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Jens Jeppesen Jens en

til minde

I en alder af 87 år døde Historisk Samfunds mangeårige styrelsesmedlem, kasserer og redaktør, fhv. landbrugskonsulent J ens Jeppesen J ensen, Aalborg, den 11. november 1993.
J ens Jeppesen J ens en fødtes 1906 i N au trup ved Durup i Salling. Han
voksede op på landet, og det blev et virke som oplyser, formidler og
rådgiver inden for landbruget, der blev hans livsgerning. Landbrugskandidat blev han i 1938, og efter konsulentvirksomhed i Vestsjælland og på
Nordfyn, hvor han i en årrække som sognerådsformand og amtsrådsmedlem tog aktiv del i det politiske liv, kom han i 1951 til Nordjylland,
hvor han fra 1955 og til sin afgang i 1974 var konsulent ved Aalborg
Amts Landboforening. Her fik han travle arbejdsår, og mange vil huske
ham som koordinatoren bag de store dyrskuer i Aalborg.
Som det interesserede og begavede menneske han var, beskæftigede
han sig meget mt:d litteratur og med historie. Både vort lands historie i
almindelighed og lokalhistorien. Det var i den tidlige ungdom, historiens
muse havde rørt ham, så han allerede i studieårene på Landbohøjskolen
opsøgte arkiverne: Rigsarkivet og Landsarkivet i Viborg. Han forblev
alle dage en flittig, nøjagtig og dygtig gransker af arkivernes skatte.
Han var præcis og nøjeregnende i arbejdet med sine historiske skrifter
og var sig selv en kritisk og uskånsom dommer ved arbejdsbordet. Jeppesen Jensen var særdeles vidende på det landbrugshistoriske område.
Derom vidner de mange beskrivelser fra hans hånd af gårde og landsbyer
og af landboforhold såvel fra hans hjemegn i Salling som fra Fyn og
Nordjylland. Det røber også de mange foredrag, han har holdt rundt
omkring, bl.a. på vort selskabs sommerture, hvor det var karakteristisk
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for hans fine personlighed, at han - elskværdigheden og beskedenheden
selv - altid gavmildt og dygtigt delte ud af sit rige fond af viden.
Et blik på Jeppesen Jensens bibliografi, der viser et forfatterskab af
imponerende omfang, røber, at andet end landbrugshistorien optog
ham. Han har leveret betydelige arbejder inden for slægtsforskningen og
væsentlige bidrag til beskrivelsen af en række kvarterer i Aalborg. Også
her kom hans fremragende evner tillæsning af gamle håndskrevne tekster både ham og andre til stor nytte.
I Historisk Samfunds styrelse kom han i 1962. I 1965 blev han foreningens kasserer, og i 1969 overtog han posten som redaktør af årbøgerne. Den samme præcision og punktlighed, der prægede hans historiske arbejder, var også karakteristisk for hans virke som kasserer for vort
selskab.
Redaktørhvervet varetog han på dygtigste vis og bidrog selv med en
række velskrevne artikler. Et meget fortjenstfuldt arbejde var også hans
register over årbøgernes indhold fra 1912 til 1971.
I 1980 bad J ep p esen Jensen sig fri for styrelsesarbejdet. Ikke for helt at
spænde fra, men for at kunne færdiggøre arbejdet med beskrivelsen af
kvarteret øst for Frue Kirke i Aalborg og beskrivelsen af hjemstavnen i
Salling.
Ved Historisk Samfunds 75-års jubilæum i 1987 udnævntes han til
æresmedlem af selskab,.et.
Jeppesen Jensen nåede vidt som lokalhistoriker og som inspirerende
læremester for enhver, som stræbte efter at komme til større forståelse af
vor egns og vort lands historiske og kulturelle særpræg. Han var med fra
begyndelsen ved etableringen af den institution, der i dag hedder De
historiske Arkiver, og han var primus motor ved dannelsen af Slægsthistorisk Forening for Aalborgegnen.
Et samvær med Jeppesen Jensen var altid berigende. Han var ivrig
efter at udveksle erfaringer og tanker, givende og modtagende, meddelende og venligt lyttende.
I Historisk Samfund vil vi i taknemmelighed bevare mindet om Jens
Jeppesen Jensen.
Gunnar H. Rebstrup
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Et gejstligt møde i Nørretranders
Kirke 1322
Af Svend B. Olesen
I den såkaldte Vitskølbog i Det kongelige Bibliotek i København findes
indført som nr. 9 det nedenfor anførte latinske brev, dateret Nørretranders kirke 1322 dagen før den hellige abbed Botulfs dag. 1 Her er brevet
gengivet i dansk oversættelse efter Danmarks riges Breve. 2
Peder, af Guds nåde biskop i Viborg, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud .
Alle skal vide, at ligesom den 'fromme mand vor elskede broder i Kristus herr Bo, abbed i Vitskøl, på sin kirkes vegne, således har også vi på
vor kirkes vegne på tro og love afgivet løfte om, så snart vi har stunder, at
mødes på passende sted inden Mikkelsdag3 for der at udslette og ophæve
alle akter og alle dokumenter eller hjælpemidler, der på nogen måde kunde støtte nogen af de to parter i varetagelsen af deres sag. Idet vi således i
det herrens år 1322 dagen før den hellige abbed Botulfs dag mødtes i
Nørretranders kirke i nærværelse af de gode mænd herr Esbern, provst i
Viborg kirke, Svend, vor generalofficial, Jens, prior i Vitskøl, Niels,
provst i Aalborg, Mathias, præst i Ove, og Kjeld, munk i Vitskøl, har vi
med vor samvittighed som vidne rent og ved denne handling tilintetgjort,
ligesom vi til evig tid ophæver alle breve eller procesakter indgået, udfærdiget eller opnået af hvem det end måtte være, på vor og vor kirkes vegne
imod fornævnte Vitskøl kirke, angående krav om gæsteri eller tjenesteydelser under navn af gæsteri hos munkene i den nævnte kirke, som på
noget tidspunkt i fremtiden måtte blive krævet under påberåbelse af kanonisk eller borgerlig ret, sædvane eller nogen overenskomst, idet vi erklærer med dette brev, at hvis der i fremtiden findes breve, som kan yde vor
sag nogen støtte ellE;r noget grundlag for proces, for så vidt angår det
nævnte mellemværende, da skal de være ganske ugyldige. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev sammen med vort kapitels segl
og segl tilhørende de ovennævnte seks gode mænd. Givet i det herrens år
på den dag og det sted, som ovenfor er nævnt.

I det følgende skal det forsøges at give en forklaring på, hvorfor netop
Nørretranders kirke blev valgt som »et passende sted« til at afholde
mødet; men før brevets indhold nærmere gennemgås, vil det nok være
rimeligt at se lidt på forholdene i Danmark på det pågældende tidspunkt.
9

Denne enestående forhal i Hørretranders kirke var rammen om mødet i 1322. På
vestvæggen anes spor efter den tilmurede vestindgang. H . Clausen fot.

Ca. 2Yz år før brevets udstedelse var kong Erik Menved afgået ved
døden set. Bricii dag 1319. Det var den 13. november. Han efterlod sig
Danmark i dyb armod forårsaget af de kostbare krige, han førte mod
Sverige, men ikke mindst af de eventyrlige togter, og de overdådige
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festligheder, han holdt for at vinde indflydelse i Nordtyskland. Store
dele af landet havde han pantsat, dels til danske, men også til udenlandske personer. Hvad Erik Menved derimod ikke efterlod sig var en søn,
som traditionelt kunne vælges til hans efterfølger. Kongevalget blev derfor en kompliceret affære. Ikke alene på grund af den manglende søn,
men også, fordi mange ikke ville stemme på Eriks broder Kristoffer, og
fordi de holstenske grever blandede sig. En tredje årsag var, at kongevalget for første gang i Danmarks historie blev gjort betinget af, at den
valgte skulle underskrive en håndfæstning.
I to måneder var Danmark uden konge. Den 12. januar 1320 underskrev Erik Menveds broder Kristoffer en meget hård og streng håndfæstning, og den 26. i samme måned blev han hyldet på tinget i Viborg som
Danmarks konge med tilnavnet den Anden.
Håndfæstningen gjorde det faktisk umuligt for Kristoffer at bringe
landet på fode. Han måtte således give store indrømmelser til adel og
gejstlighed, love at indfri broderens enorme gæld samt ophæve alle skatter og afgifter, der var pålagt navnlig bønderne siden Valdemar Sejrs død
i 1241. Dertil kom så, at han naturligvis ingen indkomster fik af de store
pantsatte områder. Ikke så sært, at de fortvivlede forhold forstærkedes
med ny pantsættelser, for til sidst at ende med Danmarks totale forlis,
indtil Valdemar Atterdag igen fik landet bragt på fode.
Under sådanne omstændigheder kan det virke overraskende, at bispen
i Viborg og abbeden i Vitskøl kunne finde sammen og få bilagt gamle
stridigheder. Navnlig da tiden også var præget af uro og splid i gejstlige
kredse.
1
Efter dette sidespring skal vi se nærmere på brevets indhold. Det er
tydeligt, at de otte personer, der er nævnt deri, er anført i rangfølge med
bisp Peder øverst på stigen og munken Kjeld på det nederste trin. I det
følgende vil personerne blive anført efter tilhørsforhold.
Den ene part var ledet af hovedpersonen Viborg-bispen Peder. Han
bestred det høje embede fra 1298 til 1323. Om ham vides, at han før
valget til biskop i Viborg var provst i Himmerland. Ærkebisp Jens
Grand nægtede imidlertid at stadfæste hans valg og at bispevie ham,
fordi han var en af Erik Menveds støtter. Derefter drog Peder til Rom.
Her stadfæstede pave Bonifacius VIII udnævnelsen den 20. april 1298,
hvorefter bispevielsen straks blev foretaget af kardinalen af Sabina. 4
Bisp Peders ledsagere og rådgivere ved mødet i Nørretranders kirke
var provst Esbern ved domkirken i Viborg og generalofficial Svend, der i
den stilling bestred hele bispeembedets forvaltning.
Modparten var abbed Bo i cistersienserklosteret i VitskøL Han nævnes
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2.

Biskop Peders segl med den knælende
bisp og Marias bebudelse.

3.
Viborg kapitels segl. Maria tronende
med J esus på skødet og liljescepter i venstre hånd.

4.
Vitskøl klosters segl. Maria tronende
med Jesus stående ved sin side og med en
lilje i højre hånd.
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som abbed i Vitskøl i flere breve i tidsrummet fra 1320 til 1340 og har
således været klosterets abbed i denne periode. Af brevene ses, at han har
forstået at varetage klosterets intereresser på bedste måde.
Abbed Bo var ledsaget til Nørretranders af klosterets næstøverste
prior Jens, som havde den juridiske styrelse af klosteret og dets vidtstrakte besiddelser at tage vare på. Som tredjemand deltog den menige
munk Kjeld.
Desuden var de to præster Niels og Mathias til stede som uvildige
vidner. Niels var provst i Aalborg og Mathias sognepræst i landsbyen
Ove i det sydlige Himmerland, hvor Ovegård tilhørte bispestolen i Viborg.
Striden stod om Viborg-bispens ret til gæsteri og forplejning på VitskøL Sagen var såvidt allerede afgjort på et møde i Viborg den 12. maj
1322, 5 hvoraf ses, at den var optaget på foranledning af abbed Bo, efter at
han kort tid forinden var valgt til abbed i VitskøL
Af brevet fremgår det også, at de to parter er enedes om at mødes >>et
passende sted« for at få striden endelig bilagt ved at ødelægge alle dokumenter, der vedrørte sagen.
Det kan i høj grad forbavse, at de som >>det passende sted« valgte
Nørretranders kirke ca. 3 km øst for Aalborg. Altså langt fra både
Viborg og VitskøL Afstanden mellem de to sidstnævnte er kun 50 km,
medens strækningen fra Viborg til Nørretrandets er ca. 85 km og fra
Vitskøl ca. 65 km.
Det forekommer også besynderligt, at de to parter ikke har kunnet
finde »et passende sted« at mødes mellem Viborg og Vitskøl, så de hver
især kunne nøjes med at tilbagelægge en strækning på ca. 25 km. Da det
ikke blev tilfældet, må det formodes, at de to parter har haft ærinde i
Aalborg i anden anledning, hvilket ikke er usandsynligt; thi her havde
bisp Peder sin gård i Bispensgade, men han kunne også hjemsøge Vor
Frue kloster, hvis prior årlig skulle betale ham 2 mark guld samt >>stande
hannem hæderlig, hellig og vel for med mad, øl og hestefoder, når han
kommer til klosteret<<. 6 Endelig havde han tilsyn med byens og stiftets
kirker.
Vitskøl kloster ejede blandt meget andet gods hele Nørresundby og
Lindholm samt fire gårde i Lundby syd for Aalborg.
De to herrer kunne således hver især have et og andet at se til i Aalborg
og nærmeste omegn. Navnlig i ufredstider, hvor det gjaldt om at holde et
vågent øje med ejendomme og andre besiddelser.
Hvis begge parter var i Aalborg på det pågældende tidspunkt, melder
spørgsmålet sig: Kunne der virkelig ikke findes >>et passende sted<< i
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byen, hvor mødet kunne holdes? Stedet skulle naturligvis være neutralt i
den forstand, at ingen af parterne havde interesser deri. Af byens to
klostre Vor Frue og Gråbrødreklosteret kunne det første i al fald ikke
siges at være neutralt og næppe heller det andet, idet dets guardian
(forstander) Truid ved mødet i Viborg den 12. maj 1322 optrådte som
bisp Peders mand. Om de to kirker i Aalborg Set. Peder og Budolfi kirke
kunne der heller ikke være tale, da de var underlagt Viborg-bispen.
Endelig kunne man tænke sig Aalborghus som mødested, men det var
nok allerede på det tidspunkt pantsat. I hvert fald sad Claus Limbæk i
1330-rne som pantherre på Aalborghus. 7
Herefter er det så, Nørretranders kirke kommer ind i billedet som »et
passende sted<<. Kirken var for det første i den pågældende forbindelse
neutral, fordi den var kongelig ejendom, og for det andet- og nok lige så
vigtigt - havde kirken den store, prægtige forhal, som dengang havde
selvstændig indgang direkte fra vest. Her i dette magtfulde rum kunne de
høje herrer holde deres møde under kirkens beskyttende tag uden at
profanere selve kirkerummet.
Mødet fik som det ses af brevet det bedst tænkelige udfald for Vitskøl
kloster. Så det kan ikke forbavse, at brevet blev indført i Vitskøl-bogen.
I Nørretranders må det store opbud af betydningsfulde prælater rimeligvis med stort, bereden følge - have vakt kolossal opsigt og været
samtaleemne i lang tid, selvom mange af sognets bønder fik alvorligere
ting at tænke på. De havde hidtil enten været selvejere eller kronbønder,
men i de herskende ufredstider kom mange af de sidstnævnte under
herremandsvælde. Et forhold, der først blev ændret af dronning Margrethe I på tinget i Aalborg, den 19. maj 1406, 8 da hun generhvervede en
betydelig del af sognets gårde til kronen. Således alene i Nørretranders
by ikke færre end 16.

Noter
l. Botulfs dag 17. juni. Mødet altså holdt den 16. juni.
2. D .r.B. 2. række 8. bind nr. 424.
3. 29. september.
4. Andreas Nissen. Danske bisperækker side 86.
5. D.r.B. 2. række 8. bind nr. 410.
6. J.P. Stenholm. Aalborg klosterhistorie side 9.
7. A.H . Nielsen. Embeds- og bestillingsmænd i Aalborg side l.
8. Molbech og Petersen. Danske diplomer og breve side 250ff.
9. Seglene er gengivet efter Henry Petersen. Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen.
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Maleren Einar Gjessing og hans
billeder
AfJohs. E. Tang Kristensen
Nævner man ordet >>Kilden«, så ved de allerfleste endnu, at >> Kilden<< var
Aalborgs alt dominerende restaurations- og forlystelsesetablissement fra
1932 og mange år fremefter. Det var her det foregik, og >> Kildens<<
orkester var kendt over det ganske land.
Restaurant Kilden blev opført i 1932 af arkitekt Ejnar Povlsen, efter at
arkitekt Ejnar Packness stråtækte pavillon nedbrændte i 1931.
Når man i begyndelsen af dette århundrede byggede og indrettede
restauranter og hoteller af en vis størrelse, lod man dem ofte kunstnerisk
udsmykke, men man benyttede ikke altid de etablerede og velbjergede
kunstnere. Således forholdt det sig her, da man skulle udsmykke den
nyopførte Restaurant Kilden, at man til opgaven valgte en kunstner, der
kunne gengive virkeligheden usmykket og naturtro - en kunst, som det
brede folk kunne lide, men en kunst dog af kvalitet.

Lærere ved Aalborg Katedralskole, skoleåret 1920-1921. Yderst til højre i billedet: Einar Gjessing. Privatfoto.
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Einar Gjessing: Udsigt over Aalborg fra Skovbakken. Olie på lærred. 210X490.
Parkforvaltningen, Aalborg. Foto: jan Slot-Carlsen, Aalborg Historiske Museum.

I stueetagen i Restaurant Kilden fandtes det store restaurationslokale
med tilstødende store selskabslokaler. På førstesalen, hvortil førte en
stor bred trappe fra hovedindgangen ved Hobrovej, fandtes mange store
selskabslokaler. Alle disse lokaler oppe og nede besluttede man sig til at
udsmykke med naturtro billeder fra Aalborg og Nordjylland.
Til denne udsmykningsopgave havde man i Aalborg en mand, der
havde evner dertil. Det var maleren og tegneren Einar Gjessing, der fra
1919 var adjunkt og tegnelærer ved Aalborg Katedralskole. Han forsynede næsten hele restaurationskomplekset med billeder. Ialt over 30
billeder, hvoraf mange af meget betragtelig størrelse.
Det store restaurationslokale, der strakte sig tværs gennem bygningen
med udsyn i øst til Kildeparken og i vest til Hobrovej, forsynedes på
langsiderne over dørhøjde med forskellige på lærred malede motiver

Einar Gjessing: Pontonbroen mellem Aalborg og Nørresundby. Olie på lærred.
95X270. Stolpedalsskolen, Aalborg. Foto: jan Slot-Carlsen, Aalborg Historiske
Museum.
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Einar Gjessing: Østerå i Aalborg med skibe. Olie på lærred. 150X200. Menighedslokalet ved Vor Frelsers Kirke, Aalborg. Foto: jan Slot-Carlsen, Aalborg
Historiske Museum.

såsom panoramaer over Aalborg, historiske motiver fra Aalborgs historie samt gengivelser af nordjysk natur.
Det blev ikke så overvældende mange år, at malerierne af Einar Gjessing kom til at pryde væggene i den store sal i restauranten. Den anden
Verdenskrig kom og vendte op og ned på alt. Store værdier gik tabt, og
heller ikke Restaurant Kilden gik ram forbi. Restauranten blev to gange
udsat for Schalburgtage. Første gang den 6. maj 1944. Bomber anbragtes
på begge sider af Kilden, og store mængder af glasskår blev spredt vidt
omkring, da bomberne eksploderede ved midnatstid. De fleste af Einar
Gjessings malerier blev ødelagt eller beskadiget. De malerier, der reddedes ud af ødelæggelserne, blev restaurerede og senere anbragt forskellige
steder.
Hvorledes Gjessings billeder oprindeligt var placerede i det store re17

Einar Gjessing: Mølledammen ved Gammel Mølle, Aalborg. Olie på lærred.
150X150. Menighedslokalet ved Vor Frelsers Kirke, Aalborg. Foto : Jan SlotCarlsen, Aalborg Historiske Museum.

staurationslokale og en nøjere angivelse af de enkelte maleriers motiver
har det ikke været muligt at bringe til veje. Samtaler med flere af den
ældre generation om emnet har kun bragt små enkeltheder for dagen.
Nogle få panoramabilleder blev efter endt restaurering sendt til
Aalborg skolevæsens kostskole i Gravenshoved i Sønderjylland til ophængning der, men det viste sig, at billederne var for store tillokalerne
på kostskolen, og de måtte således returneres, for at man kunne finde
andre muligheder for en placering af samlingen.
I foråret 1993 lykkedes det på Stolpedalsskolen i Hasseris at finde
mulighed for en rimelig ophængning af de 7 store malerier, som jo er
meget pladskrævende. Man har undret sig over, hvordan det har været
muligt for ham at arbejde med de store lærreder, men den side af sagen
løste Gjessing på den måde, at han, da han som en dygtig og initiativrig
18

Einar Gjessing: Kildehusene i Kronprins Frederiks Kilde, Aalborg. Olie på lærred.
102X175. Parkforvaltningen, Aalborg. Foto: Jan Slot-Carlsen, Aalborg Historiske Museum.

tegnelærer i 1919 blev ansat ved Aalborg Katedralskole skulle have et
sted at bo og tillige i forbindelse med sin virksomhed som maler nødvendigvis kulle have et atelier af en vis størrelse, i Svenstrup købte en gammel bindingsværksgård, som han senere gav navnet Gjessinggård. I gårdens store lade indrettede han sit atelier, og her var rigelig plads til endog
meget store lærreder.
Når Einar Gjessing drages frem her, er det fordi han løste mange
opgaver i Nordjylland og fordi han sammen med en hel gruppe af malere
på den tid på en redelig, jævn og fordringsløs måde forstod at gengive
det, brede lag i befolkningen i samtiden syntes om og forstod.
Einar Gjessing blev født den 30. august 1876 i København som søn af
grosserer Ernst William Gjessing og Augusta Marguerite Hertz. Han
blev den 2. juli 1901 i Lynge ved Sorø gift med Ane Dorthea Jørgine
Hansen, født 10. august 1882 i Nyrop Skov ved Sorø, datter af skovfoged Hans Hansen og Ane Marie Hansen.
I Einar Gjessing og Ane Dorthea J. Hansens ægteskab var der tre
børn: en datter og to sønner.
Gjessing blev på Vermehrens Tegneskole forberedt til Akademiet,
hvor han blev optaget i maj 1893 og var elev der i tre semestre til august
1895. Han fik Statens stipendier i årene 1914-1918. Han foretog rejser
således: i 1902 til Paris og i årene 1914-1918 til Norge og Sverige.
Gjessing deltog på udstillinger således: Kleis Maetsudstillingen 1905,
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Einar Gjessing: Motiv fra Sebbersund. Olie på lærred. 215 X340 . Stolpedalsskolen, Aalborg. Foto: jan Slot-Carlsen, Aalborg Historiske Museum.

Høstudstillingen 1906, 18. novemberudstillingen 1921, 1923-24, 192627, 1930 og 1932. Nordjysk kunstudstilling 1933. Desuden separate
udstillinger 1912 (sammen med Christian Ishøy), 1918, 1921 og 1929
samt i Aalborg Kunstforening 1919. Endelig udstillinger i Norge.
Einar Gjessing var tegnelærer ved Th. Langs Gymnasium i Silkeborg i
perioden 1908-1915, i 1915-1919 ved Statens Tegnekursus, i 1914-1918
kursusleder i Norge og fra 1919 adjunkt ved Aalborg Katedralskole.
Einar Gjessing gjorde sig især bekendt ved sine tegnepædagogiske
bøger, artikler og foredrag, hvor han slog tillyd for visse reformer inden
for tegneundervisningen i skolen. Hans mest kendte bog er Typetegning
1-11, udgivet i 1914, hvorefter man kunne lære at tegne gennem indøvelse
af forskellige typer.
Af Gjessing kendes ud over udsmykningen af Kilden en række landskaber og portrætter på et jævnt naturalistisk grundlag og uden nogen
stærkt udtalt personlighed. Han har desuden virket som restaurator ved
kirker og herregårde.
Einar Gjessing er repræsenteret i Nordjyllands Kunstmuseum ved et
maleri med motiv fra Hareskoven. Museet har anskaffet billedet i 1919.
Til samlingen af billeder af Aalborgbisper i Budolfi Kirke i Aalborg har
Gjessing bidraget med et maleri af biskop Ludwigs. Einar Gjessing døde
den 21. februar 1933 i en undervisningstime på Aalborg Katedralskole.
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Einar Gjessing: Motiv fra Poulstrup Sø. Olie på læred. 230X320. Stolpedalsskolen, Aalborg. Foto: jan Slot-Carlsen, Aalborg Historiske Museum.

Han boede på en gård i Svenstrup og er begravet på Svenstrup Kirkegård.

Fortegnelse over Einar Gjessings malerier fra restaurant
»Kilden« i Aalborg (som man indtil nu har kendskab til):
Parkforvaltningen, Aalborg:
Aalborg set fra Skovbakken (en bevaret del af panorama billederne fra
restaurantens store sal). Olie på lærred. 2.10X4.90.
Kildehusene i Kronprins Frederiks Kilde. Olie p~ lærred. 1.02 x 1.75.
Tordenvejr over Vendsyssel. Malet på træplade. 1.75X2.45.
Robåd ved å og et lille hus. Muligvis motiv fra Vorså. Olie på lærred.
2.10X3.60.
Stolpedalskolen, Aalborg:
Blomsterbillede. Store roser i mørkerøde og rosengule farver. Hang over
trappen til l. sal. Olie på lærred. 2.15X2.15.
Landskabsbillede. Muligvis motiv fra Vendsyssel. Tre køer græsser på et
bakket terræn. Klitter anes i baggrunden. Olie på lærred.
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Landskabsbillede. Forgrunden er formentlig hede, i baggrunden eng og
skov. Sandsynligvis fra Povlstrup. Olie på lærred. 2.30X3.20.
Landskabsbillede. Motiv fra Svenstrup. Et meget mørkt og forblæst
landskab, bakket og lyngklædt terræn. To grupper hældende træer. Bag
den ene gruppe ses et lille husmandssted. Olie på lærred. 1.75X2.45.
Landskabsbillede. Motiv fra Løkken. På klitten ses et gammelt fiskerhus. På stranden står badehuse og optrukne fiskerbåde. Det er solnedgang. Aftensolen giver himlen og skyformationerne en rødlig og brandgul farve. Olie på lærred. 1.75X2.80.
Landskabsbillede. Motiv fra Sebbersund. Opstillede åleruser i vandkanten, et fiskerhus eller husmandssted. Olie på lærred. 2.15X3.40.
Pontonbroen mellem Aalborg og Nørresundby. Olie på lærred.
0.95X2.70.
Menighedslokalet ved >Nor Frelsers Kirke« i Aalborg:
Østerå med skibe. Olie på lærred. 1.5X2.00.
Mølledammen ved Gammel Mølle. Olie på lærred. 1.5X1.5. Ukendt
eJer.
jens Bangs Stenhus. Olie på lærred. 1.28 X 1.55. Har været på auktion.
Ellen Marsvinshus. Olie på lærred. 1.50 X 1.57. Har været på auktion.
Malerier af Einar Gjessing der ikke har tilknytning til restaurant
»Kilden<<.
Nordjyllands Kunstmuseum:
Efterår. Motiv fra Hareskovegnen. Olie på lærred. 1.00X0.93.
Købt 1919. Sign. E. Gjessing. lnv. nr. 65.
Budolfi Kirke, Aalborg:
Portræt af biskop Chr. Ludwigs. Olie på lærred.
Vorså kro:
Samer med telt og bål. Hotel »Klitrosen<<.
Samer med telt og bål. Maleriet findes nu hos familie i Fjerritslev.
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Begravelse - på afbetaling
af Hans Gjedsted
I sidste halvdel af 1600-årene boede der i Pandrup en dame ved navn
Anna Munk. Hun blev ikke uden grund tituleret »Ærlige og Vebyrdige
Matrone«. Hvem var hun, og hvorfor var hun havnet på en selvejergård i
landsbyen Pandrup, vest for Farsø?
Pandrup var på daværende tidspunkt sognets største ejerlav med sine 12
gårde og et samlet dyrket areal på 396 tdrl. I Farsø var der også 12 gårde,
men det dyrkede areal var kun 321 tdl. og det samlede hartkorn sat til34
tdr. hartkorn.
Fru Anna Munk var både adelig gift og adelig af fødsel. Hun var datter
af Jens Munk og Else Poulsdatter Fredbjerg og født på gården Bandsholm i Haubro sogn. Jens Munk havde i 1580 tilbyttet sig Bandsholm og
3 gårde i Haubro fra Jacob Seefeld, som var en slægtning til Jens Munks
første hustru: Kirsten Lauridsdatter Seefeld.
I 1629- mens Anna Munk stadig var en nydelig adelsjomfru, solgte
hendes far gården Bandsholm til Søren Munk og pantsatte det halve af
Haubrogård til Søren Munks broder: Niels Munk, der da skrev sig til
Mølgård, vest for Haubro. Jens Munk, der på dette tidspunkt var mindst
75 år, havde antagelig økonomiske problemer med at klare driften på
sine gamle dage. Han døde ca. 1636.
I 1630 indgav han en del klager over de 2 brødre Søren og Niels Munk.
Klagerne berørte hverken gods eller guld, men gik i al enkelthed ud på,
at Niels Munk havde forført Jens Munks datter: Anna Munk. Men 21.
juli samme år blev Niels Munk tilgivet, at han havde »Beligget« Anna
Munk, imod at han giftede sig med hende. Det antages, at de blev gift
allerede 1630. I dette ægteskab var der børnene: Kirsten, Else og Laurids
Munk.
Dette ægteskab varede i godt 20 år. Niels Munk døde 10. december
1652 og blev begravet 31. dec. i Haubro kirke.
Da Anna var blevet enke, boede hun de første 5-6 år på Haubrogård og
derefter en periode på hendes fødehjem: Bandsholm, hvorefter hun flyttede til Pandrup. Selvejergården i Pandrup forpagtede hun i sine sidste
leveår til sønnesønnen Bagge Munk.
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Haubro-Farsøområdet. Udsnit
1858-59. 2. udgave.

af ].H.

Mansa: Kort over Nørrejylland. Plan 3.

Der var mange adelige slægter, som bar navnet Munk, der kan nok
påvises mindst en halv snes stykker, som førte hver sit våbensegL Men at
være adelig var ikke ensbetydende med, at man samtidig var rig. Anna
Munk havde vel til det daglige brød, men en uforudset udgift som mandens begravelse var der ikke afsat penge til i første omgang. Gislum
Herreds tingbøger afslører nemlig, at selv efter 27 år var der stadig en
restgæld på Niels Munks begravelse.
Da Niels Munk døde 10. dec. 1652, skulle han i hvert fald have en
standsmæssig begravelse. Broderen Søren Munk rejste 13. dec. til
Aalborg, hvor han i Anna Munks navn foretog en del indkøb hos kræmmeren Harding Peitersen. Det var et af de steder, hvor Anna Munk
plejede at handle og allerede havde en del gæld. Af Harding Peitersens
regnskabsbog fremgår det nemlig, at hun 2. dec. havde fået 33 stk. hele
Pasglas og 17 stk. halve Pasglas. Søren Munks indkøb omfattede 3 pund
harpiks og 3 pund beg (antagelig til at lave fakler af), desuden købte han
23 alen sort silkebånd.
Det var slet ikke nok til en anstændig begravelse, derfor gik der igen
bud til Aalborg 17. dec., hvor følgende blev indkøbt- på kredit. 32 alen
sort silkesnor, 4 alen sort hørfloer, 3 bøger papir, 2 brev knappenåle, 14
lak ... , 250 krombsøm, 14 kringelhegler, 2 dusin tobakspiber, 2 pund
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Islandske fisk (antagelig klipfisk), 24 alen fineste Closterlærred, 1
voks ... , 4 alen hørlinned, l pund tobak, 30 alen sort hørfloer, 44 alen
sort fri ... (foer), 16lod sort sysilke, 26 lod dito, 2løbe svesker, 7,5 pund
4-lod svesker, 2 halve ammer fransk vin (1 amme = 160 potter), 2 halve
ammer anden fransk vin.
Og den 20. dec. hentede man så for en sikkerheds skyld 2 halve ammer
vin mere og 4 økser. Anna Munk blev så præsenteret for en regning på
138 Dl. og 3 mk. Heraf kunne hun kun betale 87 Dl. og skrev under på,
at hun snarest skulle udrede resten.
Ovennævnte indkøb giver tankerne frit løb til at sammensætte en begravelsesmenu. Da begravelsen foregik i juletiden, havde Anna Munk vel en
del traditionel julemad at servere for gæsterne, det være sig sul, ænder,
gæs osv. Noget tyder på, at man desuden skulle konsumere en del klipfisk og måske sveskegrød til dessert. Derefter havde man så 480 potter
fransk vin til at slukke den værste tørst med. Hvis noget af den dejlige
franske vin var leveret i form af cognak, faldt det jo godt i tråd med
tobakken og de 2 dusin kridtpiber, som Anna Munk også havde været så
forudseende at anskaffe til samme fest. Alt i alt var der ikke sparet på
noget ved Niels Munks begravelse.
I 1658, altså 6 år efter begravelsen, fik Anna Munk igen en rykker for
restgælden hos kræmmeren Harding Peitersen i Aalborg. Den 15. nov.
samme år havde hun skrevet under på, at hun gerne ville afdrage noget af
gælden med nogle tønder byg. Desværre havde avlingen ikke været god,
så hun måtte igen bede om lidt henstand. I denne forbindelse nævnes det
dog, at hun den 7. jan. 1654 havde afdraget med 37 Dl. I kvitteringen
bemærkes det, at de var overbragt af Jacob Mortensen, som alligevel
havde ærinde i Aalborg.
Nok kunne man give kredit, men ikke i det uendelige. I 1676 var
Harding Peitersen forlængst død, men hans enke Margrethe sagsøgte
Fru Anna Munk på Gislum Herredsting 9. dec. Hun var repræsenteret af
sønnen Peiter Hardingsen, og da Anna Munk ikke selv ønskede at give
møde på tinge, havde hun sendt sønnen Laurids Munk, Haubrogård.
Han syntes, at moderen burde frikendes, men da dommeren fik forelagt
Harding Peitersens regnskabsbog, hvori Anna Munks egen underskrift
var at finde flere gange, kunne han ikke følge ham i hans ønske. Dommen kom til at lyde på, at Anna Munk inden 15 dage skulle betale de
resterende godt 13 Dl for at undgå udpantning i hendes midler, iht. Kgl.
forordning.
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Så skulle man tro, at denne sag var ude af verden. Men 1679 henholdsvis
26. juli og 6. sept. genoptages sagen. Nu forel å der en sigtelse mod
herredsfogden Anders Sørensen Riis, Vognsild, hvori han blev beskyldt
for at have begået procedurefejl i 1676. Amtmanden mente, at herredsfogden havde behandlet sagen, som om gælden var på >>Stemplet papir<<
altså som en obligationsgæld. Men herredsfogden ville ikke vedgå, at han
havde begået nogen fejl. Anna Munk havde jo selv flere gange bekræftet i
Hardings regnskabsbog, at hun var ham det nævnte beløb skyldig. Så
findes der ikke mere om restgælden i Niels Munks begravelsesfest-men
nu havde han også ligget begravet i Haubro kirke i 27 år.
På andre punkter knirkede det også lidt. I 1678 blev Anna Munk af
kirkeejeren, godset Bonderup (det nuværende Lerkenfeld) anklaget for
manglende indbetaling af kirketiende for de førløbne 4 år. Men hun var
ikke den eneste. Godsejeren på Hvanstrup, Christen Mikkelsen (bondesøn fra Bislev annexgård), var i restance for 6 år. Om Anna Munk har
betalt vides ikke, men 1685 nævnes hun igen som værende i restance med
betaling af sin kirketiende af avlingen på hendes selvejergård i Pandrup.
Hvornår Anna Munk døde, eller hvor hun ligger begravet, oplyser de
foreliggende kilder ikke noget om. Hun overlevede sine 3 børn. Datteren Else, som havde været gift i 10 år med Ricard Munk til Hassinggård,
døde på Bandholm i 1663. Kirsten levede ved faderens skifte 1655 og
nævnes ikke senere. Sønnen Laurids Munk pantsatte fødehjemmet i
Haubro i 1663. Han døde i Tandrup 1677 og blev begravet i Haubro
kirke.

Kilder:
Matr. 1688
Gislum Herreds tingbøger
Adelsårbøgerne
Trap Danmark
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Handelspladsen fra germansk
jernalder og vikingetid ved
Sebbersund
af Peter Birkedahl og Erik Johansen
Indledning
Siden 1990 har Aalborg historiske Museum hvert år gennemført større
udgravninger på en meget stor og spændende handelsplads fra germansk
jernalder og vikingetid ved Sebbersund.
Udgravningerne er langt fra afsluttede, men vi kan allerede nu se, at
handelspladsen har haft forbindelser til Norge og England, og dermed er
det en plads af regional betydning, vi står over for. Endvidere har udgravningerne gjort det klart, at der til handelspladsen var knyttet forskellige håndværk, der producerede og solgte på stedet.
Som noget helt enestående er der sydligst på handelspladsen undersøgt
store dele af en indhegnet kristen kirkegård med spor af stavkirker.
Kirkegården med tilhørende kirker dateres til handelspladsens slutfase i
sen vikingetid og tidligste middelalder; handelspladsen derimod fungerer
for alvor i perioden fra 700 til 1100 e.Kr. Enkelte genstande viser, at der
har været en vis begrænset aktivitet på stedet før 700 e.Kr. Lige så klart
dokumenterer talrige fund, at handelspladsen havde sin store blomstringstid fra omkring år 1000 og ca. 100 år frem. En så stor og internationalt orienteret handelsplads med kirke og kirkegård hører givetvis
hjemme i toppen af det datidige magthierarki.

Topografi
Den østlige Limfjord, fra Hals til Aggersund, er med undtagelse af Gjøl
og Nibe Bredninger et snævert farvand, hvor sejlrenden på begge sider er
omgivet af meget lavvandede partier. Disse lavvandede dele glider de
fleste steder næsten umærkeligt over i oprindeligt meget fugtige engområder, og først et stykke fra kysten hæver det faste morænelandskab sig.
Midtvejs mellem Aalborg og Aggersund med overgangsmuligheder til
Vendsyssel og Han herred og med store bebyggelser og anlæg fra germansk jernalder og vikingetid skyder Halkær Bredning sig sydpå. Midt i
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1. Opmåling af den nordlige del af Set. Nikolaj Bjerg og området nord og øst for
Bjerget. 1: grubehusområde. 2: håndværks- og handelspladsområde. 3: kirkegård. (Opmåling og tegning: jan Slot-Carlsen).
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indsejlingen til Bredningen ligger Set. Nikolaj Bjerg som en markant
landkending. Nord og øst for Bjergets fod findes et sandet plateau, helt
omgivet af hævet fjordbund. På dette plateau placeredes handels- og
håndværkspladsen, omgivet og beskyttet af vand og fugtige engområder.
Beliggenheden adskiller sig klart fra alle kendte agerbrugslandsbyer fra
germansk jernalder og vikingetid i den østlige Limfjord, som alle er
placeret på toppen af morænebakkerne et stykke fra fjorden. Man kan
næppe forestille sig en mere velvalgt placering for en bebyggelse, hvis
erhverv var knyttet til handel, håndværk og fiskeri.
Limfjorden har spillet en ganske stor rolle for den lokale transport og i
vikingetiden også for forbindelserne til England og Norge. Disse forhold
ændres imidlertid drastisk i tidlig middelalder, hvor den vestlige og
nordlige sejlmulighed sander til så kun den østlige indsejling ved Hals
var passabel. Herved omdannes Limfjorden fra et vitalt gennemsejlingsfarvand til en lukket fjord, og det har givetvis spillet en afgørende rolle
for Sebbersund-handelspladsens skæbne.

Handelspladsens struktur
Lige siden de første metalgenstande fra Sebbersund i 1987 blev indleveret
til Aalborg historiske Museum har det stået klart, at vi her stod over for
noget stort og meget interessant fra germansk jernalder og vikingetid.
Dette blev til fulde bekræftet, da udgravningerne indledtes i 1990. De
foreløbige udgravningsresultater og den lange serie af luftfotografier, der
er taget gennem årene, har givet os et indblik i handelspladsens overordnede struktur.
Nord for Set. Nikolaj Bjerg, på det brede sandede plateau, kan på
luftfotografier tælles omkring 150 aftegninger af såkaldte grubehuse. Det
er små arbejdshytter, hvor gulvfladen er gravet 1/2 til1 meter ned under
jordoverfladen. Over gruben har stået et sadeltag. Endvidere kan vi på
luftfotografierne se aftegningerne af to langhuse med buede langvægge.
Det ene hus måler ca. 50 meter i længden, hvilket er tæt på rekorden for
sådanne bygninger. Kun fire grubehuse i den allersydligste del af grubehusområdet er endnu undersøgt. De indeholdt væve- og tenvægte, der
peger på, at de har været brugt som vævehytter. Som vanligt er »hushullerne« anvendt som affaldsgruber efter at husene er opgivet, så i fylden lå
ituslåede lerkar, der kan dateres til sen germansk jernalder og vikingetid.
Syd for grubehusområdet er undersøgt dele af handels- og hånd værksområdet. Her findes ingen grubehuse, men talrige stolpehuller uden
noget system. Langs størstedelen af de mange smykker og øvrige metal-

29

2. Luftfoto fra syd af en del af grubehusområdet nord for Set. Nikolaj Bjerg.

(Foto: jens N. Nielsen).

genstande fra pladsen er fundet på dette begrænsede område. Endvidere
er det også her, at sporene og affaldet efter jernsmedning, bronzestøbning samt guld- og sølvarbejde er fundet. Det drejer sig om i hundredevis af esseslagger og esseplader samt glødeskaller og jernfragmenter, der
lå i et tykt affaldslag fra de nærliggende værksteder. De kommende års
udgravninger skulle gerne resultere i, at håndværkernes værksteder ved
foden af Set. Nikolaj Bjerg bliver undersøgt. De ligger tilsyneladende
velbeskyttede og urørte, så vi stiller store forventninger til de oplysninger, en udgravning her kan frembringe.
Handels- og håndværksområdet var frem til omkring år 1000 den
sydligste del af handelspladsen, men omkring dette tidspunkt opføres en
trækirke med omliggende kirkegård syd for håndværksområdet. Hvornår kirkegården og trækirken nøjagtigt er taget i brug, er stadig lidt
usikkert, men at vi står overfor noget af det tidligste kristne i den østlige
Limfjord, er vi ret sikre på. Kirkegården og trækirken er nedlagt samtidig med handelspladsen i begyndelsen af 11 OO-årene og har siden da
ligget urørt hen. Hermed har vi en i Danmark unik mulighed for at
undersøge en uforstyrret kristen kirkegård med trækirke fra vikingeti30
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3. En del af de mange urnespænder fra Sebbersund. Spændet i midten til højre er
af sølv; resten af bronze. (Foto: Jan Slot-Carlsen).

den. Med vor nuværende viden udgøres handelspladsen ved Sebbersund
af de tre elementer- l. grubehusområde med langhuse, 2. handels- og
håndværksområdet og 3. kirke med kirkegård. De kommende års udgravninger kan forhåbentlig give os et nærmere indblik i øvrige aspekter
af handelspladsen, herunder blandt andet hvor de døde blev begravet,
før kristendommen blev indført.

Genstandsmaterialet
Fra udgravningerne ved Sebbersund har vi et meget stort oldsagsmateriale, og det første man bemærker, er det store antal velbevarede metalgenstande. Bortset fra nogle få bronzestykker fra bronzealderen, hører resten af materialet hjemme i germansk jernalder, vikingetid og tidligste
middelalder. Det vil her føre alt for vidt at gå i detaljer, men enkelte
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4. Model
Carlsen).

af bly

til fremstilling af støbeforme til umespænder. (Foto: Jan Slot-

grupper skal dog nævnes. En meget iøjnefaldende gruppe af smykker er
de såkaldte urnesspænder. Navnet har de fået fra de imponerende træskærerarbejder på den norske stavkirke Urnes, der er udført i den sene
vikingetids karakteristiske dyreornamentik Urnesspænderne fra handelspladsen ved Sebbersund er støbt i bronze og sølv, og en del af
spænderne er fremstillet på handelspladsen. Vi har oven i købet en blymodel, som har været brugt til at lave støbeforme over. En anden interessant smykketype er nogle små cirkulære spænder med emaljeindlægning på forsiden. Der findes to gennemgående mønstre, nemlig en stjerne og et kors. Disse små emaljespænder kendes fra England, Sverige og
Danmark og stykkerne fra Sebbersund-pladsen er utvivlsomt importeret
fra England ligesom en lang serie af bronzebæltespænder, hvis ornamenterede bøjle løber ud i en spids. Spidsernes udformning varierer fra et
dyrehoved til en korsformet figur, og bøjlerne er smykket med dyrefigurer og skravering.
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5. Cirkulære spænder med emaljeindlægning på forsiden. Stykket forneden til
højre har mistet emaljeindlægningen og er en bagplade af bronze. (Foto: jan SlotCarlsen).

På handelspladsen er også foregået den form for handel, hvor afvejet
ædelmetal bruges som betalingsmiddel. Det ses klart af de mange vægtlodder, fragmenter af små balancevægte og et afklippet stykke sølvarmring, . der er fundet på handels- og håndværksområdet.
De varer, som fortrinsvis importeres og handles på pladsen er tunge
dagligvarer som klæberstenskar, hvæssesten og drejekværne fra Norge,
men disse er paradoksalt nok dårligst repræsenteret i fundmaterialet.
Sådanne almindelige brugsvarer kan heller ikke forventes i større stil på
selve handelspladsen, men skal findes hos aftagerne, d.v.s. i agerbrugslandsbyerne på de høje morænebakker i nogen afstand fra fjorden.
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7. Fragment af sølvarmring, balancevægt og to vægtlodder. (Foto: Jan Slot-Carlsen).

6. Ornamenterede bæltespænder af bronze. (Foto: jan
Slot-Carlsen).

34

::;;
::J

w

(j)

::J

::;;

J

l

s
~1
!l
w

~

""

U)

:J:

Cl

}

0::

i

!
•
~

d
""' .a IH i

o

~ ~

~

l
8. Plan over den udgravede del af kirkegården. Sporene efter trækirkernes jordgravede stolper er med kraftig streg, bådgravene er skraverede. (Tegning: Jan
Slot-Carlsen).
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Håndværksaktiviteterne derimod efterlader sig klare spor i form af affaldsprodukter og halvfærdige varer. De halvfærdige og fejlstøbte smykker findes i materialet fra Sebbersund-pladsen og hundredevis af esseslagger og esseplader vidner om en intens jernsmedning og bronzestøbning. Der er næppe tvivl om, at basis for den meget omfangsrige jernsmedning er importeret norsk råjern, der formentlig allerede omkring
700 e.Kr. afløser den hjemligt forarbejdede myremalm.
Udover metalsagerne og resterne fra metalhåndværket er der naturligvis fundet mængder af lerkarskår. De tilhører typer af lerkar, der i
Nordjylland er almindelige fra engang i 700-årene og vikingetiden ud.

Trækirken og kirkegården.
Sydligst på handelspladsen lå fra engang i vikingetiden trækirken midt på
kirkegården. Kirken - eller kirkerne, for mindst to har efterfulgt hinanden - var opført med et rektangulært skib og et smallere kor mod øst og
havde en samlet længde på 13 meter og en bredde på mellem 4 og 6
meter.
Kirken var konstrueret med jordgravede stolper i væglinien og mellem
stolperne har der siddet en fodrem (en vandret bjælke), som har båret de
opretstående stave i væggen.
Omkring kirken lå kirkegården, der havde en udstrækning på ca. 40 x
40 meter. Kirkegården var markeret i terrænet, idet der er konstateret en
lav grøft både mod nord og syd. Denne grøft har muligvis ligget som en
skelforsegling under kirkegårdsdiget. Vore dages matrikelskel er forøvrigt det samme som vikingetidens. Kirkegården rummer skønsmæssigt
mellem 800 og 1000 jordfæstegrave, hvoraf omkring halvdelen indtil nu
er udgravet. De døde er alle begravet i øst-vest orienterede grave med
hovedet i vest, og stort set alle har haft en >>pude« af græstørv under
nakken. Denne pude bevirker, at hovedet har stået næsten lodret, så den
døde kunne »Se« mod øst, hvorfra opstandelsen skal komme. Da det er
kristne grave, fik de døde hverken gravgaver eller personlige ejendele
med. Gravene er derfor vanskelige at datere, men ud fra armenes stilling
-strakt ned langs siden- kan det dog siges, at alle er anlagt før år 1100.
Udgravningerne har afsløret, at kirkegården fra begyndelsen har været
kønsopdelt, således at kvinderne begravedes nord for kirken, mændene
syd for.
Mellem en trediedel og en fjerdedel af de døde har været gravlagt i
trækister. Kisterne ser ud til at være lavet af materiale, man havde ved
hånden eller let kunne skaffe. Mange kister er lavet af skibstømmer, der i
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9. Bådgrav under udgravning. Stævnen vender mod øst og i agterstavnen ses
hovedpuden af græstørv med spor af den dødes hoved. (Foto: Peter Birkedahl).

dag røber sig ved skibsnagler i gravene. Stævnen af mindre både kunne
anvendes som kiste og det samme gælder eger (udhulede stammebåde).
Bådgravene må ikke sammenlignes med de bådgrave, vi kender fra den
forhistoriske tid. Sebbersunds bådgrave må opfattes som regulære kister
- en beholder til den døde. Derfor har det været en nærliggende mulighed at bruge en udtjent båd til kiste; den havde en passende bredde og
kunne afkortes til rigtig længde. En 3,80 m lang båd rummede til gengæld resterne af ikke mindre end tre unge mænd. Bevaringsforholdene
giver os desværre ikke mulighed for at afgøre deres skæbne, men det er
37

10. Barnegrav i kiste
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af et slagtertrug.

(Foto: Peter Birkedahl).

11 . Stenkisten syd for kirken under udgravning. I vestenden ses en stor kridt blok,
med niche til den dødes hoved. Dækstenene og bærestenene i den nordlige langside er fjernet. (Foto: Erik Johansen).

vel en nærliggende tanke, at de er omkommet på fjorden- måske endda i
den båd, de er begravet i.
Som barnekister anvendtes såvel dejtrug som slagtertrug. Alle disse
grave med forskellige kisteformer ser ud til at høre hjemme i den tidligste
del af kirkegården. Man får næsten den fornemmelse, at man skulle så
ydmygt som muligt fra denne verden - der måtte ikke ofres noget på
begravelsen.
En enkelt grav skiller sig ud fra dette mønster ved at være stenbygget.
Sider og låg var lavet af fint kløvede granitsten, mens der i gravens
vestende var placeret en stor kridtblok med en udhugget niche til hovedet. Til at tætne stenkisten var anvendt mørtel. I stenkisten lå et meget
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velbevaret skelet af en gammel mand, der næppe har været over 150 cm
høj. Hovedet var oprindeligt placeret på en pude af organisk materiale måske en rød silkepude ! Med en placering ud for kirkens sydside og en
stenkiste med niche til hovedet er det givetvis en højtstående gejstlig med
tilknytning til kirken, der her er begravet.
Det er endnu for tidligt at sige noget konkret om de mennesker, der
levede i Sebbersund i vikingetiden, men en ting - den store børnedødelighed- er allerede nu tydelig. I den forhistoriske tid (tiden op til og med
vikingetid) har man altid regnet med, at der var en stor børnedødelighed.
Med kirkegården, hvor alle samfundets døde uden undtagelse blev begravet, er det nu muligt at sætte tal og procenter på.
Trækirken afløses af en ca. 20 meter lang romansk stenkirke med skib og
kor på nordspidsen af Set. Nikolaj Bjerg. Denne stenkirke kender vi ikke
ret meget til, hverken hvornår den er bygget, eller hvornår den er revet ned,
og om der hører en kirkegård til. Stenkirken var viet til Sankt Nikolaj,
helgen for købmænd, søfart og fiskeri . Det passer ganske udmærket med
vikingebebyggelsen, hvor netop handel og søeransport ses tydeligt i materialet, og hvor fiskeriet formentlig også har spillet en stor rolle, omend vi i
det arkæologiske materiale endnu ikke kan dokumentere fiskeriet. De små
både fra begravelserne på kirkegården var under alle omstændigheder
velegnede som fiskerbåde på Nibe og Halkær Bredninger.

Handelspladsens betydning
Stykkes alle oplysningerne fra udgravningerne sammen, må Sebbersundhandelspladsen bedømmes som en stor, regional handels- og håndværkerplads med forbindelser til England og Norge samt en velvalgt topografisk placering m.h.t. videreformidling af varer til store landområder
omkring den østlige Limfjord.
Pladsens infrastruktur er tilsyneladende fastlagt kort efter 700 e.Kr. og
kun anlæggelsen af den kristne kirkegård omkring år 1000 formår at
ændre på den engang fastlagte struktur på det ret begrænsede område
nord og øst for Nikolaj Bjerg.
En handelsplads af Sebbersunds størrelse og funktion, med de omtalte
kontakter mod vest og nord samt en meget tidlig kristen manifestation
som trækirke og kirkegård, har ikke eksisteret uafhængig af de politisk/
økonomiske strukturer i det østlige Limfjordsområde. Med de økonomiske interesser, der var knyttet til vareudveksling i det omfang, der var
tale om i vikingetiden, må Sebbersund ses i sammenhæng med et større
område.
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Ved overgangsstedet ved Aalborg fandtes et veletableret, stabilt bebyggelsessystem med centrallandsbyer og agerbrugslandsbyer, der indicerer en stabil politisk/økonomisk struktur, og ved Aggersund fandtes
en stor landsby med udbredte kontakter og senere anlagdes landets største ringborg netop her. Begge steder slår kongemagten mønter i sen
vikingetid og demonstrerer herved sin interesse i netop disse to områder.
Om det var den politiske magtfaktor ved Aalborg eller ved Aggersund,
der styrede Sebbersunds aktiviteter eller om hele det østlige Limfjordsområde skal opfattes som en stor politisk/økonomisk enhed gennem
germansk jernalder og en del af vikingetiden, ved vi ikke endnu, men
umiddelbart forekommer den sidste mulighed mest tiltalende. Hvorom
alting er, giver udgravningerne af handelspladsen med kirke og kirkegård
ved Sebbersund os gode muligheder for fremover at diskutere så abstrakte emner som politiske og økonomiske magtstrukturer i Danmarks sene
jernalder. Den nyeste forskning om kristendommens indførelse i Danmark peger netop på, at den tidligste kristendom introduceres og beskyttes af kongemagten og stormændene i byer og på stormandsgårde og
altså også på en stor regiond handelsplads som ved Sebbersund.

Handelspladsen opgives
På handelspladsen ved Sebbersund findes de fleste af de komponenter,
der andre steder i løbet af vikingetiden udviklede sig til egentlige byer vareudveksling, håndværk, velvalgt topografisk beliggenhed og tidlige
kristne manifestationer. På trods heraf opgives både handelspladsen og
den kristne kirkegård med trækirkeforholdsvis hurtigt efter 1100. Dette
sker imidlertid også for andre vikingetidige handelspladser i Sydskandinavien, og det forklares ud fra den relativt ustabile situation i sen vikingetid, hvor nogle handelspladser endnu ikke havde fået den helt rigtige
placering topografisk, handelsmæssigt og politisk.
En anden ting, man må tage i betragtning er, at i begyndelsen af 11 OOårene sander fjordens vestlige og nordlige sejlmulighed til, så de vigtige
handelsveje til England og Norge afskæres. Eneste indsejling var nu den
østlige ved Hals - Limfjorden var ændret fra et vitalt gennemsejlingsfarvand til en fjord- og fra slutningen af 900-årene lå lidt inden for indsejlingen kongens by Aalborg.
At handelspladsen ved Sebbersund opgives, betyder naturligvis ikke,
at de funktioner, som pladsen havde i perioden ca. 700 til ca. 1100, ikke
mere var aktuelle i den østlige Limfjord. Det må derimod betyde, at
funktionerne i overgangsperioden fra vikingetid til tidlig middelalder
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blev forlagt til en anden lokalitet ved fjorden. Et samspil af menneskeskabte og naturbetingede ændringer gør handelspladsen overflødig og
den forlades.
Arkæologiske oplysninger om den tidlige bydanneise i Danmark findes normalt 3-4 meter under nuværende gadeniveau i vore byer og er
naturligvis forstyrret af senere aktiviteter. Ved Sebbersund har bebyggelsen med de mange komponenter til en by ligget uforstyrret siden den
blev forladt. Vi har altså rige muligheder for at studere aspekter af bydannelsesproblematikken ved fortsatte udgravninger ved Sebbersund.
Trækirken og kirkegården er enestående i dansk sammenhæng, da det
er første gang, vi har lejlighed til at udgrave en tidlig kirke, der ikke er
forstyrret af en senere stenkirke. Kirkegården giver os mulighed for at
studere højde, levealder, børnedødelighed, små og store skavanker og
meget andet ved nogle af de første kristne i Danmark.
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Gunnis Torp

Søren Bugge Vegger, der i mere end 20 år har boet på Gunderupgård lige
syd for Trend å, fik før jul 1992 udgivet Gunnis Torp - Historien om
Gunderupgård og Trend Storskov.
Det er en meget smuk bog, indbunden og trykt på godt papir. Den er
forsynet med mange velvalgte illustrationer med gode billedtekster. Desuden har bogen en ejerliste for gården, en oversigt over kilder og litteratur samt noter.
Det er imidlertid først og fremmest Bugge Veggers fortælling om den
gamle hovedgård og dens ejere, der gør bogen værdifuld. Materialet, der
med stor flid og omhu er samlet gennem årene, er omfattende, men også
meget spredt og hullet. Fra tiden frem til reformationen kendes blot
navnet på en enkelt person fra gården. Bugge Vegger falder imidlertid
ikke for fristelsen til at overfortolke det spredte stof, men præsenterer
det for læserne med en drøftelse af de muligheder, det giver. Stednavnet
Gunderup (nok Gunnis Torp) henfører bebyggelsen til vikingetiden. Vi
orienteres om de arkæologiske fund, der er gjort på stedet, hører om,
hvornår gården og sognet dukker op i det middelalderlige brevstof, og
orienteres om forbindelsen til Vitskøl kloster. Det lokale stof sættes
desuden i forbindelse med enkelte rigshistoriske begivenheder.
Fra 1500-tallet bliver overleveringen fyldigere, og det bliver naturligt
at knytte gårdens historie sammen med en skildring af ejerne. Fra Frederik 2. i 1573 overlod Vitskøl kloster til Bjørn Andersen og frem til tiden
lige efter enevældens indførelse, sad den gamle danske adel på Gunderupgård. Bjørn Andersens datter Sidsel og hendes mand Godslev Budde
skaffede o. 1600 hovedgårdsrettigheder til gården og fornyede bygningerne på dens nuværende plads. Snart gled den dog over til andre slægter: Galle, Marsvin, Ahrenfeldt og Juul. Da adelsfamilierne ofte var
forgældet, og standen efter 1660 mistede privilegiet på at eje jordegods,
kunne deres kreditorer derfor overtage en del af det adelige gods.
På Gunderupgård møder vi allerede i 1668 repræsentanter for det rige
borgerskab fra Randers, først Thøger Hofman, derefter hans svigersøn
Niels (de) Poulsen og senere dennes søn Jens (de) Poulsen. I deres
periode fandt den store matrikulering sted; men gården brændte også i
1715. Vi hører om deres interesse for skole og kirke, men også om deres
kiv med nabogodsejerne.
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Sidst i 1700-tallet ejedes gården af et par præstesønner, der var blevet
adlet og allerede havde Nøragergård, først Hans Christoffer Rosenerone
og senere halvbroderen Marcus Gerhard Rosencrone. Han nåede helt til
tops i statsstyrelsen som udenrigsminister i Guldbergregeringen og blev
både baron og senere greve. Kendt er han især blevet, fordi han og hustruen Agnethe Hielmstierne oprettede Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, der endnu eksisterer og har støttet bogens udgivelse.
Uro på godserne i forbindelse med landboreformerne var måske medvirkende til, at grev Rosenerone afhændede sine jyske godser. Det blev
en tidligere forvalter på Nøragergård, Ivar Kierulff, der købte Gunderupgård i 1794. Fra hans tid belyses gårdens tilstand af brandtaksationer
og matrikelkort.
Efter Kierulffs død overtog svigersønnen Fr. Wilh. Weinschenck gården. Han var en betydelig mand i egnen. Han bortsolgte godsets bøndergods, oprettede brændevinsbrænderi og var virksom i både kvæg- og
hesteavlsarbejde. Samtidig sad han i sogneforstanderskabet og i Aalborg
amtsråd og deltog i stænderforsamlingen i Viborg.
Hans søn Ivar Kierulff Weinschenck kom derimod i vanskeligheder.
Han skulle udrede betydelige beløb til moderen og sine søskende. Da
han samtidig forbyggede sig på en ny stald og blev ramt af faldet i
brændevinspriserne og landbrugets dårlige konjunkturer i 1880-erne,
overtog Den danske Landmandsbank gården i 1885.
Banken beholdt gården helt til 1909. Under inspektør Lars Hansens
ledelse gennemførtes der store bygningsmæssige forandringer og 1200
tdr.l. blev tilplantet.
Da banken afhændede gården, deltes den i tre parceller. Stødesholm,
der lå helt mod øst, blev solgt for sig. Hovedparcellen med ca. 600 tdr.l.
landbrug kom til at opleve mange ejerskift frem til 1970, og i årenes løb
blev det meste af jorden udstykket. Det store tilplantede areal i syd blev
overtaget af et konsortium. Senere fik området navnet Trend Storskov.
Det var her, den kongelige jagtgård blev placeret i 1930'rne. Bogen slutter
med et afsnit om den overlevering (overtro), der knytter sig til gården.
Bugge Vegger er en god fortæller. Det store stof fremlægger han fyldigt og præcist uden nogensinde at blive bred eller tung. Og han har sans
for at fortælle om mennesker. Dertil skriver han et levende og letlæst,
godt dansk. Bogen fortjener mange læsere.
Karl Nielsen
Søren Bugge Vegger: Gunnis Torp - Historien om Gunderupgård og
Trend Storskov, Rabøls forlag, Farsø, 1992, 136 sider, ill.
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I Historisk Samfunds årbøger 1991 og 1992 bragtes de første afsnit af
Gitte Nødskovs afhandling >>Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjær
Herred fra midten af 1700-årene til midten af 1800-årene<<,
I nærværende årbog 1993 bringes en fortsættelse med beskrivelse af de
bevarede kvindedragter.
Den resterende del af kvindetøjet og smykkerne vil efterfølgende blive
beskrevet i årbogen 1994.
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Kvindetøj
Særke
Særken var det klædningsstykke, kvinderne havde inderst på kroppen.
Den gjorde det ud for såvel undertøj som nattøj.
Materialet var hør, og kvaliteten kunne variere fra fint hørlærred til
groft blårlærred. Blåren var affaldet fra heglingen, som blev vævet til
blårlærred og brugt til hverdagssærke.
Der var mange kvaliteter af hørlærred, og det helt fine, der kan have
en trådtæthed på 20-22 tråde pr. cm, er det ikke enhver kvinde, der har
ejet.
Man kunne nøjes med at anvende en finere hørlærred i overdelen,
hvor det kunne ses, og nøjes med en grovere hør- eller blårlærred i den
nederste del. Sådanne særke kaldes overdelssærke.
H vis særken er skåret i et stykke, kaldes den helskåren. 1
I de egne af Jylland, hvor man ikke dyrkede hør, havde man også
uldne særke.
I skifter fra Himmerland og Kjær H. nævnes undertiden >>oplod«,
men der er ikke bevaret nogen fra området.
Eskel Sørensens beskrivelse lyder:
»Men da det er Sag at Linet snart kan blive skident og det almindelig hørte
til den gode Tone at fruentimmerne skulle være Reene og Hvide naar de
var ude paa Markarbeyde saa havde de en anden Liv Pynt det var Oplaaen. denne var af fiint Hørlærret og havde form af en Særk, undtagen den
kunne ikke naae længere som til Beltet, men denne var nem at Kaste oven
paa den indre Særk et Snøreliv der oven paa, og igien derover et Hvidt
Halsklæde, nu var de bararmet og saa ud til som om de havde en skiøn
reen Særk paa skiønt det var kun ermelte Oplaa denne Dragt brugtes i Slet
og Høst og naar de gik til Slaae Gilder.<<

Særkens snit er enkelt, og stoffet er vævet i en bredde, så næsten intet
går til spilde ved klipningen.
Der er ikke bevaret ret mange særke fra Himmerland og Kjær Herred,
og skifterne tyder heller ikke på, at den enkelte kvinde har haft mange.
2-3 stykker er det mest almindelige.
De ældste bevarede særke er fra slutningen af 1700-årene. De er ret
vide og har en stor halsudskæring med krave.
I 1800-årene er særkene knap så vide, halsudskæringen bliver mindre,
og der er en slids midt for. Ærmelængden kan være lang, 3/4-lang eller
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kort. Der er ikke meget pynt på jyske særke, højest lidt kædesting,
knuder, tællesyning, bagsting eller små hulsømme på ærmer og ved
halsudskæring. I bunden af slidsen kan der være syet en slidsebund som
pynt og forstærkning.
Det kan være meget vanskeligt at bestemme alderen på en særk af den
type, for snit og syrnetode har holdt sig uændret helt til slutningen af
1800-årene, hvor de har været brugt sideløbende med mere pyntede
særke med f.eks. hæklede blonder. I anden halvdel af 1800-årene bliver
særke af bomuld mere almindelige og efterhånden som de unge piger
kommer på højskole, bliver bukser også almindelige, men der var stadig
omkring 1900 enkelte gamle koner på landet, der ikke brugte bukser.
Navnemærkningen kan være en hjælp til datering, idet sting- og bogstavtyper ændrer sig op gennem tiden. Syvstingsbogstaver i korssting er
den ældste type. De benævnes sådan, fordi bogstaverne har 7 korssting i
højden (se billede nr. 96). Op mod midten af 1800-årene ændres bogstaverne til skrevne bogstaver syet med korssting, kontursting eller fladsyning. Til fladsyning bruges hvid tråd. Det kan dog ikke udelukkes, at
nogle stadig har syet syvstingsbogstaver også i anden halvdel af 1800årene.
VMÅ har to helskårne særke med slids. Den ene har lange ærmer og
navnemærkning MKT med syvstingsbogstaver i brun silke (nr K83).Den
anden er af blårlærred med korte ærmer. Den har ingen navmærkning
(nr.· K 142).
AHM har en helskåren særk med slids, korte ærmer og navnemærkning KTD med blå syvstingsbogstaver (nr. 220).
HEM har en lignende med navnemærkning A med røde korssting (nr.
9414).
Billede nr.
ÅHM nr. 9970
Hjemsted:
Tid:
Materiale:
Beskrivelse:
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95 + 96
>>Anesminde<<, Vodskov, Hammer S, Kjær H.
Snittet er fra 1700-årene, men denne type har også været
brugt på landet i begyndelsen af 1800-årene.
Hørlærred, fint i overdel (18 x 18 tr./cm), grovere i nederdel (15 x 12 tr./cm).
Overdelssærk med lange ærmer og stor halsudskæring med
krave. Ærmerne er afsluttet med en 2 cm bred søm. Kraven er 6 cm bred og af samme stof som overdelen. Sømmene viser,at den skal stå opad. Navnemærkningen CPD er
den gamle type, hvor D står for datter. Ejeren kunne f.eks.
have heddet Cecilie PedersDatter. Pigers efternavn var faderens fornavn med tilføjelsen >>datter<<, og navnet beholdt

Bemærkninger:
Billede nr.
ÅHM nr. 9971
Hjemsted:
Tid:
Materiale:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
GBA nr. D 4: 29
Hjemsted:
Tid:
Materiale:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

de, også efter giftermål. Navnemærkningen er her indrammet med et kronemotiv, og det er syet med korssting i
brun silke.
Se særk nr. 9971, som kommer fra samme sted.
97

+

98

»Anesminde«, Vodskov, Hammer S, Kjær H.
Snittet er fra 1700-årene, men denne type har også været
brugt på landet i begyndelsen af 1800-årene.
Hørlærred, 19 x 14 tr./cm.
Helskåren særk med lange ærmer og stor halsudskæring
med krave. Ærmerne har en smal håndlinning med kædestings- og bagstingsbroderi. Kraven er af samme stof som
særken. Den er 5 cm bred, og er efter sømmene at dømme
beregnet til at stå opad. Midt for er en navnemærkning
MSH med et 6-tal nedenunder, der angiver, at det er særk
nr. 6. Det er syvstingsbogstaver syet med blå hør.
Det er usædvanligt at finde en dansk særk med håndlinning.Giveren har oplyst, at særk nr. 9970 og 9971 har
tilhørt hendes oldemor. Navnemærkningen er imidlertid
forskellig, så man må sætte et spørgsmålstegn ved rigtigheden af denne oplysning. Særkene stammer dog øjensynligt
fra samme gård, da de er meget ens af form, kvalitet og
symåde.
99

+

100

Hobroegnen
1860
Hørlærred, 20 x 17 tr./ cm.
Helskåren særk med 3/4-lange ærmer, rund hals og en 35
cm lang slids. I bunden af denne er et slidsebroderi med
dobbelt kryds og trense. Under slidsebunden er syet navnetræk APD 1860 med hvid hør i fladsyning.
Ærmet er afsluttet med en 2 cm bred søm, og over den er
en »kolbøttehulsøm«.
Særke af denne type har været almindelig i 1800-årene.
Kun årstal og fladsyningsbroderiet fortæller noget om alderen.
Ifølge giveren skulle den være syet til ligsærk, men den
blev aldrig brugt.
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Billede nr. 95, AHM nr. 9970
Særk

Billede nr. 96, AHM nr. 9970
Navnemærkning med »syvstingsbogstaver«
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Billede nr. 91, AHM nr. 9971
Særk
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Billede nr. 98, AHM nr. 9971
Håndlinning og navnemærkning

Billede nr. 99, GBA nr. D 4:29
Hulsøm på ærme

Billede nr. 100, GBA nr. D 4:29
Navnemærkning på særk
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Strømper og hosebånd
Der er ingen kvindestrømper bevaret fra området. Fra skifterne ved vi,
at de har været mørkeblå eller sorte.
De blå og sorte strømper, der er bevaret fra andre egne af Jylland, er
faconstrikkede og slutter lige over knæet. De yngste går kun til knæet.
De har en bort foroven og kan have en vrangmaske midt bag som >>søm«
samt mønster, kaldet »svikler<<, på begge sider af anklen.
Da mænd også har brugt blå og sorte strømper i Jylland, 2 er det ikke
muligt at afgøre, om de bevarede strømper er mands- eller kvindestrømper.
Det samme gælder hosebånd, der blev bundet lige under knæet for at
holde strømperne oppe. De få, der er bevaret, er vist under mandstøjet.

Fodtøj
Der er ikke bevaret fodtøj fra området. I skiftematerialet omtales
tøfler samt sko med tin-,messing- eller sølvspænder. Se iøvrigt afsnittet
om brug og sammensætning af dragtdelene.

Nattrøjer
Nattrøjer blev dels brugt om dagen under snørelivet, dels udenpå
særken om natten, når det var koldt. Eskel Sørensen beskriver både
sommer- og vinterpåklædning, og for kvindernes vedkommende indgår
nattrøjen i begge beskrivelser. Om hverdags sommerdragten skriver han
bl.a.:
»Men naar de var på Arbeyde i Marken saa lod de stundom Snørerlivet
blive Hiemme og kastede blot et løst Hvidt Halsklæde oven paa Trøyen
og fæste det for paa med en Naal<<.

Hvorfor de kaldes nattrøjer, ved man ikke, men den benævnelse er
brugt i skifter over hele landet. I Jylland kaldes de undertiden bundne
trøjer (binde = strikke). De mest almindelige farver er rød og grøn. Der
har også været blå trøjer, men de er sjældne.
Strikning har i visse dele af Jylland været en vigtig indtægtskilde.
Centret for denne hjemmeindustri var Hammerum, Lysgaard og Middelsom Herreder, men også i andre egne af landet har det været strikket
til salg.
De tidligste oplysninger om salg af strikkede nattrøjer i Danmark
stammer fra 1600-årene, hvor præsten i Vonsild fortæller, at Cecilie
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Iversdatter, der var født i 1618 i Vildbjerg, Hammerum H.,ernærede sig
ved at strikke nattrøjer, indtil hun blev gift og flyttede til Vonsild. 3
Toldregnskaber fra Ribe 1630 viser, at der er blevet fortoldet jysk
bindtøj. Det var dog strømper, der gik til Heide, Tønning, Rencisborg
og Husum. 4
I midten af 1700-årene fortæller kilderne 5 om en udbredt produktion,
specielt i de 3 nævnte herreder, hvor både mænd og kvinder strikkede.
Videresalg skete gennem kræmmere, som rejste over hele landet og solgte strømper, huer og nattrøjer.
Der blev eksporteret store mængder bindtøj, især strømper.
Forbilledet for de ældste nattrøjer er adelens strikkede silketrøjer fra
16- og 1700-årene. Der findes to typer: Flerfarvede med mønsterstrik og
ensfarvede med rude/stjernemønster. Mønstret dannes af vrangmasker
på en glatstrikket bund.
I Danmark er der kun bevaret to eksemplarer af den første type, 6 men
i Norge og England findes adskillige af de ensfarvede silketrøjer med
rude/stjernemønstret. 7 Det er uden tvivl dem, der har været forbillede
for vore landlige trøjer fra 16-1700-årene. De har samme form og mønsteropbygning, men der er en væsentlig forskel. Når der tages ind eller
ud i silkenattrøjerne, ændres maskeantallet i det enkelte mønster ikke.
Der bliver blot flere eller færre ruder og stjerner i bredden. I de landlige
trøjer er antallet af lodrette mønsterbaner, d.v.s. antallet af ruder og
stjerner, hele tiden det samme uanset ind- og udtagninger. Disse foretages ikke blot i den glatstrikkede bund, men også i selve mønsterfigurerne. Ved analyse af en af disse trøjer, lykkedes det mig at finde ud af et
system, så man kan beregne ind- og udtagninger uden at forstyrre de
rette linier i mønstret. Det var ikke nogen let opgave, og der var mange
fejlmuligheder. Det viser sig da også, at når man ser på de gamle trøjer
under lup, så er der masser af »fejl«. På et stykke, hvor man er ved at
tage ud, kan der pludselig være taget nogle masker ind, for at korrigere
for en skævhed, der ellers ville være kommet i diagonalmønstret, fordi
udtagningerne har været anbragt uhensigtsmæssigt. Ruder og stjerner
kan være skæve, men man lægger normalt ikke mærke til det på grund af
den store masketæthed. Når man har prøvet at strikke en sådan trøje, er
man ikke i tvivl om, at den oprindeligt har været strikket af en professionel. På trods af fejl er det et fantastisk arbejde, når man tager i betragtning, at de sandsynligvis ikke har haft nedskrevne opskrifter, men har
lært det udenad. Det har krævet megen øvelse. Der er da også trøjer
imellem, som er ubehjælpsomme, og hvor strikkeren har givet op med
hensyn til at få mønstrenes skrå linier til at passe. Det kan have været en
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begynder i faget, eller en ukyndig der har forsøgt at strikke en sådan
trøje til sig selv.
Fælles for trøjerne er, at de er strikket meget fast og på tynde pinde, så
trøjen er formfast.
I begyndelsen af 1800-årene blev trøjerne korte svarende til den kortlivede empiremode. Mange var glatstrikkede med små borter og stadig
med stor masketæthed. Senere op mod midten af århundredet blev de
kun brugt til hverdag, så der blev ikke gjort så meget ud af udsmykningen. Kvaliteten var dårlig, de var ret løst strikket i glatstrikning med små
borter i ret og vrang.
Himmerland og Kjær Herred er det område i Jylland, hvorfra der er
flest trøjer bevaret. Foruden de afbildede trøjer har NM 2 korte, røde
trøjer, den ene med korte ærmer (W 33C), og den anden med 3/4-lange
ærmer, W 33 a.
I stedet for en trøje kunne man have strikkede ærmer, der enten var
syet direkte i snørelivets ærmegab eller var syet på strikkede skulderstykker, som så var syet fast inden i snørelivet. I skifter findes snøreliv
med bundne ærmer gennem hele perioden.

Billede nr.
NM nr. 521/1927,
V 36n
Hjemsted:
Tid:
Materiale:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.

101

+ 102

Skelund, Skelund S., Hindsted H.
Anden halvdel af 1700-årene.
Totrådet uldgarn, der er farvet rødt efter strikningen.
Lang, faconstrikket trøje med rude/stjernemønster med
ind- og udtagninger i mønstret. Trøjen har indvendig en
syet flos.
Ærmerne er lange og vide forneden.
Trøjen er klippet op foran og stærkt omsyet. Oprindeligt
har det været en hel trøje med rund hals og slids. Det er
formodentlig den ældste af de bevarede trøjer.
103

+ 104

AHM nr. 8640
Hjemsted :
Tid:
Materiale:
Beskrivelse:

>>Bundgården«, Rebild, Skørping S., Hellum H.
Slutningen af 1700-årene.
Totrådet uldgarn, der er farvet rødt efter strikningen.
Lang, faconstrikket trøje med rude/stjernemønster med
ind- og udtagninger i mønstret. Halsudskæringen er lille,
og der er en slids ned foran med perlestrikningsbort langs
kanterne. Slidsen er på et tidspunkt klippet dybere, og det
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har været nødvendigt at sætte et kantebånd på. Dette er af
grøn silke. Trøjen er strikket rundt, og der er ingen slidser
i siderne. Fra ærmegabet er der strikket frem og tilbage, og
slids og halshul er aflukket.
Ærmerne er lange og vide forneden. De er syet i bullen
maske til maske, så der ikke er nogen tyk søm.
Masketæthed: 41m/10 cm og 60 omg./10 cm.

Billede nr.
ÅHM nr. 8041
Hjemsted:
Tid:
Materiale:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
NM nr. 444/1929,
w 33 g
Hjemsted:
Tid:
Materiale:
Beskrivelse:

Bemærkninger:
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105

+

106

Aabybro, Aaby S., Kjær H.
Begyndelsen af 1800-årene.
Totrådet uldgarn, der er farvet rødt efter strikning.
Taljelang, glatstrikket trøje, der er åben foran. Ærmerne er
lange og snævre forneden.
Der er zig-zag borter langs forkant, halsudskæring og ærmegab samt i siderne og langs ærmets underside. På hvert
forstykke er der en stjerne i brysthøjde. På bullens nederste kant og på skulderen er en rudebort. Ærmerne har
en bort forneden med skrå rækker af vrangmasker.
Udtagningen ligger spredt over hele trøjen.
Trøjen er foeret med hørlærred indvendigt langs forkant
og halsudskæring. Over kanten sidder et sort, satinvævet
bånd af nyere dato. Det dækker over et slidt silkebånd med
beige bund og blomstermønster i bordeaux og grønt.
Den lukkes med 6 store messinghægter og -maller.

107

+

108

Himmerland, Aalborg amt.
Begyndelsen af 1800-årene.
Totrådet uldgarn, der er farvet rødt efter strikningen.
Taljelang trøje med rude/stjernemønster og 3/4-lange ærmer med syet flos på opslaget. Bullen er strikket næsten
lige op, mens der er enkelte udtagninger i mønstret på
ærmerne.
Halsudskæringen er foeret med hørlærred, og over kanten
sidder et grønt silkebånd.
Denne trøje viser tydeligt, at ikke alle har behersket at
disponere mønstret, så de skrå linier mødes. Her er der
endda kun ændret ganske lidt i maskeantallet, men man
skal også kunne beregne, hvornår den nye rude og stjerne
skal påbegyndes, og det sker undertiden, inden man har
afsluttet den forrige.

Billede nr.
ÅHM nr. 7941
Hjemsted:
Tid :
Materiale:
Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 8936
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

109

+ 110

Ukendt
Begyndelsen af 1800-årene.
Totrådet uldgarn, der er farvet rødt efter strikningen.
Kort, glatstrikket trøje med stor halsudskæring og korte
ærmer. Den har slidser og rudestrik forneden, bort langs
side og ærmegab, og i halskanten er en perlestriknings bort.
Ærmet har forneden en bort med drejet ret og vrang samt
en hulrække. Der er spredte udtagninger over hele trøjen.
Masketæthed: 47 m/10 cm og 77 omg./10 cm.
111
Hobroegnen, Hindsted H.
Ca. 1830
De røde ærmer og skulderstykker er med rude/ stjernemønster. Selv på skulderstykkerne er der taget ud i mønstret. Den del, der ikke ses, er glatstrikket.
Masketæthed: 46 m/10 cm og 67 omg./10 cm.
Bullen er af lærredsvævet hvergarn, hvor trenden er af blå
bomuld med skiftevis et rødt og et blåt uld-islæt. Foer af
ubleget hørlærred. I halsudskæringen er syet 4 cm bredt
silkebånd, grønt med lanceret blomstermønster i rosa, beige, gulgrønne og brune nuancer.
Midt bag er et lille pibet skød. I ryg- og skuldersømme er
indsyet rouleauer. Den lukkes foran med 3 hægter og maller. Der sidder stivere i forkanten mellem foer og yderstof.

Billede nr. 101, NM nr. 521/1927, V 36 n
Vrangside af nattrøje med flossyning
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Billede nr. 102,
NM nr. 521/1927, V 36 n
Nattrøje med
rude l stjernemønster

Billede nr. 103, AHM nr. 8640
Nattrøje
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Billede nr. 104, AHM nr. 8640
Rudelstjernemønster

Billede nr. 105, AHM nr. 8041
Nattrøje

147

Billede nr. 106, AHM nr. 8041
Mønsterborter på nattrøje
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Billede nr. 107, NM nr. 444/1929, W 33 g
Nattrøje med syet flos på ærmeopslagene

Billede nr. 108,
NM nr. 444/ 1929, W 33 g
Nærbillede af mønster
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Billede nr. 109, AHM nr. 7941
Nattrøje

Billede nr. 110, AHM nr. 7941
Mønsterborter på nattrøje
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Billede nr. 111, AHM nr. 8936
Bul med isyede ærmer og skulderstykker
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SNØRELIV
Eskel Sørensens beskrivelse af snørelivet, som det så ud i Vends Herred i 1785, er følgende:
>>Snørelivet i dette var ingen Ermer, det var til at Hegte oven paa Nattrøyen det kunne naae neden for Beltet. det havde lange skiød neden om, der
sad i Rønker og Bønker, det var Drættet med Lærret, i dette var foran ved
begge Sider indsyet en Blanskiette. [Tilføjet i Margin: indsyet i Drætten]
giort af Egespirer eller Fiskebeen at det kunne side stivt, bag ved disse
Elanskietter var langs ved begge Sider en mængde Smaae Syet Huller
Kaldet Snørehullerne, til at giennemtrække Snørebaandet, saa ved den ene
og saa ved den anden Side til de kom til enden og begyntes først i de
nederste Huller og op ad. Snørebaandene Kiøbte man af Omløbende
Betlere, de var giort af Blegt Garn, med en Blikdubning i begge enderne
for at faae det igiennem Hullerne. [Tilføjet i Margin: man havde et andet
Slags Snøreliv til Stads, det var med Sølv Maller de var lige som Hele
Ringe, inden i den eene Side var en liden Dubning med et Hul i hvormed
de var Syet fast. et Saadant Snøreliv brugtes i Stads). - Langs ned i Rykstykket var og indsyet 3de Blan kiener den eene sad lige ned i Rykstykket
men de 2de andre sad paa skraaes fra kulderbladet ned til Rumpen alt for
at det kunne side scivt og Quindes Personen have en Rank Krop.«

Sølvmalierne til stads er sandsynligvis gået af mode i Himmerland og
Kjær Herred i 1785. Jeg har ikke set dem i skifter på det tidspunkt, og
der er heller ikke bevaret nogen. Men ellers svarer beskrivelsen til, hvad
vi finder i de ældste dragtdele.
Han omtaler også et stærkt afstivet liv:
» - foruden den almindelig Invendig Dragt var der adskillige Piger, der
havde et Korssæt eller som og nogle Kalte det et afstivet Liv. det var et
Gandske lidet Snøreliv, af Blegt Lærret baade Invendig og udvendig og
Kantet med Rødt Stof, det var fult af eeneste Blanskietter, enten af Fiskebeen eller af Egespirer.hver Blanskiet Sad i sit Rum men saa tæt sammen,
at der blot var Syet imellem Hver, dette Klædemon var skræderne ikke
meget for at Sye. - og var et Korssæt blot allene for de unge Piger skulle
Have en Rank stiv og Smukker Krop men forstaar det sig selv at dette
Klædemon var et Pinlig stykke at Have paa, da det skulde Snøres fast og
var i sig selv et Pindeliv<<.

Schade skrev i 1809 at morsinginden næsten altid gik snøret og gjorde
sig umage for at have en smuk talje.
Empiremodens korte liv blev nogle steder mode på landet omkring
1810. Ifølge Eskel Sørensen blev de ikke brugt i Vends H. i 1815, men
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derimod på Assensegnen, hvor >>deres Liv ikke var længere som Tobak
for en Skilling«.
På Mors omtales de i 1809.
Omkring 1830 var snørelivenes glanstid forbi. De blev nu næsten
udelukkende brugt til hverdag. Den indvendige snøring erstattedes af
hægter og maller, og snittet fulgte moden i kjolelivene. Foruden de
afbildede snøreliv er der fire på NM, som jeg desværre ikke har haft
mulighed for at se. De tre er fra Veddum i Hindsted H., og den fjerde er
fra Ø.Hornum, Hornum H.
Se endvidere teksten til billede nr. 154.
Billede nr.
GBÅ nr. 66:23
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
ÅHM nr. 13454
Hjemsted:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
ÅHM nr. 8198
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

112

Ved Limfjorden på Aalborgegnen .
Anden halvdel af 1700-årene.
Stærkt afstivet liv af mørkeblåt hørlærred foeret med groft,
ubleget hørlærred. Mellem yderstof og foer sidder fiskebensstivere helt tæt i kanaler, der er syet gennem de to lag
stof.
Forkanten er afstivet med en jernstiver.
Halsudskæring, ærmegab og det flaskede skød er kantet
med skindstrimler. Skulderstroppen er bundet til forstykket. Som pynt er indsyet hvide hørlærredsbændler, der
understreger snittet.
Blev muligvis kaldt livstykke eller pindliv. Ifølge Eske!
Sørensen brugtes det under stadstrøjen.
113

Ukendt
Materialer og snit er identisk med den foregående, bortset
fra at skødet her er tilsat og lægget. Kun halsudskæring,
ærmegab og spidserne forneden for og bag er kantet med
skind. Skødet er kantet med hvidt hørbændel, der også er
brugt som pynt og til at binde skulderstropperne med.
Nogle af pyntebændlerne er gået af - kun tråden sidder
tilbage. De har siddet som på den foregående.
114

Ukendt
Ca. 1780

Snøreliv af glittet ulddamask i to blå nuancer. Foer af
groft, ubleget hørlærred. I skødets flasker er indsat kiler,
og midt bag er det foeret med blåt hørlærred. Sømmene
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Bemærkning:

Billede nr.
ÅHM nr. 8039
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
ÅHM nr. 8040
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 7174
Hjemsted :
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:
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mellem ryg og forstykker er »snørede« sømme (se billede
nr. 36 ), og langs dem er syet en kanal til stivere. Der er
snørestykke i foeret. Overfaldet nåles.
Stiverne er pillet ud af snørestykkers forkanter og af kanalerne i ryggen.
89
Aabybro, Aaby S, Kjær H.
Ca. 1780
Snøreliv af bredstribet hvergarn i korskiper. Bundfarven er
lys blårød og striberne i to grønne og to blå nuancer samt
hvidt og rødbrunt. Foer af hørlærred.
I skødets flasker er indsat ca. 10 cm lange kiler. Ryggen har
midt bag to kanaler til stivere. På foeret er syet et løst
snørestykke i grovere hørlærred med snørehuller og stiver
i forkanten.
Der er senere syet hægter i kanten af snørestykket, og
stiverne er pillet ud af ryggens kanaler.
90
Aabybro, Aaby S., Kjær H.
Ca. 1810
Snøreliv af lærredsvævet, grønt hvergarn med mønsterstriber i rødt, sort og råhvidt. Foer af ubleget hør- og blårlærred. Der er et lille lægget skød i ryggen, som oprindeligt
har været kantet med rosa silkebånd (der sidder rester i
siderne). Midt på er dette nu erstattet af vinrødt silkestof.
Der er syet et løst snørestykke på foeret.
115

Ukendt
Begyndelsen af 1800-årene.
Liv, muligvis kaldt bul, af sort lærredsvævet hvergarn med
smalle, røde striber. Foer af blårlærred. Der er et lægget
skød, som i siderne er syet til forstykkerne. Lukkes med
hægter, som er syet på foeret ca. S cm fra forkanten. I
modsat side er maller ved forkanten. Overfaldet må have
været nålet. Der er ingen stivere eller kanaler til sådanne.
Livet er lidt klodset og vanskeligt at tidsfæste. Måske er det
en hverdagsbul, der er yngre, end stiltrækkene antyder. Se
også trøje ÅHM nr. 7175.

Billede nr. 112, GBÅ nr. 66:23
Stærkt afstivet snøreliv af hørlærred

Billede nr. 113, ÅHM nr. 13454
Stærkt afstivet snøreliv af hørlærred

155

Billede nr. 114, AHM nr. 8198
Snøreliv af glittet ulddamask
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Billede nr. 115, AHM nr. 7174
Bul af hvergarn

Skørter
1700-årenes skørter var lange og vide. De skulle ifølge Eske! Sørensen
>>kunne stryge på fødderne«, og vidden var 2V>-3m. De skørter, der er
bevaret uden omsyninger, er tæt læggede med en smallinning syet over
kanten af læggene.
I empiretiden var der mindre vidde i skørtet, og en stor del af denne
var samlet bagpå.
Da linningen igen fandt sin rette plads, fik skørterne også vidden
tilbage. Fra den tid er mange rynkede skørter, hvor de øverste 4-6 cm af
stoffet er bukket til vrangen, så rynkerne bliver syet i dobbelt stof.
Linningen er kastet til forkanten af de tætte rynker.
Det er karakteristisk for skørterne i hele perioden, at vidden foroven
og forneden er den samme, at de har et glat stykke midt foran, og at de er
lagt op med en skoning (billede nr. 123). Der kan desuden være en
kantsnor, som skåner mod slid.
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Det er ikke mange skørter, der er bevaret i den oprindelige form. De
fleste er brugt over en lang årrække, hvor de er omsyet for til slut at ende
som underskørter midt i 1800-årene.
De vide skørter skulle fylde. Hos højerestanden brugte man fiskebensskørter, der i 1700-årene kaldtes panier og i 1800-årene krinoline.
Hos almuen opnåede man næsten samme virkning ved at tage mange
skørter på - hverdagsskørterne inderst og det fine yderst. Schade fortæller, at man til højtidsdragten brugte 5-6 skørter.

Billede nr.
SYM nr. 905
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
ÅHM nr. 8199
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
VMÅ nr. 1948/20
Hjemsted :
Tid :
Beskrivelse:
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116
Ukendt
Anden halvdel af 1700-årene.
Lægget skørt af bredstribet kalmank. De øverste S cm samt
linningen er af groft hørlærred. Foran er en snydebredde af
lyst, stribet hørlærred. Det har været dækket af henholdsvis overdelens skød og forklædet.
Den eneste ændring er, at skørtet er syet op forneden med
en maskinsøm af nyere dato .
Skørtet er meget velbevaret. Stoffet kommer sandsynligvis
fra England, og den type stoffer har været forbillede for de
bredstribede hvergarnsstoffer.
182
Ukendt
Anden halvdel af 1700-årene.
Skørt af glittet ulddamask i lys og mørk blå- nu omsyet til
underskørt. Stoffets vævebredde er ca. 42 cm, og skørtet er
syet sammen af baner til en vidde af knap 3 m. Disse
sømme er de oprindelige.
122
Sebbersund, Sebber S., Hornum H .
Har tilhørt fisker Niels Madsen Kjærs kone omkring 1820.
Stoffet er fra 1700-årcne, men skørtet er stærktomsyet og
brugt et godt stykke op i 1800-årene.
Stormønstret, brocheret silke, mørkebrun bund med
blomster og blade i røde, grønne, blå og beige nuancer.
Forneden er påsat en takket fløjlsbort med hvidt, påtrykt
mønster. Det er formodentlig sket omkring 1820, hvor
kjoler i senempire kan have sådanne takkede fløjlsborter.

Billede nr.
117
VMÅ nr. 1060 x 22
Hjemsted:
Ukendt
Tid:
Slutningen af 1700-årene.
Beskrivelse:
Lægget skørt af rød taboret med kniplingsagtige borter og
brocherede blomsterbuketter. Snydebredde af stribet kalmank. Begge stoffer er sandsynligvis importeret fra Norwich i England.
Skørtet er ændret ved linningen, og det har fået en ny
Bemærkninger:
skoning, som er syet på med maskine. Omkring kanten
sidder et sort bånd af den type, der ses på underskørter fra
sidste del af 1800- årene. Det grønne silkebånd, der sidder
ca. 10 cm fra kanten, er ligeledes syet på med maskine,
men båndet er gammelt. Endnu et eksempel på et skørts
lange levetid.

Billede nr.
VMÅ nr. 1955/33
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
GBÅ nr. 112:33
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

118
Tøttrup, Sønderup S., Hornum H.
Oprindelig slutningen af 1700-årene.
Lægget skørt af rød taboret med kniplingsagtige borter og
brocherede blomsterbuketter. Skørtet er stærkt omsyet.
Det har fået ny linning og er blevet forlænget med et stykke af samme stof. Det er sandsynligvis en stofbane, der er
taget ud af skørtet, for vidden er kun 2,20 m. Øgningen er
skjult med silkebånd. Forneden sidder et 2\1, cm bredt
silkebånd i rosa og grønne farver og lidt højere oppe to
smalle lyseblå, hvor det ene dækker over sammensymngen.
Skoningen er et 2\1, cm bredt hørlærredsbændel, der er
syet på med forsting langs begge kanter.
Skørtet er i sin nuværende form så langt og snævert, at det
må have været brugt til en overdel i empiresnit.

119
Bislev, Hornum H.
Slutningen af 1700-årene.
Lægget skørt af blå taboret med lancerede blomsterranker
og kniplingsagtige borter. Vidden er stor: 8 vævebredder a
45 cm.
Der er lærreds-snydebredde, og skoningen er af mørkeblåt
hørlærred. 5 cm fra kanten er skørtet pyntet med et lyseblåt silkebånd.
Linningen er af ubleget hørlærred. Der er kun lidt tilbage
af den, så museet har riet skørtet i de oprindelige folder.
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Billede nr.
ÅHM nr. 424 x 7
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
ÅHM nr. 7768
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
VMÅ nr. K8
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse.

Bemærkninger:
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120
Løgstøregnen, Slet H.
Ca. 1825.
Lægget skørt af lærredsvævet hvergarn med 2 forskellige
asymmetriske striber, som vender midt bag på skørtet.
Bundfarven er mørkebrun, og striberne er i rødt, grønt,
gyldent og brunt. Midt for er indvævet et stykke på 58 cm i
andre farver og kun med en slags striber.
Det er ikke ualmindeligt at finde indvævede forbredder i
andre farver på jyske skørter. Her har man kunnet spare
ved at anvende restgarner, og det kunne jo alligevel ikke
ses, når forklædet kom på.
Der har været syet et grønt silkebånd på SY, cm fra kanten.
Det har manglet på det midterste stykke af forbredden.
Tråden sidder endnu tilbage, og en lille rest af båndet viser,
at det har været l ,8 cm bredt. Skoningen er af lyst bomuldsstof.Skørtet er velbevaret og ikke omsyet.
121
Ukendt
Ca. 1830
Skørt af rødt hvergarn med violette blomster med gul midte. Det har oprindelig været rynket med ombuk på det
øverste stykke, men det er omsyet og er nu lægget. Der er
tydelige folder efter den oprindelige syning.
Skoningen er et lærredsvævet, groft uldbånd i 3Yz cm's
bredde, og langs kanten er syet en mørkebrun uldsnor.
Forbredden er meget øget, men det er samme stof.
Skørtet bærer præg af omsyninger. Det ser ud som om, der
har siddet et 5 cm bredt bånd ca. 12 cm fra kanten forneden, da stoffet er mindre falmet her.
123
Overlade S, Aars H.
Ca. 1830
Rynket skørt med ombuk foroven af småblomstret bomuld. Bundfarven er brun og blomsterne i rødt, hvidt og
blågrønt. Skoning af blåtrykt hørlærred med sort kantsnor.
Skørtet har fået en ny linning. Det har ikke længere det
glatte stykke foran, rynkerne er ligeligt fordelt.

Foruden de omtalte skørter har VMÅ yderligere tre i henholdsvis
brocheret silke, rød taboret og mørkeblå, glittet ulddamask. De er ret
medtagne og stærkt omsyede. På NM er der fem skørter, som jeg ikke
har set. De fire er af købetøjer, det femte af stribet hvergarn.
Se endvidere beskrivelse af sammenhørende skørt og trøje, billede nr.
87 og 88.

Billede nr. 116, SYM nr. 905
Skørt af stribet kalmank
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Billede nr. 117, VMA nr. 1060x22
Skørt af rød taboret med snydebredde
af stribet kalmank
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Billede nr. 118, VMA nr. 1955/33
Skørt af rød taboret

Billede nr. 119, GBA nr. 112:33
Skørt af blå taboret
163

Biltede nr. 120, AHM nr. 424x7
skørt
164

af hvergarn

Billede nr. 121, AHM nr. 1768
Skørt af hvergarn
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Billede nr. 122, VMA nr. 1948/20
Kantbort på skørt af brocheret silke

Billede nr. 123, VMA nr. K 8
Skørt af mønstret sirts. Nærbillede
166

af skoning og kantsnor

TRØJER
Nattrøje og snøreliv kunne erstattes med en trøje. Det blev ifølge både
Eskel Sørensen og Schade anset for at være finere. Trøje og skørt kunne
være af forskelligt stof eller af samme. I sidstnævnte tilfælde lignede det
en kjole, og den eneste forskel er da også, at kjolens liv er syet til skørtet,
mens trøjen er hægtet på.
Trøjernes snit og stoffer ændrede sig i takt med tidens mode. De
yngste trøjer, der er bevaret fra Himmerland og Kjær Herred, er fra
begyndelsen af 1800-årene. Her skal dog bemærkes, at NM har fem
trøjer, som jeg ikke har haft mulighed for at se. Efter kartotekskortene at
dømme er ingen af dem yngre end begyndelsen af 1800-årene. På det
tidspunkt blev det mere og mere almindeligt på landet at gå med kjole, så
trøjerne forsvandt.
En del af dragtdelene er af ukendt oprindelse, og man kunne betvivle,
at de har tilhørt personer af landlig herkomst. At det ikke har været
ualmindeligt, at den landlige befolkning i slutningen af 1700-årene ejede
tøj syet af silke og andre dyre købetøjer, fremgår dels af skifter, dels af
nedenstående, kongelige forordning af 22. oktober 1783, hvor Christian
den 7. formaner til nøjsomhed i klædedragten. Efter indledningen står
der:
>>Da det ved Voer under 17.Martij sidstleden udgangne allernaadigste Forordning ang. Overdaadigheds Indskrænkning i Bonde-Standen, iblandt
andet er Bønder forbudet og Almuesfolk på Landet forbudet at bære
Silketørklæder, Trøier eller Skiørter med videre; men os nu af adskillige
indkomne Forestillinger er bleve foredraget, at det paa nogle Aar er bleven almindeligt at anskaffe sig Kaaber af Silke Tøij og Kyser af Fløijel
samt andre Silke og Klædes Klæder og Mængden deraf er saa stor, at det
ville være almuen til støre udgivt end til fordeel, om de nu straks skulle
afskaffes; så give vi dig hermed til kiende, at vi isaaclan anleedning allernaadigst have fundet forgot, at det maae være landalmuen tilladt at bære
deres før End forberørte Fordn. af 12. Martij forr. Aar udkom sig anskaffede Silke Klæder og andre Klæder, samt fløiels Kyse udi trende Aar fra
samme Forordnings Dato, dog uden imidlertid at forberørte Slags, som er
forbudet,at lade sig giøre nogen nye, men iøvrigt skal det i alt have sit
forblivende med Forordningen; Dærefter Du dig allerunderdanigst have
at rette og saavel Amtmanden i det dig anbetroede Stift som alle andre
vedkommende sligt til Efterretning at tilkiendegive samt os ellers at indberette at du denne vores Ordre haver bekommet. Befalende dig Gud. Skrevet på vort slot Fredensborg den 22. October 1783. Under vor Kongelige
Haand og Signet. Christian Rex.
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Eskel Sørensen omtaler denne forordning:
>>Et par Aar efter 1780 udkom en forordning at ingen Bønderfolk maatte
gaae med Silke. Dette var ikke alleene de Silke Klæder som Mandfolkene
og Fruentimmerne gik med paa deres Hals men derved forstaas og tillige
Pocade som Fruentimmer havde til Hovedtøy. - ogle Steder var Sognefogderne sanil Hver i it ogn at Vaage over denne forordning saasom om
søndagen ved Kirken at see Hvem der bar Si lke og da ptegne deres
avne, i fø rstningen giorde denne forordning ligesom et Slags opmærkomhed Og paa en Kort Tid standsede kræmmernes Handel, men denne
frygt forsvandt med Tiden Og man Kiøbte nu Silke og Pocade af Kræmmerne ligesom førhen og gik dermed.<<
Billede nr.
ÅHM nr. 5491
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
ÅHM nr. 7059
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:
Trøjen:
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124
Ukendt
Slutningen af 1700-årene.
Trøje af lyseblå, brocheret silke med blomstermønster i
rosa, beige, bordeaux og lysegrønne nuancer. Bullens foer
er af lyseblåt, glittet lærred, ærmernes af hvid hørlærred.
Langs sømmen mellem ryg og forstykke er et lille rødbrunt
silkebroderi med bagsting og heksesting. Det læggede skød
er kantet med silkebånd. Ærmet er snævert og har albuesøm. Der er snørestykke i foeret med stivere langs forkanten. 3 cm oppe på ryggens foer sidder en kraftig messingmalle.
Ærmet har på et tidspunkt fået ny besætning med vinrøde
silke- og sorte fløjlsbånd med pailletter. På det ene ærme
kan man se rester af et 3 cm bredt, laksefarvet silkebånd i
samme farvetone som broderiet ved sømmen. Det er formodentlig den oprindelige pynt.
Skødet har også fået nyt kantebånd af vinrød silke med
pailletter. Mon ikke det oprindelige har været laksefarvet?
Der er ikke tegn på, at livet har været afstivet, så det er
sandsynligt, at man har brugt et af de korsetlignende snøreliv under en trøje som denne.
125
Ukendt
Oprindelig slutningen af 1700-årene, men omsyet. Stoffet
kan gå tilbage til midten af 1700-årene.
Trøje og skørt af storblomstret, brocheret silke med blågrøn bund og mønster i røde, gulgrønne og beige nuancer.
Er foeret med kraftigt, ubleget hørlærred. Der er stivere på
begge sider af rygsømmen og langs forkanten i foerets snørestykke. Mellem ryg og forstykke er en snøret søm. Det

Bemærkninger:

Skørtet:

Billede nr.
AHM nr. 5492
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
AHM nr. 5490
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Trøjen:

Bemærkninger:

Skørtet:

læggede skød er kantet med lyserødt silkebånd. Ærmet er
kort og snævert.
Der er mange kanaler til stivere, som nu er pillet ud. Foruden de nævnte stivere har der været tre i forstykket samt en
på hver side af den snørede søm.
Der er nyere indsnit syet med hvid sytråd.
Er så omsyet, at det ikke er muligt at se, hvordan det
oprindeligt har været. Vidden er ca. 2,75 m.
126
Ukendt
Slutningen af 1700-årene.
Trøje af blå taboret med lancerede blomsterranker i røde,
blå og grønne nuancer. Foer er ubleget hørlærred. Der er
kraftige stivere midt bag på hver side af rygsømmen samt i
foerets snørestykke. Der har været stivere langs sømmen
mellem ryg og forstykke, men de er fjernet nu. Det læggede skød har en smal søm langs kanterne. 3 cm oppe på
ryggens foer sidder en kraftig messinghægte. Ærmet er
snævert med albuesøm. Forneden er syet en wienerlægget
flæse af stoffet, og sømmen er dækket med et smalt, lyseblåt silkebånd.
Ærmeslidsen er lukket med en lille kuplet metalknap og
knaphul. Det kan være en senere ændring. Det mest almindelige på den tid er hægter og trenser i ærmeslidsen, hvis
den overhovedet er lukket.
87
Ukendt
Oprindelig slutningen af 1700-årene. Omsyet.
Trøje og skørt af trykt bomuld med bordeaux bund og
mønster i rødt, blåt og beige med mørke konturer. Forneden på skørt og ærmer er påsyet en bort af grovere, trykt
bomuldsstof.
Er foeret med ubleget hørlærred i bullen og kraftigere hørlærred i ærmerne. På begge sider af rygsømmen er der
stivere og ligeledes ved den snørede søm mellem ryg og
forstykke. Der er snørestykke i foeret med stivere langs
forkanten. Der er et 5 cm bredt, wienerlægget skød.
Den har fået nye ærmer, og efter snittet at dømme er det
omkring 1830. Ærmet er klippet i et stykke og har en
stærkt rynket kuppel. Det er rynket let forneden, og der er
syet en flæse på af samme stof som skørtets bort.
Er omsyet samtidig med, at de nye ærmer er kommet i.
Der er taget af vidden til ærmerne, så skørtet nu kun er
2,06 m i vidden. Foroven er bukket 1 cm af stoffet til
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Bemærkninger:

Billede nr.
GBÅ nr. 126:35
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Trøjen:

Bemærkninger:

Skørtet:

Bemærkninger:

Billede nr.
AHM nr. 426
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:
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vrangen, som er øget med 3 cm sort stof, så rynkerne
kunne syes i dobbelt stof.
Skørtet har sandsynligvis oprindeligt været syet som GBÅ
126:35.
88
Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H.
Har tilhørt Maren Jensdatter (1762-1848).
Slutningen af 1700-årene. Hun blev gift i 1788, så den kan
muligvis være brugt i den anledning.
Skørt og trøje af ternet, lærredsvævet uldstof i hvidt og
rødt, muligvis kaldet Stof(fes) eller Camelot. Samme ternede stof findes i et snøreliv med samme snit på Middelfart
Museum samt i snøreliv fra slutningen af 1700-årene i Finland og Sverige.
Er foeret med ubleget hørlærred. Der er kanaler til stivere i
ryggen og snørede sømme mellem ryg og forstykker. Det
læggede skød er kantet med lysegrønt silkebånd. Ærmerne
er snævre med albuesøm.
Der må oprindeligt have været syet et løst snørestykke på
foeret, for der er tydelige mærker efter syning på både foer
og yderstof. Der er ikke nogen lukkeanordning nu, foeret
er blot stafferet til yderstoffet. Stiverne er fjernet fra
ryggen.
Består af 8 vævebredder a 39 cm . Det er tæt lægget med
wienerlæg midt bag. På forbredden er det øverste stykke af
hørlærred.
Linningen, der ligeledes er af hørlærred, er ganske smal og
er syet over kanten af læggene. Skoningen er af ubleget
blårlærred.
Skørtet er ikke omsyet. Det har formodentlig været vasket,
for den røde farve er udflydende og mere blålig i tonen end
den, der er på trøjen.
127
Als Mark, Als S., Hindsted H.
Slutningen af 1700-årene.
Kattunstrøje med violet, småprikket bund og små blomsterbuketter i rosa, blårødt og hvidt med mørke konturer.
Foer af hørlærred Der er snørede sømme i bullen og kanaler til stivere på hver side af rygsømmen. På foeret er påsyede snørestykker med stiver i forkanten. Forneden på ryggens foer sidder en kraftig hægte.
Den er en del arnsyet forneden. Der har sandsynligvis været et lægget skød, og yderstoffet har gået ned i spids lige-

som foeret stadig gør. Lignende typer findes andre steder i
Jylland og på Fyn.
Billede nr.
GBÅ nr. 177:23
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 8042
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 7762
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

128
Nibe, Hornum H.
Ca. 1800
Trøje af halvsilke, hvor trenden er silke og islættet løstspundet bomuld. Der er mørkeblå, lærredsvævet bund
med lanceret silkemønster med stribevirkning i lysere blå.
Foer af bredstribet hørlærred i hvidt og blåt. Det lille,
læggede skød er pyntet med rosa silkebånd. I halsudskæringen har siddet et 4 cm bredt, rosa silkebånd, hvor den
ene cm var bukket om kanten og syet fast på foeret. Der er
kun rester tilbage af det.
Der sidder stivere på begge sider af rygsømmen og ligeledes i det påsyede snørestykkes forkant. Der er snøret søm
mellem ryg og forstykker. Ærmet er snævert, 3/4 langt
med albuesøm.
129
Aabybro, Aaby S, Kjær H.
Ca. 1800
Trøje af gulgrønt, lærredsvævet uldstof i krads kvalitet,
muligvis Barkan? Foer er ubleget hørlærred i bullen og
løstvævet hvergarn i ærmerne. Der er stivere på begge sider
af rygsømmen, og sømmen mellem ryg og forstykke er en
snøret søm. Foeret har påsyet snørestykke med 2 stivere i
hver. På foeret sidder 3 store messinghægter, en midt bag
og en i hver side. Det læggede skød er kantet med smalt,
rosa silkebånd. Ærmet er kort og snævert.
130
Ukendt
Ca. 1800
Trøje af grønbrun taboret med lancerede mønsterstriber i
rødt og råhvidt. Foer af hørlærred med snøret søm mellem
ryg og forstykke . Der er ingen stivere. Midt bag sidder en
stor messingmalle på foeret. Det læggede skød er kantet
med bordeauxfarvet silkebånd. Der er hverken snøring eller hægter, den må have været nålet.
De mange øgninger og reparationer, især på forstykkerne,
tyder på at stoffet har været brugt til noget andet, før det
blev anvendt til denne trøje. Trøjen som sådan ser ikke ud
til at være ændret.
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Billede nr.
VMÅ nr. K 100
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 7175
Hjemsted:

Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr. 124,
AHM nr. 5491
Trøje af
brocheret silke
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131

Overlade S, Aars H.
1810-20
Empiretrøje af glittet ulddamask i to blå nuancer. Foer af
hørlærred med snørede sømme mellem ryg og forstykker
og snørestykke i foeret. Der er et ganske lille, lægget skød
midt på ryggen og lange ærmer, der går langt ind på bullen.
Der er kun stivere i Snørestykkets forkant.
132

Ukendt. Indleveret sammen med bul nr. 7174 af forpagter
H.F.Brønnum, Gudumholm. De er fra faderen Chr.
Brønnums samling.
Begyndelsen af 1800-årene.
Trøje af småmønstret hvergarn, sortbrun bund med gulgrønt mønster. Foer af hørlærred. Snittet svarer til bul nr.
7174. I trøjen er dog isyet »snørestykker<< uden snørehuller men med hægter og maller. Ærmerne er 3/4 lange med
albuesøm.
De fleste af stiltrækkene ville placere den i slutningen af
1700-årene, men skødet, den manglende afstivning og
hægtelukningen får mig til at tro, at den først er syet i
1800-årene af en lidt gammeldags person. Stoffet tyder på
det samme, såvel for bullens som for trøjens vedkommende.

Billede nr. 125, AHM nr. 7059
Trøje og skørt af brocheret silke

173

Billede nr. 126, AHM nr. 5492
Trøje af taboret

Billede nr. 127, AHM nr. 426
Trøje af kattun

174

Billede nr. 128, GBA nr. 177:23
Trøje af halvsilke
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Billede nr. 129, AHM nr. 8042
Trøje af lærredsvævet uldstof

Billede nr. 130, AHM nr. 7762
Trøje af taboret
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Billede nr. 131, VMA nr. K 100
Trøje af glittet ulddamask

Billede nr. 132, AHM nr. 7175
Trøje af hvergarn
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Kjoler
Kjoler dukker op i de landlige skifter fra slutningen af 1700-årene
under betegnelserne >>Kiol« eller »Kiortek De findes på det tidspunkt
kun hos de velstående og er næsten udelukkende af købetøjer til kirkeeller festtøjet.
Der er mange steder i landet bevaret silkekjoler i 1700-talsstof, som i
begyndelsen af 1800-årene er blevet omsyet til brudekjole til en gårdmandsdatter. Ofte er disse kjoler bevaret som et klenodie i familien, og
de må efter arnsyningerne at dømme have været brugt gennem en lang
årrække.
Brugen af kjoler blev mere og mere almindelig i begyndelsen af 1800årene, og samtidig med købetøjerne fik man nu også kjoler af hvergarn.
Omkring 1830 ejede de fleste kvinder en sådan, og flere af samtidens
skribenter beklager, at den gamle bondedragt, som de for kvindernes
vedkommende forbandt med trøje og skørt eller snøreliv, nattrøje og
skørt, forsvandt. Kun ældre koner gik endnu klædt efter gammel skik.
De bevarede kjoler fra Himmerland og Kjær H. viser hele modens
udvikling fra slutningen af 1700-årene til midten af 1800-årene.En del af
silkekjolerne er svære at placere tidsmæssigt, da de er meget omsyede,
men de er alle af stoffer fra 1700-årene.
Foruden de beskrevne kjoler har ÅHM fire kjoleliv, hvor skørterne
mangler. Det ene er i blå silke i snit fra slutningen af 1700-årene, det
andet er sort, moireret uldstof i empiresnit, det tredie er af mørkegrøn
silkedamask i snit fra ca. 1830, og det fjerne er af storternet bomuldsstof
i snit fra midten af 1800-tallet. VMÅ har også et kjoleliv, hvor både
ærmer og skørt mangler. Bullen er af mønstret sirts i lyse farver, og den
er meget fint forarbejdet i et snit fra ca. 1830. Ejeren var den samme som
billede nr. 148.
På NM findes en kjole i blåt, glittet ulddamask i snit fra ca. 1800. Der
er desuden et kjoleliv af hvergarn, der minder meget om billede nr. 144.

Billede nr.
ÅHM nr. 7958
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:
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135
Ø.Toftegård, Gåser, Ø.Hassing S., Kjær H.
1790-1800
Kjole af trykt, storblomstret bomuld med forskelligt stof i
overdel og skørt. De er begge med cremefarvet bund og
mønster i røde og violette farver. Forneden er påsyet en
bort i violette og røde farver.

Overdelen er foeret med hørlærred. Mellem ryg og forstykke er en snøret søm . Der er stivere på begge sider af
rygsømmen, langs den snørede søm samt i forkanten af
foerets snørestykke.
Det læggede skød er pyntet med et smalt, lyst silkebånd
langs nederste kant. Ærmet er kort og snævert.
Skørtets vidde er 2,70 m. Størsteparten er rynket sammen
midt bag. Resten af vejen er det glat tilsyet, bortset fra et
wienerilæg i siden og et dobbeltlæg på hver side af slidsen
midt foran. Borten er syet på som en skoning på retten,
d.v.s. den er syet oven på kjolens stof. Det er således ikke
nogen forlængelse af skørtet. Der er ingen skoning på bagsiden.
Billede nr.
ÅHM nr. 7819
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
VMÅ u.nr.
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 7176
Hjemsted:
Tid:
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Hals, Hals S., Kjær H.
Ca. 1800
Kjole af taboret, bordeauxfarvet bund med lyse kniplingsmønstrede borter og brocherede blomsterbuketter i røde,
gule, beige og grønne nuancer. Overdelen er foeret med
ublege hø rl ærred. Snittet er på vej mod empire. Den er
dog ikke så kortlivet og har heller ikke de store ærmegab.
Skørters vidde er 2,30 m. Den er fordelt på samme måde
som på kjolen fra Gåser (ÅHM nr. 7958). Her er stoffet
blot lagt i dybe, tætte læg midt bag i stedet for rynker.
Skoning af hørlærred.
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Ukendt
Ca. 1810-20
Kjole af råhvid, brocheret silke med blomstermønster i
rosa, blå og grønne nuancer. Stoffet er fra anden halvdel af
1700-årene.
Kjolen har udpræget empiresnit. Der er ingen rygsøm,
ærmegabene er store, og skørtet er syet tillige under busten. Ærmerne er lange og uden albuesøm. Der er snørestykke i foeret. Skørtet vidde c~ 2,46 m. Det er stærkt
rynket på det bageste stykke, glat i siden og med et dy bt
wienerlæg foran. Der er slids p begge sider af midtbredden, som er lagt i små læg. Skoning af lyserødt hørlærred .
136

Ukendt
1810-20
179

Beskrivelse:

Kjole af mørkebrun, glittet sirts med lille blomstermønster
i blågrønt og beige. Overdelen er foeret med hørlærred.
Ryggen er meget smal og ærmegabene store. Ærmet er glat
og går til albuen. Bullen nåles sammen foran.
Skørtets vidde, 1,95 m, er fordelt med størsteparten midt
bag, hvor det læggede og rynkede stykke er syet lidt op på
overdelen som en løftet hale. Ved slidsen midt for er på
hver side et lille rynket stykke, resten er glat tilsyet. Skoning af forskellige stykker ternet hørlærred.
Snittet er empire, og kjolen er ikke omsyet.

Billede nr.
ÅHM nr. 6501
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

137

Bemærkning:

Billede nr.
ÅHM nr. 7837
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:
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Ukendt
Ca. 1820
Empirekjole af mørkebrunt, glittet ulddamask. Overdelen
er foeret med hørlærred.
Ryggen er bred forneden og ærmegabene store. Ærmerne
er lange og snævre med glat kuppel.
Skørtets vidde er 2,35 m, og størsteparten er rynket sammen midt bag svarende til rygbredden. Foran, fra side til
side, er der løbegang foroven. Skoning af mørkeblåt hørlærred.
I overdelens foer er der mærker efter tidligere stivere og
snørehuller. Enten har man anvendt brugt stof til foer,
eller også er den omsyet. Den lukkes nu ved nåling.
138

Stae, Vester Hassing S., Kjær H.
Ca. 1820
Empirekjole og halvhandsker af cremefarvet, satinvævet
silke med brocherede blomsterbuketter i sarte rosa, brune
og grønne nuancer. Overdelen er foeret med hørlærred.
Ryggen er bred forneden, og der er et smalt, glat skød
svarende til rygbredden. Forstykkernes overfald er af dobbelt hørlærred, som nåles sammen. Det dækkes af skørtets
smæk. Ærmegabene er store. Der er pufærmer med linning
af mønstrede silkebånd i kjolens farver. Halvhandskerne er
hæftet fast til linningen i den ene side.
Skørtets vidde er 2,30 m. Det er pillet fra overdelen, så
man kan ikke se, hvordan det har været syet på. Midt foran
er en 30 cm bred smæk, som skal nåles op på overdelen.
Der er løbegang i forbredden så det er sandsynligt, at skørtet har været syet som kjole nr. 6501 fra ÅHM.
Forneden er skørtet pyntet med en rødbrun silkeagraman.
Skoning af hørlærred.

Billede nr.
VMÅ nr. 1039 x 1
Hjemsted:

Tid:
Beskrivelse :

Bemærkninger:

Billede nr.
ÅHM nr. 13630
Hjemsted:
Tid:

Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 5489
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

139
Sebber S., Slet H.
Har tilhørt giverens tipoldemor, som tjente på Sebberkloster, hvor hun fik kjolen som løn. Det skal have været
"fruens brudekjole<<.
1820-25. Stoffet er fra 1700-årene.
Kjole af grønt, repsvævet silke med brocherede buketter
og bort forneden i rosa, beige og brune nuancer.
Kjolen er syet om fra ældre snit til senempire. Vidden i
skørtet er kun ca. 2,25 m, så der er formodentlig taget stof
ud til nye ærmer.
Overdelen er foeret med ubleget hørlærred og har søm
midt bag med en stiver på hver side. Foeret har påsyet
snørestykke med stiver langs kanten. Ærmerne har rynket
kuppel med stor vidde og indlagt rouleau i ærmegabet. Der
er mange øgmnger.
Skørtet er bukket foroven og rynket i dobbelt stof, hvorefter det er syet til overdelen i rynkernes forkant. Skoning af
stribet hørlærred.
Skørtet har været lagt op med et tværgående læg midt på
skørtet.
140
Nørhalne, Vadum S., Kjær H.
Kjolen er så omsyet, at det kan være svært at bedømme det
oprindelige snit. Ryggen tyder på, at snittet oprindeligt var
Louis XVI (1770-95). Stoftypen går tilbage til 1750-60.
Kjole af storblomstret silkebrokade med lys bund og
blomsterranker i rosa, brunt, beige, sølvgråt, gult og
grønt.
Forbredden har et andet mønster, der er noget spinklere.
Overdelen er arnsyet mindst 2 gange. Længden er næsten
til taillen. Der er meget store ærmegab og et kort, rynket
ærme pyntet med silkebånd forneden.
Skørtet er ligeledes helt omsyet. Det er lægget og syet til en
linning af andet stof, som så er syet til overdelen. Overgangen dækkes af et rødt, mønstervævet bånd. Skørtet er kortet op med flere ombuk forneden. Vidden er ca. 3 m.
141
Ukendt
Oprindelig slutningen af 1700-årene. Omsyet.
Kjole af blåt, glittet ulddamask. Overdel foeret med groft
hørlærred.
Sømmen mellem ryg og forstykke er syet med forsting fra
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retten med rødbrun silketrådd, der svarer i farven til det
silkebånd, der sidder langs halsudskæringen. Dette bånd er
trukket sammen i buer med zig-zag rining. Der er kanaler
til stivere langs rygsøm, langs søm mellem ryg og forstykke samt i forkanten af foerets snørestykke. De fleste stivere
er pillet ud nu. Ærmet er kort og snævert. Det er syet i
med snøret søm. Det samme er skuldersømmene. Ærmet
har nyere pynt på forneden.
Skørtet er omsyet. Vidden er kun 2,15 m. Det er bukket
foroven og rynket i dobbelt stof, hvorefter det er syet til en
linning af mørkere blå ulddamask. Linningens øverste kant
er syet til overdelen. Denne arnsyning er formodentlig
sket, samtidig med at ærmernes pynt er sat på.
Skoning af mørkeblåt hørlærred.
Billede nr.
ÅHM nr. 5531
Hjemsted:

Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
VMÅ nr. K 130
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse :
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142

Nøvling, Nøvling S., Fieskum H .
Købt i 1889 af gårdmandsdatter Kirsten Nielsen. Kjolen
var et arvestykke i hendes slægt.
1825-30. Omsyet flere gange. Stoffet er typisk rococo fra
anden halvdel af 1700-årene.
Kjole af violet silke med brocherede blomsterbuketter i
bordeaux, rosa, hvide og gulgrønne nuancer. Mellem buketterne slynger sig råhvide kniplingsagrige bånd. Bullen
er foeret med lyseblåt og hvidt hørlærred.
Der er snørestykke i foeret med stiver langs forkanten.
Mellem ryg og forstykker er en snøret søm, og der er store
ærmegab. Ærmerne er smalle og kun holdt til i ærmekuplen. Forneden er påsyetet en takket kant af stoffet. Der er
intet foer i ærmerne og de er syet i meget lemfældigt.
Skørtet er stærkt omsyet. Det er syet til overdelen med
samme hvide tråd, som er brugt til ærmeisyningen. Vidden
er 2,30 m. Det er lagt i tilfældige læg og syet til en linning
af brunt bomuld. Denne er syet fast indvendigt på overdelen. Skoningen, der er af lyseblåt hørlærred svarende til
overdelens foer, må være den oprindelige.
Stoffet er øget hele vejen forneden. Sømmen blev oprindelig dækket af et smalt, lyseblåt silkebånd. Der sidder endnu
et stykke på forbredden , men resten af vejen er det erstattet
af et nyere af senere type.
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LI.Binderup, Binderup S., Aars H.
1820-35
Kjoleliv af småmønstret sirts, rødbrun bund med blomster
i hvidt, blåt og mørkebrunt. Foer af hørlærred.

Bemærkninger:

Billede nr.
ÅHM nr. 448 x 1
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 13380
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Snittet er senempire. Der er indlagt rouleau i søm mellem
ryg og forstykke, i skuldersøm og langs halskanten. På
forstykkerne er der to indsnit. Den lukkes foran med 2
messinghægter og -maller. Ærmerne er korte pufærmer.
Der har været tilsyet skørt - trådresterne sidder endnu
tilbage. Meget lille størrelse, svarende til stort barn.
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Øster Uttrup, Nørre Tranders S., Fieskum H.
Ca. 1830
Kjole af rødt, kipervævet uldstof med sort tryk. Der er
brugt to forskellige røde farver, en i overdelen og skørtets
forbredde, en anden i resten af skørtet. Bullen er foeret
med hørlærred og ærmekuplen med blårlærred.
Sømmen mellem ryg og forstykke er stærkt buet og med
indlagt rouleau. Der er også rouleau i ærmegabet. Der er to
indsnit på forstykket. Det lukkes foran med hægter og
maller. Ærmerne har stor ærmekuppel med læg, de er lange og snævre forneden.
Skørtets vidde er 2,16 m. Rynkerne er syet i dobbelt stof
(øget med blårlærred i ombukket) og syet til overdelen i
rynkernes forkant. Der er et glat stykke foran og slids i
venstre side. Det er øget hele vejen forneden, og sømmen
er dækket af en silkesnor. Skoning af blå- og hvidternet
hørlærred.

144
Krogården, Vester Hassing S., Kjær H.
Ca. 1830
Kjole af stribet hvergarn i lærredsbinding. Bundfarven er
sortbrun med striber i rødt, grørtt, gult og hvidt. Bullen er
foeret med hørlærred, ærmekuplen med blårlærred.
Der er ingen skæring i stoffet ved ryggens rouleau- den er
blot syet oven på stoffet. Forstykkerne har to indsnit, den
lukkes foran med hægter og maller. Den store ærmekuppel
er rynket, og ærmet er smalt forneden, hvor der er påsyet
en skråbelægning af stoffet.
Skørtets vidde er 2,06 m. Det har oprindeligt været bukket
5 cm. til vrangen foroven og rynket i dobbelt stof. Det er
nu forlænget og syet på i stoffets ægkant, men ellers rynket
på samme måde. Folden fra det oprindelige ombuk ses
tydeligt. Der er slids midt foran. Der er ingen skoning,
stoffet er bukket 1,5 cm til vrangen og stafferet fast. Langs
kanten er syet en række forsting.
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Billede nr.
ÅHM nr. 7040
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 13247
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 7924
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:
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91
Ukendt
Ca. 1830
Kjole af taboret, bordeauxfarvet med mønsterstribet i
rødt, grønt og gult. Forbredde af hvergarn, der er en tydelig efterligning af taboretten. Bullen er foeret med hørlærred.
Ryggen er V-formet. Der er to indsnit i forstykkerne, og
den lukkes med hægter og trenser. Ærmerne har rynket
kuppel, og de er ikke foeret.
Skørtets vidde er 2,55 m. Det er bukket 1,5 cm til vrangen
og syet til overdelen i forkanten af rynkerne. Forbredden
har læg i siden og et glat stykke midt for. Slids i venstre
side og skoning af groft, ubleget hørlærred.
145
Ukendt
Ca. 1840
Kjole af ternet hvergarn, bordeauxfarvet bund med stregtern i hvidt, grønt og gult. Bullen er foeret med blårlærred,
ærmerne med blå- og hvidstribet hørlærred. Halsudskæringen er kantet med småmønstret bomuld i kjolens farver.
Der er rygsøm med indlagt rouleau og ternene på skrå.
Sidesømmen er en snøret søm, og forstykkerne har to indsnit. Den er hægtet foran. Ærmet er glat og snævert med
læg ved albuen. Der er rouleau indsyet i ærmegabet.
Skørtets vidde er ca. 3 m. Det er bukket 3,5 cm til vrangen
og lagt i små, dybe læg med hovedparten af vidden på
rygbredden. De mødes midt bag i et wienerlæg. På forstykket er færre, bredere læg og slids i venstre side. Skoning af blå- og hvidternet hørlærred med blå kantsnor.
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Bjerregård, Ulsted S., Kjær H.
1845-50
Kjole af tyndt, halvuldent stof. Trenden er bomuld og
islættet fint kamgarn. Det har et trykt stribemønster med
bundfarve i skiftevis grå og blå og blomsterranker i brune
og grågrønne nuancer. Bullen er foeret med brunt, lærredsvævet bomuld og ærmerne med hørlærred.
Der er rygsøm med indlagt rouleau og striberne på skrå.
Der er ligeledes rouleau langs ærmegab, halskant, nederst
kant samt i ærmesømmen fra albue til slids. Der er kun
indsnit i forstykkets faer. I det forreste sidder en stiver.

Bemærkninger:
Billede nr.
VMÅ nr. K 127
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Der er endvidere to stivere i siden og en midt bag. Forstykket har et løst stykke med læg på skrå, som går ned i spids
foran. Det er pyntet med brune fløjelsbånd og en gylden
silkeagraman. Ærmet er glat med læg ved albuen. Det er
ligeledes pyntet med fløjlsbånd og agraman.
Skørtets vidde er 3,55 m. Det er bukket 1 cm til vrangen,
rynket og syet til overdelen i forkanten af rynkerne. Der er
en bred skoning af det samme stof, som bullen er foeret
med.
Kjolen er meget velbevaret og ikke omsyet.
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Ll.Binderup, Binderup S., Aars H.
Samme ejer som VMA K 130.
Ca. 1850
Kjole af ternet uldmusselin i rødbrun, beige og lysegrønt.
Overdelen er foeret med fint hørlærred.
Den har små læg ved tailien midt bag og midt for, hvor den
går ned i spids. Læggene skrår ud mod skulderen. Den er
hægtet foran med skjult hægtestykke. Der er stivere i foeret: to i hvert forstykke, en i siden og to midt bag i ryggen.
Ærmet er glat og med svaj forneden, hvor det er pyntet
med et smalt silkebånd med takker i kanten.
Skørtets vidde er 3,85 m. Der er foroven bukket 3,5 cm. til
vrangen, hvorefter det er lagt i tætte, sm å læg, der mødes
midt bag. i et wienerlæg. Der er slids i venstre side, glat
stykke midt for og færre læg på forbredden . l højre side er
en lomme indsyet i sømmen. Skoning af brun r, lærredsvævet bomuld og kantsnor.
Kjolen er ikke omsyet.
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Billede nr. 133, AHM nr. 7819. Kjole af taboret
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Billede nr. 134,
VMA u.nr.
Kjole af brocheret silke
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Billede nr. 135, AHM nr. 7958 Kjole
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af kattun
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Billede nr. 136, AHM nr. 7176
Kjole af glittet sirts
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Billede nr. 137, ÅHM nr. 6501
Kjole af glittet ulddamask
191

Billede nr. 138, AHM nr. 7837
Kjole og halvhandsker af brocheret silke

192

Billede nr. 139, VMA nr. 1039x1
Kjole af brocheret silke
193

Billede nr. 140, AHM nr. 13630
Kjole af brocheret silke

194

Billede nr. 141, AHM nr. 5489
Kjole af glittet ulddamask
195

Billede nr. 142, AHM nr. 5531
Kjole af brocheret silke

196

Billede nr. 143, AHM nr. 448x1
Kjole af trykt uldstof

197

Billede nr. 144, AHM nr. 13380
Kjole af hvergarn

198

199

Billede nr. 145, AHM nr. 13247
Kjole af hvergarn

200

201

Billede nr. 146, AHM nr. 7924
Kjole af trykt, havuldent stof

202

203

Billede nr. 147, VMA nr. K 127
Kjole af uldmusselin
204

205

Billede nr. 148, VMA nr. K 130
Kjoleliv af mønstret sirts
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Forklæder
Brugen af forklæder - også til festtøj - er en af de ting, der sætter det
landlige præg på klædedragten. Ifølge Niels Blicher (Lysgård H. 1797) 8
og Schade (Mors 1809? kunne det udelades til stadstøjet og erstattes med
et livbånd. I nogle egne af landet har man brugt både forklæde og livbånd.10
Mange af de bevarede skørter og kjoler har en forbredde med indsat
stof af anden art eller med utallige øgninger i stoffet. Til dem må der have
været brugt forklæde. Til en del af kjolerne kunne forklædet imidlertid
godt undværes. Jeg har ikke kunnet finde nogen kilder, der fortæller om
brugen af forklæder i Himmerland og Kjær H., menskikkene har sandsynligvis ikke været så forskellige fra naboamtets.
Antallet af bevarede forklæder fra området er ikke så stort. Der er flest
af de yngste typer fra 1840' erne og fremefter.
I 1700-årene var de spindelvævstynde, hvide netteldugsforklæder det
foretrukne til stadstøjet, men også kattunsforklæder var i høj kurs. Til
hverdag brugtes forklæder af ternet eller stribet hørlærred eller hvergarn.
Der er ikke bevaret nogen af denne type, men der findes rester af dem
anvendt til skoninger eller foer.
I begyndelsen af 1800-årene kom valsetrykte sirtser i handelen, og de
blev bl.a. brugt til forklæder.
Fra 1840'erne er bevaret mange halvsilkeforklæder og fra midten og
sidste halvdel af århundredet er der mange silkeforklæder.
Gennem hele perioden var forklæderne vide og lange. Først omkring
1850 blev de korte og smallere.
Forkortelser: L = længde, br. = bredde.

Billede nr.
NM nr. W450c
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

148
Aalborgegnen
Slutn. af 1700-årene. - beg. af 1800-årene.
Forklæde af hvidt, gazeagtigt mol med indvævet mønster i
striber. Det er rynket i små grupper hele vejen over og syet
til en 2,5 cm bred linning. For enderne af denne sidder
rester af hvide hørbændler.
L = 126 cm., Br. = 196 cm.
Har formodentlig været brugt til kjole som ÅHM 7958,
7819 eller 7176.
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Billede nr.
NM nr. 481/1927,
w 450
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
GBÅ nr. 128 : 35
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
VMÅ nr. t 15/1972
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkning:

Billede nr.
GBÅ nr. 127 : 35
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse :
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149

Skelund, Hindsted H.
Slutn. af 1700-årene.
Kattunsforklæde med lys bund og rødt mønster. Langs de
tre sider er en rococo-bort. Midterpartiets mønster er lettere med ranker og små buketter.
L = 100 cm, br. = 122 cm.
Linningen er fornyet.
150
Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H.
Har tilhørt Maren Jensdatter, f.1762, d.1848.
Slutn. af 1700-årene.
Kattunsforklæde med lys bund og violet mønster. Langs
de tre sider er en rococo-bort. Midterpartiet har et lille
mønster med takkede blade. Linningen består af et hørbændel, der er stafferet over kanten af rynkerne. Det fortsætter som bindebånd.
L = 96 cm, br. = 148 cm.
151
Ukendt
Slutn. af 1700-årene.
Kattunsforklæde med lys bund og brunt mønster. Der er
bort langs de tre sider, og midterpartiet har kniplingsmønstrede striber og spredte blomsterbuketter.
Der er syet et hørbændel over rynkerne på samme måde
som ved det forrige. Til dette er syet en 3 cm bred linning
af lignende stof, men med et andet mønster.
L = 101 cm, br. = 139 cm.
Stoffet kan på denne type forklæder godt forveksles med
hørlærred, da trådene er ujævnt spundet og kvaliteten er
ret grov. Mikroskopi af fibrene viser imidlertid, at det er
bomuld. Samme kvalitet findes i kjolen på billede nr. •
(ÅHM 7958).
152
Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H.
Har tilhørt Maren Jensdatter (1762- 1848).
1810-20
Kattunsforklæde med lys bund og mønster i rosa og rødbrune nuancer. Der er en smal bort langs de tre sider, og på
midterpartiet er et lille, tæt mønster.

Det er syet i empirefacon med et bredt, glat midterstykke
og kun rynker bagpå.
L = 98 cm, br. = 126 cm.
Billede nr.
NM nr. 599/1927,
W457Aa
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 8931
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
VMÅ nr. K 82
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Bemærkninger:

Billede nr.
ÅHM nr. 1344 3
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

154

Veddum, Skelund S., Hindsted H.
Begyndelsen af 1800-årene.
Kattunsforklæde med lys bund og mønster i røde og brunlige nuancer. Der er en smal bort langs de tre sider, og
midterpartiet har striber med et lille stregmønster imellem.
L = 102 cm, br. = 101 cm.
153
Hobroegnen
Begyndelsen af 1800-årene
Barneforklæde af valsetrykt sirts, lysegul bund med lille
violet mønster. Det er rynket og syet til en linning af
stoffet.
L = 58 cm, br. = 84 cm.
NM har et lignende forklæde i voksenstørrelse med gule og
hvide striber med småprikket mønster.
L = 73 cm, br. = 156 cm. NM nr. 494/1928, W450j.
155
Støttrup, Farsø S., Gislum H.
Ca. 1840
Forklæde af halvsilke, brunt med brocheret mønster. Der
er en grøn bort forneden og rankemønstret på resten af
forklædet er i rosa og grønt. Det er lægget og syet til en
linning af stoffet. Bindebånd af silke.
L = 86 cm, br. = 88 cm.
Der er bevaret en del af denne type halvsilkeforklæder med
netop disse farver. De findes i andre farver, men brunt med
rosa og grønt mønster er det mest almindelige. Stoffet blev
kaldt Poplin.
157
Ukendt
Ca. 1840
Forklæde af halvsilke (poplin), lilla med brocheret mønster
i rødt og grønt. Der er en bred bort forneden og små
spredte blomster over resten af forklædet.
L = 83 cm, br. = 92 cm
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Billede nr.
SYM nr. 1525
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
HEM nr. 9254
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
HEM nr. 9249
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:

Billede nr.
ÅHM nr. 5495
Hjemsted:
Tid:
Beskrivelse:
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156
Vester Tørslev på Hobroegnen, lige syd for Mariager
Fjord.
Ca. 1840
Forklæde af olivengrøn silke med lancerede blomsterranker. Det er rynket til en 3 cm bred linning af stoffet.
L = 90 cm, br. = l 04 cm
159
Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H.
Ca. 1840
Forklæde af tynd, brun uld med silkestriber i rødt, blåt og
hvidt. Det er lægget og syet til en 3 cm bred linning af
stoffet.
L = 79 cm, br. = 81 cm.
158
Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H.
ca. 1850
Forklæde af sort halvsilke med stregtern og bort forneden i
blårødt, blåt og hvidt. Det er lægget og syet til et sort
silkebånd, der udgør linningen. Der er lange repsvævede
bindebånd formodentlig af nyere dato.
L = 88 cm, br. = 91 cm.
160
Ukendt
Ca. 1850
Forklæde af mørkegrønt, kipervævet uldstof med trykt
bort, langs de 3 sider i rødbrunt og lys grøn. Det er rynket
til en 3 cm bred linning af stoffet.
L = 96 cm, br. = 120 cm.

Billede nr. 148, NM nr. W 450 c
Forklæde af mønstret gazeagtig mol. Foto: Per Hadsund

N ær billede af stof
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Billede nr. 149,
NM nr. 481/1927, W 450
Forklæde af kattun.
Foto: Niels Elswing

Billede nr. 150,
GBA nr. 128:35
Forklæde af kattun
212

Billede nr. 151, VMA nr. t 15/1972
Forklæde af kattun

Nærbillede af stof

213

Billede nr. 152,
GBA nr. 127:35
Forklæde af kattun

•
Billede nr. 153, AHM nr. 8931
Barneforklæde af mønstret sirts. Nærbillede

214

af stof

Billede nr. 154, NM nr. 599/1927, W 457 Aa. Foto: Niels Elswing
Dragt sammensat af følgende dele:
Hovedtøj nr. 469/1927 og 584/1927, tørklæde nr. 440/1927, forklæde nr. 599/
1927, nattrøje nr. W33, snøreliv og skørt nr. W 21 b.
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Billede nr. 155, VMA nr. K 82
Forklæde af halvsilke

Billede nr. 156, SYM nr. 1525
Forklæde af silke

Nærbillede af stof

Nærbillede

216

af stof

Billede nr. 157, ARM nr. 13443
Forklæde af halvsilke

Billede nr. 158, REM nr. 9249
Forklæde af halvsilke

Billede nr. 159, REM nr. 9254
Forklæde af tynd uld med silkestriber

217

Billede nr. 160, AHM nr. 5495
Forklæde af uld med trykt bort. Nærbillede af bort
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Løslomme
Selskabstasker kom først på mode hos højerestanden omkring 1810,
og som så ofte før var det de parisiske damer, der førte an. I stedet for en
lomme bundet under kjolen bar de nu en taske i hånden, kaldet n'!ticule.
Det var en lille broderet stoftaske med løbegang og snor foroven, som
hurtigt fik øgenavnet >>redicule« (latterlig). 11
Det har nok varet en del år, før denne mode bredte sig til landbefolkningen. Det var begrænset, hvad man dengang medbragte af personlige
ting - et lommetørklæde måske - og det kunne fint være i skørtets
lomme eller i en løs lomme, som blev bundet under forklædet eller det
yderste skørt. Skulle man have større ting med, brugte man et bæreklæde
(billede nr. 161 + 162)
Der findes bevaret en del af disse løslommer rundt omkring i landet,
og materialerne tyder på, at de har været brugt helt op til midten af 1800årene. De er ofte yderst charmerende, syet af et udvalg af kludeposens
rester i patchwork-teknik. Der findes kun et eksemplar bevaret fra
Aalborg Amt.
Billede nr.
ÅHM nr. 7660
Hjemsted:
Beskrivelse:

92

Ukendt
Løslomme med patchwork af forskellige silkestoffer med
og uden mønster, syet på en pose af hørlærred. Den er
kantet med rødbrunt silkebånd. Linning og bindebånd er
af hørlærred.
Mål: 20x30 cm.
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Gitte Nødskovs artikel

Landlige tekstiler
fra Himmerland og Kjær Herred
fortsættes i kommende
årgang af årbogen

Litteratur om Himmerland og
Kjær Herred 1992-1993
Ved bibliotekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske Landsbibliotek
Fortegnelsen omfatter litteratur, som er udkommet i 1992-1993, 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. Amtskommunale publikationer og publikationer fra Aalborg Kommune medtages kun, når de skønnes
at have ekstern interesse!
Det Nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelser om manglende
titler.

Himmerland og Kjær Herred i almindelighed
Barn af Himmerland. Red.: Sv. Å. Andreasen m.fl. Lions Clubber i Himmerland, 1992. Bd. 7 (223 sider), ill.
Bjerg, Barne M.: Ikke nødvendigt at ændre planloven. (Danmarks Amtsråd,
1992:4, s. 10-11).
Bloch Ravn, Thomas: Gennembrud. (Skalk, 1993:3, s. 18-24). (Limfjorden ca.
1825 ).
Børnebogsfestival 1993 - evalueringsrapport. Dansk Forfatterforening, 1993.
101 sider, illustreret.
Børnebogsfestival1993. 7.-20. februar program for hele Nordjylland. Red.: Per
Drustrup Larsen. Nordjyllands Amt, 1993. 8 + 2 sider, ill.
Caspersen, Jens E.: Slægterne Ingvardsen og Bejlegaard fra Nørholm og Gjøl
Sogne. Eget forlag, 1990. 224 sider, ill.
Dansk Handicap Idræts-Forbund. Nordjyllands Amt 1991. 1991. 34 sider, ill.
Dolby, Jes: Udsætningsplan for tilløb til Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord,
1993 . Distrikt 19- vandsystem 17. Distrikt 22, vandsystem 1-10. Institut for
Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje, 1993. 17+2 sider, ill + bilag. (IFF-Rapport,
1993 :17).
Fokus på erhvervslivet - langs Mariager Fjord. Arden-Hadsund-Hobro-Mariager - fire stærke erhvervskommuner. red.: Kjeld Vang m.fl. Jyllands-Posten, 1991. 19 sider, ill.
Foreningsarkiver i Nordjyllands Amt. 4. udg. LANA, 1991. 217 sider.
Primann Hansen, Dorete: Hvordan har Mariager Fjord det? Århus Amtskommune, Miljøkontoret og Nordjyllands Amt, Miljøkontoret, 1991. 15 sider, ill.
Gjerding, Klavs: Bidrag til Hellum Herred's beskrivelse og historie. Bearbejdet
af Poul Erik Kristensen. Feder-Kristensen, 1992. 118 sider.
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Hansen, Erik: Udsætningsplan for Villestrup A 1993. Distrikt 16- vandsystem
14. Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje, 1993. 10 sider+ bilag. (IFFRapport, 1993 :8).
Knudsen, Lars: Vegetationsundersøgelser i Limfjorden 1990. Notat. Udarbejdet
af Bio/ Concult. Limfjordskomiteen, 1991. 65 sider. (LFK-Rapport, SS).
Kort- og råstofstudier omkring Limfjorden. Rapport fra seminarer afholdt 7.-8.
nov. 1991 i Bovbjerg samt 23-24. april 1992 i Aalborg. Red.: Jørgen Lund
m.fl. Limfjordsprojekitet, 1993. 164 sider, ill. (Rapport, 6).
Lidegaard, Mads: Hærvejen . Fra Limfjorden til Dannevirke. En turfører. Nyt
Nordisk Forlag, 1992. 159 sider, ill.
Limfjordsfiskeri i fortid og nutid. Rapport fra seminar afholdt 1.-2. november
1990 på Krabbesholm ved Skive. Limfjordsprojektet, 1992. 146 sider, il!.
(Rapport, 4).
Lorentzen, Anne: Teknologi og udvikling i den nordjyske maskinindustri. Rapport over en virksomhedsundersøgelse. Aalborg Universitetscenter. Institut
for Samfundsudvikling og Planlægning, 1992. 246 sider. (Skriftserie, 88).
Nielsen, Lars Peter: Overvågning af sedimenter i Limfjorden. Redegørelse om
sedimentomsætning og forslag til metoder. Udført af Bio/ Consu!t. Limfjordskomiteen, 1990. 69 sider, il!. (LFK-Rapport, 52).
Nielsen, Viggo: Jernalderens pløjning, Store Vildmose. Undersøgelser i Grishøjgårds Krat, pløjeteknik, gravhøje i Store Vildmose, pløjespor under høje.
Vendsyssel Historisk Museum, 1993. 220 sider, ill.
Nordjyllands (amtskommune). Landskabskontoret: Rute 204 Geraastien del af
rute 106 Østkyststien rute 105 Lille Vildmosestien. Nordjyllands Amt, 1990.
Folder, il!. (National og Regional Cykelrute).
Qvistorff, Helge V: Det ukendte Nordjylland. 2. opl. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1992. 227 sider, ill.
Rieper, Ole: Nye teknik til Nordjylland. (AKF-Nyt, 1991:3, s. 23-29).
Råstofkortlægning i Nordjyllands Amt- Poulstrup, Jerslev, Klokkerholm. Fase
1 /i-kortlægning. Nordjyllands Amtskommune. Forvaltningen for Teknik og
Miljø. Landskabskontoret, 1992. 70 sider, ill. + 6 bilag. (Råstofkortlægningens Fase 2. Rapport, 20).
Sund Laursen, jens: Vegetationsovervågning på 21 transekter i Limfjorden 1989.
Udarbejdet af: Bio/Consu!t. Limfjordskomiteen, 1990. 90 sider, ill. (LFKRapport, 51).
Toldbod, ]ørn E.: Nibe-Gjøl-linien. Slægtsbog. Eget forlag, 1992. 310 sider, il!.
Turismen i Nordjylland - beskæftigelse og udviklingsmuligheder. Udgivet af
Arbejdsmarkedsnævnet Nordjylland. Nordjyllands Bogtrykkeri, 1992. 56 sider, ill.
Vejdirektoratet: Den Jyske Motorvej Hobro Syd -Aalborg Syd. 1992. 7 sider,
ill. + 1 kort.

Amtskommunale publikationer
00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger:
Industrilokalisering. Vejledning for placering af industri i egentlige erhvervs-
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områder og områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Nordjyllands Amt. Forvaltningen for Teknik og Miljø. Landskabskontoret, 1991.
220 sider, ill.
Lov om affaldsdepoter- indberetning. 1991 ff. Nordjyllands Amt. Forvaltningen for Teknik og Miljø. Miljøkontoret.
05. Social- og Sundhedsvæsen:
Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende Psykiatriske Klienter på Forsorgshjem. Nordjyllands Amt. Kontoret for Psykiatri og Revalidering, 1993. 13
sider.
Sundhed for alle i Nordjyllands Amt- sundhedspolitisk handlingsprogram
1992-1994. Af Jørn Grau m.fl. Dafolo, 1992. 35 sider, ill.
Ventetider til operation på sygehusene i Århus, Viborg og Nordjylland.
Oktober 1992ff. Viborg Amt/ Århus Amt/Nordjyllands Amt.

Enkelte lokaliteter
Bislev
Fra trinbræt til storkeby. Udgivet af Vegger Idrætsforening. Dathoprint, 1992.
71 sider, ill.
Brovst
Brov st Sygehus gennem 100 år. 9. januar 1893-9. januar 1993 . Red.: Hans
Chr. Nielsen m.fl. Brovst Sygehus, 1992. 54 sider, ill.
Farsø
Andersen, Jens: Thits billedbog. Red.: Helene Kragh-Jakobsen. Farsø Bibliotek, 1992. 63 sider, ill.
Gunderup
Bendizen, Kirsten: Skatten fra Lundby Krat. Et himmerlandsk skattefund fra
Erik Ejegods tid. De danske mønter. Red.: Jørgen Steen Jensen . Nationalmuseet. Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, 1993. 75 sider, ill.
Vaarst Skole. Vaarst Skole. Skolebestyrelsen, 1992. 63 sider, ill.
Hadsund
Hadsund-Festival 90. 1990. 22 sider, ill.
Hasseris
Gå en tur og se på kunst i Hasseris. Tegninger og ide: Lise Færch og Henning
Stoustrup. Hasseris Grundejerforening/Bikuben, 1992. 8 sider, ill.
Holm Christensen, Else: Fra sognebibliotek til lokalt kulturcenter. Hasseris
Bibliotek 1952-1992. Det Nordjyske Lanbdsbibliotek, 1992. 27 sider, ill.
Hobro
Hobro Bibliotek 1992. Hobro Bibliotek, 1992. 26 sider, ill.
Morel/jørgensen, H .: Set & sket i Hobro 1880-1914. Himmerlandsbanken,
1992. 111 sider, ill.
Skolerne i Hobro Kommune- hvad siger forældrene? En interviewundersøgelse som arbejdsredskab for skolebestyrelser og pædagogiske råd. Af Konsulentfirmaet Bøje Larsen. 1990. 181 sider.
Hvorup
Pedersen, Martinus: Hvorup-Iowa tur/retur. Udgivet af Nørresundby/Sund-
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by-Hvorup Lokalhistoriske Forening. Ballermann & Søn, 1993. 121 sider, ill.
Sennenwald, Lis: Projekt Løvvang. På biblioteksfod med de unge. (Bibliotek
70, 1993: 5, s. 162-163).
Klarup
Gjøde, Henrik: Klarup Kirke. Klarup Menighedsråd, 1991. 127 sider, ill.
Gjøde, Henrik: Klarupgård, (Gad), 1992. 144 sider, il!.
Lindholm
Friis, Knud: Lindholm Høje Museum. (Arkitektur DK, 1990:7, s. 317-323).
Kock, }tm: Lindholm Høje:- et kulturmonument, dets mæcener og et museum . (Dansk Museer, 1991:2, s. 3-7).
Kock,jan: Lindholm Høje Museet. (Dansk Tidsskrift for Museumformidling,
1990:10, s. 25-32).
Marseen, Oscar: Lindholm Høje. Beskrivelse af udgravninger og fund. 5.
udgave. Aalborg Historiske Museum, 1992. 23 sider, ill.
Løgstør
Løgstør Sejlklub 1942-1992. Løgstør Sejlklub, 1992. 24 sider, ill.
Mou
Høstemark. Status 1991. Et resume over undersøgelser i perioden 1988-1991.
Red.: Troels Romby Larsen . Aage V. Jensens Fonde, 1992. 59 sider, ill.
Thomsen, Jonna: Historien om Lille Vildmose. Feder-Kristensen, 1991. 111
sider.
Nibe
Det gamle Nibe. Før verden gik af lave. Udgivet af Nibe Museum og Lokalhistorisk Forening for Nibe og Omegn. Nibe Bogtryk/Offset, 1992. 28 sider,
ill.
Hagsholm, Jørgen: Huset jeg boede i. Hagsholm Offset, 1991. 31 sider, ill.
Nibe Ferie- og Fritidsby. Udarbejdet af Malthas Tegnestue. Nibe Kommune,
1990. 20 sider, il! + 2 bilag.
Nørresundby
Koefoed Nielsen, t.: En epoke af Nørresundbys historie. Register til bind 1 og
2 1973 og 1974. Sundby Samlingerne, 1991. 58 sider.
Nørresundby Kirke. Udarbejdet af præster og menighedsråd. Nørresundby
Menighedsråd, 1990. 12 sider, ill.
Thellefsen, Leo: Fjernere end Orion. Drengetid 1915-21 ved Limfjorden. red.
Synnøve Stevns. Foreningen Danmarks Folkeminder, 1991. 130 sider, ill.
(Erindringsserien >>Folk Fortæller«, 26).
N øv lin g
LKB-Gistrup . 1941- 50 år- 1991. Red.: Karl Pedersen m.fl. 1991. 58 sider,
il!.
Nøvling Vandværk. En hundredårig. Nøvling Vandværk, 1993. 16 sider.
Petersen, Viggo: Nøvling Kirke. Udg. af Nøvling Menighedsråd. Aalborg
Stiftsbogtrykkeri, 1992. 15 sider, ill.
Sebber
Birkedahl, Peter og Erik Johansen: En handelsplads fra yngre jernalder og
vikingetid ved Sebbersund. (Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie.
1991, s. 199-229).
Birkedahl, Peter og ErikJohansen: Nikolajbjerget. (Skalk, 1993:1, s. 3-8).
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Meddelelser fra styrelse og redaktion
Oplysninger om de planlagte arrangementer udsendtes som tidligere sammen
med årbogen 1992. Desuden genoptoges den tidligere praksis, hvorefter der
sendtes særskilt meddelelse ud til alle medlemmer. Tirsdag den 25. maj 1993
arrangeredes en byvandring i Nibe under ledelse af muscumsinspekrør Viggo
Petersen, Aalborg, der ud fra sit indgående kendskab cil lokali teten fortalte og
viste frem i gaderne i den gamle fjordby. Arrangementet havde samlet udmærker
god cil luming, og deltagerne kunne en god oplevelse rigere drage hver til sit
efte r en imeressaJlt tur, der sluttede ved den gam le Nibe Kilde.
Sommerturen, lørdag den 12. juni d.å. havde Lille Vildmose som mål og
lededes af museumsdirektør Torben Witt, Aalborg. Turen, som havde god tilluming, havde parkeringspladsen ved Lillesø som udgangspunkt. Det var med
store forventnin ger til forløbet af n1ren, deltagerne mødte frem, men det skal
straks siges, at forventningerne blev indfriede og mere til, således at der ved
turens afslutning lød mange lovord over rurens guide, Torben Witt , der undervejs gennem og rundt om Lille Vildmose gav en fortræffelig karakteristik af
området gennem en særdeles kyndig og veloplagt fortælling om egnen ressourcer og deres udnyttelse, om afvanding, opdyrkning og udstykning, om færdselslinier, landsbyer og herregårde og meget mere. Ad sm. og for de fleste ukendte
veje førtes selskabet rundt i det stor låede landskab. Meget betagende var ruren
omk:J·ing bakkerne ved Smid ic, Kong tedlund og Kongcrslev, hvor der gjorde et
kort ophold ved kirken der buser minder om en af vort scl kabs riftere, provst
Alex.ander Rasmussen. Under lysegrønne bøge ved Solbjerg og Dragsgård gik
ruren til Øster }{u ru p, hvor der blev holdt frokostpause. Efter pausen kørtes til
Muld bjergene, hvor deltagerne i det skønne sommervejr nød udsigten over hav
og mose. På Mou Hore! var der kaffepause, hvorefter der fortsattes over Skellet
og over de lave enge ved Storvorde og Gudumlund tilbage til udgangspunktet
ved Lillesø.
Sensommertur n, lørdag den 4. september 1993 udgik fra Aalborg i øsende
regn, men blev p det videre forløb i høj grad begunstiget af det smukkeste
septembervejr. Turens mål var egnen omkring Aggersborg, og mødesteder var
Bejstrup Kirke, hvor et ston antal selvkørere var mødt frem. Turen havde udmærket god til luming. Ved Bejsrrup Kirke præsenterede fo rmanden den store
landsbykirke og specielt det betydelige romanske t rn. Endvidere introduceredes
turens næste mål, Aggersborg, og relationerne meiJern de to lokaliteter under de
dramatiske begivenheder, der fandt sted her i de sidste årtier af 1000-åre ne.
Ved Aggersborg var der lejligbed til ar bese den påbegyndte rekon truktion af
de t e.nest. ende anl:eg, Danmark største anlæg fra vikingetiden. Efter en kort
redegørelse ved formanden angående stedets historie blev der lejlighed til et
hastigt blik ind i g~rdcn på Aggersborggård. Det fornemme bindingsværkshus er
unde r en tilmcngt restaurering. Mange ytrede ønske om et gensyn med dette sted
ad åre.
På Vitskøl Kloster blev der- for nogles vedkommende på grund af den store
tilslutning med nogen forsinkelse- drukket kaffe og efterfølgende afholdt generalforsamling. Selskabet samledes i det tidligere kirkerum, nu på smukkeste vis
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re taureret og til rådighed om mødelokale. Efter generalforsamlingen gav lektor
Karl Nielsen, Ranum, en indgående gennemgang af Vitskøl Klosters historie og
tog selskabet med på en spændende rundgang såvel til de velrestaurerede sale og
værelser i sidefløjene som til ruinerne af den ·torc klosterkirke. I den sene
eftermiddag slum:de besøget p Vitskøl, og deltagerne skiltes for at søge hjemad.
Generalforsamlingen, der havde konsulem Jens Gravesen som dirigent, indledtes med formanden Gunnar H. Rebscrups mindeord over lektor Karl Madsen
Aalborg, der efter længere tids sygdom døde den 27. august 1993. Karl Madsen
beklædte i en periode p~ 16 , r posten som Histori k arnfunds revisor. På
Aalborg Katedralskole, hvor lektor Madsen virkede i 41 år, var der fagene fysik
og matematik, der især optog ham, men også historien var Karl Madsen levende
optaget af, både vort lands historie i almindelighed og den lokale egnshistorie i
Nordjylland og på Bornholm -lektor Madsens fødeø. I vort selskab var han et
særdeles interesseret medlem, og her vil Karl Madsen blive mindet i taknemmelighed for trofast virke for Historisk Samfund.
Om el kaber. ar.rangementer udtalte formanden, at det efter to år med beklagelige aflysninger af sommerturen på grund af manglende tilslutning var glædeligt i år at kunne sige at der til turene i det forløbne år har været god tilslutning.
Årbogen ~ Fra Himmerland og Kjær Herred « 1992 udsendtes i passende tid og
fik overalt en god modtagelse. Bogen er nummer 81 i rækken af vort selskabs
. rbøger. Formanden omtalte kort årbogens indhold og oplyste, at den kommende årbog er under udarbejdelse, og at arbejdet er langt fremme. Formanden
oplyste, at årbogen bl.a. vil bringe en onual.e af bogen »Gunnis Torp - Historien
om Gunderupgård i Strandby Sogn • . Denne bog er skrevet af . Bugge Vegger, i
mange år medlem af samfundets styrelse.
Som rid ligere har Histot·isk Samfund igen i år sammen med de øvrige kulturhitoriske foreninger deltaget i »Torsdagsforelæsningetne« over kulturelle emner.
Rammerne om forelæsningerne er nu blevet meget forbedrede. Der udsendes
som tidligere til alle medlemmer ærlig meddelelse om disse foredrag.
I fjor indførtes som noget nyt betaling for adgang til Aalborg Historiske
Museum, der ellers alle dage har været tilgængeligt uden vederlag. Det er dog
således, at vore medlemmer med husstand bar gratis adgang til museet og ligeledes til det nye museum på Lindholm Høje.
Historisk Samfund har i år modtaget tilskud fra en række bidragydere: Sulsted
- Ajstrup Sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat, Ranum Sparekasse (Midtfjord), Nørresundby Bank, Nykredit, Det Obelske Familielegat, Hals, Aars,
Arden og Aalborg Kommuner. Vi sky.lder dem alle swr· tak for den hjælp, de
herved yder os, uden hvilken det ikke med de kontingentmidler, vi r der over
ville være muligt at få tingene til at hænge nogenledes sammen.
Med en henvisning til selskabets medlemstal, der i år udviser en - ganske vist
meget lille - fremgang, opfordrede formanden til at virke for øget tilgang af nye
medlemmer.
Afslutningsvis takkede formanden de fremmødte for trofasthed mod Historisk
Samfund og interesse for samfundets virksomhed og rettede en særlig tak til
styrelseskollegerne for godt samarbejde i året, der er svundet.
Kassereren Anne Marie Møller Knudsen forelagde det reviderede regnskab,
som var omdelt på mødet. Regnskabet godkendtes eenstemmigt sammen med
beretningen.
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Formanden forelagde flg. forslag, som var omdelt på mødet:
»Forslag til tilføjelse til love for Historisk Samfund for Himmerland og Kjær
Herred.
§ 10. Samfundets opløsning kan kun ske, når mindst 3/4 af de fremmødre på
en generalforsamling stemmer for det. Skulle samfunder blive opløst tillalder
Historisk Samfunds midler Dansk Lokalhistorisk Forening.« forslaget vedtoges
eenstemmigt.
Til styrelsen genvalgtes Birthe Friis og Torben Witt. Nyvalgt blev arkivleder,
cand. mag. Ketty Johansson, Nørresundby. Som revisor genvalgtes Arne Pedersen, og S. Bugge Vegger nyvalgres som revisor.
Ved generalforsamlingens afslutning bragte formanden på styrelsen vegne en
hj enelig tak til S. Bugge Vegger for en stor og fortjenstfuld ind ats for l-:lisrori k
samfund gennem en l-ang årrække. J de 16 år, Bugg Vegger har haft sæde i
arnfundets styrelse, b-ar han gjort von selskab mange og store tjene ter. Han har
i lange perioder varerager den betydelige kas ererpost og har i alle rene trukket
et stort læ i de udvalg, herunder forre.tningsudvalget, hvor han har haft sin
plads. Hi torisk Samfund skylder Bugge Vegger, der nu beder sig fri, stor tak for
mange rs dygtigt arbejde ri l fremme af forståel en af vor landsdels og vort land
kulrurelle egenart.
Forsamlingen til luttede sig formandens udtalelser med akklamation.
Dirigenten slog tillyd for en øget indsats for at få flere medJemmer, og møder
sluttede med formandens rak til dirigenten for god mødeledelse.
tyreisen har den 4. oktober 1993 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 ~rbogen 1993 er vareraget af redaktion udvalget, der besr. r af
adjunkt Eva Auken, museumsinspektør Binbe Friis, rektor Kaj Løber, seminarielektor Karl Nielsen, ognepræst Ove Paulsen og viceskoleinspektør G unnar
H. Rebstrup.
En række bidragydere har - som ovenfor nævnt - i det forløbne år støttet
Historisk Samfunds virksomhed. For den interesse, der herved vises vort historiske selskab, bringes hermed en hjertelig tak.
Gunnar H. Rebstrup
Medlemmernes opmærksomhed henledes på, at medlem kabet medfører gratis
adgang tiJ Aalborg Historiske Museum og til Lindholm Høje Museet for medlem
og husstand (gæ l.der for forældrepar med børn).
Endvidere gøres medlemmerne opmærksom på, at foreningen stadig har en
beholdning af ældre årgange af år·bøgerne. Bøgeroe kan erhverves til rimelige
priser ved henvendelse til kassereren. Såfremt man måtte være inreresserel i at
afhænde gamle årgange, hører kassereren gerne herom.
Gengivelse af kort i årbogen i henbold til tilladelse fra Geodætisk Institut A
403/85.
Historisk Samfunds ledelse:
Viceskoleinspektør Gunnar H. Rebstrup, Aalborg, formand
Adjunkt Eva Auken, Suldrup, næstformand og sekretær
Fuldmægtig Anne Marie Møller Knudsen, Aalborg, kasserer

151

Museumsinspektør Birthe Friis, Hobro
Arkivleder Ketty Johansson, Nørresundby
Fru Valborg Larsen, Sulsted
Rektor Kaj Løber, Aalborg
Seminarielektor Karl Nielsen, Ranum
Statsaut. revisor Bent Olsen, Aalborg
Sognepræst Ove Paulsen, Storvorde
Museumsdirektør Torben Witt, Aalborg
Gun nar H. Rebstrup Birke Alle 8, 9200 Aalborg SV tlf. 98-181476
Eva A~•ken, Trængstrupvej 99, 9541 uldrup, tlf. 98-653230
Anne M. Møller Knud en, Linde Alle l A 9000 Aalborg, tlf. 98-128563
rlistorisk Samfunds Po tgirokonto 3045730

Redaktionsudvalget:
Eva Auken
Birthe Friis
Ketty Nielsen
Karl Nielsen
Ove Paulsen
Gunnar H. Rebstrup
Turudvalget:
Eva Auken
Bent Olsen
Ove Paulsen
Gunnar H. Rebstrup
Ad hoc udvalg vedr. fremme af tilgang
Bent Olsen
Anne M. Møller Knudsen
Gunnar H. Rebstrup

af nye medlemmer:

Som Historisk Samfunds repræsentant i bestyrelsen for De historiske Arkiver i
Aalborg for den kommende byrådsperiode ( 1994-1997) valgtes Ketty Johansson.
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Sammendrag

af regnskab for perioden 1. januar-31.

december 1992

Indtægter:
Kommuner
Skørping ................... ......... ....... .. .... .
Arden ... ... .... ........ ... ... ........ .............. .
Aalborg .. ......... .. ....... ....................... .
Aalborg, Byjub . .............................. ..
Nordjyllands Amt .................. ........ ..

500,00
2.000,00
7.500,00
10.000,00
5.000,00

25.000,00

Fonde
Nykredit .. .......... ... .. ....... .... .. ... ...... . ..
Det o belske Fam . ......... ................... ..
Den Hielms . Rosen. Stiftelse ............ .

2.000,00
5.000,00
5.000,00

12 .000,00

Foreninger
Dansk Lokalh. Foren.
-Tipsmidler .................................... .
Danske Folkedansere ......... ............. ..

5.800,00
26.130,00

31.930,00

Pengeinstitutter
Sparekassen Nordjylland ...... ... ........ .
Ranum .......... ...... .. ..... ..................... .
Sulstrup Ajstrup ·Sognes Spareog Laanekasses Mindelegat ............. ..

500,00
3250,00
2.500,00

3.350,00

Tilskud i alt .... ................. ......... ...... .. .......... .... ........ ... ......... ......... ..
Kontingent 1992 .......... .. ..................... .... .. .... .. .................. ........... .
Salg af gl. årbøger .... ......... .. ........ ............................... .. ................ ..
Salg af Landlige tekstiler ................. .......... ................................... ..
Billetsalg ved udflugt ...... ..... .......... .... .......... ...... ... ............... ..... .... .
Tilskrevne renter på giro ............................................................. ..
Indestående ved årets begyndelse ............................. .. .................. ..
Giro............................. .............. ......
7.941,15
Nørresundby bank ...........................
17.3 13,02
Kassekredit ultimo december 1992 .............................................. ..

72.280,00
116.053,03
4.740,25
1.110,00
1.404,00
208,28

Balance

254.567,05

25.254,17
33.517,32
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Udgifter:
Trykning af årbog ... ....... ....................... .. .. ... ......................... ....... .
Trykning af Landlige tekstiler ............................ .... ................ ...... ..
Portoudgifter .............. ..... .. ....................................... ..... .. ........... ..
Andel i Torsdagsforedrag ......................................... .
Andel i portoudgifter .. ................................... ......... ..

6.000,00
3.379,50

Kuverter, revision, annonce, blanketgebyr m.m . ......... .. ............... ..
Kontingent til Sammenslutningen af Lokalhistoriske foreninger .... .
Sommertur- bus .................................................. ... ....... ... ........... .
Beholdning på giro ved årets slutning .......................................... ..
Debetrente på kassekredit ... .... .. ............ ...... ..............
863,72
Ekspeditionsgebyr på kassekredit .............................
150,00

86.477,50
108.548,75
28.518,50

9.379,50
8.784,15
3.000,00
2.062,50
8.782,43
1.013,72
254.567,05

Balance

Status, ultimo december 1992
Aktiver:
Lager af ældre
årbøger ........... ................. 30.000,00
Kassebeholdning
8.782,43
ultimo dec. 92 ..................
Kontingentrestance ..........
2.200,00
Kontingentrestance,
uerholdelig ........ ............. . 2.090,00

Passiver:
Kassekredit ......................

Balance

Balance

43.072

Egenkapital

33.517,32

9.555,11
43.072,43

Undertegnede revisorer har dags dato revideret foreningens regnskab for tiden 1.
jan. 1992 til 31. dec. 1992. Vi har gennemgået bilagene, samt konstateret, at saldo
for girokonto og bankkonto stemmer overens med regnskabet.
Aalborg, den 4. marts 1993
Arne Pedersen
K. Madsen
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Historisk Samfund for Himmerland og
Kjær Herred er stiftet 1912. Samfundets
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 historie, meddeler
oplysninger om egnens historiske steder og indeholder fyldige oversigter
over litteratur om Himmerland og Kjær
Herred.
En anden betydningsfuld opgave består
i at arrangere historiske ekskursioner
og lade afholde historiske og kulturelle
foredrag.
Endvidere har vort selskab med mellemrum udgivet selvstændige skrifter. I
1968 således »Aalborg Bindingsværk<<
af docent Hans Henrik Engqvist. I
1970 >>Aalborg malere i 500 år« af konservator Sylvest Grantzau. I 1978 udsendtes »Vor Frue Kirke i Aalborg« af
overlærer Svend B. Olesen.
Det Kongelige Landhusholdningsselskabs Beskrivelse af Aalborg Amt, udgivet i 1832 ved C. Christensen genoptryktes i 1979.
I anledning af Historisk Samfunds 75
års jubilæum i 1987 udsendtes i fotografisk genoptryk »Farstrup og Axelsans Dagbøger fra det 16., 17. og 18.
Aarhundrede «, udgivet i Aalborg ved
Ignatius Bech er i 1813.
I samarbejde med Aalborg Historiske
Museum og med Landsforeningen
Danske Folkedansere har vort selskab i
1992 udgivet »Landlige tekstiler fra
Himmerland og Kjær Herred « af tekstilforskeren Gitte Nødskov.
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