var vi med 
min mor ude og købe tøj og lange støvler og alt sådan noget til os for de 
penge. Vi var skam glade for arbejdet. Vi fik ikke pengene, før vi var 
færdige, så det var jo et stort beløb. J eg kan huske, jeg fik lange fedtlæ
derstøvler med hægter. Vi skulle jo gennem alt det sne i skole. Vi havde 
godt nok fået nogle andre støvler, men de var så kolde, selvom vi havde 
flere par hjemmestrikkede strømper på. Når vi så havde brugt fedtlæder
støvlerne et år eller to, så blev de for små, så fik vi træbunde under, så 
kunne de laves lidt større på den måde, og vi kunne bruge dem et år 
mere. 

Om vinteren hjalp vi hjemme, med hvad vi kunne. Det var såmænd 
ikke noget tvunget, det var bare en selvfølge. Dengang, da kunne børn 
lave forskellige ting, jeg kunne jo strikke og sy og hækle, og drengene de 
gik ude. De kløvede pinde, så mor havde til at tænde op både i kakkel
ovn og komfur, og de ryddede op. Og så havde vi jo høns og grise. Der 
skulle gøres rent ved dem. Det gjorde vi jo uanset, om det var piger eller 
drenge. Man gik sådan helt ind i det arbejde, der var. J eg tror bare, det 
var lykken, at vi altid var sammen og kunne hjælpes ad. 

Jeg kan huske krisen i trediverne. Der var meget arbejdsløshed. Min 
far cyklede hver morgen ind på havnen og prøvede at søge arbejde. Og 
kom hjem. Og derind klokken halv ni, og klokken halv to. Det var ikke 
til at få arbejde. Det var rigtig fortvivlet dengang. Og det var en lang tur 
fra Kærby. Vinterdage kørte han med skovl på nakken. Hvis de kunne få 
lov at skovle sne, så var de jo lykkelige. Vi kunne også mærke det på 
økonomien, det kunne vi rigtignok. Men vi klarede den. Vi har aldrig 
manglet noget at spise i hvert fald. Og tøjet, det gik jo i arv og blev syet 
om, og min mor strikkede. Når vi gik i seng om aftenen, så begyndte 
hun at strikke. Når vi stod op om morgenen, så var der et par nye vanter 
til den ene den ene dag og til den anden den anden dag. Og så begyndte 
hun på sokker. Sådan har det bare været. 

Jeg fik fem kroner i konfirmationsgave af mine mostre og tanter og 
onkler fra hver familie, og det var flot. Og jeg kan ligeså tydelig huske, 
jeg fik tooghalvtreds kroner alt i alt. Og det var mange, mange penge 
dengang. Og så fik jeg et ur af min ældste bror og et halssmykke med 
kameliadamen af min næstældste bror, og af min mor og far fik jeg et 14-
karats guldsmykke med en lille perle og en guldtråd omkring. Nu har jeg 
givet min datter det. J eg havde en hvid, kort kjole med to lag plisseret 
nederdel og lange ærmer og sorte laksko og hvide strømper. Jah, det var 
fint, men sådan var det dengang. Og >>blå mandag<< var jeg ude sammen 
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med et par stykker af dem, jeg blev konfirmeret sammen med, og vi blev 
jo også fotograferet ved en >>kanonfotograf«. 

Så kom jeg ud af skolen efter syv års skolegang. Men det var så 
besværligt at få arbejde, for jeg var så lille, at ligemeget hvor jeg søgte en 
plads i huset, så fik jeg den besked: nej, vi skal have en, der kan nå op og 
pudse vores vinduer. Og jeg var jo ulykkelig. Så spurgte jeg den mælke
mand, der kørte rundt i Kærby, om ikke han kunne bruge mig, for han 
havde sin egen pige med som mælkepige, og vi er lige gamle. Så kom jeg 
med ham et stykke tid. Men så havde vi en kunde, og en dag, jeg kom 
der, råbte hun, om ikke lige jeg ville komme ind, hun lå syg, om ikke jeg 
vidste en, der kunne komme og hjælpe hende. Og så sagde jeg, det ville 
jeg gerne. Og så opdagede hun jo, at hun godt kunne bruge mig. Så kom 
jeg til at være pige i huset ved hende, og det var bedre end at gå med 
mælk. 

Jeg har nok været der i to-tre år, så kom jeg i min søsters plads ved en 
maskinmester, da min søster blev gift, og så var jeg der i nogle år. 
Arbejdstiden var fra klokken syv om morgenen til klokken syv om 
aftenen. Jeg sov hjemme. Jeg skulle være der om søndagen, men jeg 
kunne få en frieftermiddag, hvis jeg skulle noget. Den første plads jeg 
havde, der fik jeg femten kroner om måneden, og jeg tror nok, jeg fik 
tredive ved maskinmesteren. Men så kom han så tit og stak en ti-krone, 
>>det ved min kone ikke<<. Så kom hun og gav mig en ti-krone, >>det ved 
min mand ikke<<. De var så søde ved mig. Den ene ville jo altså gøre det 
bedre end den anden. Men så begyndte jeg at dyrke gymnastik og hånd
bold. Og vi skulle ud til stævner rundt omkring. Jeg kunne jo aldrig få 
fri en søndag og være med. Og det var jeg altså ked af. Så søgte jeg op på 
Bryggeriet Urban og fik arbejde der. Jeg har nok været omkring atten år. 
Se så havde jeg jo fri om søndagen. Det var kun lige en enkelt søndag om 
sommeren, når det var meget varmt, vi var nødt til at arbejde. 

Det var en meget stor omvæltning at komme på fabrik. Det var meget 
hårdt at være på Urban. Åh, som vi arbejdede hårdt, det er helt bestemt. 
Jeg har prøvet det hele der, for man skulle gå rundt og afløse de forskelli
ge. Dengang da var sodavanden oppe på første sal fra gården af. Og jeg 
glemmer aldrig en sommer, transportbåndet var i stykker, og vi damer 
blev stillet op på den høje trappe, og så gik de her tomme kasser op fra 
den ene til den anden, og jeg tror vi fik de fyldte kasser ned ligesådan, og 
det var trækasser med halvtreds i hver. Der skulle vi også stå nede i 
gården og sortere, når chaufførerne kom hjem med kasser. Så stillede de 
dem og skrev deres navn på den stabel, de havde bragt, og så skulle vi 
damer sortere. Og der var flasker fra alle andre fabrikker, og de skulle i 
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forskellige kasser. Og så skulle vi tælle efter, om der manglede nogen. 
Og så skulle det regnskab føres, og der skulle ryddes op. J eg var der den 
sommer, og så blev man jo fyret, når sæsonerne var overstået. 

Så var der nogen vi kendte, hvor fruen var kommet på hospitalet, og 
der var fire børn, og så var jeg der i fire måneder. Så kom jeg på Urban 
t gen. 

Vi mødte klokken halv syv om morgenen på Urban og til klokken 
tolv, så havde vi middag. Så arbejdede vi igen fra klokken halv to til fem. 
Men når der var travlt, så arbejdede vi fra klokken fire om morgenen og 
til ti minutter i ti om aftenen. Og vi skulle være ude af fabrikken ti 
minutter i ti, ellers måtte vi ikke møde næste morgen. Det sagde loven 
dengang. Men vi fik betaling til klokken ti. Nej, hvor var vi trætte. Jeg 
var jo så heldigt stillet, at jeg boede hjemme, jeg var hverken gift eller 
forlovet, og min mor var god ved mig, hun sendte min lillebror op til 
mig med en ekstra god madpakke. Men hvor mange havde det. Det var 
sv_ært for mange, men det var der ikke nogen, der bekymrede sig om, vi 
skulle arbejde. Da det år der var forbi, gik jeg på fagforeningen et stykke 
tid, jeg havde ingen arbejde. 

En dag kom der så bud efter mig. Jeg skulle begynde inde på Spritfa
brikken. Og så har jeg været der i seks år. Det var ganske dejligt at starte 
derude. Der var flere af dem, jeg kendte oppe fra Urban, og så var man 
jo ikke sådan ny. Jeg kan huske, at det allerførste, jeg skulle begynde 
med om morgenen, var at gøre rent på begge værkførernes kontorer. Det 
var fra klokken halv syv til klokken halv ni. Og når klokken var ni, og vi 
var færdige med vores frokostpause, så skulle jeg ned og være med på 
akkord sammen med de andre. Og sådan var det, indtil den næste nye 
kom, så fik hun morgenarbejdet med rengøring. Vores arbejde bestod af 
på skift at sætte bandaraler og etiketter på og at pakke ind. Når vi 
arbejdede med taffelakvavit, så skulle der en ekstra lille etiket forneden, 
men ved Brøndum snaps skulle der f.eks. kun en etiket. Vi skulle jo også 
lægge flaskerne i kasser. Vi hjalp hinanden, og der var slet ikke noget. 
Akkorden var jo ikke hårdere, end at vi kunne sidde og have det godt og 
endda følge med. Men det skulle jo være meget akkurat både bandaroler, 
etiketter og indpakningen. Det var jo ikke ligemeget, hvordan det blev 
gjort. Det var fælles akkord, og værkføreren eller forvalteren lagde bare 
lige de bandaraler på bordet til det, der skulle laves, og gav tappemeste
ren besked på, hvad han skulle tappe, hvad slags det skulle være den dag. 
Og så delte vi os, vi vidste, hvad hver især skulle lave. J eg vil tro, vi var 
ca. seksten damer. Så hver eftermiddag så kom der en anden forvalter og 
talte op, hvad der var lavet. Og han kunne godt se, at vi var færdige, det 
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En af Spritfabrikkens skovture, ca. 1943. 

hele var gjort rent, og vi havde lavet, hvad vi skulle, og vi var klar til, at 
der snart blev lukket op. Vi var jo låst inde. Når vi kom om morgenen, 
så låste den mand, der kørte flaskerne op, døren op for os, og når vi var 
kommet ind, så blev døren låst, og så var det kun lige elevatoren, der 
kunne bruges, når en af mændene skulle køre flaskerne op eller ned. Når 
vi så skulle ud, så låste han op igen. Der var jo ingen, der måtte komme 
ind, hvor vi havde snapsen. Der var ingen, der kunne komme til noget. 

Var der lidt med arbejde, så kunne vi blive fordelt rundt og lave 
rengøring og rydde op. Det faldt så naturligt det hele, at når ikke der var 
andet at sætte os til, så skulle vi jo være glade for, at vi måtte have lov at 
gå og gøre rent, så vi tog ligeså godt det ene sted som det andet. Den 
biograf vi havde, den blev holdt sirligt og fint. Den har de også nu, men 
nu har de den nedenunder, før var den allerøverst oppe i en anden 
bygning. Så steg vi jo afsted derop en tre stykker, hvor meget han kunne 
undvære. Det var et stort arbejde. Vi sæbede vinduer af, og vi sæbede rør 
af. J eg synes altså, at vi havde det så rent og så pænt, så jeg var så skuffet 
den dag, vi kom derned og beså fabrikken her for nylig. Gulvet var ikke 
sådan pænt, og det var malet; dengang da var der gule fliser, og trapperne 
de blev jo skuret hver eneste ugedag, så det var jo så pænt det hele, og 
gulvet skrubbet hver dag, men det kan de jo ikke gøre nu, når ikke gulvet 
er så pænt. 
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Jeg synes, vi havde det så godt. Vi sang og fortalte historier. Vi sang 
rigtig meget, mens vi sad og arbejdede. Og vi sang højt. Gamle viser, og 
når tiden var med julesange og salmer, så sang vi dem. Vi havde en, der 
hed Rita. Hvis hun begyndte at synge om morgenen, så kunne hun 
synge hele den dag og ene forskellige sange hele dagen. Og når så hun 
begyndte, ja så stemte vi andre jo i med. Hun var altså festlig. Vi sad lige 
inden for den gamle indgang og så til højre. Vi arbejdede på første sal og 
havde frokoststue på anden sal. Og der var både pænt og dejligt. Og så i 
et årstid tror jeg det var, da sad vi oppe og klippede perikum. Da be
gyndte de at lave perikumsnaps, og perikumplanterne kom i tørre hele 
sække, som vi hældte ud, og så skulle vi sidde og klippe de her blomster 
af. Der måtte ikke være stilke med. Der sad vi i et rum ved siden af 
frokoststuen. Der blev vi altså også låst inde om dagen og låst ud igen. 
Skulle vi noget, så kunne vi tage elevatoren, det var ikke noget problem. 

Jeg kom til at dyrke sport i AlK. Der var en, der gik til step, og så fik 
hun min svigerinde med, det er min ungdomsveninde, og så skulle jeg 
også med, og jeg fik min bror lokket med også. Men det var sørme lige 
ved, at vi slet ikke kunne stå stille, vi skulle steppe hele tiden. Det var 
altså sjovt. Det var nede i Sankelmarksgade lige bagved Palæbiografen, 
der var et lokale, hvor vi kunne træne. Men vi dyrkede også anden sport, 
og det var dejligt. Hele sommeren går jo ude på stadion, når man først er 
bidt af det. Der havde vi gymnastik i det fri, og håndbold og fri idræt, 
kapgang. Jeg har endda vundet præmie i kapgang, og endda slået rekor
den. Vi var fem, der gik dengang. Da syntes jeg, det var noget! Der var 
også idrætsuge, og der kørte vi jo rundt i byens gader i vores sportstøj og 
endte oppe på Urban. Og der blev spillet og danset oppe. Og så når der 
var afslutning om søndagen ude på stadion, så gik vi jo rundt der, og om 
aftenen, når det var mørkt, lavede vi tableau med projektør på. Jamen 
jeg syntes bare, det var skønt! Det var der noget ved dengang. Det 
kender vi jo ikke noget til i dag. Det var en dejlig tid. Der dyrkede jeg jo 
gymnastik sammen med min mands søster, og så var det, min mand og 
jeg lærte hinanden at kende. I februar 1939 blev vi forlovet og gift i 
december. Vi havde jo alderen til det, min mand var syvogtyve, og jeg 
var næsten fireogtyve. Jeg boede hjemme, og vi var ti søskende, og min 
mand han boede også hjemme, og de var mange. Så det var dejligt at få 
vores eget. Men da jeg blev forlovet, da sagde min mand, >>enten mig 
eller sporten«. Og jeg kunne da også godt se det. Det var jo tre-fire 
aftener om ugen, sommetider fem. Vi gik til håndbold to aftener og til 
gymnastik to aftener, og så var jeg jo begyndt at gå til step også, så det 
blev lidt for meget. 
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Jeg havde samlet meget udstyr. Jeg havde alt vores sølvtøj til tolv 
personer. Og det synes jeg, det var fint dengang. Og så havde jeg altså 
spisestel og kaffestel på nær de store fade, men så fik vi jo penge i 
bryllupsgave. Der købte vi så de store fade og sovseskål og kartoffelskåL 
Det var i Friisenborg, kongeligt porcelæn. Sølvtøjet, det var gennem
brudt, det var altså kun to-tårnet, men teskeer og kagegafler, det var tre
tårnet. Guldsmeden sagde dengang, at det kunne holde min tid ud, og 
det har også vist sig, at det kan. Min mands søster og mig, vi var jo 
ungdomsveninder, og vi brugte det, hver fredag, når vi havde fået løn, 
mødtes vi, og så gik vi til guldsmeden og købte en ske, indtil vi havde 
dem, og så købte vi en gaffel, og sådan blev vi ved. Og havde vi mange 
penge, så kunne vi jo købe to dele. Der går altså helt sport i det. 

Der var vi jo så heldige, vi havde fået en to værelsers lejlighed igennem 
avisen. Den lå på hjørnet af Korsgade og Holbergsade, og det var let til 
arbejde for os begge to. Og den fik vi malet og tapetseret og gjort i stand 
og vores møbler flyttet ind. Min mand havde møbler til stuen. Men så 
købte vi nyt soveværelse, et komplet soveværelse. To senge og madrasser 
og dyner, to natborde, to taburetter og et klædeskab. Det var, hvad der 
hørte til. Vi fik også fint sengetæppe og fine gardiner, det var klart. Så 
den dag, vi blev gift, da havde vi altså vores lejlighed og holdt bryllup 
der. Bare sådan et beskedent bryllup, jeg havde sådan en pæn vinrød 
brokadekjole, kort og almindelig, og min mand havde et pænt sæt tøj på. 
Vi var ikke sådan brudeklædte. J eg havde da en fin brudebuket med 
roser. Så holdt vi brylluppet i lejligheden, og vi blev gift i Ansgar Kirke. 
Bryllupsmaden, den havde jeg selv forberedt, og min svigerinde hun 
ordnede resten. 

Det var dejligt, at vi boede så tæt ved Spritfabrikken, for man kunne 
nå meget på en halv times frokost, hvis man havde cyklen nedenfor. Jeg 
kunne som regel nå at komme hjem og sommetider lægge dej til en kage 
eller franskbrød, og så når jeg havde halvanden times middag og kom 
hjem, så var dejen jo hævet, og så kunne jeg hurtigt bage. Det var ikke 
mange minutter for at cykle hjem og så derind igen. Men vi skulle jo 
alligevel være der til tiden og skrive vores navn, når vi kom tilbage, sådan 
at de kunne kontrollere. Der var ikke noget med at komme for sent. 

Jeg må indrømme, jeg kunne ikke lide det den morgen, tyskerne fløj 
ind over byen. Telefonen blev afbrudt, og min mand arbejdede i Falck, 
og alle dem, der kunne køres hjem fra sygehuset, de skulle køres hjem, 
og det skulle han være med til. Han kunne jo ikke ringe hjem og sige til 
mig, at han ikke kom, og jeg kunne ikke forstå, hvor han blev af. Så 
skulle han være fast på sanitetsstationen i Nørresundby. Der skulle jeg 
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cykle over med hans morgenmad. Og i middagspausen hjem og lave 
middagsmad og over med det og på arbejde igen til halv to; om aftenen 
skulle jeg over med aftensmad, og så kunne jeg være lidt ovre ved ham. 
Når jeg skulle hjem, skulle to CB'ere følge mig hjem, for han måtte jo 
ikke forlade stationen. Jeg skulle også over og lægge rent på hans seng og 
alting, det var trist at være nygift og ingen mand have. 

Det gik sådan indtil efteråret 1940. Så fik han lov til bare at møde, når 
der var luftalarm. Men det var jo uhyggeligt, når der var luftalarm og jeg 
skulle ned i beskyttelsesrummet, men han skulle cykle over broen, fordi 
Falck-bilerne holdt ovre i Nørresundby i tilfælde af, at broen skulle blive 
sprængt. De skulle jo sørge for, at bilerne var derovre, så de kunne 
hjælpe folk i Nørresundby. Næh, det var ingen spøg. Jeg syntes også, 
det var ubehageligt, når vi skulle arbejde. Dengang tyskerne kom, blev 
der jo travlt nede på Spritfabrikken. Så kom vi til at arbejde i to hold. Jeg 
fik lavet det sådan, at jeg skulle møde om morgenen, for min mand 
havde fri hveranden aften, så kunne vi jo være sammen. Men så syntes 
min mand, jeg skulle holde op med at arbejde, for vi havde alt for lidt tid 
sammen. Det var i 1943. Jeg kunne gode se, vi havde ikke noget ud af 
tilværelsen sammen. Jeg kunne være hjemme og lave mad, og var han 
ikke kommet hjem og spise i den halvanden time, jeg havde fri , ja, så 
kunne jeg pakke maden ned i høkassen, så det kunne stl og holde sig 
varmt. Det er jo ikke det samme. 

Vi boede i Korsgade i seksten år indtil 1956. Det var en hjørneejen
dom, og værten boede ud til Holbergsgade og værtens søn og svigerdat
ter ud til Korsgade ligesom os. Der var gode forhold for vores børn. Vi 
fik vores søn i 1944 og datteren et par år senere. Det var sådan et sted, vi 
måtte være, og børnene måtte være nede i gården og lege. Men så blev vi 
tilbudt en tre værelsers lejlighed ude i Schleppegrellsgade. Den var vi 
såmænd glade for. Vi tog den og kostede den i stand og det hele. Da vi 
var færdige, så blev vi sagt ud. Han ville ikke have nogen med børn. Vi 
havde brugt hver klink, vi havde sparet op, til at gøre lejligheden i stand. 
De kunne godt sige folk op i to-familiehuse. Jeg kunne ikke forstå en 
aften, min mand var på arbejde, så ringede det på døren, jeg lukkede op, 
så sagde han, det var kongens foged. Så sagde jeg: >>Så er De altså godt 
nok gået forkert i byen, for vi skylder i hvert fald ikke en eneste øre væk 
nogen steder«. Nej, men det var heller ikke det, men om ikke lige han 
måtte komme indenfor, for han havde en opsigelse til os. 

Så købte vi den her grund og byggede selv. Min mand lavede tegnin
gerne, og så havde vi håndværkere til det. Men vi har sagt mange gange, 
havde han ikke gjort det nummer med os, så var vi jo nok bleven. Men 
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det kom os til gode. Vi flyttede herover i 1959. Drengen fik en læreplads 
som elektriker, og så kunne han komme ud af skolen, og pigen fortsatte 
og fik sin realeksamen. De har begge to fået en uddannelse, han er 
elektriker, og hun er sygeplejerske. 

Da vi byggede og børnene blev større, da begyndte de med at have 
sygemedhjælpere på sygehuset, jeg søgte ind, og jeg var ovre ved for
standerinden. Jeg kendte flere sygeplejersker, som sagde god for mig, de 
vidste, hvad jeg kunne lave. Forstanderinden var også vældig med på det 
hele, indtil jeg skulle til at gå ud ad døren. Så spurgte hun om, hvad min 
mand lavede, og så sagde jeg, at han var ved Falck. Og så havde hun sagt 
til de der sygeplejersker, der ville anbefale mig, at når han havde arbejde, 
så havde jeg ikke brug for arbejde, men han tjente jo ikke så meget, som 
hun gjorde som forstanderinde. Så kom jeg ikke derind. I stedet for kom 
jeg ind på Titan. Men så ringede forstanderinden efter mig, hun ville 
have mig til at tage nogle nattevagter. Så sagde jeg, at jeg beklagede, jeg 
havde fået noget andet arbejde, jeg hørte ikke til de mennesker, der 
rendte fra det arbejde, de havde, jeg blev, hvor jeg var. Og jeg kunne ikke 
påtage mig mere end et arbejde. Det var jeg nødt til. Man kan ikke sådan 
løbe fra det, man har. Ellers så ville jeg gerne have været inde som 
sygehjælper nu. Men det skulle ikke være sådan. 

Gudrun Agnete Nielsen 
J eg er født 1911 i Nibe. Min far var arbejdsmand, han arbejdede på 
bøttefabrikken i Nibe. De lavede margarinebøtter. Vi var otte søskende, 
og min mor døde, da jeg var tretten år. Da var der tre mindre børn, men 
vi har aldrig haft fremmed hjælp, min far har altid selv stået for madlav
ningen og det hele. 

Min mors far boede hjemme ved os, og han sørgede for alt ildebrænd
sel. Han tog sin trillebør og kørte op i Skals plantage og gravede trærød
der op. Dem kørte han hjem, og så havde han nogle jernkiler og en stor 
forhammer, og så splittede han dem ad og stablede dem op inde omkring 
kakkelovnen, for at de kunne tørre, så vi har aldrig manglet brændsel 
derhjemme. Hans arbejde var at slå sten; og så hed han Jens, så vi sagde 
altid Jens·Vejmand. Han havde sådan en læskærm, og så sad han og slog 
sten. Jeg tænker på ham, hver gang jeg hører sangen om Jens Vejmand. 
For der kom heller aldrig en gravsten på min bedstefars grav, for min 
mor døde før ham, og det gjorde min onkel også. 

Min far var med i alle mulige foreninger i Nibe. Han var også byråds-
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medlem, og han var den eneste arbejdsmand i byrådet. Og når så de 
forskellige arbejdskammerater havde noget, han skulle sørge for at få 
gennemført, så var det ikke så nemt, når han var alene. Og tit når 
byrådet sluttede møderne, så ville de gerne ud og spise bagefter. Hvis 
min far sagde, han ville ikke være med i aften, han ville hjem, så: >>Ja 
Mortensen, det koster ikke noget, vi giver ... «, og i den dur. Og det ville 
Niels Mortensen jo ikke være bekendt, så betalte han, selvom han ikke 
havde råd til det. Og så var det jo mor, der måtte undvære pengene, og så 
var det ikke så let at skaffe føde til otte børn derhjemme. Det var mange 
gange, mor manglede penge. Så en gang, da havde min far sat hendes 
trædesymaskine og hendes gasovn til salg i avisen for at skaffe penge til 
terminen. Da købte min bedstefar begge dele og så gav han mor dem. Så 
sagde han: »Nu er det mine, så nu kan du ikke tillade dig at sælge dem 
1gen.<< 

J eg var ikke glad for at gå i skole, det var synd at sige. Det var bare 
med at komme ud. Fra jeg begyndte at gå i skole, havde jeg pladser ude 
rundt omkring, så snart jeg kom fra skole. Jeg gik byærinder og vaskede 
gulv. Men det var mig selv, der ville, det var ikke noget, jeg skulle, det 
var for at tjene penge. Men tit fik jeg ikke læst lektier. Når jeg mange 
gange først kom hjem klokken halv ti om aftenen og ville til at læse 
lektier, så >>Bare i seng!« Jeg havde nemlig en plads, hvor jeg rendte 
byærinder, og når jeg var færdig der, så skulle jeg hen til en anden, og 
der skulle jeg vaske gulv og hjælpe. 

Min konfirmationskjole blev syet af min kusine, for jeg hjalp hende 
med at gøre rent og være barnepige. Hun gav mig overhøringskjolen, 
sådan hed det dengang. Da fik jeg sorte laksko, og dem skulle vi jo så 
bruge både til overhøring, det var den første søndag, og så næste søndag, 
når vi blev konfirmeret. Vi var i hvidt den sidste søndag. Det hed sig, at 
hun forærede mig overhøringskjolen, som løn nærmest, men jeg tjente 
den da. 

Min far blev lods og havnefoged, efter han var blevet alene, men det 
var meget dårlig lønnet. Havnefogedlønnen gav 28 kroner om måneden, 
og så skulle han jo tjene pengene ved at være lods. Men der kom ingen 
skibe, for havnen sandede til, og han protesterede, han ville have åbnin
gen ved Thyborøn lukket, fordi han sagde, det var på grund af den, at 
det sandede til. Men det kunne han jo ikke få trumfet igennem, så han 
kunne ikke forsørge alle os unger med den bitte løn. Så var han oppe for 
at søge socialhjælp, men der fik han den besked, at det kunne kongelige 
embedsmænd ikke få. Så gav han dem nu kasketten og sagde, at den 
kunne han ikke mætte sine børn med, og så fik han >>enkemandspenge«. 
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Gudrun Agnete Nielsen til venstre etiketterer sammen med en kollega. 

Det kunne enkemænd ikke få, men de kunne godt se, at han ikke kunne 
eksistere med sådan en bitte løn. Derfor siger jeg altid i dag, skidt med 
titlerne! Det er bedre, de kommer hjem med lønnen! 

Efter konfirmationen kom jeg ud af skolen med det samme. Det var 
med at komme ud og få pladser. J eg har aldrig selv behøvet at søge en 
plads. Der er altid nogen, der har anbefalet mig. Jeg boede hjemme og 
skulle som regel møde klokken syv om morgenen. Mange gange skulle 
jeg være barnepige om aftenen, når fruen var ude. Så der var ingen fritid. 
Jeg har aldrig gået til nogenting, hverken sport eller sang eller noget. 

Da jeg blev noget ældre, kom jeg på Nibe Hotel, og da boede jeg på 
hotellet og arbejdede i køkkenet og som stuepige. Ejeren gik konkurs, 
men så åbnede han et pensionat, og så flyttede jeg med derned, så jeg har 
godt kunnet blive i mine pladser. Det er altid en trøst. Uddannelse har 
der slet ikke været nogen tanker om. Det spekulerede jeg aldrig på. 

Da jeg var atten år, da havde jeg fået plads i Aalborg, og det var den 
sidste plads jeg havde som ung pige. Jeg ville jo gerne ud og se mig om, 
og så var jeg jo også blevet lidt lun på min mand, så det var jo nok ham, 
der trak. Da havde jeg kun en friaften om ugen, og det var fra klokken 
halv ni, når chefen havde fået sin kop kaffe ind; den kunne fruen ikke 
give ham, det skulle jeg gøre. Og så skulle jeg helst være hjemme klok-

111 



ken halv ti, men det passede jeg nu selv. J eg kom, når det passede mig. 
Og så havde jeg fri hveranden søndag fra over middag. Så kunne jeg lige 
nå toget til Nibe klokken halv to. Men når så man kom om aftenen, så 
stod opvasken fra aftensmaden, og det hele sejlede med opvask, så det 
var en fornøjelse! Jeg skulle være klædt på fra om morgenstunden, så jeg 
var rejseklar, der var ikke tid til at komme op og blive gjort i stand over 
middag, inden jeg skulle afsted. Lønnen var 35 kroner om måneden. Der 
var ikke penge til at betale sygekassen. Det var først, da jeg blev gift, at 
jeg blev meldt ind i en sygekasse. Der kunne lige blive til spartasko og 
strømper. Spartasko var sådan nogle sorte gymnastiksko, det var noget, 
man kunne rende rask i. Det brugte man dengang. 

Men de var så flinke både chefen og fruen, de var da så flinke. Men 
sådan var bare tiderne dengang. Og jeg syntes, forholdene var gode i 
forhold til det, man var vant til derhjemme fra. Der havde man jo en 
slagbænk, hvor der sov to i den ene ende og to i den anden ende. Og i det 
ene kammer, der var vores bedstefar i en seng, og i en anden seng var der 
et par børn, der var også en tredie seng med et par stykker i. Så når man 
kommer ud og får sit eget værelse med seng, så synes man jo, det er en 
herlighed. Så der kræver man jo ikke så meget, som de unge gør i dag. Vi 
kan jo ikke byde dem i dag at skulle vaske sig i et vandfad med koldt 
vand. Det skulle vi jo dengang. Vi havde ikke bad. 

J eg blev gift i 1933, og vi blev gift på 125 kroner om måneden. Det 
havde min mand i løn som chauffør. Vi blev gift i Nibe kirke, og min 
mand måtte hen og låne penge til at leje en bil, så han kunne komme til 
Nibe, for han havde ingen. Pengene vi fik i bryllupsgave, dem hjalp han 
min far med at betale brugsregningen med, for det kostede jo meget at 
holde bryllup. 

Vi boede først oppe i Vejgård i en lille kvistlejlighed med >>das« i 
gården og ingen bad eller noget som helst, men den kostede vist også kun 
28 kroner om måneden. Og så var der noget, der hed Kreditmagasinet 
nede i Danmarksgade; der kunne vi få møblerne med en lille udbetaling 
og små afdrag, og der fik vi to senge og kommode og et spisestuebord og 
fire stole og et dækketøjsskab. Og da vi var færdige med at betale det, da 
var det også slidt op. Det var jo så billigt, så det var faldet fra hinanden. 
Sådan en start fik man dengang. Billeder på væggen, dem fik vi også til en 
krone om ugen, de var fra Daells Varehus, og ligesådan divanen, den 
kostede vist fjorten kroner. Det var sådan en træramme med spiralbund. 
Divantæppet kostede tre kroner og femoghalvfems. Det var også fra 
København. Og så en dag, vi havde ikke fået drengen, jeg stod og var 
højgravid, så kom pantefogeden og skulle pante, for min mand skyldte i 
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skat. Han skyldte ni kroner. Det var blevet til21 kroner med renter og 
renters rente og gebyr. Så sagde jeg også til dem: >>Det eneste, der er 
betalt her er den træramme der og så divantæppet, det kan I tage med!<< 
Da smilede pantefogeden og så gik de, de skulle ikke have noget med. 
Sådan startede vi. Men vi var jo så lykkelige for at have vores eget. Men 
det var jo bare det her, at vi skulle sådan passe på at spare og spare og 
spare hele ugen igennem for at få det til at slå til, men vi har da altid 
betalt enhver sit. Og mine svigerforældre de var jo så forargede over, at 
vi købte på afbetaling, men de opdagede jo alligevel, at vi fik noget. De 
fik aldrig noget, så min svigermor begyndte også at købe på afbetaling, 
for hun kunne se, det var den eneste måde, de fik noget på. Fordi 
afdragene skulle nødvendigvis ud hver ugedag. 

Da vi nåede til 1940 og tyskerne kom, da var min mands løn som 
chauffør steget til 200 kroner om måneden. Og han ærgrede sig jo, når 
han hørte, hvor meget de tjente ude på Lufthavnen. Så til oktober sagde 
han sit arbejde op, og så tog han på lufthavnen. Der var jo det, at derude 
kunne de gå fra den ene formand til den anden og hente ugelønninger, 
for de gik jo hen en morgen og fik et skilt ved en formand, så kunne de 
godt gå hen til en anden formand og få et andet skilt. De behøvede ikke 
at arbejde. Men der var blevet anderledes stramme forhold, før min 
mand startede der, fordi ledelsen opdagede det. Men alligevel fik min 
mand en ugeløn, der var ligeså stor som månedslønnen, så da kunne jeg 
tage mine to børn i hånden og gå ned og købe en dejlig overfrakke og 
kasket og skindluffer til drengen, og pigen fik en teddyfrakke og en hue, 
der passede dertil. Det var for den første ugeløn, for det syntes vi, det 
var fundne penge. 

Men så var det i 1942, jeg begyndte at arbejde ude på Urban. Da var 
den mindste blevet fem år, så syntes jeg godt, jeg kunne tillade mig at 
begynde for at få lidt til børnene, de var jo dyre at klæde på. Fordi så 
længe børnene var små, så skulle jeg være hjemme ved dem. Sådan syntes 
man bare, sådan skulle det være. Det var en selvfølge, at vi var hjemme 
ved vores børn. Men så fik vi sådan en bitte ung pige til at se efter hende, 
når jeg var kørt, og børnene var jo blevet større, og det var dyrere f.eks. 
med fodtøj. Drengen han skulle have nye sko hver fjortende dag, og så 
der imellem skulle de forsåles! Det var jo næsten kun pap, der blev slået 
under. Det var ikke let at få pengene til at slå til. Og så begyndte jeg oppe 
på U r ban, men så blev man fyret, så snart de ikke havde flasker, og så var 
det, jeg kom ud på Spritten og var der en kort tid. Så blev der også 
mangel på flasker der, så blev jeg fyret, men kom snart efter derud igen, 
og så var jeg der i fjorten år. 
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Til venstre »klares« flaskerne, og til højre fyldes de op. 

På Spritten var der altså dejlige forhold. Når vi bandarolerede, fik vi et 
bestemt antal, vi skulle sørge for at få lavet. Og ellers var jeg meget inde 
ved skyllemaskinen. Der kom jeg flasker i maskinen i den ene time, og så 
klarede vi flaskerne i den anden, og sådan skiftedes vi hele tiden. Når vi 
klarede flaskerne, tog vi dem fra båndet og løftede dem op og lyste dem 
for at se, om der var snavs i dem, og dem, der var snavsede, de gik jo til 
omvask eller til syre. 

Jeg kan huske den første gang, jeg kom ind på Spritten. Da skulle en, 
der hed Elna og jeg pudse messingrørene og tappemaskinen. Og vi pud
sede og vi gned og vi sled, og det gik jo hurtigt, for det var vi jo vant til 
ude fra Urban. Men da vi var færdige, så kom en af de gamle damer fra 
Spritten og sagde, at vi skulle ikke bryde os om at komme og ødelægge 
deres arbejde. Det tog normalt hele dagen. Og det var vi jo kede af, for vi 
troede, at vi havde været for længe om det. Vi var jo ikke ude på at 
ødelægge deres arbejde, så vi var villige til at trække det ud. Men vi 
kunne jo ikke begynde forfra igen, og vi havde meldt os færdige. 

Der var jo meget med, at der var låste døre. Vi blev låst inde i tappe
riet, og der var låst ind til Edvard, der hvor der blev blandet. Vi kunne 
ikke sådan rende ud og ind. Selvfølgelig kunne vi da komme ud, hvis vi 
ville, men ellers så var dørene låst på grund af kontrollen. Muligvis er det 
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toldvæsenet, der er værst. De har en skrap kontrol med produktionen. 
De skal jo have penge af hver flaske. Der kom også en skillevæg imellem 
tapperiet og det sted, hvor damerne sad og etiketterede. Og deri kom der 
et lille glasbur, hvor forvalteren sad og skulle holde øje med os. Det var 
nok, fordi der blev tappet meget, meget mere under krigen. Tyskerne 
forlangte jo. De ville have meget akvavit. Det var nok dem, der tog 
hovedparten, så der skulle holdes øje med flaskerne. De skulle jo stem
me! Både alle dem, der gik i stykker, og alle dem, der kom op, og det 
skulle passe nøjagtigt. Der stod en mand og talte alle dem, der gik i 
stykker, der skulle være system i det hele. 

Mens jeg arbejdede på Spritten, havde vi en byggegrund oppe på 
Mylius Erichsensvej, men det var næsten en grusgrav, for der var så 
mange sten. Jeg fik min arm ødelagt af at rive i de sten, for det var 
ligemeget, hvor meget vi gravede, så kom der sten op. Vi fik så en 
motorcykel for at kunne køre derop, for når vi kom fra arbejde, så var vi 
trætte, og så skulle vi træde på cykel op ad bakken ved Mylius Erichsens
vej, og det var jo lidt besværligt. Men så da vi havde fået motorcyklen, så 
sagde min mand: »Nu må vi hellere sælge byggegrunden, for så kan vi 
komme ud og se noget, når vi nu har motorcykel.« Så sagde jeg også, at 
det jo ikke var meningen, men det endte med, at vi kom ud og så os 
omkring; det var sådan en motorcykel med sidevogn. Vi slap af med 
byggegrunden og fik det for den, vi selv havde givet. Min mand syntes 
ikke, vi fik nogen opsparing ved at have den byggegrund, for vi betalte 
og betalte, og det meste gik kun til renter. 

Mens jeg endnu arbejdede på Spritten, fik vi en gammel bil. J eg kan 
huske, det var lige, før jeg holdt op, min mand kom ned og hentede mig 
en dag i den her bil, og den var pæn nymalet og havde nyt betræk. Det 
var sådan en lille fordbil, og vi var så stolte af den. Så skulle han til at 
støvsuge den en dag. Tænk, så var der ingen bund i den under bagsædet. 
Det var en sæk, der var malet sort, der var bunden. Jeg sagde også, jeg 
kom til at løbe ligesom Flintstone. Og vinduerne kunne ikke rulles ned, 
men det så man jo ikke efter, bare man fik bil! 

Der var forskel på kvindernes og mændenes løn på Spritten. J eg ved 
ikke, hvad de fik, men sådan har det altid været. Mændene skulle have 
mere en kvinderne. Og samarbejdsudvalg og den slags, det har jeg aldrig 
været med i, fordi som kvinde, når man gik på arbejde i otte timer og 
havde to børn derhjemme, så havde man nok at se til, når man kom hjem 
og skulle lave mad og have børnene vasket og deres tøj ordnet. Dengang 
skulle man næsten stoppe strømper hver dag. Det var jo noget dårligt 
tøj, vi fik, så der var nok at se til. 
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Alle kvinderne på Spritfabrikken, da de blev sagt op i 1956. 

Men så fik de jo maskinerne ind. Først så skulle flaskerne ikke pakkes 
ind mere. Vi var jo vant til at pakke flaskerne ind. Så blev det sløjfet, at vi 
skulle sætte nogle små etiketter på flaskerne. Til slut blev bandarolerne 
sløjfet, der blev stemplet i kapslerne i stedet for, og så havde de ikke brug 
for pigerne mere, så kunne mændene godt ordne det. Vi var kun ni 
tilbage dengang. Vi kom ud allesammen på en gang i 1956. Da fik vi en 
erstatning. Jeg mener, at jeg fik 3600 kroner. Vi fik sådan, eftersom vi 
havde været der. Og så for ikke at sætte vores mænd i forlegenhed med 
skatten, så søgte de overskatterådet om at få dem gjort skattefri, og det 
gik igennem. Så det var jo en god hjælp. 

Spritfabrikken var en ualmindelig god arbejdsplads. Man blev behand
let pænt af både de øverste og af arbejdskammeraterne. Der var et ual
mindelig godt forhold blandt alle. Vi fik også en god julegave hvert år, 
mange gange 120 kroner og en hel flaske akvavit og en halv flaske likør. 
Og vi fik en flaske akvavit til påske, og så fik vi en hveranden måned. Vi 
fik altså otte helflasker akvavit om året som gave. Og under krigen, hvor 
det var så vanskeligt med ildebrændsel, hjalp de os med at købe tørv, og 
så kunne vi betale for dem i rater. De var meget menneskelige derude. 

Efter vi var sagt op dernede, så var vi jo stadigvæk i fagforening og 
kunne få vores understøttelse, og så skulle vi jo op på Urban. Så kom vi 
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derop, men vi kunne jo rigtig mærke forskellen. Det var en grim arbejds
plads, når man først havde prøvet at være på Spritten. På Urban, der 
skulle arbejdes, og det var hele måden, man blev behandlet på. Det var, 
ligesom vi var en flok hunde. Man skulle hele tiden løfte på kasser. Og 
mændene, de var fredede. De skulle ikke lave noget. De havde ikke det 
hårde job, det var pigerne, der havde det hårde slæb deroppe. Og vi blev 
jo ikke kaldt pigerne, nej det var >>kællingerne«. Jeg har præsteret at stå 
om aftenen oppe og skulle sortere flasker og passe båndet og sætte kasser 
på, og fem mandfolk, de har siddet og drevet den af. Der var jeg også gal, 
jeg skældte ud, men det hjælper jo ingenting. En gang, da sad jeg og 
klarede flasker, og så står dørene åbne ud, og da frøs det 26 grader. Da 
stoppede jeg maskinerne og sagde: »Jeg finder mig altså ikke i det. Det 
vil jeg altså ikke være med tik Og jeg fik også alle de andre til at være 
med i det. For når man nu har stået derovre en time ved kasserne og 
været våd af sved, og så kommer ned i den anden ende, hvor der er så 
koldt, fordi dørene er åbne, så bliver man jo syg. Forvalteren løb ned og 
klagede, men fik ingen held af det. De var jo nok alligevel klar over, at 
jeg var på min ret. Der er grænser for, hvad man villade sig byde. Nej 
det var strengt! Det var for hårdt ved helbredet deroppe: varme-kulde, 
varme og kulde, hele tiden skiftevis. Det er for slemt. Men jeg holdt ud 
der til 1963, det var jo de her forbistrede penge! 

Vi havde fået en større bil, og så kørte min mand med aviser om lørdag 
nat, og så tjente han nogle penge ved det. Han kørte ud til budene med 
aviser som chauffør. Men vi kunne jo ikke køre i bil i weekenden, for når 
han kørte hele lørdag nat, skulle han sove om søndagen, så det var et 
rakkerliv. Det var hårdt, og der kørte han i mange år. Det er det her, når 
først man bliver vant til pengene, kan man ikke undvære dem. Men til 
slut var han syg, når han kom hjem; så sagde jeg: >>Nu går jeg ned og 
siger op, hvis ikke du gør det selv, for så må vi sætte stævne efter evne«, 
og så holdt han da endelig op. Og det var det samme, da jeg holdt op på 
Urban. Jeg sagde: >>Nu vil jeg ikke mere, nu holder jeg op«. Så siger han: 
>>Så må du være klar over, så skal vi sælge bilen<<. >>Så sælg den<<, sagde 
jeg, >>den er ikke så meget værd som mit helbred<<. 

Da havde vi jo så købt sommerhus, og det skulle jo også betales, inden 
vi skulle holde op. Og så siger jeg også, så får man et dejligt sommerhus, 
og når så man er færdig med at betale både grund og hus og det hele, og 
man skal være pensionist og have det så godt, så har man ikke råd til at 
beholde det. Vi solgte det nu for ti år siden. Da kostede det 300 kroner 
om måneden at have det bare i renovation og skatter og forsikringer, for 
vi skyldte ikke noget på det. Og det kunne vi ikke undvære af pensionen, 
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så var vi nødt til at sælge det. Og så har man gået der og ofret så meget på 
det, for at vi skulle have det så godt. Det er bittert, men det er der ikke 
noget at gøre ved, selvom vi havde glæde af det, mens vi havde det, vi var 
jo deroppe, så snart der var en chance. Men der har vi gået og spinket og 
sparet! Vi havde fået det så dejligt med oliekamin, der var varme på hele 
tiden, selv om vinteren. Der var altid varme, når vi kom derop" så vi nød 
det. Men udgifterne til olie havde vi jo heller ikke kunne klare i dag. 
Ham, der købte det af os, har også fået oliekaminen ned og fået en 
almindelig kakkelovn op. 

Jeg har to børn. En søn, som nu er 51. Han sælger vin. Hans søn er nu 
politibetjent i København, og deres datter studerer. Min datter kom ind 
på en trikotagefabrik og blev udlært og var der resten af tiden, til hun 
blev gift. Hendes datter kom i lære i forvaltningen, og så har de en 
mindre dreng. Så der er vi heldige. De har aldrig døjet med at få arbejde. 

Vi er nu blevet pensionister begge to, og jeg kan ikke sige andet, end at 
vi har det ualmindelig godt. Min mand hjælper. Han støvsuger og tørrer 
støv af, og jeg laver mad, og vi nyder det. Vi rejser ud en gang imellem. 
Vi har ingen grund til klage, vi har det så godt, så godt. 

M arie Madsen 

Jeg er født i Nørregade i 1911, men så flyttede vi derfra til Dannebrogs
gade. Min far var droschechauffør, det var dengang, de havde trædro
scher. Men så fik han arbejde som kusk på Raffns fabrikker, det var en 
sæbefabrik. Men så. tror jeg, jeg var syv år, da han fik spansk syge, og så 
blev han blind. Så var han færdig med at arbejde og måtte gå på invalide
pension. Men så købte han to byggegrunde, og så fik vi bygget på den 
ene og flyttede ud i det hus. Min mor hun gik ud og vaskede. Først syede 
hun frakker for Georg Dam, men så gik hun fra det og begyndte at vaske 
for folk. Hun havde bestemte steder, hun vaskede. Det var de store 
villaer deroppe i Hasseris' yderkvarter. Så det gik sådan på pumperne, 
som man siger. Det var meget, meget småt. 

Jeg har gået i skole, til jeg blev knapt fjorten år, syv år i det hele. Mine 
brødre og mig, vi havde mælkepladser, inden vi gik i skole om morge
nen. Pengene skulle afleveres derhjemme. Dengang var der ikke noget, 
der hed, at børnene de fik pengene. J eg kan ikke mindes, vi havde penge 
at gå med. J eg har været på skovtur to gange med skolen, og der fik vi 25 
øre med. Det var, hvad vi havde med hjemmefra foruden vores madpak
ke. Det var meget småt med penge ved børn. Så skulle folk sidde godt i 
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det og have konstant løn. Og hvor mange havde det dengang. Efter 
skoletid skulle vi læse, og så var vi altid derhjemme ved far. Hver aften 
måtte jeg læse avisen for ham, så jeg blev dygtig til at læse, for han 
rettede mig, og der var ikke noget med at læse forkert, og det var avisen 
fra A-Z. Det var jo det eneste, han havde. 

J eg har også mange gange hentet min mor klokken ti om aftenen, når 
hun havde vasket, og det var en meget stor vask, de havde, det varede 
altid to-tre dage. Hun var altid bange for at gå alene, og det var jeg ikke 
som barn. J eg kan huske, vi gik fra huset, hvor hun vaskede og så tværs 
over hertil. Der var jo marker over det hele her, og der stod store jyske 
heste på marken. Der rendte vi ind i sådan en hest en aften, så mørkt var 
det. Åh, så forskrækkede vi blev. Det blev kaldt Hasseris mark. Så det 
var ensomt. Vores hus var hus nummer to, der blev bygget herude. Så er 
alt vokset op her omkring os. 

Til min konfirmation gik det sådan, at jeg fik brugte sko. Men jeg fik 
en ny underkjole af min bror, for da var han blevet så gammel, at han 
tjente penge, så han betalte silken til underkjolen, for jeg havde hvid 
blondekjole. J eg havde også hvide strømper, og skoene dem fik jeg af en, 
mor vaskede for, og der tror jeg også, jeg fik strømperne. Stoffet til 
kjolen fik jeg af en af de andre, mor vaskede for. Det var jo også sådan 
nogle fine nogen, der boede deroppe. De vidste, mor skulle have et barn 
konfirmeret, og at hun ikke havde så mange penge, så de var betænk-
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somme. Mor syede selv kjolen af det blondestof, og hun syede også 
underkjolen. De eneste, der var med til konfirmationen, var min tante og 
onkel og en gårdmandsfamilie, hvor jeg havde været på ferie hver som
mer. J eg tror, vi fik flæskesteg at spise, for far havde altid en gris gående, 
og den blev slagtet enten til jul eller til fest. Det var meget småt med 
gaver til konfirmationen. To kroner i et telegram, det var højden. Der 
var en familie, der gav mig fem kroner, og det var frygtelig mange penge 
at få. For pengene fik jeg et brugt ur, men det var af guld. Det har min 
datter nu, for det duer ikke, men hun har det hængende på væggen. Nej, 
der var ikke noget med at få en hel masse. 

Da jeg kom ud af skolen, så kom jeg i huset og tjene. Først kom jeg på 
landet. Men da far og mor kom ud og besøgte mig engang, det var lige i 
høstens tid, da gik jeg og bandt korn op, og jeg havde ingen trøje på, så 
mine arme var helt forrevne, så sagde far: >>Hun skal ikke blive her«. Det 
ville han alligevel ikke have, og så sagde han til manden, at jeg skulle 
rejse til november. Så kom jeg her til byen og tjene, og ved den familie 
var jeg så i to år. De sad godt i det. Jeg skulle hjælpe til med at gøre rent 
og lave mad, men der var meget arbejde. De havde de sødeste børn, de 
mest velopdragne børn, jeg har kendt. Og forældrene de var vel nok 
flinke. Det var et dejligt sted, og der fik man tredive kroner om måneden 
og så kost og logi. 

Så derefter tog jeg til København et halvt år, men det var skrækkeligt. 
J eg havde en plads på forhånd, men en dårlig plads, for der måtte man 
ikke få noget at spise, man måtte kun få resterne. Jeg blev der kun en 
måned, så gik jeg op til min søster, da havde hun fået en lille dreng, og 
boede der et stykke tid. Men så skrev min mor, at nu skulle jeg komme 
hjem, jeg skulle ikke blive derovre. Min søster kunne jo heller ikke være 
tjent med at have mig på kost, men det tænker man jo ikke på som ung. 
Min søster og jeg har jo grint af det bagefter. Men så kom jeg hjem og 
søgte plads. Da var det jo ikke let at få arbejde. Jeg var da blevet atten år. 

Jeg kom så til at tjene igen, men det var også skrækkeligt! Hun låste 
spisekammerdøren. Der kom jeg til december, og den måned der, den 
var det mest uhyggelige. For da jeg kom, var det aftalen, at jeg skulle 
hjælpe til med maden, men det blev overladt til mig, jeg skulle lave det 
hele. Hun lavede intet selv. Og den pige, de havde haft før mig, det var 
en, jeg havde gået i skole med. Da hun hørte, jeg var der, så sagde hun: 
>>Der bliver du ikke Marie, der bliver du ikke mere end fjorten dage.« Så 
sagde jeg: >>Hun skal i hvert fald ikke få min løn«. Dengang var det 
sådan, at hvis vi rejste en dag for tidligt, så havde vi ikke ret til vores løn, 
så fik vi ikke en rød øre for den måned. Så siger hun den første aften: 
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>>Hvor meget kan De spise, Marie?« »Det ved jeg ikke, jeg kan i hvert 
fald spise en skive rugbrød«, siger jeg så. Jeg havde aldrig stået til regn
skab for min mad, så jeg blev noget paf. Så smurte hun det selv og satte 
det til mig. Da jeg havde spist det, var jeg mere sulten. Så gik jeg i 
spisekammeret og tog et stykke til. Så da hun kom ud, så siger hun: »Har 
De taget mere mad, Marie?<< »Ja, det har jeg da<<, sagde jeg, »for jeg var 
jo mere sulten<<. Ja, men her var det hende der bestemte, hvad vi fik, og 
så låste hun spisekammeret næste dag. Min forlovede sagde mange gan
ge: »Rejs, så skal jeg give dig den månedsløn<<. »Nej<<, sagde jeg, »den 
triumf skal hun godt nok ikke have. J eg bliver der til den sidste dag<<. Og 
den sidste nat, da sad jeg der til klokken fem om morgenen, det var 
nytårsnat. Da var de i byen, og hun ringede hele tiden hjem for at se, om 
jeg var vågen. Om morgenen kunne hun godt sige: »Marie, har De 
nogen inde på Deres værelse? - Lad mig se under Deres seng! << Hun var 
streng. Det var skrappe tider dengang, og sådan var det mange steder. 

Så blev vi gift i 1929. Der var stor arbejdsløshed, og man havde ingen
ting. J eg havde mødt min mand i Hasseris, han tjente på en gård derne
de, han passede heste. Der var tit bal der, hvor Brugsen er nu, og der 
kom vi ind og dansede, og nogle af mændene spillede kort. 

Vores bryllup var et fattigt bryllup. Der var mine svigerforældre og 
min mands søskende med og så mine søskende. Ikke andre. Der kunne 
ikke blive råd til alting. Vi fik tolv par kopper med desserttallerkener og 
sukkerskål og flødekande af min svigermor. Det var pænt. Og så fik vi 
seks ølglas af hans søskende, der havde slået sig sammen. Og far og mor, 
de gav os to dyner, som mor selv syede, og alle dunene var fra gæs og 
ænder, vi havde haft. Mor lavede altid dyner af dunene. Så mor og far 
betalte altså våret, og de gav os også festen, så det var skam fint. Vi fik 
også en dug i hørlærred af min søster og svoger, en stor dug til en plade. 
Det var en meget fin dug og en meget fin gave. Jeg har den endnu. 

Vi havde fået et kælderrum nede i Absalonsgade, og der var vi nok et 
års tid. Så kom vi op på Ørstedsvej og fik en kvistlejlighed der. J eg tror, 
det var tyve kroner om måneden, vi gav. Det var to værelser, og så var 
køkkenet ude på loftet. Der var ikke lukket af eller noget. J eg havde ikke 
arbejde, for der var ikke arbejde at få, og min mand havde heller ikke 
noget. Han gik over til at blive murerarbejdsmand, så om vinteren var 
der aldrig arbejde. I de år der var det svært at finde arbejde. 

Jeg fik en symaskine, og det var i 1930, så den har jeg fået, lige efter vi 
var blevet gift. J eg har gemt en bog, hvor man kan se, hvordan man 
betalte dengang. Symaskinen er købt i februar, da ventede jeg vores søn. 
I bogen står der, at købesummen er 320 kroner, og der betales femten 
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kroner ud, og så ti kroner om måneden i afdrag. Men vi har ikke afdraget 
ti kroner om måneden. Det kunne gå ned til tre kroner, eller to en halv. 
Og sådan var det hele vejen igennem. Pengene var meget, meget små. Så 
har han haft arbejde, så er vi kommet af med ti kroner, så er vi kommet 
op igen, hvor det er sket. Man kan se i bogen, hvordan min mand sad og 
regnede ud, hvad der var blevet betalt. Men det var jo en vigtig ting at 
have en symaskine, for vi havde jo ikke råd til noget. Den bog har jeg 
gemt, for når jeg har snakket med børnene, hvad vi har levet for, kan de 
slet ikke fatte det. 

J eg kan huske det første år, vi betalte skat, da gav vi elleve kroner i 
skat, så der har jo ikke været meget at pille fra. Man var fattig dengang. 
Men så fik vi jo en portion kartofler og sådan noget derhjemme fra 
haven, for ellers kunne det aldrig have gået. Da var mine forældre flinke 
til at give de naturalier, de havde, for de var skam fattige selv. Der var jo 
ikke noget at undvære. Og min mands far og mor, de var også flinke til 
at hjælpe, når der var noget. Men de havde ti børn, så der var jo også nok 
at se til. 

Så fik jeg mit første barn i 1930, og så fik vi pigen, hun er født i 1933. 
Vi har tre børn, to piger og en dreng, men vi har fået fem. Vi kunne have 
haft fem, men der er to, der er døde, en dreng og en pige. Pigen, hun var 
født med hjertefejl, og hun døde, og så har vi en dreng, vi har mistet. 

Men jeg begyndte at arbejde. Det er jeg begyndt med om sommeren, 
efter at vi fik den første. Da kom jeg på »Aalborg«. Det var en soda
vandsfabrik, men den er nedlagt nu. Der var jeg lige til jeg kom på 
Spritten i 1933. Da gik min mand meget arbejdsløs. Så havde han børne
ne om dagen, og ellers var de hjemme ved min mor. Vi arbejdede jo hele 
dagen dengang. Det var fra syv til fem. Det var ikke som nu, hvor de 
holder op klokken fire. Men vi havde halvanden times middag. Da var vi 
flyttet til Vejgaard, så der cyklede jeg hjem hver middag. Men da fik vi 
pige, så da havde vi en voksen pige til at se efter børnene. 

Det var det bedste arbejdssted, jeg har haft. Det er helt sikkert. For 
det med at vaske kasser og alt det svineri, det kendte vi ikke til her. Det 
var et behageligt og renligt arbejde, som enhver kunne overkomme. Vi 
sad i hold. En etiketterede, en satte bandaraler på og en pakkede ind, 
sådan gik det rundt. Det var på fast akkord, det vil sige, at vi skal nå et 
bestemt antal og ikke mere. Sådan var det lavet, og det passede, så 
arbejdet kunne laves i ordentlighed. Det kunne enhver nå i et rimeligt 
tempo. Ellers vaskede vi flasker. Det skiftedes vi til at stå ved. Der var 
ingen, der stod fast på det samme sted. Så lagde man flasker i maskinen, 
og så stod man og klarede dem og så dem efter, når de var skyllet, og så 
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stod man ved tappemaskinen. Der var en mand til at tappe, og så stod 
der en dame og samlede flaskerne fra og lagde dem i kasser. Vi var nok en 
ti-elleve damer, men det skiftede noget, der kom flere ind i perioder. Og 
vi sad og snakkede og havde det hyggeligt samtidig. Vi havde også en 
dejlig forvalter. Det er helt sikkert. Men han skulle selvfølgelig se efter, 
for arbejdet skulle jo laves, og man skal jo holde øje med folk. det 
kommer man ikke udenom. Så skulle vi også tappe med hånden. Det var 
den akvavit i de kuplede flasker, det var den allerfineste akvavit, de 
havde dernede. Der sad vi gerne to. En tappede, og en slog propper i. 
Der kom rigtige propper i dengang. Det var også et skønt arbejde. Så har 
jeg været i perikum'en. Der skulle man klippe blomster. Da sad vi helt 
ovre ved kornmagasinet, det var langt fra de andre. Der var vi altid kun 
to ovre. Det var i flere dage, vi havde de blomster at ordne, lige når det 
var sæson. Men det var altså gennemgående et dejligt sted at arbejde på 
Spritten. For jeg har været på Urban en sommer. Det var et slæb. På 
Spritten havde vi mandfolkene til at tage det hårdeste. Det var også et af 
de bedst lønnede steder, der var dengang. J eg havde mere end min mand, 
jeg havde 48 kroner om ugen, og han havde kun 42, og så var det 
sæsonarbejde med ham. Det var det jo også for mange på Spritten. Der 
var nogle, der kom ind til jul og så røg ud igen, men jeg blev der. 

Vi spiste altid varm mad om middagen, det havde pigen stillet an, for 
min mand havde jo også halvanden time middag. Det var skik dengang. 
Jeg havde også en vaskekone, for jeg måtte ikke stå ved en vaskebalje der 
i en overgang, jeg kunne ikke tåle det. Det var en dejlig vaskekone. En 
ældre kone, og det var ikke ret meget, vi betalte for det. Jeg tror, hendes 
takst var fem kroner. Det var en gang om måneden hun kom, og det var 
kotymen dengang, at man vaskede en gang om måneden. Men så da jeg 
kom hjem og holdt op med at arbejde, så vaskede jeg selv, for så var der 
jo ikke råd til at have lidt ekstra. 

Min bror var soldat under krigen, så da måtte vi have min mor ud hos 
os. Hun boede ellers ved ham, men hun turde ikke være alene. Så hun 
var ude ved os. Min mor var gammel og vag, hun led meget af gigt. Hun 
havde sådan nogle tykke fødder og hænder, det var alt det her kolde 
vand, de stod i dengang, når de skyllede tøj. Det var ikke som nu. Jeg 
har selv fået en vaskemaskine. J eg siger, det er det bedste monstrum, der 
er opfundet. De unge i dag er skånet for meget, men om det er helt af det 
gode, det er jeg ikke altid sikker på. De vurderer ikke altid goderne. Min 
datter hun gør, for hun har set mig stå og skrubbe på et vaskebræt. 

Vi var flyttet til Falstersgade. Der havde vi en dejlig stor tre værelsers 
lejlighed. Min mor kunne sagtens være der, selvom vi havde tre børn. 
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Der var jo ikke noget med, at de havde deres eget værelse, sådan var det 
ikke dengang. Da lå de i soveværelset, og drengen lå inde i den lille stue. 
Det var ikke som nu. For nu skal børnene have alting før noget andet. 
Jamen ærlig talt, det er helt tosset. Det er dyrt det der med, at børnene 
skal have hver deres værelse. Og så tror jeg også, man får mere kontakt 
på den anden måde. Vi sad jo altid sammen i stuen om aftenen. Nu er 
børnene inde og sidde og spille og lege for sig selv. Der er jo slet ikke den 
kontakt med børnene. Dengang sad vi og snakkede sammen ved bordet 
ved den samme lampe og ved samme varme. Det var vi simpelthen nødt 
til, for ellers var der ikke råd. Dengang da havde folk ikke råd til så 
meget. J eg kan huske, at vi gav ca. 56 kroner om måneden for lejlighe
den, og det var mange penge dengang. I 1943 blev min mand opereret, 
og da havde vi fjorten kroner om ugen i sygepenge, hvordan kan man 
leve for det, fem mennesker. 

Min mand arbejdede på lufthavnen, det var barakker, han lavede der
ovre. Men det var altså for hans mester, det var ikke for tyskerne, han 
arbejdede. Hans mester var en stor entreprenør. Man var nødt til det, for 
ellers lukkede de simpelthen fagforeningen, så kunne man ingen under
støttelse få, så da var det bare afgang. Men altså det var jo ikke de store 
penge, som de fik, dem der arbejdede for tyskerne. Det havde vi ikke 
noget med at gøre. Enhver holdt sig for sig selv. Det var man nødt til. Vi 
havde en tysk familie, der boede ved siden af os, så vi skulle ikke blande 
os i noget. 

Af vores børn er det kun drengen, der har haft arbejde som barn. Han 
var mælkedreng om morgenen inden han skulle i skole. Han var i FDF, 
og der gik jo en del til hans bluser og sådan noget. Det sparede han selv 
sammen til. Og det var jo under krigen, så det var brugt, det han kunne 
få. Pigerne skulle hjælpe til hjemme, det har de altid gjort, de sad og 
strikkede og stoppede. De fik lov at lære at passe deres eget tøj. Vi syede 
jo alt om og trevlede op og strikkede om. Det var meget svært at købe 
noget, og det garn, man kunne få, det var meget hårdt. Der kan jeg godt 
sige, at tyskerne tømte vores forretninger i en fart. Men ellers har piger
ne aldrig haft noget arbejde, de kom i mellemskolen og tog realeksamen, 
og sønnen han var arbejdsdreng, til han var atten, ved en mekaniker, så 
kom han i lære der og stod sin læretid ud som mekaniker. Han kom ind 
som soldat og blev konstabel, men så ville han ud og arbejde, for han 
ville giftes. Den ældste pige, hun kom på kontor, og den yngste er 
inspektør ved et rengøringsselskab. Så de har det jo godt alle tre. 

Vi flyttede herud i mit barndomshjem i 1949, da købte vi huset af min 
bror, efter at han havde overtaget det, og så har vi boet her siden. J eg har 

124 
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ikke arbejdet, siden jeg holdt op på Spritten, jeg har kun haft et morgen
job med at gøre rent en gang om ugen, det var kun for at jeg selv kunne 
have lidt lommepenge, det var ikke for andet. Ellers har min mand haft 
godt arbejde hele tiden, indtil han holdt op. Han holdt op, da han blev 
69 år, for da sagde jeg til ham, at han skulle. Han skulle ikke køre der i 
sne og dårligt vejr. Der var ingen mening i, at han skulle blive ved. 

Økonomisk har vi ikke haft noget at rutte med. Vi har ikke haft spor 
andet end til dagen og vejen. Vi har ikke haft den store oplevelse. For da 
det begyndte at gå op, da kom tyskerne. Da tiderne blev gode, så får vi 
sygdom. Sådan kommer der noget ind imellem. For min mand styrtede 
ned ovre på et hus og fik kraniebrud og kom slemt til skade. Det var i 
1968. Det var et bræt, der lå løst. Der var en, der havde glemt at sømme 
brættet fast på et stillads. Og der kommer manden jo så med fuldt læs på 
nakken og træder ud og styrter ned. Og i 1963, da faldt jeg ned fra loftet. 
Så vi har sådan haft nogle ulykkestilfælde. Så det ene det skallige opveje 
det andet. 

Når man har tjent lidt, så går det på den anden facon. Og det kommer 
til mange familier med sygdom ind imellem. Og erstatningen kommer 
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først bagefter. Den får man jo ikke, mens man er syg. Jeg spurgte i 
forsikringen, om vi kunne have fået lidt mere. Det kunne vi ikke, man 
får procentvis, som arbejdsevnen er nedsat. For hvis ikke man holder sin 
skat nede med det samme, så er vi ude på et skråplan, for så kommer alle 
de renter på. Så skatten vil jeg helst betale til tiden, og det døjer man jo 
med med de sygepenge. Der er det, jeg siger, og det sagde jeg til dem, 
om ikke skatterestancen kunne være rentefri. Men det kunne ikke lade 
sig gøre, og det er en stor fejl. J amen I har da hus, sagde de så. J amen det 
er vi da ikke inde på at miste, fordi vi bliver syge. Der var det jo så, vi 
kommer i den gode tid, hvor direktørerne de kunne få underholdsbi
drag, for der var en direktør, der blev skilt; han kunne gudhjælpemig få 
til en stor villa, fordi konen var flyttet fra ham. J a, der var det misbrug af 
bistanden. Det kalder jeg misbrug. For når folk ikke kan enes, så må de 
sgu leve efter det, for det har alle andre måttet. 

Ragnhild Nielsen 

Jeg er født 1921 i Lindholm ude i nærheden af flyvepladsen. Min mor 
har sagt, at de havde alle tiders lille lejlighed. Det var oppe på et loft, og 
der var et lille rum udenfor, hvor de havde en primus. Der var ikke et 
rigtigt køkken. Det var et typisk arbejderhjem. Min far arbejdede på 
teglværket i mange år. Ellers gik han meget op i sine dyr, han havde 
kaniner og høns og duer og sådan noget, det var hans store interesse. 
Min mor var på sodavandsfabrikken. Hun havde udearbejde hele tiden, 
og hun arbejdede også en overgang ude på teglværket, hvor min far var. 
Vi var fire søskende. Jeg var den ældste og gik i almindelig skole. Jeg 
kom ud af syvende klasse, og så kom jeg ud at arbejde. 

Efter skolegangen kom jeg til at passe et lille ismejeri en ganske kort 
tid, hvor jeg kørte ud med mælk i små spande til kunderne. Så kom jeg 
ud og fik en plads ude i Hasseris i et finere hjem, hvor jeg lærte en masse 
ting med at servere og sådan noget. Min mand og jeg havde kendt 
hinanden fra vi var sektsen-sytten år. Så havde vi fået den ældste dreng i 
februar måned i 1940 og blev gift otte måneder efter, så det var begræn
set, hvad ungdom jeg har haft. Der var ikke nogen særlig bryllupsfest. 
Det var ved sognefogeden, hvor man stod ved hans buffet, og så læste 
han lige det her ritual, - og så var det sket. Min mand havde så mange 
søskende, de var elleve, og de kom hjem og fik en kop kaffe om aftenen, 
da boede vi ude på Thistedvej. Ellers var der ikke noget bryllup. Jeg 
arbejdede ikke, da jeg havde fået drengen, jeg gik hjemme ved mine 
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forældre og passede ham. Men så flyttede vi op på Højvangsvej, og så 
passede min svigerinde ham, mens jeg gik på arbejde. 

Min mand kom ind til Aalborg kommune, men det vil sige, i de første 
mange, mange år da var han kun inde som løsarbejder. Så lavede han 
næsten ikke noget om vinteren, undtagen når der kom sne. Men ellers så 
var han arbejdsløs om vinteren i mange år. Og hver gang, min mand han 
blevet fyret hen på efteråret, når det begyndte at blive dårligt vejr med 
frost, så havde vi sparet penge op så nogenlunde, sådan at vi kunne få 
vores ildebrændsel, koks og cinders, og hvad vi nu skulle bruge. Men 
skatten den kom vi jo så tilbage med. Så når min mand begyndte at 
arbejde igen, så skulle vi til at betale af på skatten. Og sådan gik det jo, 
det ene år med det andet. 

Han var også en periode ved noget, der hed LAB. Det vil sige, at de 
kørte rundt og hentede ting ved folk. Alt folks affald, det kørte de rundt 
og hentede i vogne med store beholdere på. De samlede også alt ragelse, 
som folk kasserede. Der er mange sjove ting, min mand kom hjem med. 
Fra de finere hjem. Der er en ting, jeg er ked af, jeg har smidt væk. Det 
var sådan en lille børste og et lille blad til at feje krummer af bordet med. 
Det var af messing. Men der var han altså ikke ret lang tid, for det var jo 
så lav en løn. Det var slet ikke til at eksistere på. 

Nej, jeg kan godt sige, hans liv, det har været politisk arbejde; det har 
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han altid været interesseret i. Det skal ingen hemmelighed være, han var 
kommunist til fingerspidserne. Han var også med i illegalt arbejde med 
det samme under krigen. Det var blade, min mand havde med at gøre, 
illegale blade, der skulle trykkes og køres ud til forskellige steder. Så det 
var meget tit, han var væk. Og jeg vidste jo egentlig ikke, hvad han 
lavede, fordi når ikke man vidste noget, så kunne man jo heller ikke sige 
noget. Det var først bagefter, man fik at vide, hvor han havde opholdt 
sig henne. Men han var meget, meget politisk interesseret, så han var jo 
også til møder både på den ene og den anden tid. Og sommetider, så 
kunne jeg ikke rigtig forstå, at man virkelig kunne gå til møder og først 
komme hjem klokken to om natten. Så kunne jeg godt blive meget, 
meget sur og sige, det kunne ikke passe, og alt det her. Det var, fordi jeg 
ikke selv var så meget inde i tingene. Fordi der var virkelig meget at 
diskutere og snakke om. Det kunne jeg jo så blive klar over bagefter. 
Men dengang, da syntes jeg godt nok sommetider, at det ikke kunne 
passe. 

Det var svært, også fordi det hele tiden skulle være så hemmeligt. 
Fordi man ikke kunne gå og tale om de ting, man egentlig gerne ville. 
Det kunne man jo slet, slet ikke. Jeg kunne aldrig gå og sige, at nu 
glæder jeg mig til, at jeg skal ned at besøge min mand, f.eks. Det kunne 
jeg aldrig sige nede på arbejde til nogen af mine kammerater. Og jeg har 
egentlig sommetider tænkt på, om der var nogen, der var klar over, at jeg 
ikke havde ham hjemme. Det må de have vidst, fordi man kan ikke gå i 
halvandet år og ikke have sin mand hjemme, uden der er et eller andet. 

Det første år, da vi var gift, da boede vi som sagt oppe på Højvangsvej, 
der havde vi sådan et lille stykke jord, vi måtte benytte, og der såede vi 
selvfølgelig ærter, gulerødder, og hvad der hørte til. Og det var sandelig 
ikke hver dag, vi fik kød. Så fik vi frisk opgravede gulerødder og nye 
kartofler. Da havde vi en kælder også, sådan en lem i køkkengulvet. Og 
så havde man sådan en stor lerkrukke, og der saltede man flæsk ned, når 
man havde råd til at købe lidt stribet flæsk. Så blev det saltet ned, og 
spegesild, så havde man det sådan, at man kunne tage et eller andet op, 
når man skulle bruge det. Sommetider når vi købte >>gode ben«, så 
pillede man kødet af, og det hakkede man, og så lavede man frikadeller 
eller karbonader eller boller, hvad man nu kunne finde ud af. Men man 
smed ikke de ben væk, dem kogte man, og så siede man suppen der, og 
så havde man den dejligste kraftige suppe til grønkålssuppe eller hvid
kålssuppe. Man smed ikke de der ben væk, fordi der var kraft i. 

Jeg syltede, jeg bagte og rumsterede og gjorde ved. Alting lavede man 
selv. Og det er nok lidt det, der hænger ved en i dag. Fordi når jeg skal 
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have nogle gæster, så synes jeg, jeg er sløset, hvis jeg går hen og køber 
noget af maden færdig. Jeg synes selv, jeg skallave det. Joh, jeg har godt 
nok prøvet at være fattig. J eg tror også, det er derfor, man skønner på 
mange ting, fordi man alligevel har prøvet så meget. 

Men så sad jeg også og syede. Det har aldrig været mit store nummer, 
men jeg gik på aftenskole, og det kostede jo nærmest ingenting dengang. 
Og da syede jeg til drengen, små skjorter og pyjamas og plusfourbukser 
og jeg ved ikke hvad. Det syede man jo bare af gamle ting, man blev 
foræret og sprættede op og vaskede, og der blev de flotteste ting ud af 
det. Sådan holdt man jo en masse penge inde. Strikkede alle de strømper, 
de skulle have. Min mand ville kun have hjemmestrikkede strømper. 

J eg startede på Spritfabrikken i begyndelsen af 1940' erne, og jeg tror, 
jeg først sad ved bordene og etiketterede og pakkede ind. Så kom jeg 
efterhånden til ma~kinerne, hvad jeg egentlig var meget, meget glad for, 
fordi det var skiftehold, og jeg syntes, det var så rart at møde fra seks til 
to og fra to til ti. Når vi sad og etiketterede, så gik snakken jo, det er 
klart. Det gik sådan i et stille og roligt tempo, ikke noget med nogen 
jagen. Men ellers så kunne man godt sommetider have lidt tempo på, 
hvis man skulle nå et eller andet. Hvis man f.eks. gerne ville ryge. Vi 
havde et bestemt antal flasker, vi skulle nå. Hver morgen blev der lagt en 
stak bandaroler, og det var til hele dagen. Og så skulle vi have det klaret. 
Og hvis det gik i et jævnt tempo, så kunne man altså også godt få tiden til 
at gå med det, for der skulle laves noget, det er helt sikkert. 

Men når vi stod ved maskinerne, var der sådan en larm, at vi skulle 
råbe højt, hvis vi skulle tale med hinanden. Ved den store maskine, man 
puttede flasker ind i, når de skulle gøres rene, der stod man alene. Men vi 
skiftede plads, vi stod ikke det samme sted hele tiden. Der, hvor man 
synede flaskerne, stod man også alene. Først når man kom over, hvor 
flaskerne kom ud af tappemaskinen, da stod vi to piger og lyste dem, og 
så blev de kørt væk. Så det var mest, når vi havde vores pauser hver time, 
så snakkede vi. De, der skulle have en smøg, satte sig jo ind på toilettet 
og fik en smøg der. Men hvis nu der var sådan en dag, hvor maskinerne 
skulle efterses eller renses, så blev vi fire piger, der gik ved maskinerne, 
sat til at gøre rent. Og det var jo ikke altid lige sagen, for det var jo en 
kravlen op og ned ad stiger og vaske de store rør og fliser og sådan noget 
af. Det var vi ikke særlig vilde med, men det skulle jo gøres. 

Jeg var på Spritfabrikken til 1949, og jeg synes, vi havde det meget, 
meget godt endda. Det var ikke et hårdt slid, det var det slet, slet ikke. 

Min yngste søn er født i oktober, så jeg er nok holdt op i sommeren 
1949, og så kom jeg ikke på arbejde mere. Det var simpelthen bestemt, at 
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når han var født, så skulle jeg ikke arbejde mere, og jeg meldte mig helt 
ud af det hele. Jeg ved det ikke, det har måske nok været lidt dumt, men 
det gjorde jeg. Skulle man til at have hjælp, eller man skulle have barnet 
ud, så gik der også mange penge. Og så blev vi enige om, at jeg ligeså 
godt helt kunne holde op med at arbejde. Jeg havde egentlig heller ikke 
prøvet det med at passe et lille barn. Det prøvede jeg ikke ret meget med 
den ældste, for de første otte måneder var jeg hjemme ved min mor. Det 
var jo hende, der var klogest, det er klart. Der skulle jeg jo have mange 
gode råd. Og så syntes jeg simpelthen, det måtte være lykken at gå og 
passe sådan et lille barn. Og derfor blev vi enige om det, det skulle være 
alvor med at holde op. 

Vi havde også fået det bedre økonomisk. Der var min mand blevet fast 
ved kommunen. Han gik ved gader og veje, asfalterede og lagde fliser 
ned og sådan noget. Så man vidste, at der hver eneste uge kom en løn 
hjem. J eg kan ikke huske, hvor meget det var, men i hvert fald var det 
godt ved kommunen. 

Min mand havde også noget opkrævning for afbetalingsforretninger, 
det brugte man dengang. Han kørte rundt og krævede penge ind. En 
femmer og en tier, hvad folk nu havde råd til at betale for det tøj eller de 
sko, de havde købt. Vi fik vist ti procent, men folk var fattige, og der 
skulle køres nogle gange for at tjene en skilling. Men vi var da glade for 
det, da vi havde det. Min mand elskede det forøvrigt, fordi han havde 
altid været glad for at komme ud og snakke med folk. Og jeg syntes, det 
var så dejligt med den ordning, for selvfølgelig købte vi også noget der 
selv. Jeg kan huske, det var bl.a. lagener og dynebetræk og viskestykker. 
Det havde vi ikke haft for meget af. Og så når man havde fået det betalt, 
det var dejligt. Nu skulle jeg bare lige have betalt de ti kroner i næste 
uge, så kunne jeg gå hen og købe noget mere. 

Den yngste dreng er født i Korsgade. J eg tror, han har været fem år, 
da vi flyttede til Jomfru Ane Gade. Der fik vi en dejlig, stor lejlighed. 
J eg syntes, den var frygtelig, da vi var nede at se den, men da vi kom 
derned og bo, da var det alle tiders, da vi fik alt det mørke tapet rykket 
af, og de store, tunge gardiner hevet ned. Så var det en dejlig lejlig
hed. 

Året før havde vi hørt, at der skulle udstykkes noget jord i udkanten af 
byen. Og så den dag, det skulle ske, så skyndte min mand sig derud. Nu 
ville vi se, om vi kunne få en kolonihave, og det fik vi heldigvis. J eg kan 
ikke huske, hvad vi gav for den, men det har ikke været alverden, for den 
er jo kun lejet. Men så skulle vi have et hus derpå, og det kunne godt 
knibe lidt. Så der fik vi bare sådan et gammelt skur, min mand han købte 
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et eller andet sted og satte derud. Det havde vi så i nogle år, og så fik vi 
lavet et andet hus. 

J a, den ældste han fik sin realeksamen, så fik han hurtigt en læreplads 
og har haft arbejde siden. Han har ikke prøvet at være arbejdsløs. Det 
var man ikke dengang. Da var der jo altid noget at lave. Men den yngste, 
han var simpelthen så glad for bøger, at han kom ud på gymnasiet. Der 
tog han studentereksamen, og han havde også bestemt, at han ville læse 
videre. Så vi blev selvfølgelig også meget, meget gl~de, da han sagde, han 
ville til Århus og læse. Vi syntes jo nok, at det var mærkeligt, og havde 
egentlig aldrig drømt om, at man skulle få en søn, der var student. Det 
var en dejlig tid, selvom det nok har været hårdt for ham, men det 
mærkede vi ikke så meget til. 

Min mand holdt op med at arbejde i 1960, fordi han blev syg. Men han 
elskede jo at komme ud og snakke med folk. Han tog sin knallert og 
kørte nogle ture rundt og snakkede med arbejdskammeraterne og han 
kørte også noget af tiden og krævede penge op for de her forretninger, 
men det var også tit, jeg lige måtte tage en tørn med at køre ud og kræve 
op. Og så var det så skægt, når jeg kom, for han var meget, meget 
afholdt, og så fik jeg altid en eller anden lille historie om ham. J eg 
begyndte så at arbejde lidt, fik noget rengøringsarbejde på et kontor, og 
så lavede han mad, til jeg kom hjem, sommetider. Så lærte han det, så det 
gik udmærket. Da arbejdede jeg fra klokken fire om eftermiddagen til 
klokken halv syv om aftenen. Det var på Obel. Der havde jeg en sviger
inde, der skaffede mig ned. 

J eg mistede min mand på grund af hans sygdom, og der gik meget lang 
tid, inden jeg kom over det. Men der er en ting, vi gør, og det er hvert år 
til hans fødselsdag. Så kommer familie og venner her til mig, og så har vi 
det simpelthen så dejligt. Så synger vi, og vi synger ene dejlige sange, 
arbejdersange og danske sange. Jeg har også en sang, som blev lavet, da 
min mand og alle de andre kom hjem under krigen. Den har min sviger
mor fået lavet, der var tre af hendes sønner og svigersønner, der var væk 
under krigen. En var i KZ-lejr og to levede illegalt. Jeg kan godt nok 
sige, at når vi synger den, så kniber det med at holde tårerne væk. Sådan 
har vi det. 
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Claus Johannsen 1841-1931 

Af Ellen Marie J ens en 

Vi skriver august 1841. Den seksogtyvende fødes der en søn på Stenbæk
gaard i Vaarst. Og glæden er stor, så meget mere som der i forvejen er tre 
døtre, og familien netop i marts måned har mistet en dreng på fire år. 
Det nye medlem af Johannsen familien bliver døbt Claus efter den afdø
de storebroder. 

Det skulle vise sig, at Claus ikke alene blev til glæde og fryd for sine 
forældre, men at han også fik betydning for sognet, for landsdelen, ja for 
hele det danske samfund. Mens han levede, var han kendt af alle, unge og 
gamle. Hans hærdebrede skikkelse, den høje pande, de dybe træk cig det 
lange fuldskæg, men frem for alt det milde, kloge blik og den venlige, 
men dog myndige stemme, gjorde indtryk. Han var en høvding, såvel af 
ydre som indre, og om hans person opstod en respekt og agtelse, som 
holdt sig, også hos hans modstandere. 

Men de døde rider hurtigt, og i dag er der ikke ret mange, der blot 
husker hans navn. Claus Johannsen hører imidlertid til de mænd, der 
fortjener at være kendt af senere slægter, og som senere slægter kan drage 
fordel af at kende. I 150-året for hans fødsel og 60-året for hans død 
byder der sig en god anledning til at omtale ham og hans mangeartede 
virke, så meget mere som beretningen herom tillige vil vise træk af den 
udvikling, som fandt sted i hans levetid. 

Det dobbelte »n« i Johannsen vidner om slægtens oprindelse. Bedstefa
deren, også Claus Johannsen, var født i Moldenit ved Slesvig 1764 som 
søn af tømmermand Frantz Christian Johannsen, født 1734. Denne 
Claus læste til lærer ved Kiel Skoleseminarium, fik en fin eksamen og 
stod efter nogle års lærervirksomhed i Sønderjylland med glimrende 
anbefalinger. Grevskabet Lindenborg ejedes dengang (1791) af den frem
synede og idealistiske Heinrich Ernst Schimmelmann, geheimeraad, 
stats-, finans- og commerceminister, blandt andet kendt for sin medvir
ken til forbudet mod handel med negerslaver på de dansk-vestindiske 
øer, hvorved Danmark kom til at gå i spidsen for nationerne i kampen 
mod slavehandelen. På Lindenborg ophævede han hoveriet og sørgede 
for opbygning og indretning af almueskoler. Han kunne bruge den unge 
dygtige lærer Johannsen. Hvordan forbindelsen er kommet i stand, ved 
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Claus ]ohannsen. Billedet er som artiklens øvrige billeder fra Claus ]ohannsen: 
Erindringer fra et langt liv«. 1928. 

vi ikke, men greven >> indforskrev« ham 12. april 1791 til skolelærer i 
Fjellerad. Allerede i 1797 blev han beskikket til det større embede som 
lærer ved Gunderup skole og kirkesanger for Gunderup-Nøvling menig-
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heder. Også dengang var der en provst i Gunderup præstegård. Provsten 
havde en ung pige i huset ved navn Maren Møller Rasmussen, født i 1772 
på Snabegaard og opfødt i Ansø Mølle ved Silkeborg. I hende forelskede 
den unge lærer sig. De blev gift og fik i ægteskabet 11 børn, som alle var 
dygtige og energiske, og som klarede sig godt. En af sønnerne fik bedste
faderens, den sønderjydske tømmermands navn, Frantz Christian Jo
hannsen, og lærte endda også hans håndværk. Frantz, der var født den 
30. marts 1799, giftede sig i maj 1830 med Else Pedersdatter, født i 
Oppelstrup 1810 som datter af Peter Sørensen og hustru, Dorthea Elisa
beth Christensdatter. 

Efter nogle års arbejde som tømmermand havde Frantz samlet sig en 
lille sum penge. Han ville gerne være landmand, og samtidig med, at han 
giftede sig, overtog han en forfalden gård i Vaarst i fæste. Men for 
landbruget og bondestanden var det kummerlige forhold i begyndelsen 
af 1800-tallet. Gården, Frantz overtog, havde hidtil været drevet af en 
Poul Lund, der måtte opgive i 1830 dels på grund af, at familien var 
vokset, så der var 11 munde at mætte, og dels, fordi de bedste jorder så at 
sige svømmede i vand, og de øvrige var overgroet med agertjørn. Året 
1830 var forøvrigt for hele landet økonomisk uheldigt med en lille høst 
efter en streng vinter. Alle Poul Lunds huse var desuden faldefærdige, og 
besætningen bestod kun af to køer og nogle får plus en nogenlunde 
hestebesætning. Grevskabet Lindenborg måtte under de elendige for
hold overtage gården, og da var det, den blev tilbudt Frantz Johannsen 
mod en lille indfæstning og aftægt til familien. Den ene ko skulle Poul 
Lunds malke hver dag, og den anden havde Lunds moder ret til at malke 
hveranden dag. 

Men Frantz var optimistisk. Hans tømreruddannelse kom ham nu til 
gode. De gamle faldefærdige huse blev forsynet med støtter, og hans lille 
opsparing blev brugt til sæd og besætning. Den lave, gode jord blev 
afvandet, ved at der gravedes grøfter imellem hver ager (drænrørene var 
jo endnu ikke taget i anvendelse). Et stort stykke blev tilsået med raps, 
der stod højt i pris, og driften lykkedes over al forventning. Det så lyst 
ud for det unge par. Hustruen, Else, der var kommet fra et godt og 
praktisk hjem, hvor flid og en tarvelig, men sund levemåde, forenet med 
en alvorlig og kristelig livsopfattelse, var udgangspunktet, var sin mand 
en god hjælp. 

Et år blev der solgt raps for 1000 rdl., og der blev råd til et nyt 
stuehus. Det opførtes i 1837 og står endnu i 1991. Over den dobbelte 
indgangsdør malede Frantz selv på en trætavle: >>l Stedet for et Hus, der 
stod og hang paa Støtte- et Nyt jeg bygget har- igjen til Brug og Nytte 
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- bevar det, o Gud, fra al Slags Vaade - og giv dets Fæster Held og 
Naade.« Over folkestueindgangen står: »Vil Du være vel tilmode- og 
Dig lægge lidt til Gode - brug da Tiden vel, min Ven, vogt Dig for at 
spilde den.« 

I sommeren 1841, det år Claus Johannsen blev født, opførtes ved 
sydsiden af gården en efter datidens forhold stor lade. De fleste mente, 
den var alt for stor. Året efter byggedes stald til køer og får, brændsel og 
svinesti. Alt var således efter datidens forhold i bedste orden såvel ude 
som inde. Frantz må åbenbart have haft en poetisk åre - antagelig arvet 
efter moderen, som har forfattet en smuk vuggesang, for over laden satte 
han følgende inskription: »Laden, der ligger i Syd og Nord - giv Du 
Gud, at den hvert Aar- maa fyldes fuld af Korn og Foder.« Og over 
staldlængen stod: >>Huset, der ligger i Øst og Vest- indrettet til Køer 
saavel som Hest - bevar det, o Gud, for Ild og Blæst.« 

Under disse gode og velordnede forhold voksede Claus Johannsen op. 
Allerede som fireårig fik han lov til at følge med sine søstre hen i skolen, 
hvor han kom godt ud af det med læreren, der hed Larsen. Blev tiden 
ham for lang, gik han op til lærerens kone og fik en mellemmad. Om 
drengeårene fortæller Claus Johannsen selv i sine erindringer blandt 
andet: >>Fader tog mig med til kirke næsten hver søndag, når vejret tillod 
det, ligesom jeg også skulle med til Aalborg for at besøge min gudmoder, 
slagter Anders Urts hustru. Smukt var vi køren<;le med et par dejlige 
skimler. Vognen var grønmalet, stor og solid. Fader havde købt den af 
en Ribekræmmer. Under den bageste kæpstok var der anbragt en meget 
stor solid jernring, hvori der kunne bindes et stærkt tov, så vognen med 
varerne kunne køres baglæns op af Kongeåen, i fald kræmmerens smug
leri blev opdaget.« 

Foråret 1848 var som bekendt for landet en særdeles urolig tid med 
optakt til treårskrigen. Mange stærke bevægelser gik over landet, og 
rygterne fløj. Blandt andet hed det sig, at oprørerne i Slesvig-Holsten 
havde åbnet portene for 800 slaver, der sad i Rendsborg tugthus, og ladet 
denne horde af vilde lovbrydere drage nord på, mod at de lovede først at 
begynde at skænde og brænde, når de kom så langt mod nord, at folk 
talte dansk til dem. Jo længere man kom fra skuepladsen, jo vildere 
berettedes der. Her på Aalborg-egnen havde man sat sin lid til de Ran
ders-dragoner, men der kom snart bud om, at slavehæren havde splittet 
dem som avner for vinden. Der var rædsel og opstandelse overalt. Alt 
det må have gjort indtryk på den lille Claus, der da kun var seks år 
gammel. Han fortæller: 
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»Så kom også dagen, da det rygte var udspredt, at Rendsborg slaverne 
var brudt ud og skændte og brændte i egnen. Da jeg den middag kom fra 
skole, var fader ved at bestige sin skimlede ridehoppe, og inden jeg fik 
sagt ham farvel, jog han i springende galop ad Gunderup til. På vejen 
derop red han ind til Søren Hæsum, som havde været kyradser, og fik en 
mægtig ryttersabel. En hel trop jog i fart op over heden til Ferslev, hvor 
provst Dichmann boede. Han bad dem om at blive og beskytte ham og 
præstegården, men derom kunne der jo ikke være tale. I strygende fart 
gik det op til hovedlandevejen ad Rold til, her holdtes rådslagning om, 
hvad der kunne gøres. Men der kom ingen slaver, og henimod midnat 
tog hver hjem til sit. Dog var der to mænd, som tog mod til sig, nemlig 
Søren Svendsen her af Waarst og Mikkel Juul af Flamsted, to dygtige 
ryttere; de red til Viborg for at få klar besked om stillingen. Her hjemme 
var jo alle skrækslagne, og alle kræfter kom i gang med at nedgrave kister 
med tøj og værdisager. I fattighuset boede en gammel kyradser Chr. 
Jørgensen, en ivrig jæger; han ville jo også vise sig, og da han gik op ad 
Kirkevejen forbi Søren Madsens, kom gårdhunden farende hen imod 
ham. Dette oprør tålte Jørgensen ikke, lagde derfor an og skød hunden. 
Dette skud bragte forvisning om, at nu havde vi banden; heldigvis blev 
skrækken ikke langvarig. Hele eftermiddagen vandrede den mandlige 
befolkning vest på efter at have hver især forsynet sig med våben af 
meget forskellige former. De nærmest følgende dage var meget spændte, 
bauner blev rejst på højene, og der var stadig vagt ved dem. - Så blev det 
ordnet således, at de unge skulle indøves i skydning og eksersits; her i 
byen var øvelsespladsen ude på holmen. Min fader var kommandør, han 
havde anskaffet sig en meget smuk sabel (det med sabelen har åbenbart 
gjort vældigt indtryk på den seksårige). Efter en sommers øvelse samle
des mandskaberne fra begge sogne til en stor manøvre på Nøvling Hede, 
hvor gamle kaptajn Staggemeier, der boede i Aalborg, førte overkom
mandoen. Han udtalte sin store forundring over den betydelige uddan
nelse, som det viste sig, tropperne var i besiddelse af.« 

At Claus så beundrende op til faderen, er klart, og det var ikke kun på 
grund af den flotte sabel. Mange vidnesbyrd foreligger fra Claus Johann
sen om faderens mod, beslutsomhed og stærke vilje. En sommerdag i 
1850 skete der i Torderup nord for Vaarst en uhyggelig brandkatastrofe, 
hvorved to gårde nedbrændte. I hver af gårdene omkom en kvinde, og 
ingen vovede sig ind i flammerne for at forsøge at bjerge de tildels 
forkullede lig. Da kom Frantz Johannsen til stede, beordrede brandfol
kene til at stille sprøjten på ham med al dens kraft, hvorefter han hentede 
begge ligene og bar dem ud på sine arme. 
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Claus johannsens fader 1840. 

En søndag i det forår, Claus blev konfirmeret, fulgte han som sædvan
lig sin fader til kirke. Midtvejs standsede faderen op, slog med sin stok 
hårdt mod en stor kampesten, der lå i vejgrøften, og sagde så: >> Min søn, 
vil du love mig at sætte den sten på min grav; i stenen lader du sætte et 
jernkors, hvorpå blot skal anføres mit navn, fødselsdag og dødsdag. Som 
du ser, er denne sten dannet som en knast, og denne skal være et symbol 
på min hårde og ubøjelige vilje.<< -Vi kan jo gætte på, at denne stærke 
vilje ind imellem må have givet Claus trang til at opponere. At han i 
hvert fald ikke ofte har gjort det, skyldes formentlig en dyb respekt. 

Nem at bide skeer med var faderen altså ikke. Det måtte også betlerne 
erfare. Især havde han et godt øje til Ribekræmmerne, der bestemt ikke 
altid havde rent mel i posen. Det kunne hænde, at han overrumplede 
dem og tog deres kram fra dem. Så blev det afleveret til herredsfogeden 
og senere solgt ved auktion. For det derved indkomne beløb stiftedes et 
legat til trængende i kommunen. Orden skulle der være i sagerne. 

Claus var en stor og kraftig dreng. Han deltog tidligt i gårdens drift. 
Som otteårig passede han kreaturerne om sommeren, og allerede som 
tiårig fik han lov til at lære at pløje. At arbejdet var hårdt, generede ham 
ikke, og interessen for landbruget voksede. 
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I Claus Johannsens barndom og ungdom var det almindeligt, at der i 
de nordjydske bønders stalde stod flotte halvblodsheste. De var jo befor
dringsmidlet, og såvel unge som ældre forstod at tumle en hest. Rideud
styret, saddel, bidsel, sporer og ridepisk var at finde i de velstillede 
bondemænds gårde. Og Claus var en dygtig og uforfærdet rytter. Han 
fortæller selv, at han færdedes forsigtigt og stilfærdigt, når han kørte, 
men så snart han var til hest, var forsigtigheden glemt. En dygtig lære
mester havde han i Søren Svendsen fra byen. Denne Søren Svendsen 
havde sammen med en anden forpagtet kirke- og kongetienden i sognet, 
og da Claus for sin fader skulle opkræve præstetienden, som han havde 
forpagtet, red Claus og Søren Svendsen sammen fra gård til gård. Det 
skete en gang hver sommer. De små skillingsbeløb blev erlagt af hvert 
føl, kalv og lam samt bistade. Det var den såkaldte kvægtiende. Ved disse 
besøg lærte Claus egnens beboere at kende og fik rigt indblik i deres 
levevis og sociale stade. Måske var det allerede ved disse besøg, han først 
blev vidne til den armod, der kunne have sin rod i et overdrevent bræn
devinsforbrug. 

Da Claus var 15 år gammel, blev der (1856) holdt landmandsforsam
ling i Aalborg. Disse landmandsforsamlinger var noget forholdsvis nyt. 
Den første havde fundet sted i Randers i 1845 på foranledning af kam
merråd Krarup fra Haraldslund landbrugsskole ved Århus, den første 
egentlige landbrugsskole i Danmark. Hensigten med landmandsforsam
lingerne var at samle landmænd fra hele landet til foredrag og forhandlin
ger om vigtige og aktuelle spørgsmål. Fra 1852 blev forsamlingerne udvi
det til også at omfatte dyrskuer og udstillinger og varede 4-5 dage. Claus 
Johannsens fremsynede fader indmeldte sønnen som medlem, og det 
skabte selvfølgelig yderligere lyst til og interesse for det daglige arbejde. 

Gården var som beskrevet veldrevet, men midt i ejendommen lå ca. 4 
tdr. land med lyng og surbund, gennemfyldt med sten. Dette areal be
gyndte Claus at opdyrke. Han fyldte jord på fra opgravede grøfter og 
merglede det; og forældrene opmuntrede ham i arbejdet, der tog flere år. 
Han nød at arbejde på marken, især i de tidlige morgentimer, når lærker
ne sang, og han kunne høre klokkeringningen fra kirkerne i Gunderup, 
Gudum, Nørre Kongerslev og Komdrup. 

Han fik også lov til selv at holde en halv snes køer og fodre bedre. 
Medvirkende til hans interesse for koholdet var også hans jævnlige besøg 
på »Klarupgaard«, der havde en besætning på 100 køer atclen gamle grå 
vendelbostamme. Her var godsejer Branth og sønnerne imødekommen
de værter og gav gerne råd i alle spørgsmål om landbruget til den unge 
interesserede landmand. 
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Hvor meget Claus Johannsen end interesserede sig for og gik op i sit 
arbejde med landbruget, så var han også opfyldt af ønsket om at tilegne 
sig boglig viden. I 1848 var lærer Borch kommet til Vaarst. Han var en 
særdeles dygtig og agtet lærer, der tog sig godt af den lærenemme elev. 
Udover den almindelige skolegang sad Claus sammen med en jævnal
drende fra byen to timer hver vinteraften fire år i træk på skolebænken. 
De blev undervist i alle fag, også i verdenshistorie og tysk, og når den 
skoleinteresserede provst Wulff fra Gunderup var på besøg i skolen, 
opfordrede han inderligt Claus til at fortsætte skolegangen efter konfir
mationen. Ved denne anledning sendte han Claus en meget anerkenden
de udtalelse tillige med en ægte spansk sølvmønt. Det må have glædet 
Claus, for han bar sølvmønten hos sig altid, lige til han blev firs, hvor 
han gav den til sin søn. Claus havde ønsket at komme på højskole, men 
det lykkedes ikke, blandt andet på grund af moderens sygdom. Det var 
synd, for selv om Claus Johannsen med sin store begavelse og flittige 
læsning var langt mere vidende end almindeligt var på daværende tids
punkt, ønskede han senere i livet i hvert fald i nogle situationer, at han 
havde haft en større boglig ballast. 

Moderens sygdom betød, at der var ekstra meget for Claus og hans 
søstre at tage sig af i hjemmet, men efter hendes død i 1865 fik Claus 
mere tid til blandt andet læsning. Han kunne tillade sig at rejse lidt ud. 
Han tog til Århus især for at se domkirken, og i 1868 rejste han til 
København for at opleve landets hovedstad. Rosenborg havde han glæ
det sig meget til at se, men som bonde ønskede han at få noget for sine 
penge, så det ærgrede ham, at det kostede ham fire rigsdaler. Under 
besøget fik han vejledning af fætteren, Klaus Gerding, som studerede 
teologi. Klaus Gerding er forøvrigt forfatter af den meget smukke begra
velsessalme: Den er slet ikke af Gud forladt ... , nr. 633 i salmebogen. 

Efter at moderen var død, havde Claus Johannsen overtaget faderens 
gård i forpagtning, og nu var det ham, der havde ansvaret. Men samtidig 
levede han med i alt, hvad der rørte sig i samfundet i denne forunderligt 
rige tid, tiden efter 1864, symboliseret i ordene: Hvad udad tabes, skal 
indad vindes. Da spørgsmålet om anlæg af en havn ved Hirtshals allerede 
på den tid kom frem, agiterede Claus Johannsen stærkt for planen, 
antagelig med henblik på at få etableret en nordjydsk udskibningshavn 
for landbrugsvarer til England. - Forbedring af mejeridriften var også på 
hans program. Han fik indrettet en tidssvarende mælkestue, så der kun
ne fås fuldt udbytte af den undervisning, som en nylig ansat rejsemejer
ske gav. Hun lærte blandt andet, hvorledes smørret kunne emballeres i 
træ, så der kunne opnås højere priser. 
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Claus johannsens gård i Waarst. Stuehuset set fra haven. 

K vægdriften havde hele tiden haft en høj prioritet, og adskillige gange 
havde Claus Johannsen fået præmie for sine dyr ved de lokale dyrskuer. 
Hans dyr var velplejede, morgenstriglingen forsømtes aldrig. Ved land
mandsforsamlingen i København i 1869 dristede han sig da til at fremstil
le en samling af jydsk mælkekvæg, bestående af to tyre og fem køer. Men 
det blev en skuffelse. Dyrene var naturligvis i god kondition som brugs
dyr, men Claus Johannsen var ikke opmærksom på, at de som konkur
rencedyr måtte være ved endnu bedre huld, hvad han forøvrigt fandt var 
et dårligt princip. Deltagelsen i denne udstilling kostede ham ikke bare 
udgifterne derved, men desværre blev dyrene smittet med kopper, og 
smitten blev bragt hjem til den øvrige besætning, hvad der gav alvorlige 
tab i mælkeudbyttet. - Men der er aldrig noget så galt, at det dog ikke er 
godt for noget, som man siger. Claus Johannsen fortæller selv om, 
hvordan han ved mødet vovede sig ind i en meget stor forsamling af 
>>landets og mødets fremmeligste mænd«. Her fremførte etatsråd Tes
dorph (storgodsejeren på Falster) de kummerlige forhold, hvorunder 
landarbejderne og husmændene måtte leve. Tilsyneladende vakte det 
ingen særlig genklang i forsamlingen, men hos Claus Johannsen bund
fældede disse udtalelser sig og fik blivende betydning, hvad vi senere skal 
høre om. 
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Det første politiske møde, Claus Johannsen deltog i, fandt sted i Bælum 
i 1865. Det forbavsede ham og gjorde dybt indtryk på ham, at en kandi
dat kunne tale så tillidvækkende og med en sådan overbevisning om 
rigtigheden i det, han agiterede for, når han så få dage efter drog over og 
afgav sin stemme i rigsdagen for det stik modsatte. Det drejede sig her 
om folketingsmand Niels Peter Hansen, Lyngbyskov, der talte imod 
gennemførelsen af den reviderede grundlov. En sådan revision ville med
føre en indskrænkning i den almindelige valgret, der var nedfældet i 
junigrundloven af 1849. Niels Peter Hansens modkandidat var herreds
foged, justitsråd A. N. Hvass, Bælum Nørgaard, der var tilhænger af 
tanken om valgrettens indskrænkning. Overalt vakte det opsigt og for
bavselse, at Niels Peter Hansen, der vandt valget, netop stemte, som 
Hvass ville have gjort. 

Posten som lægdsmand i 1867 blev Claus Johannsens første offentlige 
hverv. Tillægdsmænd udtoges normalt sognefogder, så måske har grun
den til, at Claus fik dette job, været, at faderen var sognefoged. Men i 
1868 valgtes Claus Johannsen ind i sognerådet, og allerede året efter, 
1869, blev han sognerådsformand kun 27 år gammel. 

Det var også i 1869, han første gang hørte og så den kendte højskole
mand Lars Bjørnbak. Denne havde arrangeret et møde i Århus til drøf
telse af fæsteafløsningssystemet, og heri deltog Claus Johannsen. Vi kan 
måske tillade os at gætte på, at det var den higen efter kundskaber, som 
Claus Johannsen besad, der, mere end den noget firkantede, buldrende 
facon hos Lfrs Bjørnbak, fik Claus Johannsen til at lytte; men det var 
dog nok tillige ægtheden <_>g rigtigheden af det fremførte, som tiltalte 
ham. -Forøvrigt var en broder til Lars Bjørnbak blevet forstander for 
den nyopfø.t;te Fjellerad højskole. Denne broder, Thomas Bjørnbak, 
havde nok de samme anskuelser og intentioner som Lars, men var langt 
mindre temperamentsfuld, mere afdæmpet og lun, og det blev en af hans 
døtre, Clara, der blev Claus Johannsens hustru gennem et 47 år langt 
ægteskab. Brylluppet stod i marts 1870. 

Som nævnt var den fremfusende facon ikke Claus Johannsens, tvært
imod. Han forstod som få den kunst at få personer af forskellig obser
vans til at bøje sig mod hinanden, så de i fællesskab kunne arbejde mod 
målet. Et tidligt eksempel herpå har vi f.eks. i begyndelsen af ?O'erne, da 
der skulle opføres en fattiggård i kommunen. Der holdtes utallige møder 
herom, og det var særdeles vanskeligt at skabe enighed såvel om køb som 
om indretning. Claus Johannsen fremsatte da det forslag, at der af den 
store forsamling, som var mødt frem fra kommunen, valgtes ni mænd, 
der sammen med de ni mænd i sognerådet skulle søge projektet gennem-
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ført, således at alle havde lige stemmeret. Det vandt straks stor tilslut
ning, og arbejdet kunne gå videre i fordragelighed. 

Fra 1871 begyndte Claus Johannsen at arbejde for at vække befolknin
gen til større politisk interesse. Han drog rundt i alle amtets fem valg
kredse og fik stiftet de såkaldte venstrevælgerforeninger. Hidtil havde 
der været tale om flere grupper af venstre-politikere, som aldeles ikke 
stod på god fod med hinanden. Der var dels den demokratiske afdeling 
af de national-liberale, dels Grundtvigianerne og endvidere De jydske 
bondevenner, hvortil Bjørnbak'erne hørte. Skønt vidt forskellige i folke
ligt og religiøst livssyn var de dog enige om et: at bryde embedsmænde
nes og de konservative godsejeres magt og søge gennemført et egentligt 
folkestyre. 

Claus Johannsen var i 1869 blevet opfordret til at stille sig som folke
tingskandidat i stedet for morbroderen, Søren Pedersen, Mariendal, der 
ikke ønskede genvalg. Det afslog han dog. Men da der igen skulle være 
folketingsvalg i september 1872, lod han sig på indtrængende opfordrin
ger opstille som kandidat i Aalborgkredsen trods stor betænkelighed, 
blandt andet fordi hans modkandidat ingen ringere var end højreman
den, justitsminister Klein. Claus Johannsen indbød, som skik var, til 
vælgermøder i kredsen og blev vel modtaget. Men da han skulle møde 
sine vælgere i selve Aalborg by, hvor han havde lejet Håndværkerfore
ningens store sal, der var fyldt til sidste plads, var han forståeligt nok 
noget beklemt og ønskede sig hjemme igen. Her stod han overfor en 
forsamling af politiske modstandere, idet Aalborg regnedes for en sikker 
højrekreds. Klein var ikke til stede, så Claus Johannsen bød velkommen 
og bad forsamlingen om at vælge en ordstyrer. Skønt mange blev foreslå
et, havde de alle den undskyldning, at de muligvis selv ville udtale sig. 
Endelig gik kaptajn Kjærulf, en ægte højremand, ind på at røgte hvervet. 
Claus Johannsen fremsatte nu sine synspunkter i en tale på en god halv 
time, og da ingen derefter bad om ordet, fortsatte han endnu nogen tid. 
Da stadig ingen havde ytret ønske om ordet, udtalte ordstyreren sin 
forundring herover, men han måtte da indrømme, at taleren havde frem
sat sine meninger på en sådan måde, at han følte sig tilskyndet til at bede 
forsamlingen udbringe et leve for ham, hvilket skete. Da valget kom, 
opnåede Claus Johannsen 596 stemmer mod Kleins 748. 

Året efter, i 1873, blev der påny udskrevet folketingsvalg som følge af, 
at folketinget havde nægtet finansloven, og Claus Johannsen lod sig igen 
opstille til trods for, at han var fuldt optaget af mange andre gøremål. I 
virkeligheden vandt han her over Klein med 17 stemmer, men ved en 
taktisk manøvre fik højre, der havde fulgt med ved listerne, tiden for 
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stemmeafgivningen forlænget med en halv time, og på den måde blev der 
fremskaffet det fornødne antal højrestemmer til at sikre Klein flertallet. 
Der var 850 for Klein og 841 for Claus Johannsen. 

Selvfølgelig blev der klaget over denne ulovlige fremgangsmåde. Kla
gen førte tillange retsforhandlinger med forhør og lignende. Det endte 
med, at valget blev forkastet, og nyt valg udskrevet. Her vandt Klein dog 
med 1032 stemmer mod Claus Johannsens 899. Der blev altså ikke tale 
om noget folketingsmandat. 

Imidlertid blev Claus Johannsen valgt ind i amtsrådet, hvor han var 
medlem fra 1874 til1885. Han var kendt for sin frimodige, men dog altid 
værdige optræden. Som et a propos til den herlige lille beretning i årbo
gen Fra Himmerland og Kjær Herred for 1990 om kongebesøget i 
Aalborg i juni 1883 synes jeg ikke, jeg kan undlade at referere, hvad 
Claus Johannsen har medtaget i sine erindringer om denne episode: 
Stiftamtmand Dahlstrøm havde ganske kort tid før landmandsforsamlin
gen indkaldt til et ekstra møde. Ingen dagsorden var vedlagt indbydel
sen, så medlemmrne var spændte på, hvad der skulle forhandles om. 
Stiftamtmanden oplyste, at han fra Aalborg byråd havde modtaget en 
skrivelse, hvori det henstilledes, at amt og byråd i forening skulle give en 
frokost for Hans Majesæt Kongen, når denne i løbet af få dage gæstede 
byen i anledning af landmandsforsamlingen, og stiftamtmanden spurgte 
da: »Hvad mener d'hrr. ?« Ingen svarede. Der var tavshed; spørgsmålet 
var jo kommet ganske overraskende. Claus Johannsen ventede, at andre 
ville udtale sig, men der var fremdeles stilhed. Nu kunne Claus Johann
sen ikke længere holde sig tilbage, men bad om ordet og sagde: >>Da vi i 
sin tid her i rådet enstemmigt vedtog en bevilling tillandmandsforsam
lingen, som vi fandt passende, og da det foreliggende forslag vil medføre 
en yderligere udgift, kan jeg for mit vedkommende ikke give min tilslut
ning; men min væsentlige grund er den, at kongen for nylig har nægtet at 
modtage en deputation af danske bønder.<<- Stiftamtmanden smilede og 
beklagede, at Claus Johannsen stillede sig således. »Men hvad siger De, 
Anders Nielsen?« - »A er enig med Claus Johannsen.« - »Og De, P. 
Christensen?<<- Ja, det er A osse.<<- »Og De, Westergaard?- »Ja, det er 
A osse.<< -Niels Knudsen ville ikke rigtig ud med sin mening, medens 
Neergaard Petersen og Frost gik ind for forslaget og var fortørnede over 
de andres stillingtagen. Kammerherre Skeel tog ifølge Claus Johannsen 
sagen mest fornuftigt, men han skulle jo også være vært for kongen på et 
senere tidspunkt. Stiftamtmanden hævede ved en rask beslutning mødet 
med ordene: »Det er en bevillingssag, der kræver kvalificeret majoritet.« 
Dermed var mødet forbi. 

144 



Samme år, 1874, hvor Claus Johannsen indvalgtes i amtsrådet, fik han 
sæde i landstinget. Senere stod det ham dog klart, at han burde have 
afslået dette valg. Han syntes ikke, han kunne få nogen særlig indflydel
se, og der gik megen tid med rejse til og fra møderne, der var kortfattede, 
ofte kun et kvarter. De var kun tolv medlemmer i venstres landstings
gruppe, der som regel overværede venstrepartiets møder på det såkaldte 
bundtmagerloft. Derved fik Claus Johannsen nærmere indblik i sagerne 
og lærte de mest fremtrædende personer i partiet at kende. - Det var en 
tid med politisk uro. 11. juni 1875 havde Estrup på kongens indtrængen
de opfordring dannet et højreministerium. Man frygtede for »et bonde
flertals ublu magtbegær«, idet man i mange kredse stadig betragtede 
bønderne som uoplyste og aldeles ikke i stand til at regere, og det til 
trods for, at venstre havde flertal i folketinget. Ved folketingsvalget 25. 
april 1876 gik venstre yderligere frem til 74 mandater, og situationen 
tilspidsedes. Da var det, at Estrup 12. april 1877 greb til at udstede den 
provisoriske finanslov, om hvis lovmedholdelighed der kunne diskute
res. I sine erindringer fortæller Claus Johannsen om en samtale, han på 
et senere tidspunkt havde haft med Estrup. Den udspandt sig i forbindel
se med et udvalgsmøde, hvor Claus Johannsen skulle give nogle oplys
ninger om rodfrugtdyrkning. De to herrer kom da til at tale om proviso
riet, og Claus Johannsen tillod sig at hævde dets ulovlighed og føjede til, 
at ministeriet med samme formentlige ret havde kunnet udstede en pro
visorisk valglov. Hertil svarede Estrup: >>Den havde I også fået, dersom 
I ikke havde haft et grundlovstro ministerium.<<- Claus Johannsen smi
lede og så stift på ham, og Estrup sagde: >>J a, De ser på mig.<< Herefter 
hilste Claus Johannsen ham farvel. 

Claus Johannsens noble og værdige fremtræden måtte gøre indtryk 
også i rigsdagen. Den efterlod sig i hvert fald blivende spor hos Edv. 
Brandes (broder til Georg Brandes). Herom fortæller den senere så 
kendte afholdsmand Larsen-Ledet i sine erindringer: Mit livs karrusel. 
Da den højtbegavede Edv. Brandes gjorde sin entre i folketinget, var der 
ingen, der ønskede at hilse på ham. Han var jo jøde, radikal og ateist. 
Man lod, som om man ikke så ham; ingen ville kendes ved ham. Men så 
kom Claus Johannsen; han standsede straks op, gav den forkætrede 
hånden og bød ham velkommen. Det gik Edv. Brandes til hjertet; han 
glemte det aldrig, og da han på et senere tidspunkt, efter at han var blevet 
finansminister, refererede det for Larsen-Ledet, føjede han til: >>Hør, 
afholdsbevægelsen trænger vel ikke til højere statstilskud? En ansøgning 
indenfor rimelige grænser er på forhånd bevilget.<< 

Som foran nævnt havde kvægdriften Claus Johannsens store interesse, 
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og han var aldrig bange for at prøve nye fremgangsmåder. Han arbejdede 
frem mod at få en ren jydskmalkestamme og forsøgte sig med staldfod
ring. Han var nået til at få køernes kælvningstid lagt til september må
ned, så der med stor fordel kunne fodres med gulerødder uden at afskære 
toppen. Som regel havde han 3 tdr. land med denne afgrøde, der på 
denne måde kunne anvendes som tillægsfoder til hen ved juletid, hvoref
ter der blev fodret med anden rodfrugt. I 1880 havde der ikke været en 
ko på græs i 7 år. Alt lykkedes godt, og sundhedstilstanden var god, 
fraregnet enkelte uheld, uundgåelige i en stor besætning. Det var en helt 
ny driftsmåde, og mange fremmede besøgte gården for ved selvsyn at 
gøre sig bekendt med forholdene. 

Arbejdet med kvægavlen havde også ført til, at han i 1876 blev valgt til 
fast dommer for kvæg ved Landboforeningens skuer i Aalborg amt, 
senere tillige til meddommer ved de store jydske fællesskuer, og da 
statstyreskuekommissionen trådte i funktion, blev han også medlem her
af. Efterhånden var der dannet 24 kvægavlsforeninger i Aalborg amt, og 
da man ønskede, de skulle virke på en ensartet facon og under en fælles 
ledelse, blev der på et møde truffet bestemmelse om at oprette>> Fællesle
delsen for kvægavlsforeninger i Aalborg amt«. Der valgtes en bestyrelse 
på 5 medlemmer. Claus Johannsen blev på det første møde anmodet om 
at påtage sig hvervet som foreningens konsulent. Det sagde han ja til. 
Det indebar, at han skulle rejse rundt hos foreningens medlemmer, dels 
for at kåre køer og beskrive deres tilstand, og dels for at holde foredrag 
om alt, hvad der kunne have interesse vedrørende husdyrbrug og land
brug i det hele taget. Han fortæller selv, at der især var en ting, han 
ønskede at lægge sine tilhørere på sinde, nemlig den, altid at have nøje 
rede på, hvad det enkelte dyr var i stand til at yde for det givne foder. 
Koen skal betale det, den æder. Gør den ikke det, bliver det at holde 
køer en udgift i stedet for en indtægt.- Et andet forhold, Claus Johann
sen fandt at have pligt til at fremhæve, var det vigtige i, at man som 
vejleder eller rådgiver, hvad enten det drejede sig om børn, tyende eller 
andre, der ville stifte hjem, altid måtte gøre de unge klart, at erhvervelsen 
måtte afpasses efter de midler, de havde til rådighed. Et hjems lykke og 
tilfredshed var langt mere betrygget, når der ikke til daglig skulle næres 
bekymring og ængstelse for opfyldelse af tilbagebetaling af lånt kapital. 
Det havde Claus Johannsen selv erfaret. 

I året 1880 vedtoges loven om oprettelse af kreditforeninger for mindre 
ejendomme på landet. Denne lov blev et stort skridt frem mod bedre 
økonomiske forhold for de meget dårligt stillede husmænd, som hidtil 
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Claus johannsen på forskellige alderstrin. 

havde været henvist til private långivere, og den var et væsentligt bidrag 
til et bedre økonomisk udbytte af de små brug. Da Claus Johannsen i 
landstinget var med til at stemme for lovens gennemførelse, anede han 
ikke, at han selv skulle være med til at gennemføre den i praksis, langt 
mindre, at han skulle fortsætte dette arbejde i næsten et halvt århundre
de. Ved den stiftende generalforsamling for >>Kreditforeningen af Ejere 
af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland«, der blev afholdt på hotel 
Phønix den 29. juni 1880, valgtes Claus Johannsen til bestyrelsen og 
genvalgtes hvert femte år, lige til han fratrådte som 88-årig i 1929. Han 
elskede det arbejde. Det gav ham lejlighed til at følge de mindrestilledes 
kår og forhold. De uopsigelige kreditforeningslån bidrog til deres uaf
hængighed og gav dem mulighed for oprettelse af egne hjem uden den 
bestandige omflytning, hvortil så mange tidligere havde været henvist. -
Den tale, godsejer Tesdorpf havde holdt ved landmandsforsamlingen i 
Københvn i 1869 om husmændenes og landarbejdernes usle kår, havde 
Claus Johannsen aldrig glemt, ligeså lidt som han glemte sin svigerfa
ders, højskoleforstander Thomas Bjørnbaks råd: >>Tal de mindrestilledes 
sag, de mere velstilledes er der altid nok til at forsvare. « 

Man kan forledes til at tro, at det drejer sig om en trykfejl, når her er 
anført, at Claus Johannsen fortsatte som kreditforeningsdirektør, til han 
blev otteogfirs. Det gør det ikke! Men det vidner om hans enorme 
arbejdskraft højt op i årene. Det faldt dog alligevel nogle for brystet. En 
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dag, efter at han var fyldt de firs, fik han besøg i sit hjem af en gruppe 
kreditforeningsrepræsentanter. Det var vist nok meningen, at de ville 
bede ham om at trække sig tilbage fra direktørstillingen. Imidlertid nåe
de de ikke så langt. Claus Johannsen benyttede lejligheden til at eksami
nere dem i de lånesager, der forelå fra hver enkelts hjemegn. Han kunne 
nemlig selv gøre rede for hver ejendoms areal, hartkorn og gæld samt 
ejerens soliditet. Deputationen drog beskæmmet bort, mens Claus Jo
hannsen trak sig i skægget. Han havde mærket hensigten, men blev 
aldeles ikke forstemt. 

Forhenværende kontorchef i kreditforeningen E. Anderberg, Hasse
ris, kan fuldt ud bekræfte ClausJohannsens vitalitet. I årene 1923-25 var 
Anclerberg elev i kreditforeningen og var som sådan den, der stod parat 
med blæksugeren, når direktionens medlemmer ved deres underskrift 
bekræftede udstedelsen af kasseobligationer. Det var fornøjelige timer 
og en ren svir for den unge elev at overvære; og han betegner Claus 
Johannsen som den store charmør og som den absolut toneangivende 
underholder. Men Claus Johannsens flotte hvide hårmanke fik altid en 
blå streg i højre side, inden arbejdet var tilendebragt; den fremkom, når 
pennen efter hver underskrift blev tørret af i håret. 

Den 30. september 1882 skulle der afholdes prøvevalg til landstinget. 
Uden tvivl ville ClausJohannsen gerne have fortsat sit politiske arbejde i 
tinget, men ved opstillingsmødet henstillede han ganske til vælgerne, om 
de ville genopstille ham. Han måtte jo indrømme, at han ved de sidste 
rigsdagssamlinger havde været meget fraværende, fordi anden virksom
hed havde lagt beslag på hans tid, og som han havde fundet mere betyd
ningsfuldt at være med i. Selv mente han, at han havde været til stede i 
alle de tilfælde, hvor man kunne formode, hans stemme havde betyd
ning. Men da forsamlingen ville have ham til at afgive løfte om fremover 
at møde tiere, kunne han ikke imødekomme den. Herom gav han kort 
og klar besked. Havde han ikke vælgernes ubetingede tillid, ønskede han 
ikke genvalg; løftet ville han ikke give. - I Hjørring havde der været 
afholdt prøvevalg dagen forinden. Og der ønskede man at beholde Claus 
Johannsen og vrage Hauerslev til fordel for Madsen MygdaL I Aalborg 
ville man beholde Hauerslev, vrage Claus Johannsen og have Madsen 
MygdaL Efter endt forhandling vedtoges det at vælge sidstnævnte i ste
det for Claus Johannsen. - Da det hovedsagelig var valgmændene i 
Aalborg amt, der havde valgt Claus Johannsen ind i amtsrådet, mente 
han også at burde nedlægge sit mandat i dette, men det blev enstemmigt 
afslået. 
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Ved de mangeartede opgaver, Claus Johannsen påtog sig, havde han 
ofte følt savnet af flere kundskaber, og efterhånden som den danske 
befolkning krævede ligestilling og større medindflydelse i det offentlige 
liv, stod det ham klart, at undervisningen i den danske folkeskole måtte 
forbedres og udvides. Med det formål for øje indbød han til forhandling 
på Fjellerad højskole 7. august 1892 og fremlagde her et forslag om 
undervisningspligt fra det 6' til det 18' år. De første fire år skulle barnet 
søge pogeskole og undervises af eksaminerede lærerinder, og præsterne 
kunne eventuelt tage nogle timer i religion. I 10-13 års alderen skulle 
børnene udover de allerede eksisterende fag undervises i tysk og engelsk 
samt i matematik, kemi og fysik, og også i denne aldersklasse kunne 
præsterne give religionsundervisning. Efter det 14. år skulle undervis
ningen foregå i aftenskole og med endnu flere fag, f.eks. musik og teg
ning; sprog, kemi og matematik skulle yderligere udvides, men her skul
le der ikke undervises i religion. - Så langt som til at foreslå, at denne 
aftenskole også skulle være for pigerne, gik Claus Johannsen dog ikke; 
den var kun beregnet for de unge mænd. De unge piger burde helst blive 
i hjemmet efter konfirmationen. Her bør man nok erindre sig, at selv 
valgretten for kvindernes vedkommende først blev gennemført i 1915. 

Den l. december 1900 fandt den festlige indvielse sted af Aalborg-Had
sund jernbane. Etableringen af denne jernbanestrækning havde været 
langvarig og besværlig. Ved en af våbenbrødrene afholdt sommerfest i 
Jornsborg skov ved Skelund havde Claus Johannsen så tidligt som i 1874 
slået tillyd for projektet: at få anlagt en jernbane fra Aalborg gennem 
Østhimmerland til et punkt ved Mariager fjord, enten Hadsund eller 
måske Als Odde. Til stede ved festen var også daværende landstings
mand, den gamle Niels Peter Hansen, som straks gav sin ubetingede 
tilslutning. Han var et virksomt medlem af den komite, der blev nedsat 
til sagens fremme. Claus Johannsen fortæller om, at der stedse var man
ge problemer; talrige møder om sagen endte resultatløse, og det krævede 
en udholdenhed, som ikke sjældent glippede. Men da den store jernba
nelov kom i maj 1894, kom der for alvor realiteter på bordet. Aalborg
Hadsund privatbane var nr. 18 i loven og en af de 3 privatbaner fra 
Aalborg. Men forinden havde der været uoverensstemmelser om banens 
retning på flere strækninger. Claus Johannsen ville tillige med et min
dretal i kommissionen have banen lagt om ad Smidie, men det ville 
sognerådet ikke gå med til. Senere fortrød man dog, at det ikke var 
blevet sådan. Claus Johannsens første plan var, at linien skulle lægges fra 
Komdrup til Gudumlund med station der, fordi dette punkt var det 
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nærmeste for hele Mou kommune. Derefter skulle linien gå fra Gudum
lund til Gudum med station der og derfra ud over kæret mellem Skov
strup og Lillevorde til Gistrup. Når det store sving om ad Storvorde 
måtte tages, var det for at tilvejebringe den fornødne anlægskapital, 
ligesom svinget til Vaarst blev krævet for at få den store kommunes 
garanti. At drilske tunger ville påstå, det var af hensyn til Claus Johann
sen selv, benægter han på det skarpeste. Det blev oven i købet en ulempe 
for ham, fordi hans ejendom blev gennemskåret, så det blev nødvendigt 
at lægge driften om (men det var nu alligevel en behagelighed, at toget 
bogstavelig talt holdt lige uden for hans dør). Derimod fik han sit ønske 
opfyldt om, at navneskiltet på Vaarst station blev skrevet med et W. -
20. maj 1897 blev der givet koncession til et udvalg, hvori blandt andre 
Claus Johannsen havde sæde. Han blev medlem af repræsentantskabet 
og efter stiftamtmand Bruns død dets formand. - Det er forståeligt, at 
det blev ham en stor skuffelse, da banen i midten af tyverne gav under
skud, så der måtte bruges af reservefonden. Claus Johannsen henstillede 
indtrængende, at der skete en indskrænkning i den daglige drift fra fire til 
tre tog i begge retninger. Det var ikke trafikministerens ønske, og efter 
nogen uoverensstemmelse, blandt andet om offentlighed ved forhandlin
ger om banens forhold, hvilket Claus Johannsen ifølge sine principper 
måtte gå ind for, trådte han ud af repræsentantskabet. Det skete efter 
næsten 50 års indsats og vist nok med dyb beklagelse. 

Det er klart nok, at Claus Johannsen var kendt og agtet. Hans interesser 
var mangfoldige, hans arbejdsevne enorm, han kunne slet ikke lade være 
med at beskæftige sig med, hvad der rørte sig i tiden - landbrugsfagligt, 
politisk og socialt. Men det, der gjorde ham berømt, var hans indsats for 
afholdssagen. Claus Johannsens historie kan ikke fortælles udenom af
holdsbevægelsen, lige så lidt som afholdsbevægelsens historie kan fortæl
les udenom Claus J ohannsen. Her fandt han det virke, som var i over
ensstemmelse med hans egne karaktertræk: det uselviske og næstekærli
ge. Der var mange, især i byerne, der betragtede afholdsfolkene over en 
kam som enfoldige og sekteriske; det måtte tages med, og det vidste 
Claus Johannsen godt. Men han havde - både på landet allerede i sin 
tidlige ungdom og senere på sine rejser rundt om i landet, ikke mindst i 
hovedstaden - set, hvordan brændevinen kunne ødelægge hjem og men
neskeskæbner. For ham var afholdssagen hverken enfoldig, sværmerisk 
eller sekterisk, men en praktisk-social foranstaltning til samfundets 
gavn. 

I denne sags tjeneste udnyttedes hans organisatoriske og agitatoriske 
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evner fuldt ud. Som den fødte leder forstod han på sin hensynsfulde og 
noble måde at skære igennem alt ævlet, finde ind til sagens kerne og nå et 
mål, vel at mærke, uden at nogen følte sig såret. Man har sagt om ham, at 
han var >>blændende« i en debat, taktiker, men altid retfærdig. Derfor 
skabte han respekt både om sin egen person og den sag, han kæmpede 
for. 

Afholdsbevægelsens historie kan ikke fortælles her; den må man læse 
andetsteds, om der er interesse herfor; men enkelte begivenheder må dog 
nævnes. Claus Johannsens virke for sagen tog sin begyndelse, da han lige 
efter nytår 1880 besøgte sin ven, gårdejer Søren Uhrenholt i Horsens i 
Vendsyssel. De snakkede sammen om mange ting, naturligvis om land
bruget, men også om aktuelle politiske og sociale forhold. Herunder 
kom de ind på det store samfundsonde, som brugen af de berusende 
drikke var. Enkelte gange havde det været omtalt i bladene, at der var 
dannet lokale afholdsforeninger, men ingen af de to mænd havde noget 
kendskab til, hvem der var med i arbejdet. De talte frem og tilbage om 
det, og inden Claus Johannsen rejste hjem til Vaarst, var de blevet enige 
om at forsøge at få et møde i stand om sagen. Der blev da indrykket en 
indbydelse i Aalborg Stiftstidende den 21. januar 1880, der lød således: 
>>Undertegnede tillader sig herved at indbyde ærede medborgere til et 
møde på folkeskolen i Fjellerad førstkommende søndag 25. januar efter
middag kl. l, hvor der agtes forhandlet om oprettelse af en totalafholds
forening fra spirituøse drikke.<< Indbydelsen var underskrevet: Søren 
Uhrenholt, Lars Dybbro, Claus Johannsen. 

Da mødet på Fjellerad skole begyndte, var en 300-tallig forsamling 
mødt op. Claus Johannsen bød velkommen og holdt derefter en time
lang tale, hvori han gav udtryk for det ønskelige i, at man på stedet 
kunne rådslå med hinanden om, hvorvidt der ved dannelsen af en for
ening ville være mulighed for at hæmme den igennem så lange tider 
nedarvede demoraliserende skik ved enhver lejlighed at nyde og byde 
berusende drikke i de fleste hjem. Alle måtte jo have erfaret og oplevet 
og set det for folket så fordærvelige samfundsonde brede sig i uhyggelig 
grad, så det ikke alene bragte dårlige kår hos mange familier og virkede 
nedbrydende på folkekarakteren, men tillige virkede slappende på rets
bevidstheden. Talen blev påhørt med stor opmærksomhed og i dyb 
alvor. Ingen fandt dog lejlighed til at tage ordet og udtale sig. For dog at 
få et resultat frem bad Claus Johannsen nu forsamlingen ytre sig ved 
håndsoprækning, og han stillede spørgsmålet: Skal vi forsøge at fortsætte 
arbejdet? Da rakte alle med undtagelse af en fire-fem stykker hånden i 
vejret, og en livlig diskussion kom i gang. Inden mødets afslutning var 
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foreningen stiftet. Det blev den første afholdsforening på landet og den 
tredje i Danmark. 

I tiden herefter vandt tanken større og større genklang hos befolknin
gen, og mange foreninger stiftedes rundt om i landet. Det følgende år 
dannedes sammenslutningen Danmarks Afholdsforening med Claus J o
hannsen som formand, en post han beklædte i fyrretyve år. Afholdsfol
kenes antal voksede støt; til årsmøderne, der afholdtes i de forskellige 
landsdele, samledes i tusindvis af deltagere, således i Aalborg i 1884 tolv 
tusinde og i Randers i 1885 seksten tusinde. I 1899 talte Danmarks 
Afholdsforening over 50.000 medlemmer. Udenfor Danmarks Afholds
forening eksisterede mange andre organisationer, som også havde af
holdssagen på programmet, men var af vidt forskellig observans. I 
august 1901 stiftedes da i Odense Danske Afholdsselskabers Landsfor
bund, og i denne anledning udtalte Claus Johannsen sig om, hvor vigtigt 
det i dette nye samarbejde måtte være, at de enkelte foreninger respekte
rede hinanden. »Enighed i det væsentlige, fordragelighed i det tvivlsom
me, men kærlighed i alt<< måtte være mottoet. Intet politisk parti måtte 
kunne tage afholdssagen til indtægt. 

I juli 1902 holdt Danmarks Afholdsforening årsmøde i Kolding. Som 
sædvanlig var Claus Johannsen tidligt oppe. Han spadserede rundt i sin 
værts, toldkontrollør Møllers have, og her var det, han fik sine tanker 
givet form i følgende: >> Der gives ikke noget samfundsonde, der endog 
blot tilnærmelsesvis tærer således på folkenes åndelige, fysiske og øko
nomiske evner og kræfter som brugen af berusende drikke, og intet 
bringer mere nød og forstyrrelse ind i samfundet, såvel i social som i 
retslig henseende. << 

Meget udsprang af afholdsarbejdet, f.eks. oprettelse af hjem for alko
holskadede, opførelse af afholdshoteller og iværksættelse af kroafstem
ninger; her skal det blot nævnes, at den første kroafsteminger fandt sted i 
Haverslev i Himmerland i 1907. 

Claus Johannsen var i besiddelse af stort lune. Som afholdsmand kun
ne han komme ud for mange pudsige episoder, og det morede ham at 
fortælle derom. Han deltog jo fremdeles i mange sammenkomster og 
middage, og hvor han kunne, prøvede han naturligvis at gøre sin indfly
delse gældende, så der ikke blev serveret spiritus. Sit sidste glas vin 
>>nød<< han til taffel hos Christian IX; vinen var sur som eddike (det har 
nok været Rosenborg-vinen), så han drak ikke ud. Herefter plejede han 
at løfte sit glas med vand og hilse på den, der ville skåle, men ved 
nærmere eftertanke fandt han dette latterligt og inkonsekvent. I stedet 
genhilste han ved et venligt buk, eller han rejste sig af høflighedshensyn, 
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Bestyrelsen i husmandskreditforeningen i Alborg 1925. 
Fra venstre til højre: Claus johannsen, Waarst; justitsråd L. Petersen, adm. 
direktør; husejer Hans Jensen, Hurup (formand); husejer K. Hansen, Grejsdalen 
(næstfmd.) ; husejer M. Nielsen, Mellerup . 

når der skåledes af alle deltagerne. Men glasset med brøndvand blev 
stående urørt, og Claus Johannsen drak kun, når han følte sig tørstig, 
uagtet han flere gange fik >>passende << bemærkninger om det. - Ved en 
enkelt lejlighed var det lige ved at gå galt. Der blev holdt jubilæumsfest i 
Jydsk Husmandskreditforening. Gallamiddagen fandt sted på hotel 
Phønix, og selve Majestæten, kong Frederik den Ottende kastede glans 
over selskabet. Midt under middagen rejser kongen sig, løfter sit glas 
mod Claus Johannsen og siger: >>Må jeg hilse på Dem, hr. Claus Johann
sen?» Svaret kom prompte: >>Ja, hvis Deres Majestæt vil trykke min 
hånd, vil jeg betragte det som en stor ære, men jeg klinker ikke.<< Maje
stæten tog det nydeligt, ja, det berettes endog, at han fik tårer i øjnene, 
og Claus Johannsen fik et hjerteligt håndtryk.- Det kan tilføjes, at der i 
Claus Johannsens erindringer for året 1912 er anført: »15. maj kom det 
sorgens budskab, at kong Frederik den Ottende var afgået ved døden i 
Hamborg. Denne meddelelse smertede mig dybt. Altid, hvor jeg mødtes 
med ham personlig, beviste han mig den største velvilje og opmærk
somhed.« 
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I dag har vi nok lidt svært ved at forestille os den betydning, afholds
sagen dengang havde. Et lille indtryk om det kan vi måske danne os ved 
at læse, hvad de københavnske dagblade skrev om Danmarks Afholds
forenings årsmøde i hovedstaden 19.-21. juli 1914 i anledning af 35-års
jubilæet. Som man plejede, havde man holdt gudstjeneste i Vor Frue 
kirke, hvorefter mødet fandt sted i den store sal i Grundtvigs Hus. Her 
blev aflagt beretning for det forløbne år, og medlemstallet var nu steget 
til 65.049. Efter frokost hastede deltagerne til Vestre Boulevard, hvor 
opstillingen til demonstrationstoget fandt sted. Kl. 16 afgik toget fra 
Rådhuspladsen med ca. 40.000 mennesker og et par tusind faner. I spid
sen kørte en landauer med de fire gamle veteraner: Claus Johannsen, 
John F. Hansson, professor Dahl og Guldbrandsen, Vejle. Først henad 
kl. 20 nåede slutningen af processionen ind i Søndermarken, hvor der var 
opstillet fire talerstole. Beredent politi banede vej for det mægtige optog, 
der tiljubledes af mange tusinde fra fortovene og i vinduerne. Mange 
taler blev holdt, og alt forløb særdeles vellykket. Pressen refererede 
begivenheden meget rosende. Politiken havde en lang artikel og skrev 
blandt andet: >>Claus Johannsen, Waarst, hilser og hilses af københav
nerne som en regerende fyste under kørselen gennem Københavns ga
der. For ham og hele den danske afholdsbevægelse var det store folketog 
i virkeligheden et triumftog.<< - Andre blade omtalte festligheden med 
lignende sympati, f.eks. skrev flere af dem: >>Et sådant tog har Køben
havn aldrig set. Men det smukkeste ved synet var dog de tusinder af 
jævne mennesker, som vandrede her i den stegende sol, lyY.kelige over at 
tjene en god og stor samfundssag.<< 

Det var Claus J ahanosens mål at få gennemført et forbud inden 1930, 
men det lykkedes som bekendt ikke. En lille kort prøve på, hvordan et 
forbud kunne virke, fik man i marts måned 1917 under den første ver
denskrig. Da var der ledigt på briksene i detentionerne, fredeligt om
kring de ellers urolige beværtninger, og ulykkestallene dalede; men det 
fik kun lov at vare fire uger og gjaldt ikke øl og vin. Det midlertidige 
forbud var ejheller kommet i stand på grund af afholdsfolkenes agitation. 
Formålet havde simpelthen været at få foretaget en optælling af de fore
liggende spiritusbeholdninger, der kunne danne grundlag for en yderli
gere beskatning. 

Det var nu heller ikke et forbud, trukket ned over hovedet på folk, 
Claus Johannsen ønskede gennemført. Tværtimod var det hans kongs
tanke, at et spiritusforbud skulle gennemføres, når det danske folk begæ
rede det. >>Rent land for rusdrik ved lov gennem folkets vilje<< var det, 
han kæmpede for. Men det var - trods alt - at stile for højt. 
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For det store arbejde, Claus Johannsen havde udført, ville man i 1904 i 
anledning af afholdsbevægelsens 25 års jubilæum tildele ham ridderkor
set, men Claus Johannsen takkede nej. Han blev endda kaldt ind til 
justitsminister Alberti, der nærmest lagde pres på ham. Syntes et ridder
kors for lidt, ja, så måtte en etatsrådstitel vel være sagen. Claus Johann
sen sagde fremdeles nej. Han havde i rigsdagen talt for afskaffelse af 
ordens- og titelvæsenet. - Skidt, det har vi allesammen gjort, men væl
gerne glemmer da hurtigt det sludder og vrøvl, vi siger i rigsdagssalen, 
sagde Alberti. -J amen, jeg husker det selv, og for mig er det tilstrække
ligt, svarede Claus J ohannsen. Ministeren mente, at for afholdssagens 
skyld burde Claus Johannsen modtage ridderkorset. Men heller ikke 
dette argument rokkede ved Claus Johannsens standpunkt. Jeg kan ofre 
meget for afholdssagen, men ikke min personlighed, lød svaret. Nu 
regnede Alberti op, hvor meget arnfundet skyldte afholdsbevægelsen, og 
mente, at man virkelig burde give samfundet lov til at betale en smule 
afdrag på denne gæld. Heri kunne Claus Johannsen ikke være uenig, 
men, sagde han, hvis De vil belønne mig, kan De jo give mig en årlig 
hædersgave på finansloven. Han var ikke bonde for ingenting. Det endte 
med, at ministeren beholdt ridderkorset, og Claus Johannsen fik hæ
dersgaven. 

Hædersgaven kom til udbetaling i mange år. Claus Johannsen fik et 
langt liv. Halvfems år var han, da han døde. Avisernes nekrologer var 
lange, omfattende og overstrømmende; det skallæserne ikke trættes med 
her. Medvirkende til, at han opnåede så høj en alder og stadig var ånds
frisk, var måske hans sunde, enkle og regelmæssige levevis. Han var jo 
afholdsmand, drak heller ikke kaffe, og tobakken var tidligt lagt på 
hylden. Devisen: tidligt til ro, tidligt i sko, holdt han fast ved livet 
igennem. En aften, hvor man havde fået ham med i Det kgl. Teater, 
chokerede han nærmest selskabet, da han på slaget halv ti rejste sig fra sin 
plads. >>Jamen, De vil da se stykket til ende?« - >>Næh, nu har jeg set, 
hvorledes de spiller; hvordan det ender, kan jeg læse i bladene i morgen. 
Mine herrer, må jeg byde Dem god nat. « - Omvendt fandt han det 
ærgerligt, hvis han ikke altid på sine rejser kunne få sin morgengrød 
serveret et kvarter over fem. Det var tegn på degeneration, sagde han. 

Når man blader i Claus Johannsens store erindringsbog, kan man ikke 
undgå at lægge mærke til, hvor ofte han har følt sig foranlediget til at 
delagtiggøre sine læsere i digte og vers, som han selv har glædet sig over. 
Det poetiske og følsomme sind var han også blevet begavet med. - Lige 
så iøjnefaldende er de mange, mange navne på mænd og kvinder, hvis 
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indsats på et eller andet felt ikke måtte gå i glemmebogen. Hans store 
omsorg og omtanke for medmennesket forlod ham aldrig. Da den smuk
ke mindesten med bronzerelieffet blev rejst på Gunderup kirkegård, var 
det let at finde inskriptionen, der passede, og som havde været den røde 
tråd gennem Claus Johannsens lange og indholdsrige liv: >>Kærligheden 
gør ikke Næsten ondt, derfor er Kærligheden Lovens Fylde. « 
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Spredte Kræfter samles. Aalborg Amts Landboforening 1844-1944, Aalborg 

Amtstidendes Bogtrykkeri 1944. 
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Litteratur om Himmerland og 
Kjær Herred 1990-1991 

Ved bibliotekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske Landsbibliotek 

Fortegnelsen omfatter litteratur, som er udkommet i 1990-1991, suppleret 
med enkelte titler fra tidligere år. 

Artikler i Fra Himmerland og Kjær Herred er ikke medtaget. Periodiske 
publikationer medtages kun første gang, de udkommer. 

Det Nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelser om manglende 
titler. 

Himmerland og Kjær Herred i almindelighed 
Amdrup, E.: Norden for lands lov. Gyldendal, 1991. 297 sider. (Roman). 
Andersen, Finn og Peter Blanner: Mariager Fjord 1985-1989. Udvikling og sta-

tus. Miljøkontorerne i Århus og Nordjyllands Amtskommuner, Forvaltnin
gerne for Teknik og Miljø, 1990. 125 sider, illustreret + 3 bilag. 

Andersen, Søren H.: Mennesket og naturen. (Danske Museer, 1990: 1, s. 3-5). 
(Om >>Limfjordsprojektet<<). 

Arbejdsmarkedsnævnet for Nordjyllands Amtskommune: Kvalifikationsbehov 
ved anvendelse af cnc-udstyr inden for jern- og metalindustrien. 1990. 20 
sider. 

Bråten, Jens: »Tordenkalven«. Himmerlands største original. Biografi, erindrin
ger og krøniker om »Tordenkalven<<. 4. oplag. Eget forlag, 1990. 72 sider, 
illustreret. (Originaludgave: 1986 ). 

Caspersen, jens: Navneregister for skifteprotokol for »RefsnæS<< Gods og 
»Dragsgaard<<. Eget forlag, 198?. 49 sider. 

Caspersen, Jens: Navneregister for skifteprotokol for Torstedlund og Albech
Halkier Gods. Eget forlag, 1986. 58 sider. 

Danmark dejligst-Nordjylland. Fra Limfjordslandet til Skagen. Turistsamvirket 
for Nordjyllands Amt og Limfjordslandet, 1990. 74 sider, illustreret. 

Del af Hadsund-Stien. Strækningen Hadsund-Kongerslev. Del af det regionale 
stinet. Nordjyllands Amt. Forvaltningen for Teknik og Miljø, 198? Folder, 
illustreret. 

Elling, Bo og førgen From Lauridsen: Internationalisering og regionaludvikling. 
En sammenlignende undersøgelse af udviklingen i Nordjylland og på Lolland
Falster med henblik på en vurdering af de statslige erhvervs- og regionalpoli
tikker. Roskilde Universitetscenter. Institut for Miljø, Teknologi og Sam
fund, 1990. 58 sider. (Forskningsrapportserien, 1990:14). 
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Hjorth Rasmussen, Alan: Jens Væver og det jyske ålevodsfiskeri. Limfjordsfi
skerne og jagten på Sjællands ål. Limfjordsmuseet, 1991. 52 sider, illustreret. 
(Småskrifter, 11). 

Hostrup, Poul: Handelsskolen for Han Herred og Vesthimmerland 1965-190. 
1990. 42 sider, illustreret. 

Randbog i iværksættervejledning.Arbejdsformidlingen, Nordjylland, 1989. 88 
sider, illustreret. 

Kulturel vejviser for Nordjylland. 2. reviderede udgave. Kontaktudvalget mellem 
Kulturelle Foreninger og Institutioner i Nordjylland og Aalborg Universitets
center, 1991. 190 sider. 

Leverandørregister Nordjylland. Emneregister, bearbejdningsregister, firmaregi
ster. Jern, metal, plast og elektronik. 5. udgave. Nordjyllands Amt. Teknolo
gisk Informationscenter, 1990. 179 sider. 

Limfjordsegnens kultur- og naturhistorie. Rapport fra seminar afholdt 4.-5. no
vember 1989 i Nykøbing Mors. Redigering: Jytte Ringtved. Sekretariatet for 
Limfjordsprojektet, 1990. 131 sider, illustreret. (Rapport, 1). 

Limfjorden. Vandmiljø-udvikling og status 1974-1988. Limfjordskomiteen, 
1989. 169 sider, illustreret. 

Lovns halvøen. Nordjyllands Amtskommune. Teknisk Forvaltning. Amtsfred
ningskontoret, 198?. Folder, illustreret. (Ture i de Fredede Områder i Nord
jyllands Amtskommune). 

Madsen, Jesper: Nibe og Gjøl Bredning. Vildtreservat. Miljøministeriets Vildt
forvaltning, 1989. 7 sider, illustreret. 

Naturstien Nibe-Hvalpsund. Vesthimmerland. Skov- og Naturstyrelsen, 1988. 
Folder, illustreret. (Længere Vandre- og Cykelture). 

Det nordjyske arbejdsmarked i tal1989. Arbejdsmarkedsnævnet Nordjylland og 
Af-Nordjylland, 1990. 44 sider. 

Nyrup, Henrik: Kjover i Nordjylland. En rapport om kjover og deres forekomst 
i Nordjyllands og Viborg Amter. Eget forlag, 1989. 60 sider, illustreret. 

Overvågning af EF-fuglebeskyttelsesområder 1987-88. Red: Steffen Brøgger
J ens en m.fl. Skov- og N aturstyrelsen/Landbrugsministeriets Vildtforvalt
ning, 1989. 166 sider, illustreret + appendiks 1-5. 

Pedersen, Viggo: Vandmøller og landskab i Nordjylland. (Bygd, 1991: 1, s. 1-
32). 

Rapport om omstilling. Borger-medarbejder-politiker. En evaluering af omstil
lingsparathed på ældreområdet. 4-kommune projektet-Hjørring, Nibe, Løg
stør, Farsø. Rørbæk-Centret, 1990. 34 sider, illustreret. 

Reno-Nord: Regulativ for farligt og uhygiejnisk affald . Eget forlag, 1989. 7 
sider. 

Rønnov-]essen, Peter: En simpel historie. Borgen, 1989. 152 sider. (Roman). 
Sildekaagen. Engang Limfjordens vigtigste fiskerfartøj. Red.: Lars Bro Jensen 

m.fl. Nibe Skole/Nibe Museum/Nibe Kaaglaug, 1990. Bd. l (32 sider), illu
streret. 

Wohlfahrt, Eske: Ålejern på Limfjorden. Limfjordsmuseet, 1990. 31 sider, illu
streret. (Småskrifter, 10). 
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Amtskommunale publikationer 

Alment 
Hvor og hvem i den offentlige sektor. Nordjyllands Amt. 1990. Info, 1990. 

112 sider. 
Tamtam. Personaleblad for Nordjyllands Amt. 1988-1989, nr. 1-2. 
Økonomien omkring '90. U d vikling og hovedtræk i 1990 budgettet. 1989. 

27 sider, illustreret. 
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

Affalds-redegørelse-supplement. Målsætning og retningslinier. 1989. 
Forurenet jord. Håndtering. 1988? 35 sider + 8 bilag. 
Fredericia, Johnny: Den hydrogeologiske kortlægning af Nordjyllands 

Amtskommune. Geologisk rapport. 1989. 231 sider, illustreret + 6 kort 
(DGU, 1988: 22). 

Råstofplan 1985-1997. 1989. 159 sider, illustreret+ 2 kort. 

Enkelte lokaliteter 

Ajstrup 
Handel og håndværk, andelsbevægelsen, Ajstrup Sogn. Lokalhistorisk For
ening i Ajstrup Sogn, 1989. 222 sider. (Lokalhistorie, bd. 3). 

Bjørnsholm 
Nielsen, Karl: Vor mand og råd. Bjørn Andersen til Stenalt, Bjørnsholm og 
Vår. 1532-1583. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland. 1991. 
192 s., illustreret. 

Brovst 
Brovst, Bjarne Nielsen: Da Beatles kom til Brovst. Centrum, 1990. 147 sider. 
(Selvbiografiske noveller fra 1960-erne). 
Brovst Grundejerforening 75 år 1915-1990. 1990. 25 sider, illustreret. 

Durup 
Skitseprojektering af små gasmotordrevne kraftvarmeværker. Nørager Fjern
varmeværk 285 kWel kraftvarmeunit, Brandbjerg Højskole 22 kWel kraftvar
meunit. Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, 1989. 64 sider, 
illustreret. 

Farsø 
Andersen, Jens: Thit-den sidste valkyrie. Gad, 1990. 307 sider, illustreret. 
(Gads Biografiserie). 

Ferslev 
Ferslev Skole som lokalt kulturcenter 1988/89. Af Bjørn Magnussen m.fl. 
Ferslev Skole, 1989. 40 sider, illustreret. 

Fjerritslev 
Husby Hole. Nordjyllands Amt. Forvaltningen for Teknik og Miljø. Land
skabskontoret, 198?. Folder, illustreret. (Ture i de Fredede Områder i Nord
jyllands Amt). 

Frejlev 
Drastrup-Frejlev regionale råstofområde. Sand, grus og sten. Nordjyllands 

159 



Amtskommune. Teknisk Forvaltning. Amtsarkitektkontoret, 1989. 41 sider, 
illustreret. (Råstofindvindingsplan. Rapport, S-Forslag). 

Gravlev 
Mouritsen, Henrik: Fuglelivet i Gravlev Ådal. Et }P-forsker-projekt. 1989. 86 
sider, illustreret. 

Gunderup 
Nielsen, William: En Næsby-slægt i Gunderop Sogn. Eget forlag, 1990. 167 
sider, illustreret. (Om Jens Christensen og hans efterkommere). 

Hals 
Pedersen, Poul: Hals Kirke. Tekst: Else Marie Søndergaard. Frantz Lange, 
1991. 24 sider, illustreret. 

Hammer 
Hoffman, Helga: Vi vil gerne være flere i Vodskov. Aalborg Stiftstidende, 
1990. 11 sider, illustreret. 
Reno-Nord: Orientering om Rærup Losseplads. 1989. Folder, illustreret. 
Velkommen til Vodskov 1989/90. 1989. 71 sider. 
Vodskov Kirke. Red.: Kristian Bork Sørensen m.fl. Ny udgave. Vodskov 
Menighedsråd, 1989. 15 sider, illustreret. 

Hobro 
Fyrkat 89. Filatelistklubben 40 år, Juniorklubben 10 år. 25.-26. november. 
Danmarks Filatelist Forening, 1989. 80 sider. 
jubilæumsskrift for Garderforeningen for Hobro og Omegn. 75 års jubilæum 
28. maj 1990. 1990. 36 sider, illustreret. 
Munk, Knud: Krigen skabte den. Vor tjeneste ved CBU på Kasernen i Hobro 
1944. Et tidsglimt af en by' s historie. Eget forlag, 1990. 138 sider, illustreret + 
17 tavler. 
Politivedtægt for Hobro Politikreds. Ny udgave. Politimesteren i Hobro, 
1988. 7 sider. 
Saabye, Johannes: Hobroegnens Gymnastikforening 1888-1938. Et 50-års 
minde. Fotografisk genoptryk. 1990. 88 sider, illustreret. (1. udg.: 1938). 
60 år med Hobroegnens Gymnastikforening. 1930-1990. Red.: Ole Mouritsen 
m.fl. 

Hvorup 
Stationsbyen H v orupgam·d fra o. 1850 til vore dage. Indholdsoversigt. Over
sigter og register. Nør resundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening 
og Arkiv, 1989. 14 sider. 

Klarup 
Aalborg. Magistraten . 4 Afdeling. Skoleforvaltningen: En daglig musiktime i 
2. klasse. Klarup Skole 1988/89. 1989. 20 sider. 

Løgstør 
Limfjordsmuseet: Beretning. 1986ff. 
Undersøgelse af losseplads. Vester Ørbæk. Løgstør Kommune. Lokalitet nr. 
827-10. Red.: Jens Lund m.fl. Nordjyllands Amt. Forvaltningen for Teknik 
og Miljø. Miljøkontoret, 1991. 62 sider, illustreret. 

Mou 
Torveindvinding i Lille Vildmose-forslag. 1989. 57 sider, illustreret + 1 kort. 
(Rapport, 8). 

160 



Nibe 
Kjeldsen, C hr. : Nibe Kirke. Nibe Avis Bogtrykkeri, 19??. 13 sider, illustreret. 
Nibe turist-information 1989. Turistforeningen for Nibe og Omegn, 1989. 39 
sider, illustreret. 

Nørholm 
Slægten Caspersen fra Klitgaard i Nørholm Sogn. Casper Jensen og Karen 
Marie Jørgensdatter samt deres aner og efterslægt. 1990. 206 sider, illustre
ret. 

Nørresundby 
Imer, Tove: Kvinder hjælper kvinder. Iagttagelser fra et krisecenter. Alfuff, 
1990. 54 sider, illustreret. 
Aalborg. Magistratens 2. Afdeling: Byfornyelsesplan 3 Skovvej-området Nør
resundby. Forslag til beslutning. 1990. 36 sider, illustreret. 

N øv lin g 
Schøneberg, Linda: Filosofi i syvende. Aalborg Kommunale Skolevæsen. Gi
strup Skole, 1989. 37 sider, illustreret. 
Schøneberg, Linda: Helhedsundervisning alle fag ... samme sag. Aalborg 
Kommunale Skolevæsen. Gistrup Skole, 1989. 43 sider, illustreret. 

Ravnkilde 
Als Hansen, Birgit: På sporet af en forsvunden frådstenskirke i Himmerland. 
Nogle iagttagelser ved Ravnkilde Kirkes udvendige istandsættelse. (Hikuin. 
1990, s. 27 -32). 

Skelund 
V.l.F. Veddum 1929. 60 års jubilæumsskirft. Red.: Bent Nielsen m.fl. Ved
dum Idrætsforening, 1990. 34 sider, illustreret. 

Skørping 
Bofællesskabet Ottrupgård: Bofællesskabet Ottrupgård, Skørping. 1989? Fol
der, illustreret. 

Storvorde 
Paulsen, Ove: En grønlandsmissionær i Storvorde Præstegård. (Lokalhisto
risk Forening for Sejlflod Kommune. 1991 : 13, s. xx). 

Støvring 
Råstofkortlægning i Støvring Kommune, Arestrup. Nordjyllands Amtskom
mune. Forvaltningen for Teknik og Miljø. Landskabskontoret, 1990. 38 sider, 
illustreret + 10 tavler. (Råstofkortlægningens Fase 2. Rapport, 18). 
Støvring FDF/FPF: 25 års jubilæum 1990. Af Ulla Rasmussen m.fl. 1990 32 
sider, illustreret. 

Sulsted 
Vestbjerg Skole. 10 eller 300 år? Den 19. september 1990. Red.: Svend Ander
sen m.fl. 1990. 64 sider, illustreret. 

Sønderholm 
Caspersen, jens E.: Navneregister til skifteprotokol for Stamhuset St. Restrup 
Gods i Hornum Herred. 1776 til1850. Eget forlag, 1986. 54 sider. 
Reerslev, Svend Aa. : Sønderholm Kirke. Sønderholm Sogns Menighedsråd, 
19?? 8 sider, illustreret. 
Sønderholm Borger- og Grundejerforening jubilæumshæfte 1990. Red.: Pre
ben Andersen. 1990. 22 sider, illustreret. 
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Sønder Kongerslev 
Svinth, Verner: En auktion på Kongstedlund. (Lokalhistorisk Forening for 
Sejlflod Kommune. 1991: 13, s. xx). 

Vadum 
Vadum Borgerforening: Vadum. 1990. 32 sider, illustreret. 

Aabybro 
Bavnen. Meddelelser fra Lokalhistorisk Forening for Aaby Sogn. 1988ff 

Aalborg 
Andersen, Johannes: Demokrati og samtalens kunst. Om en skolepolitisk 
diskussion i Aalborg Kommune. Aalborg Universitetscenter. Institut for 
Økonomi, Politik og Forvaltning, 1991. 51 sider. (Arbejdstekst). 
Caspers en, Jens E.: Aalborg Hospitals skifteprotokol. Eget forlag, 1987. 144 
sider. 
Det Danske Spejderkorps: Adresseliste for Limfjord Divisionen. 1984. 17 
sider. 
Expo Forum Gruppen: Expo Forum. 3. udgave. Aalborg Erhvervsråd, 1989. 
10 sider. 
Expo Forum Gruppen: Foreløbigt dispositionsforslag. 4. udgave. 1990. 34 
sider. 
Et fag og folkene bag faget. Red.: Erling Steffensen m.fl. Blik- og Rør, 
Aalborg Afdeling, 1990. 47 sider, illustreret. (100 års jubilæumsskrift). 
FDF/FPF. Aalborg Søkreds: Logbog 89. Red.: Søren Andersen m.fl. 1989. 19 
sider, illustreret. 
Fibula. Årsskrift for amatørarkæologer. Jysk Arkæologisk Selskab. Aalborg 
Kreds. 
Fog, Per: Helligåndsklostret i Aalborg. (De borgerlige klostre i Danmark. 
1990, s. 11-14). 
Foldager, Anders: Malernes Fagforening 1890-1990. Jubilæumsbog. Malernes 
Fagforening i Aalborg, 1990. 95 sider, illustreret. 
Det grønlandske kor i Aalborg Ikinngutigiit på Grønlands Vestkyst 13.-28. 
juli 1989. Iserit, 1989. 4 sider, illustreret. 
Grønlænderhuset, Aalborg: Aalborg's Informationscenter om Grønland Ise
rit. 1989. 3 sider. 
Harbeck, Claus: Broen over kløften. Et samarbejdsforsøg mellem praktise
rende læger og Ungdomscentret i Aalborg Kommune 1986-88. FADL, 1990. 
80 sider, illustreret. 
De Historiske Arkiver: Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune. Det 
Danske Udvandrerarkiv. Ny udgave. 1990. 16 sider, illustreret. 
The history of Denmark's lovetiest land. Tivoliland, 1986. 12 sider, illustreret. 
150 år med landmåling. Bjørnkjærs Eftf. liS 1840-1990. 1990. 20 sider, illu
streret. 
Hvarre, Kjeld: Midler, metoder, men mest mennesker. En menneskealder ved 
Jydsk Telefon i Nordjydske Distrikt, Aalborg. Jydsk Telefon. Intern Infor
mation, 1990. 84 sider, illustreret. 
Hædersdal, Ebbe: Toldeegaarden i Aalborg. Den tværdelte torumsplan og 
rumudnyttelsen i danske bolighuse fra senmiddelalderen. (Bygningsarkæolo
giske Studier. 1989, s. 7-20). 
Jamen har de ikke lærereksamen? Festskrift i anledning af 25-året for oprette!-
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sen af Danmarks Lærerhøjskoles afdeling i Aalborg. Red.: Jens Chr. Jørgen
sen. 1991. 100 sider, illustreret. 
junk, Jette: Paragraf 20 opgave-ældreboliger-en drøm? Plejehjemsassistent
skolen i Aalborg, 1989. 48 sider, illustreret. 
Kirkekoncerter i Aalborg og Nørresundby 1990. 15 sider, illustreret. 
Kjær, Bruno: Rum og bibliotek. Rapport om et udsmykningskursus på 
Aalborg Kunstskole februar-marts 1990. 1990. 27 sider. (Om udsmyknings
udkast til Nørresundby Bibliotek). 
la Cour, Anders: Palæstinenseres integrations- og levevilkår i Aalborg Kom
mune - en interviewundersøgelse. Eget forlag, 198?. 56 sider. 
Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune: Hen til kommoden. Her gem
mes ting af lokalhistorisk interesse. Op på loftet. 1980? Folder, illustreret. 
Lund, Henrik: Notat vedrørende kraft/varmeudbygningen i Aalborgområdet. 
Aalborg Universitetscenter. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, 
1988. 15 sider, illustreret + 12 bilag. 
Lund, Reinhardt og førgen G. Rasmussen: Erhvervsfremmecentres etablering. 
Aalborg Universitetscenter. Institut for Produktion, 1989. 184 sider. (Om 
Nordtekforskningsprogrammet). 
Møller Knudsen, Børge og Per Bo Christensen: Skolegade kvarteret i Aalborg. 
En bydel, der forsvandt. Selskabet for Aalborgs Historie/ Aalborg Historiske 
Museum, 1989. 120 sider, illustreret. (Aalborg-Bogen, 1989). 
P LS Consult: Virksomhedsanalyse af Aalborg Havn. Strategi. 1989. 81 sider 
+ 2 bilag. 
Projektarbejde-hvordan? Sygeplejeskolen i Aalborg. 2. rev. udgave. Aalborg 
Universitetscenter, 1990. 18 sider. (l. udg.: 1988). 
På vej mod imorgen. Energi-miljø-uddannelse-forskning. Udgivet af De 
Nordjyske Elforsyningsselskaber/Nordjyllands uddannelsessteder. Nord
kraft, 1989. 14 sider. (Udstillingskatalog). 
Schmidt, Ruth: Den skæve rekrut fra Aalborg (1871-72). Selskabet for 
Aalborg Garnisons Historie, 1990. 138 sider, illustreret. 
Store Nygade-kvarteret i Aalborg. Portræt af en bydel. Red.: Flemming Gjed
de. Selskabet for Aalborgs Historie/ Aalborg Historiske Museum, 1990. 124 
sider, illustreret. (Aalborg-Bogen, 1990). 
Straarup, Poul: Expo Forum Aalborg. 1989. 27 sider. 
Tang Kristensen, Johannes Evald: Kildehusene i Aalborg. Deres endeligt og 
sørgelige rester. (Schmidts Bogtryk/Offset), 1990. 14 sider, illustreret. 
JO unge i alternativ behandling. Aalborg Kommunes Ungdomscenter. Dag
og Døgncentret, 1989. 80 sider, illustreret. 
V.B. 75 år. Vestre Baadelaug 1915-1990. 1990. 52 sider, illustreret. 
Y ggdrasil. En elevantologi fra Hasseris Gymnasium. Red.: Vita Braagaard 
m.fl. Krealyptus, 1990. 199 sider, illustreret. 
Ægir's-tiåres jubilæum. 1982. 30 sider, illustreret. ( 40 års-jubilæumsskrift). 
Abent dataværksted i hverdagen. Vesterkæret Skole, 1989. 26 sider. 
Aalborg byen ved strømmen. Red.: 7C Stolpedalsskolen 1986/1987. 1987. 40 
sider, illustreret. 
Aalborg Erhvervsråd: Handlingsplan for Aalborg Erhvervsråd for perioden 
1989-1993. Aalborg viser vej. 1988. 15 sider. 
Aalborg for fremtiden. Aalborg Erhvervsråd, 1989. 19 sider, illustreret. 
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Aalborg Katedralskole 450 år. Jubilæumsskrift. Red.: Inge Busse m.fl. 
Aalborg Katedralskole, 1990. 241 sider, illustreret. 
Aalborg Kunstpavillon: Tema Aalborg 1989-1992. 1989. 39 sider, illustreret. 
Aalborg og Nørresundby Sadelmager- og Tapetsererlaug: 1915-1965- 1965-
1990. Af Erik B. Pflug m.fl. 1990. 46 sider, illustreret. 
Aalborg Sygehus: Blodbank og Klinisk Immunologisk Afdeling. 25 års jubilæ
um februar 1990. Festskrift. 1990. 35 sider, illustreret. 
Aalborg. Ungdomscentret: Træningshøjskolen. Nørholmsvej 13, 9000 
Aalborg. Aalborg Kommunes Ungdomscenter, 1989. 12 sider. 
Aalborg Universitetscenter. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning: 
Redegørelse for Nordjysk Transportinstitut. NTL Nordjysk Transportklub, 
1988. 50 sider, illustreret. (Skriftserie, 17). 

Ars 
Bidstrup, Julius: Aars Borgerforening 1890-1990. 1990. 51 sider, illustreret. 
Kaul, Flemming: Gundestrupkedlen. Baggrund og billedverden. Nationalmu
seet/Nyt Nordisk Forlag, 1991. 116 sider, illustreret. 
Turistavis Aars 1989. Kimbrerposten, 1989. 20 sider, illustreret. 

Aalborg Kommunale publikationer: 

1. Magistrat: Borgmesterkontoret: 
50 års jubilæumstidsskrift. Af Eluf Schrøder-Christensen m.fl. 1989. 69 sider. 
Handlingsplan til fremme af ligestillingen ved Aalborg Kommune. 1989. 6 
sider. 
Statistik om Erhverv. 1988. 
Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt. 1990. 

2. Magistrat: Teknisk Forvaltning: 
Stikord! Kort over eksisterende og planlagte dele af hovedstinettet i Aalborg 
Kommune. Ny udgave. 1987. 
Aalborg Kommune arbejder for en renere Limfjord. 1989. Folder, illustreret. 

3. Magistrat: Social- og Sundhedsforvaltningen: 
DUS-rapport. Detailplanlægning af DUS-ordning i 21 skoledistrikter samt 
afledte konsekvenser for førskolebørnsinstitutioner og foranstaltninger for de 
10-14 årige. En analyse som grundlag for beslutning og iværksættelse af 
ordninger i 1990. 1989. 63 sider + Ca. 120 sider bilag. 
Fortegnelse over daginstitutioner/ dagplejere i Aalborg Kommune. 1989. 16 
sider. 
Idekatalog »De 10-14 åriges fritidssituation«. Konference 4.10.89 . 1989. 60 
sider, illustreret. 
Kære forældre ... Her er information om optagelse i daginstitutioner og dag
pleje i Aalborg Kommune. 1989. 8 sider, illustreret. 
Det udvidede samarbejde omkring de 6-9 åriges hverdag med samordnet 
indskoling og etablering af fritidsordning. 1989. 32 sider + Ca. 100 sider 
bilag. 
Ældres boligforhold i Aalborg Kommune. 1989. Bd. 1-2. 
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Aalborg viser vej til aktiviteter for ældre og handicappede. 1989. 22 sider, 
illustreret. 
Aalborg viser vej til boliger for ældre og handicappede. 1990. 6S sider, illu
streret. 

4. Magistrat: Undervisning og kultur: 
Fysik /kemi og samtidsorientering i 8. klasse. Skansevejens Skole 1988/ 89. 
1988. 20 sider, illustreret. 
Konkret matematik, 3. klasse. Vester Mariendal Skole 1988-1989. 1989. 42 
sider, illustreret. 
Det Nordjyske Landsbibliotek i 90'erne. 1989. 37 sider. 
Reel elevindflydelse og medansvar. Rapport om 3-årig forsøg på Ferslev Sko
le om holdningsmæssige ændringer i forhold til medbestemmelse og medan
svar. Delrapport 1988/ 89. 1988. 36 sider, illustreret. 
Skolen er gammel - vær med! 1989. 14 sider, illustreret. 
Styring af medarbejderuddannelsen ved Det Nordjyske Landsbibliotek -
hvordan??? 1989. 40 sider, illustreret. 

S. Magistrat: Forsyningsvirksomhederne: 
Fjernvarme-selvfølgelig! 1989. 4 sider. 
Varmeforsyningsplanlægning. 1987-1990. 
Bd. 10: Forslag til varmeplan. 1987. Bd. l (87 sider + 8 bilag + 1S kort). 
Bd. 12: Forslag til varmeplan, kraftvarmeudbygning, nord. 1989. 61 sider+ 
9 bilag. 
Bd. 13A: Forslag til Tillæg til varmeplan. 1989. 11 sider. 
Bd. 14: Forslag til Tillæg til varmeplan, kraftvarmeudbygning, nord. 1989. 1 S 
sider. 
Bd. 1S+1SA: Forslag til varmeplan, landsbyerne. Bd. 1:S1 sider+ 7 kort+ 
ca. 11S sider bilag. 
Aalborg Kommune kollektiv trafikplan-forslag til kollektiv trafikplan marts 
1989. 3. oplag. 1989. 33 sider, illustreret + 11 tavler + 2 bilag. 

Aalborg Universitetscenter: 

Ørndorf, Steen: Informatikkens sejrsgang. (DJØF-Biadet, 1989:17, s. 19-21). 
(Om databehandling på AUC's Samfundsvidenskabelige Fakultet). 
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»Vor mand og råd« 
>>Vor mand og råd«, kaldte Frederik den Anden sin lensmand og rigsråd, 
Bjørn Andersen. Heller ikke i den position var kongelig nåde en selvføl
ge. Nogle kraftige røfler i inderkredsen var mere almindeligt, og sådanne 
slap heller ikke Bjørn Andersen for. Seminarielektor Karl Nielsens bog 
om det begavede og ambitiøse menneske, der nåede ind i magtens cen
trum, giver et nuanceret billede af vilkårene omkring Frederik den An
den og hans håbløse syvårskrig mod Sverige. 

Bjørn Andersen var af den adelige slægt Bjørn. Derfor kaldte han sit 
gods i Vesthimmerland Bjørnsholm, efter at han ved mageskifte med 
kronen havde overtaget det i 1573. Oprindelig var det Vitskøl kloster, og 
sådan hedder det igen. Men Bjørn Andersen repræsenterer en væsentlig 
del af kompleksets historie. 

Han fik en hastig karriere som landsdommer, proviantmester med den 
betroede opgave som organisator ved forsyning af hæren under svenske
krigen, lensmand og endelig rigsråd. 

Karl Nielsens bog bygger på en grundig kildeforskning omkring Bjørn 
Andersen. Den rokker ved tilvante forestillinger og kaster nyt lys over 
de ømtålelige vilkår, der prægede Frederik den Anden og hans tid. Og så 
funkler den af detaljer fra et retsliv med heksetro og vold og økonomisk 
ragen til sig. 

Bjørn Andersen var ambitiøs, tillige et kontant og ubestikkeligt men
neske med store evner for administration og organisering. Som mægler 
og udreder af tvistigheder var han berømmet. Samtiden gav ham det 
skudsmål, at han kunne vejre ufred på lang afstand - og være på stedet 
tids nok til at bilægge trætten. 

Bjørn Andersen, den tidligere landsdommer, tog sig af retsplejen, da 
han overtog sit gods i Vesthimmerland. Præsten Christian N.Juel, 
Strandby, fortæller om de barske sager for birketinget. Hans fætter fra 
Randers blev slået ihjel i kalkhuset på klostret af møllerens arbejdsdreng. 
Drengen blev halshugget ved birketinget 17 dage efter, samme sted hvor 
en gammel hyrdekvinde blev brændt for trolddom. Birkefogden Anders 
Ged blev »Stungen med et sværd i sin bug meget farligt i Fredbjerg, og 
inden hans første år som birkefoged var til ende, blev han »hugget lidet i 
sit hoved og slaget over sit øje med en vognkæp.« 

Tilsyneladende var nogen efter ham, mener Karl Nielsen i sin omhyg
gelige og træfsikre skildring. Ole Bergh 

Karl Nielsen: Vor mand og råd. Bjørn Andersen til Stenalt, Bjørnsholm og Vår 
1532-1583. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland 1991. 192 
sider il!. ISBN 87-89039-12-2. 
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Meddelelser fra styrelse og redaktion 
Med årbogen 1990 udsendtes som tidligere meddelelse om de 2 planlagte udflug
ter i 1991. På grund af utilstrækkelig tilslutning måtte den store sommertur, 
søndag den 9. juni 1991 til Randersegnen med besøg på Clausholm m.v. desvær
re aflyses. Den lille sommertur, der havde udmærket god tilslutning og i høj grad 
var begunstiget af det herligste sensommervejr, fandt sted lørdag den 7. septem
ber og havde Visborggård som mødested. På Visborggård blev der gæstfrit åbnet 
døre og givet adgang til park og gård. I rummet, der i dag tjener som hospitalets 
spisesal, gennemgik rektor Løber bygningshistorien for det fornemme renæssan
cehus, hvor slægterne Seefeld, Arenstorff og Kjellerup har haft deres virke. 
Herefter gik turen til Als kro, hvor der blev drukket eftermiddagskaffe og af
holdt generalforsamling. Selskabet samledes efter generalforsamlingen i Visborg 
kirke, hvor rektor Løber gennemgik kirken med det rige inventar, overvejende 
fra renæssancen og bekostet af ejerne af Visborggård og da i særlig grad af 
slægten Seefeld. Under gennemgangen blev der draget fine paralleller til slægten 
Rosenkrantz og til Rosenholm, som selskabet besøgte på sommerturen i 1990. 
En smuk oplevelse var turen ad små østhimmerlandske veje til gården Refsnæs, 
hvor lektor Karl Nielsen og rektor Løber i bussen orienterede om slægten See
feld og dens besiddelser på disse egne. Videre herfra gik turen gennem det 
afvekslende landskab i Nordøsthimmerland og sluttede i den skønne sensom
meraften i Aalborg. 

På generalforsamlingen, der blev ledet af konsulent Jens Gravesen, omtalte 
formanden Gunnar H. Rebstrup i beretningen Historisk Samfunds opgaver og 
fremhævede udgivelsen af årbogen som den mest omfattende aktivitet. I 1990 
udsendtes årbogen med nogen forsinkelse, bl.a. på grund af skift til et nyt 
fremstillingssted. Denne ændring var forårsaget af de store omkostninger ved 
trykningen, således at styrelsen havde fundet det helt nødvendigt at foretage 
denne forandring. Årbogen 1990 fik en kort omtale og specielt fremhævedes den 
fortrinlige litteraturliste, der hvert år bringes i bogen. Udflugterne og især den 
aflyste sommertur til Randersegnen fik omtale. Styrelsen vil i fremtiden - ud 
over meddelelsen om turene i årbogen - også gennem annoncering i dagspressen 
oplyse om sommerturene for at undgå at måtte aflyse i sidste øjeblik. 

Også i det forløbne år har Historisk Samfund modtaget ikke ubetydelige beløb 
fra staten, fra amt og kommuner samt fra pengeinstitutter og fonde. Disse meget 
kærkomne tilskud gør det muligt at få økonomien til at hænge sammen. 

Inden formanden sluttede med en tak til medlemmerne for interesse og trofast
hed mod vort selskab og med en stor tak til styrelsen for godt samarbejde i det 
forløbne år, oplyste han om ændringerne i styrelsens konstituering efter general
forsamlingen i fjor. Ved konstitueringen meddelte rektor Løber, at han nu fandt 
tiden inde til at bede sig fri for posten som formand. Styrelsen besluttede at 
markere denne begivenhed ved at udnævne Kaj Løber til æresmedlem af vort 
selskab. Dette fandt således sted den 4. januar 1991. 

På generalforsamlingen bragte formanden på styrelsens vegne en tak til Løber 
for fremragende ledelse af samfundet og for en stor og fornem indsats som 
formidler af historien. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette med akklama
tion. 
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Kassereren Anne Marie Møller Knudsen forelagde det reviderede regnskab, 
som sammen med beretningen enstemmigt godkendtes. Til styrelsen genvalgtes 
rektor Kaj Løber og seminarielektor Karl Nielsen. Nyvalgt blev statsautoriseret 
revisor Bent Olsen, Aalborg. Foreningens revisorer Karl Madsen og Arne Peder
sen genvalgtes. 

Før mødet sluttedes bragte formanden på styrelsens vegne en hjertelig tak til 
overlærer Svend B. Olesen for mange års - om ved 25 - dygtigt, interesseret og 
trofast arbejde for Historisk Samfund. I alle årene har Svend B. Olesen haft sæde 
i redaktior,sudvalger. Svend B. Olesen, der ikke ønskede at modtage genvalg til 
styrelsen, udtrykte glæde over arbejdet i selskabets tjeneste i de mange år og så 
med taknemmelighed tilbage på den svundne tid. 

Styrelsen har den 1. oktober 1991 konstitueret sig med viceskoleinspektør 
Gunnar H. Rebstrup som formand, adjunkt Eva Auken som næstformand og 
sekretær og fuldmægtig Anne Marie Møller Knudsen som kasserer. 

Udgivelsen af årbogen 1991 er varetaget af redaktionsudvalget, der består af 
adjunkt Eva Auken, rektor Kaj Løber, seminarielektor Karl Nielsen og vicesko
leinspektør Gunnar H. Rebstrup. 

Som tidligere har Historisk Samfund igen i år deltaget i »Torsdagsforelæsnin
gerne<< over kulturelle emner. Medlemmerne modtager særlig meddelelse herom. 

I det forløbne år har Historisk Samfund -ligesom tidligere -modtaget tilskud 
til foreningens virksomhed fra staten, fra Nordjyllands Amt, fra Aars, Arden, 
Skørping og Aalborg kommuner. Endvidere fra Kulturfonden, fra Det Obelske 
Familielegat, Sparekassen Nordjyllands Fond, Sulsted-Ajstrup Sognes Låne- og 
Sparekasses Mindelegat, Nykredit, Sparekassen Rarrum og Nørresundby Bank. 
For den interesse, der herved vises vort historiske selskabs virksomhed, bringer 
vi en hjerrelig tak. 

Gunnar H. Rebstrup 

Gengivelse af kort i denne årbog i henhold til tilladelse fra Geodætisk Institut A 
403/ 85. 

Medlemmerne gøres opmærksom på, at foreningen har et lager af ældre årgange 
af årbøgerne. Bøgerne sælges af kassereren til en pris af 50,- kr. pr. stk. + porto. 
Såfremt man måtte være interesseret i at sælge gamle årgange, hører kassereren 
gerne herom. 

Historisk Samfunds ledelse: 
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Viceskoleinspektør Gunnar H. Rebstrup, Aalborg, formand 
Adjunkt Eva Auken, Suldrup, næstformand og sekretær 
Fuldmægtig Anne Marie Møller Knudsen, Aalborg, kasserer 
Museumsinspektør Birthe Friis, Hobro 
Overlærer Erik Hald, Aalborg 
Fru Valborg Larsen, Sulsted 
Rektor Kaj Løber, Aalborg 
Seminarielektor Karl Nielsen, Rarrum 
Statsaut. revisor Bent Olsen, Aalborg 
Sparekassedirektør S. Bugge Vegger, Farsø 
Museumsdirektør Torben Witt, Aalborg 



Gunnar H . Rebstrup, Birke Alle 8, 9200 Aalborg SV, tlf. 98-181476 
Eva Auken, Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup, tlf. 98-653230 
Anne Marie Møller Knudsen, Linde Alle 1 A, 9000 Aalborg, tlf. 98-128563 
Postgirokonto 3 04 57 30 

Redaktionsudvalget: 
Eva Auken, Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup, tlf. 98-853230 
Birthe Friis, Sydhimmerlands Museum, Vestergade 21, 9500 Hobro 
tlf. 98-510555 
Kaj Løber, Birke Alle 3 D, 9200 Aalborg SV, tlf. 98-180206 
Karl Nielsen, Næsbyvej 7, 9681 Ranum, tlf. 98-676147 
Gunnar H. Rebstrup, Birke Alle 8, 9200 Aalborg SV, tlf. 98-181476 

Turudvalg et: 
Kaj Løber, Birke Alle 3 D, 9200 Aalborg SV, tlf. 98-180206 
Bent Olsen, Carsten Hauchsvej 8, 9000 Aalborg, tlf. 98-160338 
Gunnar H. Rebstrup, Birke Alle 8, 9200 Aalborg SV, tlf. 98-181476 
S. Bugge Vegger, Gundecupvej 116, 9640 Farsø, tlf. 98-636201 
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Sammendrag af regnskab for perioden 1. januar-31. december 1990 

Indtægter: 

Kommuner 
Aalborg kommune .. ..................... .... . 
Arden kommune ..... . .. ... .. ...... ... ....... . 
Aars kommune ........ ............ ..... ...... .. 
Nordjyllands Amtskomm ....... ......... . 

Fonde 
Det O belske Familiefond ................. . 
Fonden for Himmerland ............. .. .. .. 

Foreninger 
Dansk Historisk 
Fællesforening ... ...... .. ... ... .. ............ . .. 

Pengeinstitutter 
Sparekassen i Ranum .... ..... .. .. ......... .. 
Nr. Sundby Bank .... . .... ........ .. ...... ... .. 
Sulsted-Ajstrup Spare-
og Laanekasse .. .. ......... ............ ....... . .. 
Sparekassen i Farsø ............ ... ... ..... ... . 

8.000,00 
1.000,00 

500,00 
3.000,00 12.500,00 

5.000,00 
4.000,00 9.000,00 

5.900,00 5.900,00 

500,00 
500,00 

2.500,00 
1.500,00 5.000,00 

Tilskud ialt ................................................................................. .. 
Restkontingent 1990 .. .... ......... ... ............... ... .. .. ........ ... ............ . .. .. . 
Salg af gamle årbøger .. .... .... .............. ... ........... ..... ................ ...... .. .. 
Udflugter- billetsalg ...... .... .......... ... .............. .. .. ...... ..... .... ... .... .. .. .. 
Renter: 

Postgiro .. ... ...... ........ .. .. ..... ... ... ..... .. .. 
Sparekassen i Farsø .. ........... .. ... ........ . 

122,10 
35,23 

Kassebeholdning ved årets begyndelse- giro .................... .. .......... . 

Gæld til Nr. Sundby Bank, ult. dec. 1990 ...... ...... .. .............. ....... .. .. 

Balance 
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32.400,00 
64.881,89 

1.730,00 
5.098,50 

157,33 
5.802,59 

110.070,31 
20.054,98 

130.125,29 



Udgifter: 

Trykning af årbog .. ......... .. ........ ...... ......... .............. .... ...... ............ . 
Portoudgifter ... ... ...................... ...................... ....... .... ... .... .... ....... . 
Kontorartikler, tlf. bog, stempelafgift, revision m.m ............ .......... . . 
Sommerture .. .. .. ... ..... ......... ... ............ ...... ......... ................... ......... . 

Debetrente: 
Nr. Sundby Bank .. ..... ........... .. ............................. . 
Schølin Color ............ ... ............... ........... .... .. .... ... . 

1.963,14 
1.111,05 

Andel i foredragsrække i samarbejdende kulturelle foreninger ...... .. 
Gæld til Sparekassen Farsø ved årets begyndelse .............. ...... ...... .. 
Beholdning på girokonto ved årets slutning ............. ........ .... ........ .. 

Balance 

Aktiver: 
Lager af ældre 

Status, ultimo december 1990 

Passiver: 
Gæld til Nr. Sundby 

100.552,40 
919,00 
874,24 

7.005,00 

3.074,19 

4.000,00 
10.498,77 
3.201,69 

130.125,29 

årbøger ........................... .. 32.000,00 Bank ................................ 20.054,98 
Kassebeholdning ult. 
december ........................ .. 
Kontingentrestance .......... . 

3.201,69 
2.100,00 

37.301,69 

Balance ............................. 17.246,71 

37.301,69 

Undertegnede revisorer har dags dato revideret Foreningens regnskab for tiden 
l. januar 1990 til 31. december 1990. Vi har gennemgået bilagene samt konstate
ret, at saldo for girokonto og bankkonto stemmer med regnskabet. 

Aalborg, den 3. maj 1991 
K. Madsen Arne Pedersen 
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Historisk Samfund for Himmerland og 
Kjær Herred er stiftet 1912. Samfun
dets væsentligste opgave er at udgive 
årbogen »Fra Himmerland og Kjær 
Herred<<, der er udkommet siden 1912. 
Ligesom landets øvrige lokalhistoriske 
samfunds årbøger bringer den artikler, 
der belyser egnens histor;ie. 

En anden betydningsfuld opgave består 
i at arrangere historiske ekskursioner 
og lade afholde historiske og kulturelle 
foredrag. 

Endvidere har vort selskab med mel
lemrum udgivet selvstændige skrifter. l 
1968 således ·Aalborg B~ndingsværk<< 
af docent Mans Menrik Engqvist. l 

. 1970 »Aalborg malere i 500 år« af kon-
servator Sy:lvest Grantzau. I 1978 ud
sendtes •>Vor Frue Kirke i Aalborg« af 
overlærer Svend B. Olesen. 
Det Kongelige LanCihuusholdningssel
skabs Besk:rivelse af Aalborg Amt, ud
givet i 18J2 ved C. Christensen genop
tryktes i 1979. 
I anledni g af Historisk Samfunds 75 
års jubilæum i 1987 udsel}dtes i foto
grafisk genoptryk »Farstrup og Axel
sons Dagbøg~r fra det 16., 17. og 18. 
Århundrede«, udgivet i Aalborg ved 
:Ignatius Becher i 1813. 


