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Kaj Løber til minde 

Efter længere tids sygdom og svaghed og i en alder af 87 år døde Histo
risk Samfunds mangeårige styrelsesmedlem og tidligere formand fhv. 
rektor ved Aalborg Katedralskole Kaj Løber, den 13. maj 1994. Kaj 
Løber fødtes i 1907 i et lærerhjem i København. Det blev et omfattende 
virke som underviser og som administrator inden for gymnasieskolen, 
der blev Kaj Løbers livsværk. Han blev student fra Metropoliranskolen i 
1925 og cand.mag. i historie og tysk fra Københavns Universitet i 1932. 
Herpå fulgte en række år ved Odense Katedralskole, hvor han blev lektor 
i 1950. I 1955 blev Kaj Løber rektor ved Aalborg Katedralskole, og her 
ventede ham store udfordringer og en mægtig arbejdsbyrde. I 1955 var 
Aalborgs gamle latinskole ikke alene byens og egnens eneste gymnasium, 
men tillige landets største med 640 elever. Med Kaj Løber fik Katedral
skolen en rektor af den gamle skole, en der vidste, hvad han ville. En sko
lemand så korrekt, at det kunne opfattes som tilknappethed. En inspire
rende underviser og en særdeles kompetent og overlegen administrator 
af den store skole. I 21 år kom han - frem til 1977, da han som 70-årig 
gik på pension- til at sætte sit præg på skolen. 

Som det rigt begavede og myreflittige menneske han var, tog han 
også uden for skolen store opgaver på sig. Som faghistoriker følte Løber 
en stærk forpligtelse til at virke for en formidling af historien og kultur
historien ud til en bredere kreds. Også for at fremme forståelsen af den 
sammenhæng, der er mellem den lokale historie og rigshistorien. Den 
formidlingsvirksomhed havde Kaj Løber taget op i de historiske selska
ber i Odense, og den tog han op her i Nordjylland. Også ad den vej blev 
kulturhistorikeren Løber med sin europæiske orientering og dannelse 
en tilskynder og opdrager til danskhed. 
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I vort historiske selskabs styrelse kom Løber i 1959. Og her havde 
han sæde til sin død. I alle årene sad han i redaktions- og forretningsud
valget, og i årene fra 1979 til1990, da han bad sig fri, var han Historisk 
Samfunds fremragende formand. I 1990 udnævntes han til æresmed
lem af vort selskab som en påskønnelse af et stort og fortjenstfuldt virke 
for Historisk Samfund gennem mange år. 

Som historiker af faget havde han en rent ud fabelagtig viden på sit 
felt. Også fordi han med flid gennem et langt liv vedblev at stræbe efter 
at erkende, hvorledes tilværelsen, dens former og væsen, i fortiden var 
beskaffen.Han hørte ikke op med at undre sig over de tider, der for
længst var svundne. At han bevarede den evne langt op i sin høje alder, 
røbede den iver, hvormed han vedblev at dyrke og bruge sit store biblio
tek. Han var og blev en bogens mand og en sprogets mester. Det kom 
også til udtryk i de utallige foredrag, han har holdt over historiske em
ner. Ikke mindst på von selskabs ekskur ioner, hvor han oplagr og med 
fynd delt ud af i11 kolossale viden. rundigheden var han mærkesag. 
Han ville til bund i emnet og foragtede det h.alvr færdige. Og han for
vemede samme indsci.lling hos sine tilhørere. Enhver aner! endelse gjor
de ham glad, men han higede a ke efter den, for han var en fornem 
mand, der havde sind til at beholde hænderne på ryggen, hvor andre 
rakte dem anglende frem. 

Som skolemand ragede Løber op over de fleste og nåede helt til tops 
i vort lands skolesystem. Gennem sine formandsposter ved Folkeuni
versitetet, ved Aalborg Seminarium og ved Lærerhøjskolens Aalborgaf
deling øvede han en b tydelig indsats inden for folkeoplysningen, ud
dannelsen og videreuddanne! en af lær rne. 

At møde Kaj Løber og tale med ham var hver gang en oplevelse. Man 
fandt ham altid levende engageret i et eller andet emne. Det kunne være 
fra bøgernes verden, men det kunne også meget vel være et emne med 
udgangspunkt i hans elskede have. 

I vort historiske selskab skylder vi Kaj Løber stor tak for flittigt virke. 
Her ved hans bortgang må vi sige, at det var oldermanden, der gik. I 
Historisk Samfund vil vi i taknemmelighed over følgeskabet med denne 
store personlighed bevare mindet om Kaj Løber. 

Gunnar H. Rebstrup 
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Johannes Evald Tang 
Kristensen til minde 

Den 16. september 1994 døde Historisk Samfunds mangeårige styrel
sesmedlem og formand, fhv. vicestadsbibliotekar Johannes E. Tang 
Kristensen, 87 år gammel. 

Johs. E. Tang Kristensen blev født den 27. december 1906 i Nørholm 
ved Vejle som yngste søn af folkemindesamleren, Evald Tang Kristen
sen, i hans 3. ægteskab. I barndomshjemmet i Vejle mødte han en ræk
ke af datidens skønånder, som aflagde besøg hos den berømte folkemin
desamler. Denne opvækst prægede Tang Kristensen dybt og var et sta
digt »kildevæld« for ham til nyudgivelser af faderens forfatterskab og ar
tikler om personer, som kom i hjemmet bl.a. Sigrid Undset og Jeppe 
Aakjær, der var emner for nytårshefter i 1991 og 1992. 

Efter studentereksamen i Vejle i 1926 blev Johs. E. Tang Kristensen as
sistent i Dansk Folkemindesamling og efter bibliotekareksamen i 1933 
var han ansat ved biblioteksvæsenet i Vejle, Odense, Esbjerg og Aalborg. 
Fra 1945 var han ledende bibliotekar ved Nørresundby bibliotek. Tang 
Kristensen sluttede sin bibliotekskarriere som vicestadsbibliotekar ved 
Det Nordjyske Landsbibliotek 1970-76. 

Johs. E. Tang Kristensen havde en dyb interesse for historie- såvel arkæo
logi som kulturhistorie. Nordenfjords var Tang Kristensen pioneren bag 
oprettelsen af Sundby-Hvorup sognehistoriske Samling og Nørresundby 
byhistoriske Samling- nu Sundby Samlingerne -ligeledes var han i front 
ved oprettelsen afLokalhistoriskArkiv for Aalborg Kommune. 
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Tang Kristensen var en meget flittig skribent såvel af historiske artik
ler som af indlæg i den standende kulturdebat. Når man studerer hans 
bibliografi, må man beundre hans mangfoldighed af emner. 

Tang Kristensen var bibliofil i ordets bedste mening- altid fascineret af 
det trykte ord, men gerne i en smuk indbinding. Derfor var det en 
særlig glæde for ham, da det store værk: Nørresundbys Historie 1850-
1970, som han redigerede, i 1983 blev udpeget blandt årets 25 smuk
keste bøger. 

Johs. E. Tang Kristensen var medlem af Historisk Samfunds styrelse fra 
1951 og var fra 1961-79 en dynamisk formand. Tang Kristensen har 
skrevet vægtige artikler i Fra Himmerland og Kjær Herred bl.a. Potte
magere i Hvorup Sogn, Johan Adolph Rømers Tobakspibefabrik 
Nørresundby og Portrætmaleren Ole Magnus Rasch. 

Johs. E. Tang Kristensen blev i anledning af SO-årsdagen i 1986 ud
nævnt til æresmedlem af Sundby-Hvorup sognehistoriske Samling og 
ved Historisk Samfunds 75-års jubilæum i 1987 ligeledes udnævnt til 
æresmedlem. 

Tang Kristensen var en markant kulturpersonlighed med sine menin
gers mod, men først og sidst var han på kulturens side, som han ønske
de at fremme mest muligt i Himmerland og Kjær Herred. 

Johannes E. Tang Kristensen er ikke mere iblandt os- æret være hans 
minde. 

Ketty Johansson 

lO 



Ermegaard Gyldenstierne 
Fra det ældste Bjørnsholm 

Af Karl Nielsen 

Den blå dame 
I sommeren 1993 blev der opført friluftsspil omkring Vitskøl kloster. 
Stykket var skrevet specielt tillejligheden af Leo Bech og hed »Den blå 
dame«. Det var formet som en rammefortælling, der begyndte med et 
marked i klostergården, hvor publikum mødte frem og de optrædende 
snart efter indfandt sig. Hertil ankom der også en gøglertrup, som viste 
akrobatiske kunster og senere opførte et markedsspil om slaget på Gra
te hede. Ind i det gik der efterhånden scener, som udspilledes uden for 
klostergården, og gøglerne indbød til sidst til en fortsættelse på histori
en. Mens de førte publikum rundt omkring klosteret, fik de vist en ræk
ke episoder, der kastede lys over træk i klosterets og egnens historie. 
Den sidste scene var et bal på Bjørnsholm i 1700-tallet. Her blev dan
sen for en stund afbrudt af »den blå dame«, der gik igen. Da hun var 
kommet næsten helt over scenen, blev uhyggestemningen brudt af et 
tilråb, der afslørede, at det var Ermegaard Gyldenstierne, der ikke kun
ne finde fred i graven. De rapmundede gøglere påstod, at de godt kend
te hendes slags. Hele scenen virkede som en stærk sortie på et fængslen
de spil, hvor miljøet omkring klosteret fint blev udnyttet som ramme 
om en række stemningsfulde situationer. 

Men man skal ikke stole for meget på, at gøglerne godt kendte Erme
gaard Gyldenstierne. De påstod jo i øvrigt også blot, at de kendte »hen
des slags«. De tog derimod parti, som man gennem århundreder har 
gjort det, ved at fortælle om den gamle adelsdame, at hun ikke kunne 
finde fred i sin grav. 

Prøver vi at finde ud af, hvem Ermegaard Gyldenstierne var, støder vi 
på forskellige vanskeligheder, idet de oplysninger, der er bevaret om 
hende, er meget spredte, og stof som breve i moderne forstand, der 
kunne kaste lys over hendes personlighed, finder vi slet ikke. Det er der
for ikke muligt at tegne et egendigt portræt af hende; men der er dog 
overleveret så meget stof, at der kan fremdrages en række træk til belys
ning af, hvad der skete på og med Bjørnsholm i hendes tid. Når de bli
ver fortalt, vil det måske være mere forståeligt, hvorfor hun kom til at 
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spille den rolle i folketroen, som »Den blå dame«1 så fængslende har 
gjort brug af. 

Slægten 
Om Ermegaard Gyldenstiernes tidligste år ved vi kun, at hun blev født 
den 19. april 1552. Navnet Gyldenstierne viser imidlertid, at hun til
hørte en af tidens mest ansete adelsfamilier. Faderen var Christoffer 
Henriksen Gyldenstierne til Iversnæs (det nuværende Wedelsborg på 
Fyn); moderen var Anne Parsberg. 2 

Gyldenstierneme havde gennem et par århundreder været en af lan
dets mest indflydelsesrige adelsslægter. En lang række af dens medlem
mer havde haft store forleninger, og mange af dem havde haft plads i 
rigsrådet. Familiens ry var så udbredt, at da William Shakespeare sidst i 
århundredet skulle navngive et par danske adelsmænd i Hamlet, kaldte 
han dem Rosenkrantz og Gyldenstierne.3 

Men den godsbesiddelse, der normalt var forudsætningen for en så
dan social placering, manglede de heller ikke. I vore ældste oplysninger 
er slægten knyttet til Nord- og Vestjylland, og fra omkring 1400 falder 
slægten i tre hovedlinjer med navn efter de hovedgårde, som tre sønner 
af Niels Eriksen (død 1388) fik efter deres fader. 

Restrup-linjen er efterkommerne af Knud Nielsen, der fik (Store) Re
strup mellem Aalborg og Nibe, 

Agård-linjen har navn efter Agård lige syd for Fjerritslev, som tilfaldt 
Peder Nielsen, og 

Tim-linjen er knyttet til Tim mellem Ringkøbing og Ulfsborg. Den 
tilfaldt ved arvedelingen Erik Nielsen. 4 

Man vil bemærke, at slægtsnavnet endnu ikke var i brug. Det be
gyndte man først at anvende i 1520'rne, da det blev obligatorisk. Man 
tog da navn efter den gyldne stjerne, der længe havde været slægtens 
våbenmærke.5 

Ermegaard Gyldenstierne er af Restruplin j en. Iversnæs havde hendes 
oldefar i mandslinjen giftet sig til midt i 1400-tallet, og hendes far var 
blevet eneejer af det i 1548. Restrup tilhørte på den tid hendes farbro
der Mogens Gyldenstierne, der som rigsråd fra 1535 til kort før sin død 
som 88-årig i 1569 var en af de indflydelsesrige rigsråder. En anden far
broder var Fyns sidste katolske biskop Knud Gyldenstierne, der mistede 
sin plads i rigsrådet ved reformationen, men levede indtil1560 som stor 
godsejer. Ved sit ægteskab med en datterdatter af den sidste mand af 
Agårdlinjen fik han halvdelen af denne linjes hovedsæde.6 
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Ermegaards moder var også af højadelig familie; men hendes slægt 
var ikke af dansk oprindelse. Ermegaards oldefar var kommet hertil 
sammen med Christoffer af Bayern, blev i landet og gik i den danske 
konges tjeneste. I løbet af tre generationer fik fire af slægtens mænd 
sæde i rigsrådet. 7 

Familierne 
Christoffer Gyldenstierne og Anne Parsberg blev gift i 1543 og fik snart 
en betydelig børneflok, i alt seks piger og fem drenge; men da Christof
fer døde allerede i 1562, nåede han ikke at se nogen af børnene gift. 
Den sag måtte Anne Parsberg tage sig af hjulpet af slægt og venner. 
Oversigten herunder viser, hvornår de enkelte børn blev født, og hvem 
de blev gift med: 

Karen, f. 1544, gift 1568 med Holger Ottesen Rosenkrantz, der var født 
allerede i 1517. 
Ingeborg, f. 1546, gift 1569 eller 70 med Albert Friis til Haraldskær, der 
var født i 1542. 
Sophie, f. 154 7, blev ikke gift. 
HiLLeborg, f. 1548, gift 1575 med Knud Bille. 
Vibeke, f. 1549, gift 1574 med Niels Friis til Ørbæklunde og Hessel
agergård, født 1544. 
Henrik, f. 1550, gift l. med Karen Bille, 2. med Berete Tralle. 
Ermegaard, f. 1552, gift l. 1587 med Truid Bjørn, 2. 1600 med Gjord 
Kaas. 
Tønne, f. 1553, død ugift. 
Erik, f. 1554, død som spæd. 
Gabriel, f. 1556, død ugift. 
NieLs, f. 1558, gift 1594 med Kirsten Lykke.8 

Sønnerne har i vor sammenhæng mindst interesse. Man bemærker sig 
måske, at der i så stor en søskendeflok kun var et barn, der døde som 
spæd. Det forbavser derimod ikke, at to af sønnerne døde ugift. Sidste 
halvdel af 1500-tallet har mange eksempler på adelige ungkarle. Ende
lig fik de to sønner, der stiftede familie, naturligvis hustruer af god ade
lig familie; men ingen af sønnerne gjorde sig vist særlig bemærket i ti
dens historie. 

Pigernes forhold er mere interessante. De fem ældste blev født, før fa
milien fik sønner. Sophies stilling er speciel. Hun blev aldrig gift, men 
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var i øvrigt en af dem i søskendeflokken, der levede længst, og hun duk
ker op i Bjørnsholms historie i 1620'rne. De fire øvrige blev alle gift i 
årene 1568 til 1575. 

De to yngste blev gift med fynske godsejere, der ganske vist ikke gjor
de sig gældende i rigsstyrelsen, men dog tilhørte de mest indflydelsesri
ge adelsslægter: Hilleborg med Knud Bille, der bl.a. ejede Billeskov, der 
lå kun en halv snes kilometer fra lversnæs, og Vibeke med Niels Friis til 
Hesselagergård og Ørbæklunde. Hun blev derved svigerinde til Bjørn 
Andersen og Karen Friis, der netop i de samme år rykkede ind på 
Bjørnsholm. 

Det mest bemærkelsesværdige parti gjorde Karen Gyldenstierne. 
Hun blev som den første i søskendeflokken i 1568 gift med Holger Gt
tesen Rosenkrantz. Han var 27 år ældre end hende og enkemand. Alle
rede i 1552 var han blevet medlem af rigsrådet, og specielt under Frede
rik 2. var hans indflydelse meget stor. Det nære forhold til kongefamili
en markeredes ved, at kongen stod fadder til parrets anden søn, der blev 
døbt Frederik i overværelse af hele rigsrådet og et stort opbud af adelen. 9 

Efter at Karen Gyldenstierne var blevet enke allerede i 1575, var hun 
optaget af de to sønners opdragelse og uddannelse samt af byggearbej
der på hovedbygningerne på Rosenvold og Boller- til sønnerne - og på 
Stjernholm tæt ved Horsens til sig selv. Men både i Frederik 2.'s tid og 
endnu under formynderregeringen gik der ofte bud til »Karen Hol
gers << , både når der var fester ved hoffet. og når det var >>nødvendigt at 
lade drage og tilfly kamre og gemakker« i anledning af besøg af »frem
mede herrer og fyrster«. 10 

Ingeborgs mand Albert Friis (Haraldskær) havde ikke opnået nær så 
fremtrædende en stilling ved sit bryllup. Men han var også meget yngre 
end Holger Rosenkrantz og var lige kommet hjem fra deltagelse i syv
årskrigen. Nu blev han imidlertid forlenet med Sebber kloster, som han 
havde i årene 1569-1581, og fra 1580 til sin død i 1601 var han- bort
set fra en afbrydelse på tre år - lensmand på Riberhus. Medlem af rigs
rådet blev han i 1581 , så han blev også snart højt placeret i samfundet. 
Når Albert Friis og Ingeborg Gyldenstierne opholdt sig på hans forle
ning i 1570'erne, var de lige i nærheden af Alberts broder, Jørgen Friis, 
der sad på en anden af Friis-familiens hovedgårde Krastrup mellem 
Nibe og Løgstør. Jørgen Friis blev i 1579 gift anden gang med Bjørn 
Andersens datter Else Bjørn. 11 

Vi har intet, der belyser, hvorfor det varede så længe, før Ermegaard 
blev gift, men må blot konstatere, at hun var 35, før det skete, og at 
hendes første mand var otte år yngre end hende. 12 
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En søn af familien Bjørn 13 måtte imidlertid være et passende parti for 
en Gyldenstierne. Bjørn Andersen havde i mange år tilhørt rigsråds
kredsen, havde haft store forleninger og var desuden selv godsrig. Ane
tavlen, der omfatter både Gyldenstierner og Rosenkrantzer, viser også, 
at slægten gennem århundreder havde tilhørt, hvad man plejer at kalde 
høj adelen. 

Da Bjørn Andersen døde i 1583, var TruidBjørn den ældste af søn
nerne. Han havde i årene 1572-80 været på studierejse i udlandet sam
men med den yngre broder Jakob. Fra 1585 til 1587 gjorde han tjene
ste som sekretær i kancelliet, der blev ledet af faderens fætter Niels Kaas; 
men derefter vendte han hjem til Bjørnsholm, som han havde faet ved 
skiftet efter faderen i 1584. 

Ermegaards bryllup med Truid Bjørn stod på Bjørnsholm den 20. 
august 1587. Truids broder Jakob var i maj kommet hjem fra Italien, så 
han nåede at komme med til brylluppet. Om de to yngste af Bjørn An
dersens døtre nåede at få festen med, ved vi ikke. Deres mor Karen Friis 
havde fra kongen faet befaling om »at sende [dem] til dronningen, der 
vil have dem i sit jomfrukammer«. Efter befalingen skulle de møde »til 

Vestjløjan på Vitskøl kloster. Den crforst bygget sent i klostertiden, men er den byg
ning, der bedst giver et indtryk af det ældste Bjørns holm. Alle andre er senere stærkt 
ændret. 
Foto: Helge Hansen 
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Barthalomei dag«, d.v.s. 24. august. 14 Ermegaards moder var også kom
met til brylluppet; men hun døde den 3. september, mens hun endnu 
var på Bjørnsholm. Hun blev ført til Fyn og begravet i Husby kirke. 15 

Vi har ikke mange oplysninger om ægteskabet, som kun blev af kort 
varighed. Den første søn blev ifølge adelsårbogen 16 opkaldt efter farfa
deren og hed altså Bjørn Truidsen, men han døde som lille. En datter 
blev opkaldt efter mormoderen, men også Anne Truidsdatter døde som 
lille, og når det tredje barn fik navnet Truid Truidsen, tyder det på, at 
Truid Bjørnsen var død, da barnet blev født. Navneopkald efter faderen 
brugtes i de tider mest, når faderen var død, før barnet kom til verden. 
Det var da også tilfældet. ))5. juli 1590 på en søndag stod TruidBjørns 
begravelse i hans sognekirke Bjørnsholm«, noterede Truids onkel, Eiler 
Brockenhuus til Damsbo og Nakkebølle i sin skrivekalender. 17 Den lille 
Truidblev født den 12. august 1590 og døde samme dag. Man kan sy
nes, at Ermegaard hermed var ramt overmåde hårdt; men det skulle vise 
sig, at det blot var trængsiernes begyndelse. 

Arvefølgekrigen 
De stridigheder, der snart opstod mellem Ermegaard Gyldenstierne og 
de øvrige medlemmer af familiekredsen omkring Bjørnsholm, kan vi 
følge gennem den række domme, som vi har overleveret om deres stri
digheder. I dem indgår parternes forklaringer, der kan være med til at 
give et billede af, hvad der foregik. Men da det er de stridende selv, der 
fører ordet, er det naturligvis ikke uproblematisk at bruge dommene 
som grundlag for en skildring af, hvad der skete. De kan selvfølgelig 
belyse en række forhold, hvorom der ikke var strid, og som man ellers 
ikke har nogen underretning om. De kan også give os fornemmelsen 
af, hvordan opfattelsen var hos de stridende parter, og de kan vise os, 
hvordan de argumenterede for deres synspunkter. Når vi derimod nær
mer os de forhold, vi måske er mest opsat på at få belyst, f eks. om 
Ermegaards barn blev døbt, før det døde, så det efter loven kunne tage 
arv, må vi give afkald på svar. Det problem kunne ikke engang samti
den klare. 

Vi kan imidlertid se, at Truid, der kun var 30 år, da han døde, led af 
en ))synderlig« (særlig) sygdom. Dens navn anføres ikke; men den må 
have været anset for smitsom, for hans svogre, der nævnte det, frygtede, 
at Ermegaard var behæftet med den samme svaghed. 

Allerede ved Truids begravelse i Bjørnsholm kirke var spændingerne i 
familien under fuld udvikling. Svogrene Jakob Bjørn, Mikkel Nielsen 
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Tornekrans, g.m. Ide, Jørgen Friis, g.m. Else og Godslev Budde, g.m. 
Sidsel Bjørn spidsede øren, da biskop Peder Thøgersen fra Viborg i sin 
ligprædiken med støtte i en seddel forkyndte, at det barn, som Erme
gaard sidst havde født, havde ))fået sin dåb og kristendom«. Deres hu
struer med andre ærlige fruer, der havde været hos hende ved hendes 
forløsning, vidste ganske anden besked derom. 

Allerede et par dag efter begravelsen gik de derfor til hendes broder 
Henrik Gyldenstierne, der var hendes rette værge. De bad ham gå til 
Ermegaard og på det venligste anmode hende om, at hun under hensyn 
til det passerede ville vise sig imødekommende imod dem. Gud havde 
))benedidet [velsignet] hende med livsfrugt«, og da hun ikke gik tiden 
ud med sit sidste foster, ønskede de, at deres hustruer eller nogle andre 
gode ærlige fruer måtte være hos hende, indtil hun blev forløst. Henrik 
Gyldenstierne vendte imidlertid tilbage og afslog anmodningen med 
stor vidtløftighed. Han frygtede desuden, at deres begæring var blevet 
modtaget med vrede og mistanke. Svogrene kunne derefter ikke tilbage
holde en bemærkning om, at hun siden den tid heller ikke havde været 
dem synderlig god. 

Den 12. august fødte Ermegaard så ))sit foster [ ... ] som det siges udi 
et lidet kammer udi urtegården«. Svogrene vidste, at en række personer 
var til stede på Bjørnsholm, men de var mere optaget af, at deres hustru
er og Karen Friis ikke fik bud om det skete, så de kunne komme at be
søge Ermegaard og erfare hendes og hendes ))fasters« tilstand. Et par af 
dem boede ellers kun et par mil borte. 18 

Familien havde blot hørt om, hvad der var foregået på Bjørnsholm. 
Vi må derfor søge oplysning fra anden side, hvis vi vil have nærmere un
derretning om, hvad der skete. En dom fra Viborg landsting har heldig
vis referater af breve og tingsvidner, der kan hjælpe os. 

Allerede den 22. september 1590 skrev Karen Abildgård, der var ade
lig, i et brev, at hun havde været hos Ermegaard under fødselen. Hun er
klærede også, at barnet blev født levende til verden, og at præsten me
ster (magister) Jens Lauridsen (Rafn) i Kærgårde døbte det og kaldte det 
efter faderen Truid Bjørnsen. Hun bekendte desuden ved sin salighed, 
at nogen tid efter, at barnet var døbt, sad Boel Møllerkone foran ilden 
med barnet. Hun råbte til de tilstedeværende, at barnet endnu var le
vende og rørte sig i hendes hænder. Karen Abildgård løb derefter til il
den med sit forklæde og stak ild i det og ))røgte under barnets næse med 
det«. Efter tidens opfattelse kunne det rense luften, modvirke smitte og 
fordrive trolddom. 

Dommen refererer desuden et vidne fra Åle birketing, som Erme-
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gaards yngste broder Niels tog den 13. november 1590. Heri erklærer 
Anne Nielsdatter Stangs i Borregård, der var jordemoder, at hun havde 
været på Bjørnsholm den 12. august ved fødselen. Barnet kom levende 
og lydefrit til verden, og hun gav det levende fra sig til Boel Pedersdat
ter fra Ydermølle, der gik til præsten med det. Anne Christensdatter i 
Falde, der også havde været til stede og hjulpet til ved fødselen, havde 
hørt Anne Stangs sige: »Gud være lovet, her har vi et dejligt barn, le
vende og lydeløst«, førend hun gav barnet til Boel. 

Ermegaards tre piger Margrete Jørgensdatter, Ingeborg Lauridsdatter 
og Marine (kaldes senere Maren) Hansdatter forklarede i det samme 
vidne bl.a., at de stod hos præsten og så og hørte, at han døbte barnet 
og sagde amen, »den stund det var levende«. De havde også set Boel 
Møllerkone sidde ved skorstenen, »og præsten var udganget«. Derefter 
havde Boel sagt, at barnet levede, og Margrete Jørgensdatter havde 
vendt sig til hende og barnet og set, »at barnet lukkede sin højre hånd 
tik De tre piger havde senere været indkaldt til landstinget i Viborg, 
hvor de opretholdt deres forklaringer. 

Endelig havde Anne Sørensdatter i Indermølle også været på Bjørns
holm den 12. august. Da hun gik ind til Ermegaard, mødte hun 
præsten, der var på vej ud. Inde i stuen havde hun hørt Boels bemærk
ning om barnet, der levede. 19 

Familiens fruer fik altså ikke lejlighed til at være nærværende ved fød
selen, men de lod sig ikke standse så let. Svogrene nævner selv i deres 
indlæg i retten, at Truids søstre Else og Ide ledsaget af bl.a. Karen Friis 
søndag den 16. august kom til Bjørnsholm. De ventede, at Ermegaard 
selv ville tilbyde dem at se det nu døde barn, men da det ikke skete, bad 
de gennem Karen Friis, om de måtte få det at se. Det afslog Ermegaard 
imidlertid straks. Barnet var lagt i kiste, og den var slået til. Det skulle 
ikke beses mere, end det allerede var sket. De fik altså ikke adgang til 
kammeret, hvor liget stod, men måtte drage bort med spot og skam. 

Episoden virkede stærkt udfordrende på svogrene og svigerinderne, 
især da de erfarede, at Ermegaards broder Niels med tre adelsdamer da
gen efter beså liget og skulle have givet en beskrivelse af dets tilstand. De 
var utilfredse, fordi de fandt, at hun ved at gennemføre besigtelsen ville 
tilvende sig Bjørnsholm, som de anså for deres retmæssige arv. Selv om 
de hermed var kommet ind til sagens kerne, havde de dog flere argu
menter. Niels Gyldenstierne anså de for vildig og derfor uegnet til at fo
retage en undersøgelse, da han som broder til Ermegaard efter hendes 
død kunne blive arving til godset, hvis det nu skulle lykkes hende at få 
det. Desuden havde han ikke forklaret, om liget var blottet eller ikke, da 
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de så det. Til sidst slog de naturligvis ned på, at det, der skete den 17. 
august, stred mod alt, hvad Ermegaard havde udtalt til dem dagen før. 

Men familien gav dog ikke op. Ermegaard fik kamp, til barneliger var 
i graven. Svogrene fortæller selv, at de bed mærke i begravelsesbrevene, 
hvormed der blev indbudt til at følge liget. Heri stod der nemlig, at bar
net havde »bekommet sin dåb og kristendom«. Den usædvanlige for
mulering så de som et vidnesbyrd om, at Ermegaard nok vidste, at no
gen ville have deres tvivl netop derom. Den dag begravelsen fandt sted, 
sendte de dog med adeligt bud et forligstilbud til Ermegaard. De ville 
intet videre gøre, hvis adelsfruer og andre dannekvinder, der kunne 
have forstand derpå, måtte se »fosteret« og kunne give sikker kundskab 
om dets tilstand, før det blev båret ind i kirken. Da det blev afslået og li
get var båret ned i kirken, prøvede fruerne med Karen Friis som ord
fører endnu en gang at få lov at se det, men med samme negative resul
tat. Heller ikke et forbud mod at begrave liget, fremført af to adels
mænd, havde nogen virkning. 

Svogrene fandt derefter, at liget var blevet nedsat i graven uden al ce
remoni og uden den sædvane, der plejede at gælde for fattige såvel som 
for rige. Ermegaard Gyldenstierne var nok så afvisende og kompromis
løs, som modparten gjorde hende til. Men der er heller ingen grund til 
at tvivle på svogrenes indædte kamplyst, når det gjaldt retten til Bjørns
holm gård og gods. Den havde de selv stillet til skue. 

Ermegaards bemærkninger til begivenhedsforløbet er kortfattede og 
ikke særlig overbevisende. Hun lod svare, at hun var afvisende, fordi 
gæsterne opsøgte præsten, før de kom til hende, og de drog da i øvrigt 
ned til præsten igen, efter at de havde besøgt Bjørnsholm. Men hun 
havde heller ikke haft gode venner hos sig, som hun kunne rådføre sig 
med. Da hun blev klar over, at hendes mands arvinger havde mistanke 
om, at alt ikke stod rigtig til med barnet, blev hun desuden nødt til at 
lade nogen af sine venner, som var hos hende, se barnet.20 

Ermegaard Gyldenstierne må hurtigt være gået i gang med at skaffe 
sig materiale til det retlige opgør, der var i vente. Karen Abildgårds brev 
er fra september, og tingsvidnet fra Åle birketing med forklaring fra de 
kvinder, der var til stede, blev udstedt 13. november samme år. De loka
le kvinder fastholdt også deres forklaringer, da de kom til landstinget, 
men her opsatte landsdommerne afgørelsen med hensyn til, om deres 
vidnesbyrd skulle rejses (godkendes) eller fældes. Dommernes begrun
delse var, at adelsdamen Karen Abildgård var stævnet for herredagen for 
det vidnesbyrd, hun havde aflagt i samme sag, og da de ikke kunne døm
me om en adeligs vidnesbyrd, mente de ikke, at de kunne tage stilling til 
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spørgsmålet, før herredagens afgørelse var faldet. Ermegaard stævnede 
derfor landsdommerne for herredagen i juni 1591. Til samme herredag 
blev Ermegaard, som vi snart skal høre, i øvrigt stævnet af svogrene. 

Men inden man skulle mødes til retligt opgør i København, fik fami
lien en helt anden lejlighed til at ses. Formynderregeringen fortsatte en 
tradition fra Frederik 2.'s tid og holdt nu og da brylluppet for adelige, 
der gjorde tjeneste ved hoffet. I januar 1591 inviterede man således til 
fest på Dronningborg slot, hvor nogle hofsinders bryllupper skulle 
gøres fastelavns søndag. En lang række adelige med fruer og disses jom
fruer blev derfor inviteret med bud om at møde i Randers dagen før 
»for at hjælpe til med at bepryde bryllupshøjtiden«. De gamle råder i 
formynderregeringen forekommer ikke så muntre, som Frederik 2. var 
det i sine velmagtsdage. Da kunne ordren lyde på, at man skulle »gøre 
sig glad med dem, kongen havde indbudt«, eller »gøre sig glad med 
kongen«. Margrete Bjørn og hendes tilkommende Jørgen Ernst Worm 
var blandt brudeparrene, så der udgik invitation bl.a. til Godslev Bud
de, Jakob Bjørn, Jørgen Friis og Mikkel Nielsen Tornekrands med fru
er, samt til Ermegaard Gyldenstierne. Kristen Staphensen, der var præst 
i Aalborg, noterede sig, at Margrete Bjørns bryllup »gik meget prægtig 
af«. Det havde været mere interessant, hvis han kunne have fortalt, om 
Ermegaard kunne være glad med de andre gæster, kongen havde ind
budt, og om de kunne være glade med hende?1 

Da det blev sommer, mødtes man så ved herredagen i København, 
hvor Ermegaards fætter Hannibal Gyldenstierne til Restrup gik i rette 
for hende. I sagen22 mod landsdommerne hævdede han selvfølgelig, at 
de gjorde hende uret, når de ikke havde dømt i sagen om hendes vidner, 
mens dommerne til gengæld forsvarede deres handlemåde. I afgørelsen 
får vi oplyst, at der for landstinget også havde foreligget vidnesbyrd fra 
mester Jens Lauridsen Rafn og Boel Pedersdatter fra Ydermølle, der en
ten skulle oprejses eller fældes. Rettertinget udtaler nemlig, at i deres 
vidnesbyrd har ingen adelspersoner medvirket, da de var vidnet hver for 
sig. Derfor bør deres vidnesbyrd »og så mange andre [ ... ], som [der] 
ikke er adelspersoner udi, igen at indkomme for vore landsdommere« til 
afgørelse. Ermegaard fik altså medhold i sin klage, uden at de vidnes
byrd, den angik, direkte blev nævnt i dommen. 

I den anden sa~3 , hvor Hannibal Gyldenstierne også mødte for Er
megaard, havde svogrene stævnet hende, fordi hun ikke havde villet 
lade dem eller deres fruer se barneliget, før det blev bisat. Skildringen af 
anstrengelserne, som de havde udfoldet, og Ermegaards forsvar for ikke 
at imødekomme dem, har vi allerede set. Svogrene havde måske håbet, 
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at de kunne vinde sagen blot ved at føre klage over dette spørgsmål, 
men i så fald forregnede de sig. Retten fastslog nemlig, at hovedsagen 
ikke var stævnet. Den drejede sig om, ))hvad heller samme hendes foster 
er levende født og har fået dåb og kristendom eller ikke«. Da man desu
den lige havde indstævnet alle vidnesbyrd, der var aflagt af ikke adelige 
personer, til afgørelse for landstinget i Viborg, skulle hovedsagen hvile 
til næste almindelige herredag. I mellemtiden skulle landstinget dømme 
om vidnesbyrdene, og hvis nogen derefter følte, at de havde lidt uret, 
skulle de indstævne for herredagen både i hovedsagen og med hensyn til 
såvel adeliges som andres vidneudsagn i den. 

Nogle uger efter udgik der fra kancelliet brev til de to landsdommere 
i Viborg.24 De skulle med det allerførste indstævne alle de ikke adelige 
vidner og dømme om deres vidnesbyrd og nøje påse, at der vederfares 
begge parter, hvad lov og ret er. Man har været klar over, at sagen var 
trukket hårdt op. Man indskærpede nemlig, at for at alt kunne gå rigti
gere til, skulle de ))bortvise begge parterne med deres konsorter og slægt
ninge, mens vidnesbyrdene forhøres, for at ikke den ene part skal over
falde den anden med høniske [truende] ord, bulder og anden ulejlig
hed, hvorved retten kan formindskes og forhales«. 

Processens videre forløb kan følges i dommen fra landstinget i Viborg 
af 23. oktober 1591.25 Ermegaards svogre må have erkendt, at de skulle 
sætte ind mod de tre tjenestepigers vidneudsagn, hvis de ville fremme 
deres sag. De havde derfor stævnet dem og argumenterede både i den 
mundtlige forelæggelse og i den erklæring, de fremlagde, mod deres for
klaringer. 

De fandt først og fremmest kvinderne vildige som vidner, idet de var 
))stedte piger og folk«, som de siger. De var altså tjenestefolk, som Erme
gaard Gyldenstierne ))med kæp og vånd måtte lade revse«. Dernæst 
fremhævede de, at pigernes forklaringer gik ud over, hvad både jorde
moderen, hendes medhjælper og Karen Abildgård havde vidnet. Ingen 
af de tre havde erklæret, at barnet kom levende ))til dåb og kristendom«. 
Svogrene glemte heller ikke omstændeligt at understrege, at de fandt 
det uantageligt, om man godtog vidneudsagn fra tjenestepiger, der gik 
ud over, hvad en jordemoder og især en adelsdame turde erklære om si
tuationen. Desuden fremhævede de, at Boel Møllerkone på tinge havde 
vidnet ))barnet ingen liv at have haft«, da hun bar det til præsten, og en
delig fremhævede de, at også præsten på tinge havde erklæret det sam
me. Svogrene nedlagde derfor påstand om, at de tre pigers vidneudsagn 
burde kendes ))vildige, ulovlige og usande«, og at de ikke måtte komme 
dem til skade. 
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Hannibal Gyldenstierne førte også denne sag for Ermegaard Gylden
stierne og fremlagde hendes skriftlige svar til svogrene, der havde stæv
net kvinderne for det vidnesbyrd, de havde givet hende. Om det hæv
dede hun, at de »fire kvindfolk, som hos hende var« (de tre piger og 
Anne Sørensdatter i Indermølle), både ved birketing og landsting havde 
vidnet, at barnet levede og fik dåb og kristendom. Hertil kom Karin 
Abildgårds brev, som denne også havde opretholdt ved begge ting. Er
megaard glemte ikke at understrege, at en adelig måtte anses for at tale 
med særlig vægt, og hævdede, at hendes fem vidner ikke kunne fældes 
af Boels og præstens udsagn. Påstanden om, at hendes vidner var vildi
ge, afviste hun, og hun benægtede, at hun selv eller nogen anden skulle 
have truet eller lokket pigerne til at vidne i sagen. Der var jo ikke andre, 
der kunne vidne end dem, der var hos hende. I øvrigt fandt hun Boels 
og præstens udsagn mindre nøjagtige end erklæringerne fra de andre 
vidner. Polemisk, men uden større vægt, spurgte hun derefter, om slægt 
og venner, der eventuelt kunne have været til stede hos hende, også vil
le være blevet anset for vildige og ikke kunne stå til troende over for en 
præst og en møllers kone. Stærkest blev hendes forsvar til sidst, da hun 
fastslog, at mester Jens havde bekræftet, »at han [havde] givet vand på 
barnet«. Hendes følelser slog igennem, da hun tilføjede: »Hvorfor jeg 
giver hver ærlig mand at betænke, om han det ikke har døbt«. Desuden 
>> [havde] han nævnt barnet ved sit navn på prædikestolen«. Det sidste 
havde 24 mand aflagt vidne om, og det udsagn var på landstinget dømt 
>>ved sin magt«. Desuden havde >> Boel Møllerkone jo bekendt, at hun 
holdt barnet til præsten, den tid han gav vand på det«. Ermegaard hav
de i øvrigt stævnet dem begge for deres vidne, afslørede hun. 

Hun sluttede med at henvise tillovens ord om, at >>barn er nærmere til 
at vidnes til kristendom end fra«. Formuleringen er fra Jyske lov og lyder 
i sin fulde udstrækning i nutidssprog: >>Et barn skal tage arv, hvis det bli
ver døbt, og ellers ikke. Bliver der strid om, hvem der lever længst, mo
deren eller barnet, eller om barnet er døbt eller ikke, da er man nærmere 
til at vidne barnet til kristendom og arv end til at vidne det fra<<. 26 Det 
skal forstås sådan, at det i tvivlstilfælde tilkommer den, der hævder, at 
barnet levede og fik dåb, at føre bevis derfor ved kønsnævn (herom sene
re). Hun påstod derfor, at loven bekræftede hendes vidner og mente, >>at 
de bør ved deres magt at blive<< og begærede dom derpå. 

Havde hun håbet på at få sagen afklaret hermed, blev hun skuffet. 
Dommen fastslog, at barnet blev levende født, at præsten øste vand på 
det og nævnte dåbens ord, samt at det blev navngivet. 

Boels ord kunne dommerne ikke sige noget imod, da de var bekræf-
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tet af jomfru Karen, og hendes udsagn kunne de ikke tage stilling til, da 
hun var adelig. 

Tilbage var spørgsmålet, om barnet var levende, da det blev døbt, og 
om det rørte sig i Boels hænder. Her fremhævede retten, at Anna Stangs 
som jordemoder var mere erfaren med »slige fostre« end kvinderne, og 
at hun stadig var hos fru Ermegaard, men hverken hun, hendes med
hjælp eller Karen Abildgård havde vidnet så »yderligt« derom som dem. 
Om dette forhold fandt retten derfor, at de tre kvinders vidneudsagn 
burde »ingen magt at have, men magtesløs at være«. 

Sagen var nu klar til igen at komme for rettertinget, og der mødtes 
parterne så ved herredagen den 31. maj 1592. Foruden Ermegaards fire 
svogre mødte også svigerinden Margrete Bjørn. Hun var allerede blevet 
enke, idet manden Jørgen Ernst Worm, der havde været med for ret
tertinget året før, var død i foråret 1592 efter kun godt et års ægteskab. 
Som enke fik hun nu mulighed for delvis selv at varetage sine interesser. 

Af dommen27 kan vi se, at parterne havde stævnet hinanden med ad
skillige stævninger på begge sider. Vi får dog ikke at vide, hvad stævnin
gerne lød på, for det fastslås hurtigt, at hovedsagen er, om Ermegaards 
barn fik dåb og arv, så hun derefter skulle arve Bjørnsholm gods. Lands
dommerne fra Viborg var også indstævnet, da de havde dømt vidnes
byrdene magtesløse på begge sider. Præstens og Boel Møllerkones vid
ner var altså også blevet fældet. 

»Efter adskillige og mangfoldige breve, vidnesbyrd og beretninger og 
sagens forhør« fandt retten dog stadig sagen »fast [stærkt] mørk og tvivl
som, så vi ikke kan vide, hvad heller samme barn levendes fik dåb og 
kristendom eller ikke«. Man henviste derfor til den ovenfor nævnte be
stemmelse i loven og fastslog, at hvis Ermegaard Gyldenstierne ville 
gøre krav på Bjørnsholm gård og gods, »skal hun gøre sin ed med 12 
riddermændsmænd [adelige]« på, at hendes barn Truid Bjørn levende 
fik dåb og kristendom, og at hun arver »så kristeligen og retfærdigen, 
som det sig bør«. Eden skulle hun aflægge i Viborg den 22. september 
samme år. 

Allerede den 6. juni udgik der brev28 til rigsråderne Manderup Pars
berg og Jacob Seefeld om, at de skulle møde i Viborg den 22. september 
og nøje påse, at den lov (ed), som Ermegaard skal gøre, »sværges og 
gøres klarligen efter loven«. Derefter skulle de give parterne en beskri
velse af, hvordan eden var gjort. 

Ermegaard Gyldenstierne mødte så i Viborg til den fastsatte tid og 
svor sin ed på rådhuset der i byen.29 Derefter svor med hende som fore
skrevet 12 gode mænd »et og det samme, at fru Ermegaard Gyldenstier-
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ne svor ret og ikke uret, derpå bad de dem Gud tilhjælpe og hans helli
ge ord«. Da der var tale om kønsed, var mededsmændene udtaget af 
sagsøgeren inden for den sværgendes slægt. Et blik ned over navnene på 
dem, der svor sammen med hende, viser, at flere af dem var højt place
ret i samfundet, og for de fleste er det muligt at konstatere nære familie
forbindelser. Listen omfatter: 

Peder Gyldenstierne, Danmarks riges marsk, Tim-linjen. 
Albert Friis til Haraldskær, rigsråd og lensmand, svoger. 
Henrik Gyldenstierne til lversnæs, broder. 
Niels Gyldenstierne til Restrup, broder. 
Otto Christoffer Rosenkrantz til Rosenvold, søstersøn. 
Frederik Rosenkrantz til Rosenvold, søstersøn. 
Hannibal Gyldenstierne til Restrup, fætter. 
Christoffer Farsberg til Sødal, fætter. 
Knud Bille til Billeskov på Vestf}rn, svoger. 
Jakob Lykke til Torp i Rær sogn, kusines søn. 30 

Knud Daa til Hestholm ved Assens på Fyn og Randrup ved Viborg; 
hans farmor var faster til EGs far. 31 

Hans Axelsen Arenfeldt til Rugård, Rosmus sogn på Djursland. 

Et par år efter, at Ermegaard Gyldenstierne havde sikret sig, at hun kun
ne arve Bjørnsholm, påskønnede hun en af pigerne, der under sagen 
havde støttet hende. Det kan vi se af en dom, der faldt ved landstinget i 
Viborg i 1618 en halv snes år efter, at Ermegaard var død. Hendes bro
der Niels, der nu havde Bjørnsholm, krævede, at en fæster Poul Peder
sen i Munksjørup skulle svare afgift af den halvgård, han sad i; men 
gårdmandens kone Maren (Marine) Hansdatter mødte op for landstin
get og dokumenterede, at Ermegaard Gyldenstierne i november 1594 
havde »undt og bevilget« hende halvparten af en gård, »som hun skulle 
have, nyde og beholde hendes livstid uden al afgift, skyld, landgilde, 
ægt og arbejde i nogen måde«, og hun vandt sagen.32 

Vi ved desværre ikke, om Ermegaard også betænkte andre af dem, der 
støttede hende. Det skulle imidlertid snart vise sig, at hun endnu ikke 
havde vundet godset til rolig og uantastet besiddelse. 

Sognepræsten 
Striden mellem Ermegaard Gyldenstierne og medlemmerne af Bjørn
familien trak lange spor. I første omgang kom sognepræsten i Bjørns-
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holm sogn, der havde udtalt, at barnet ikke levede, da han døbte det, i 
vanskeligheder. Allerede på landstinget i Viborg meddelte Ermegaard 
Gyldenstierne, at hun havde stævnet mester Jens for hans vidne. Som vi 
har set, blev det senere kendt magtesløst. 

Det videre forløb kan følges i det brev, som de fire regeringsråder, der 
styrede for den unge Christian 4., i juni 1593 skrev til biskoppen i Vi
borg.33 Jens Lauridsen Rafn må have beklaget sig. Den besværlige træt
te, som Ermegaard Gyldenstierne havde med sin modpart, bevirkede, at 
hun i lang tid ikke havde villet søge kirken og høre hans prædiken. Han 
ville derfor hellere være sogn og kald kvit end forblive der mod hendes 
vilje, og han havde bedt om at måtte blive afskediget og få et andet kald, 
hvor det mest belejliget kunne ske. 

Regeringsråderne bad nu bispen om ved første lejlighed at sørge for, 
at Jens Lauridsen Rafn fik et andet kald i stiftet. Det kunne enten ske 
ved ledighed, eller hvis en præst var villig til at bytte med præsten i 
Bjørnsholm. Råderne understregede dog, at alting skulle foregå på de 
billigste (rimeligste) og lideligste vilkår og efter ordinansen. 

Biskoppen fik ordnet sagen, så Jens Lauridsen Rafn byttede kald med 
Christen Mikkelsen, der var præst i Ørslev sogn i Fjends herred; men 
der gik ikke lang tid, før det viste sig, at den nye præst i Bjørnsholm 
fandt, at ikke alt var gået billigt og lideligt til. Det fremgår af to gamle 
domme fra kongens retterting. 34 

De viser, at Jens Lauridsen Rafn var blevet sognepræst i Bjørnsholm 
og Malle sogne i 1586. Han havde hidtil været kapellan hos Jens Niel
sen; men sognemændene havde til sidst begæret, at den svage og skrøbe
lige hr. Jens skulle oplade kaldet for mester Jens, mod at den gamle 
præst beholdt tienden af 16 gårde og 7 bol »på Holmen« (nuværende 
Overlade sogn mellem Bjørnsholm og Trend åer), så længe han levede. 
Den kontrakt, der dengang blev indgået, beseglede både Truid Bjørn 
som »ejer og husbond til godset« og biskoppen i Viborg Peder Thøger
sen. 

Christen Mikkelsen var imidlertid utilfreds med, at hans embedsind
tægter blev beskåret, og ville ikke afgive en del af tienden til den gamle 
præst. Han fik dog ikke medhold i sit krav mod hr. Jens hverken ved 
herredsting eller landsting, men gik så til rettertinget i 1595. Her blev 
hr. Jens imidlertid erklæret fri for stævningen, og hvis Christen Mikkel
sen ville gå videre med sagen, måtte han stævne landsdommeren. 

Det gjorde han så året efter. Her erklærede mester Jens imidlertid 
gennem sin fuldmægtig, at Christen Mikkelsen var orienteret om kon
trakten, før skiftet mellem dem blev aftalt, og han fremlagde et brev fra 

25 



hr. Christen, hvori han erklærede, at skiftet fandt sted med hans egen 
gode vilje. 

En række adelige, der havde medvirket ved landstingsdommen, var 
også mødt. De argumenterede for, at kontrakten måtte være gyldig, da 
den var beseglet både af bispen og andre gode mænd. Jens Lauridsen 
Rafn kunne desuden slet ikke afgive noget til Christen Mikkelsen, som 
han ikke selv havde haft, hævdede de. 

I dommen blev det fastslået, at Jens Nielsen, der nu boede i Overla
de, fortsat måtte nyde sin tiende, så længe han levede, og Jens Lauridsen 
Rafn slap for videre tiltale angående kontrakten, som han i sin tid hav
de indgået for at få kaldet. 

Birkeretten 
Vi ved ikke, om præsterne holdt fred efter dommen, der skulle afgøre 
deres trætte; men mellem Ermegaard Gyldenstierne på den ene side og 
Karen Friis og hendes døtre og svigersønner på den anden var der alle
rede nye stridigheder i gang. De drejede sig blandt andet om Åle birk. 35 

Birkeretten var knyttet til et bestemt område (birket), der udgjorde 
en særlig retskreds. Beboerne her skulle ikke møde for herredstinget, 
men for birketinget, der blev holdt med en birkefoged som dommer. 
Den, der havde birkeretten, udnævnte ikke alene birkefogeden, men 
nød også sagefaldet, d.v.s. indkasserede de bøder, der faldt ved retten. 
Ikke mindst det sidste forhold er vigtigt, når man skal forstå den ihær
dighed, der blev udvist i striden om denne specielle herlighed. 36 

Munkene på Vitskøl kloster havde haft birkeret over deres gods i Åle 
sogn, og i 1477 havde Christiern l. udstrakt den til også at omfatte de
res gods i Strandby og Malle sogne. Ved mageskiftet i 1573 havde Bjørn 
Andersen fået alt gods i Strandby og Åle sogne for sit eget sjællandske 
gods, mens han for hustruen Karen Friis' arvegods fik hele Malle sogn 
og desuden gods i Slet herred. Det lå især i egnen omkring Farstrup og 
omfattede Vår, der blev udbygget som eventuelt enkesæde til hende. 
Mageskiftet skaffede ham også birkeretten, men det gav ingen vanske
ligheder, da han selv rådede over hele det område, birket dækkede. 

Efter hans død i 1583 og skiftet året efter kunne der imidlertid let 
opstå problemer, da godset i birket nu var kommet på forskellige hæn
der. Karen Friis beholdt selv sit arvegods, der i Malle sogn omfattede: 
Malle 4 gd, Brøttrup 2 gd, Hedegård l gd, Lille Lendrup l gd, Lendrup 
l gd, Østergård l gd, Svenstrup l gd og Vansted 2 gd. 

Børnene skulle så dele Stenalt og Bjørnsholm godser. Jakob Bjørn fik 
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Ale birks tre sogne: Malle, Bjørnsholm og Strandby. 
Vandret skraveret: Karen Friis' gods, del af godset Vår. 
Lodret skraveret: Hendes to døtres gods, udlagt ved skiftet efter Bjørn Andersen. 
Mærket med- ·: Gods arvet af Bjørn Andersens ældste datter Ide, g. m. Mikkel N 
Tornekrands. 
yoru.pgtird og V. Grormerup blev solgt fra klosteret allerede i 1563. 

Resten afsogmmes jordegods har ligget under Bjarnsholm. 
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Stenalt , og nogle af hans søskende fik formentlig udlagt strøgods der
fra; men det kan vi forbigå i vor sammenhæng og holde os til Bjørns
holm gods. 

Her fik Truid Bjørnsholm hovedgård, 2 møller neden for gården, 
Padkær mark, 4 gårde i (Munk) Sjørup, l gård i Vester Falde, 4 gårde i 
Overlade, l gård i Sønderlade, 4 gårde i Borregård, 14 gårde i Ranum 
og Livø med al sin herlighed, skov, ejendom, fiskevand og ladegård.37 

Den ældste datter Ide, der blev gift med Mikkel Nielsen Tornekrancis 
på Kyø, fik gods i birket, men næppe meget. Da han døde i små kår så 
sent som i 1652, næsten loo år gammel, havde præsten i Ranum året 
før indberettet til bispestolen i Viborg, at han boede i Østerfalde og 
havde »udi Ranum tvende gårde«.38 

Datteren Else, der var gift med Jørgen Friis på Krastrup, fik spredt 
gods, der lå mellem Viborg og Aalborg, men uden for birket.39 

Karen Friis' to døtre Sidsel og Margrete var ved skiftet i 1584 kun 15 
og 12 år gamle. Deres arvelodder blev derfor varetaget af moderen, og 
de blev først delt mellem dem, da hun var død og der blev skiftet imel
lem dem i 1601. Af dokumentet40 herom fremgår det imidlertid, at de
res parter tilsammen må have omfattet: 

I Strandby sogn: Gunderupgård, Trend mølle, Strandbygård mølle, 
Tandrup 4 gd, Strandbygård og Strandby lund, Myrhøj 3 gd, Kærsgård, 
Ørnebjerggård, Risgårde 2 gd l bol og Ertebølle 6 gd. I Åle sogn: 
Kærgårde l gd og Næsby lO gd. 

Kort fortalt drejede striden sig om, hvem der skulle have birkeretten 
og dermed nyde sagefaldet. Ermegaard hævdede, at den tilkom hende, 
mens Karen Friis med døtre. og svigersønner hævdede, at de skulle have 
del i den. Det eneste, de tilsyneladende kunne enes om, var, at striden 
var af ny dato, men deres forklaringer herom var meget modstridende. 

Ermegaard Gyldenstierne fremførte, at »herligheden« altid havde 
fulgt hendes mand- og derefter hende - indtil familien for nylig havde 
påført hende trætte derom. Herimod hævdede Karen Friis, at hun sam
men med Truid havde »holdt sandemænd« i birket - fra Malle sogn for 
sig selv og fra Strandby sogn for døtrene. Det dokumenterede hun ved 
et sandemændstog (edeligt vidnesbyrd) fra tinget. Der var altså ikke tale 
om, at birkeretten i Truids tid havde fulgt ham. Den havde derimod 
været delt. 

Ermegaards modpart bestod af de familiemedlemmer, der havde gods 
inden for birkets område. Det var Karen Friis og hendes to døtre. Sidsel 
var blevet gift, så hendes sag blev varetaget af manden Godslev Budde, 
men Margrete, der allerede var enke, kunne som moderen selv møde for 
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retten. Endelig var Bjørn Andersens ældste datter af første ægteskab Ide 
også berørt af sagen, men måtte lade manden Mikkel Nielsen Torne
krands repræsentere sig. Jakob Bjørn på Stenalt og Else Bjørn og hendes 
mand Jørgen Friis på Krastrup, der ikke havde gods i birket, kunne ikke 
deltage i sagen. 

Da familien rejste krav om del i birkeretten, fik Ermegaard på Åle 
birketing dom for, at birkeretten tilfaldt hende; men da dommen var af
sagt af Christen Espersen i Borregård, »som den tid sad i birkefogedens 
sted«, er der måske ikke så meget at sige til, at familien ikke lod sig stil
le tilfreds med den afgørelse. Sagen gik i hvert fald videre tillandstinget 
i Viborg, hvor dommerne i september 1595 kendte birkefogedens dom 
for magtesløs. Nu var det Ermegaard Gyldenstierne, der ikke ville ac
ceptere dommen, så hun stævnede både landsdommer Mouritz Stygge 
og en række adelsmænd, der havde deltaget i afgørelsen i Viborg, på 
grund af den dom, de havde fældet, og medlemmerne af familien, fordi 
hun var utilfreds med dommen, de havde opnået. 

Sagen kom for rettertinget den 12. juni 1596, hvor den unge Christi
an 4. dømte sammen med rigsrådet. I kredsen af råder manglede kun 
den nyudnævnte Jørgen Friis til Krastrup. Selv om han som nævnt ikke 
var part i sagen, har man formentlig alligevel skønnet, at han var inha
bil som dommer. 

Da der ikke nævnes nogen, der førte sagen for Ermegaard Gylden
stierne, er hun sikkert selv gået i rette. I slutningen af 1500-tallet var det 
ikke ualmindeligt, at adelskvinderne fik lejlighed til at optræde på egne 
vegne, når de var blevet enker. Vi har allerede konstateret, at der i sagen 
sad to enker over for hende og forsvarede egne interesser, mens de to 
gifte søstre måtte repræsenteres af deres mænd. 

Ermegaard Gyldenstierne hævdede, at birket var »funderet og tillagt 
til Bjørnsholm og ikke til nogle bøndergårde«, og at tinget i henhold til 
Christiern 1.s brev skulle ligge på klosterets (nu Bjørnsholms) »grund 
og ejendom«. Efter hendes opfattelse burde landsdommeren og hans 
meddommere derfor ikke have kendt birkefogedens dom magtesløs. Fa
milien imødegik hun ved at hævde, at der ikke havde været problemer i 
hendes mands tid. De var først kommet for nylig, da de andre rejste 
trætten. Hun satte derfor i rette, om landstingets dom ikke burde ken
des magtesløs og ikke blive hende og hendes arvinger til skade. 

Herrerne fra landstinget mødte med en skriftlig beretning, hvori de 
fremhævede, at Malle sogn ved mageskiftet var blevet udlagt for Karen 
Friis' arvegods. Det kunne man ikke føre ind i nogen ufrihed, sådan 
som det ville ske, hvis Ermegaard Gyldenstierne beholdt birkeretten 
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over hendes gods der i sognet. Godset i Strandby og Åle sogne var efter 
deres opfattelse tilskiftet Bjørn Andersens børn med al dets herlighed. 
De fandt ikke, at birkeretten var forbeholdt Truid. Han havde desuden 
ikke ydet Karen Friis eller sine søskende vederlag for birkeretten af deres 
gods. De fremhævede desuden samarbejdet om sandemændene i Truids 
tid som et vidnesbyrd om, at Truid ikke havde haft birkeretten for hele 
birkets område. Truids arvinger kunne endelig ikke arve mere, end han 
selv havde haft. Efter deres mening ville det være både mod loven, re
cessen og håndfæstningen at give Ermegaard Gyldenstierne birkeretten 
for de områder, der lå uden for hendes eget område. De havde derfor 
været nødt til at fælde birkefogedens dom. 

Også Godslev Buddemødte med en beretning, hvori han anførte, at 
slægtningene havde mere gods i birket end Ermegaard Gyldenstierne. 
Så længe godset i birket var samlet, burde ))birkeretten, faldet og frihe
den« følge den, som havde ))alt godset udi hånd<<; men det var ikke læn
gere tilfældet. Hvis Ermegaard ikke kunne vise, at Truid havde ydet 
dem vederlag for birkeretten, satte han derfor udi rette, om de ikke bur
de nyde birkeretten af deres egne fæstere, som Ermegaard gjorde det af 
sine, og om landstingets dom ikke ))burde ved magt at blive«. 

Dommen fastslog derefter, at det ikke var bevist, at Ermegaard Gyl
denstierne havde ydet vederlag til Karen Friis og medarvingerne for bir
keretten og birkefaldet. Landsdommeren og meddommerne havde der
for ingen uret gjort ved at fælde birkefogedens dom. Man fandt endvi
dere, at birket var ))funderet« til Vitskøl kloster, som Ermegaard Gyl
denstierne nu havde. Birkeretten med birkefaldet og herligheden burde 
derfor herefter følge hende og hendes arvinger, når hun ydede Karen 
Friis og medarvingerne fYldest derfor og ikke før. Indtil det skete, skul

.le de selv nydesagefaldet og herligheden af deres fæstere og gods i bir
ket. 

Dommen må nok ses som et nederlag for Ermegaard Gyldenstierne. 
Modparten opnåede alt, hvad de argumenterede for at få. Men det sid
ste ord var endnu ikke sagt i den sag, og der var en ny på vej. 

Låsebrevet 
Allerede da Ermegaard Gyldenstierne havde aflagt eden i Viborg i efter
året 1592, må det have stået hende klart, at hun ikke ville komme til at 
besidde Bjørnsholm uantastet. Hun gik i hvert fald snart i gang med at 
sikre sig godset så godt, som det efter tidens forhold lod sig gøre. Hun 
begyndte en forfølgning tillås.41 
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Det var en meget omstændelige procedure, som man før udstedelsen 
af Danske lov i 1683 benyttede, når man ville sikre sig ejendomsretten 
til sit jordegods. Man skulle først lyse (bekendtgøre) sin adkomst til 
godset tre gange ved herredstinget. Derefter fik man udstedt et tings
vidne, som man drog til landstinget med for også der at lyse sin ad
komst til godset. N år man var kommet så langt, kunne rigens kansler 
udstede et kongeligt stadfæstelsesbrev og fire dombreve, der foreløbig 
tilkendte en ejendomsretten. Hver af dem havde en frist på seks uger og 
skulle tinglyses. Var der stadig ingen, som gjorde indsigelser, fik man en 
stævning til rettertinget, der indkaldte eventuelle klagere med et år og 
seks ugers varsel, og var der stadig ikke nogen, der anså sig for at være 
forurettet, fik man en ny stævning, hvor fristen kun var seks uger. Var 
der stadig ingen, der gjorde skriftlig indsigelse (tog genbrev, som det 
hed), havde man delt sit gods til lås, d.v.s. fået retlig stadfæstelse af ejen
domsretten og fik udstedt et låsebrev.42 

Ermegaard Gyldenstierne begyndte med at tage fem tingsvidner. 
Oversigten over den tidrøvende proces viser, hvor og hvornår tings
vidnerne blev taget, og anfører det gods og de rettigheder, de omfat
tede: 

l. Ale birk l. marts 1594. 
Bjørnsholm hovedgård, 
2 møller neden for gården, 
Padkær mark, 
4 gårde i (Munk) Sjørup, 4 gange 2 fæstere, 
l gård i Vester Falde, l fæster, 
4 gårde i Overlade, 4 gange 2 fæstere, 
l gård i Sønderlade, l fæster, 
4 gårde i Borregård, fæsterne nævnes ikke, 
14 gårde i Ranum, l O gange 2 fæstere, 4 gange l fæster, 
Livø med al sin herlighed, skov, ejendom, fiskevand og ladegård. 

2. Aars herredsting 9. aprill594. 
l bol i Hyllebjerg. 

3. Vennebjerg herredsting 22. aprill594. 
2 gårde i Nørre Harritslev, 2 huse. 

4. Slet herredsting 25. aprill595. 
Fiskeri på 3., 4., og 5. lænke østen for Pøtten. 
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5. Nibe birketing 27 april1596 
2 huse, 
Fiskeri på 3., 4. og 5. lænke østen for Pøtten. 

Vi kan også se, at hele proceduren med stadfæstelsesbrev og fire dom
breve er blevet fulgt. Det afsluttende dombrevs betydning er blevet un
derstreget ved, at det var udfærdiget på pergament og forsynet med ved
hængende segl. Den omhyggelige redegørelse for, at proceduren så nøje 
var blevet overholdt, skulle sikre mod, at nogen kunne anfægte låsebre
vets gyldighed. 

Ermegaard Gyldenstierne skulle imidlertid ikke opnå sit låsebrev 
uden modstand, idet Godslev Budde tog genbrev på Karen Friis', egne 
og Margrete Bjørns vegne og Mikkel Nielsen Tornekrancis på sin 
hustrus vegne. Hun måtte derfor endnu en gang stævne familiekredsen 
for rettertinget. De mødtes i Næstved den 30. oktober 1596. Erme
gaard var personlig til stede; men sagen blev ført for hende af svogeren 
Albert Friis. Hun var måske efter sommerens erfaringer med sagen om 
birkeretten blevet belært om, at det var sin sag selv at gå i rette; men det 
har nok spillet en afgørende rolle, at sagen var så vigtig, og spørgsmålet 
var så kompliceret. Svogeren havde erfaringen. Han havde været lens
mand i mere end 25 år, medlem af rigsrådet i 15 og havde to år før sam
men med Christoffer Valkendorf været på Gotland for at holde retter
ting.43 Sagens vigtighed viste sig også ved, at Karen Friis og Margrete 
Bjørn var stævnet med deres lavværge. Det var naturligvis de to svogre, 
der førte sagen for familiekredsen. 

De fremførte en lang række indvendinger mod, at der kunne gives 
Ermegaard Gyldenstierne låsebrev: 

l. Forfølgningen gjaldt Bjørnsholm med sin ejendom og herlighed, 
hvorunder hun ville forstå birkeretten også over de andres fæstere, selv 
om dette netop var blevet fradømt hende. 

2. Efter at sommerens dom havde forklaret ordet »herlighed«, skulle 
hun »have taget sin forfølgning på ny«. 

3. Hun havde samtykt i en kongelig befaling om, at markskellene mel
lem Bjørnsholm mark og henholdsvis Kærgårdes mark og Rønbjerg44 

mark skulle fastlægges ved sandemænds brev. Det var endnu ikke sket. 
4. Der var strid om en ejendom, som »kaldes Kiellingroft til Ran

dum«. Den kunne derfor ikke forfølges til lås. 
5. De havde endnu ikke fået det vederlag, de skulle have, hvis Erme

gaard Gyldenstierne skulle have hele sagefaldet fra birket. 
6. Hun havde endelig ikke Bjørnsholm »i rolig hævd<<. Det anså de 
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med henvisning til en gammel dom af rigens kansler som en forudsæt
ning for, at sagen kunne føres til ende. 

>>I henhold til dette mente de, at Fru Ermegaard Gyldenstierne ikke 
burde komme til videre forfølgning«. 

Albert Friis formede også sit svar i seks punkter. Uden at følge modpar
tens opstilling tog han alle deres indvendinger op. Det er meget tydeligt, 
at han var både erfaren i slige sager og havde forberedt sig godt. 

Til l. og 2. svarer han, at i striden om birkeretten var der faldet dom, 
og den ville Ermegaard Gyldenstierne rette sig efter. Da den uenighed 
var afgjort, burde de ikke have hindret hendes lås med deres genbrev. 
Desuden gjorde han den principielle bemærkning, at når nogen forføl
ger til lås, er det stadig sådan, at det, der forfølges uretmæssigt, >>bliver 
ude af låsen«. Det er ikke sådan, at det, der forfølges retmæssigt, skal 
blive ude af låsen sammen med det, der forfølges med urette. 

Til 3. og 4.var hans svar, at Ermegaard intet sted nævnte åstederne, 
hverken Kiellingroft eller andre. Han fremdrog derefter en gammel dom, 
der stadig tjente som rettesnor, og fastslog, at ))hvor lås ikke lyder på åste
derne, da kan man ikke dermed [med lås] forhindre ridemænd eller san
demænd [der fungerede i sager om markskel]«. Han har villet vise, at skel
forretningerne ikke blev umuliggjort, selv om Ermegaard fik låse brevet. 

Til5. hentydede sikkert en ganske kort bemærkning. Den fastslog, at 
Ermegaard vel kunne stole på, ))hvad gode mænd, som hun med ind
stævnte har bevilget«, vil dømme derom. I sammenhængen kan det kun 
betyde, at parterne i fællesskab havde udpeget nogle adelige, der skulle 
fastsætte det vederlag, som Ermegaard skulle yde familien for at få fuld 
birkeret og fuldt sagefald i Åle birk. 

Til6., hvor svogrene havde henvist til en gammel dom, havde Albert 
Friis den tilintetgørende kommentar, at sagen i den drejede sig om en 
forfølgning, der netop lød på åsteder. Desuden var der gjort sande
mændsgang (synsforretning) to gange, så man ikke vidste, hvilken der 
var den rette. 

Albert Friis påstod derfor, at Ermegaard Gyldenstierne burde komme 
videre udi hendes forfølgning og de indstævnede stande hende til rette 
for kost og tæring. 

Dommen fulgte Albert Friis' synspunkter og fastslog, at de indstæv
nede ikke havde haft nogen ret i at tage genbrev, mens Ermegaard Gyl
denstierne burde komme videre til ))vor og rigens forfølgning til lås«, og 
da hendes ))lås nogen tid lang er opholden«, bør de stande hende til ret
te »for en skellig og billig kost og tæring«. 

For Ermegaard Gyldenstierne betød det, at hun og hendes arvinger 
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blev tildømt Bjørnsholm hovedgård og tilliggende gårde og gods til 
evindelig eje. Hendes modparter havde ikke mulighed for at rejse sagen 
igen, idet låsebrevet sluttede med den sædvanlige formular, »og sætter vi 
denne sag evindelig tielse på«. I andre sammenhænge udtrykkes låsebre
vets definitive afgørelse ganske fyndigt: »Lås er lovens ende«. 

Ermegaard hørte formentlig ikke mere til sagen; men Godslev Budde 
lod måske sin irritation gå ud over rigens kansler Arild Huitfeldt, der 
nægtede ham en kopi aflåsebrevet. Han klagede i hvert fald og begrun
dede anmodningen om kopien med, at han havde gods i Bjørnsholm 
birk. Det var ham derfor meget magtpåliggende at få den. Derefter fik 
rigens kansler besked på at lade ham få kopien under Huitfeldts hånd 
og segl. Det var i sig selv billigt og ret, fandt kancelliet.45 

GjordKaas 
Godslev Budde fik formentlig sin kopi aflåsebrevet og Ermegaard Gyl
denstierne måske et par fredelige år. Det trykte kildemateriale har tilsy
neladende ingen oplysninger om hende, før Eiler Brockenhuus fortæl
ler, at »13. april1600 stod Gjord Kaas' bryllup på Bjørnsholm med fru 
Ermegaard Gyldenstierne, S[alig] Truid Bjørnsens«.46 

De medlemmer af slægten Kaas, som vi i det følgende vil møde, er: 

Bjørn,d. 1581 
S tårupgård 

+-
Niels, d. 1597 

S tårupgård 

Niels Kaas, d. 1535 

Erik, d. 1578 
Støvringgård 

Niels, d. 1594 
Tårupgård 

Niels 
Birkelse 

Gjord 
Tårupgård 

Mogens 
Støvringgård 

Den ældste Niels Kaas var gift med Bjørn Andersens faster Anne 
Bjørn. De tre brødre Bjørn, Erik og Niels Kaas var altså Bjørn Ander
sens fætre. Bjørn Kaas og Bjørn Andersen blev optaget samtidig i rigs
rådet og havde ofte opgaver sammen, mens Niels Kaas og Bjørn An
dersen gennem flere år færdedes sammen på København slot, hvor 
Bjørn Andersen var lensmand og fætteren Niels var sekretær i kancelli
et. For Karen Friis og hendes børn var Kaas' erne nære bekendte. Nu 
var alle fætrene væk, og næste generation af slægten Kaas sad på herre
gårdene i Fjends herred. Gjord Kaas havde arvet Tårupgård efter den 

34 



ugifte kansler, da han døde, og på Stårupgård sad Niels Kaas efter fa
deren Bjørn Kaas. 

Men lad os læse endnu en notits hos Eiler Brockenhuus, inden vita
ger fat på Ermegaard Gyldenstiernes sidste sag, den mod Gjord Kaas. 
Han bemærker, at »9. juli 1601 en torsdag blev fru Birgitte Rosenkrantz 
forløst, Niels Kaas' efterleverske, hende og forældre til hjerte sorrig«.47 I 
sagen vil vi møde følgende medlemmer af Rosenkramz-familiens Ryd
havelinje: 

Niels Axelsen Rosenkrantz, 1505-81 
til Rydhave og Halkær 

gift med Maren Ovesdatter Lunge 

Timme Rosenkrantz, d. 1592 
Rydhave 

Birgitte Rosenkrantz 
g. med Niels Kaas, d. 1597 

Axel Rosenkrantz 
Halkær 

Også til personerne her havde Bjørn'erne nære slægtsforbindelser, idet 
Maren Ovesdatter Lunge var (halv)søster til Bjørn Andersens far. Hun 
skal have levet endnu i 1585, og efter at Bjørn Andersen fik gods i Vest
himmerland og Karen Friis senere fik enkesæde på Vår, var de som 
godsejere betragtet naboer. Det er værd at have disse slægtsrelationer i 
erindring, når vi nu skal følge Ermegaard Gyldenstiernes sidste sag med 
dens udløbere.48 

Brevstoffet kan lede os på sporet af sagen. Lige før jul 1601 gik der 
brev fra kancelliet til kapitlet i Viborg. Ermegaard Gyldenstierne havde 
sendt en ansøgning til kapitlet med beskyldninger mod manden, og det 
fik nu besked på at dømme i sagen, når den blev indstævnet. Kapitlet 
var tamperret, der dømte i ægteskabssager. 

Næste forår var det Axel Rosenkrantz på Halkær, der fik brev. Han fik 
bud om, at Ermegaard Gyldenstiernes sag mod manden skulle for kapit
let inden pinse. Da Birgitte Rosenkrantz, som han holdt fængslet, skulle 
møde ved den lejlighed for at bekende sin sandhed, skulle han føre hen
de til stede, så hun kunne svare på, hvad hun blev spurgt om for retten. 49 

Det er tydeligt, at der var problemer med Ermegaards ægteskab. Det 
fremgår af, at hun havde henvendt sig til kapitlet. Adelsårbogen vil vide, 
at Gjord Kaas »snart blev ked af sin gamle frue«. 50 Men vil vi have yderli
gere oplysninger, må vi søge dem i den række domme, der foreligger. 51 
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Heraf kan vi se, at Birgitte Rosenkrantz har fået barn på Halkær, hvor 
hun opholdt sig hos sin farbroder. Faderen var jo død en halv snes år 
før, så det blev farbroderen, der som nærmeste værge måtte tage sig af 
hende til den bitre ende. Om hendes forhold til Gjord Kaas var kendt 
før fødselen, så hun allerede var fange på Halkær, da hun fødte, kan vi 
ikke afgøre med sikkerhed, men det er sandsynligt. 

Et brev, som Ermegaard Gyldenstierne fik fat i og kunne fremlægge 
under sagens videre forløb, tyder på, at Birgitte Rosenkrantz, da hun 
modtog det, endnu kunne færdes frit. Brevet, som er udateret og ikke 
nævner, hvor hun opholdt sig, er mest sandsynligt skrevet, mens Birgit
te Rosenkrantz endnu boede på S tårupgård med sine børn. Det er sendt 
af Gjord Kaas fra Tårupgård til Birgitte Rosenkrantz, hvis gård kun lå 
ca. 11h mil derfra. Han skrev til »kære Birgitte«, at han om eftermidda
gen havde hørt, at Hannibal Gyldenstierne på Restrup og Hans Lykke 
på Krabbesholm havde bestilt hemmelige spejdere. De skulle fange en 
kvinde der på gården, »for nogle ord, hun har sagt om dig«. Når Birgit
te drog »af gården«, skulle hun derfor enten lade kvinden sætte fast eller 
tage hende med sig. Hvis hun blev hjemme, ville han komme til hende 
næste aften. »Gør vel og byd mig et ord tilbage igen og betænk din lej
lighed, hvilket jeg videre vil berette dig i morgen, [når] jeg kommer til 
dig; actum [udfærdiget] Tårupgård med hast«, sluttede han brevet. 
Ermegaard havde desuden »en del andre sendebreve«, der var udvekslet 
imellem dem, og hvoraf nogen var påskrevet: »Brænd brevet«. Den for
sigtighedsregel har Birgitte Rosenkrantz altså ikke overholdt. 

Men hun blev som nævnt fængslet, og de forsøg, Gjord Kaas senere 
gjorde på at klare sagen, er ikke præget af den bekymring for hende, 
som det refererede brevet trods alt viser. Han lod fremlægge et andet 
brev, der var rettet til hende. Heri hævdede en Melkior Postillen, at han 
var barnefaderen, og i en erklæring, som Gjord Kaas lod sin broder 
Niels fremlægge, påstod han, at Birgitte Rosenkrantz blot havde udlagt 
ham som barnefader for at dække over sin store skam, og at hun hellere 
ville have en herremand til barnefader end en fattig karl. Alle opfattede 
vist brevet som et falsum, og hans anstrengelser var forgæves. Det har 
han måske tidligt indset. Han overdrog i hvert fald Tårupgård til bro
deren Niels Kaas på Birkelse godt en uge, før barnet blev født. 52 

Så snart Birgitte Rosenkrantz var blevet anholdt, var Gjord Kaas flyg
tet. Ermegaard forklarede senere, at hans brødre havde tilbudt hende skif
te afløsøret efter ham, og at de havde foreholdt hende, at hun skulle be
tale hans gæld. Hun drog deraf den slutning, at »han for synderlige årsa
gers skyld ikke kommer til stede igen«. Både Niels og Mogens Kaas næg-
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tede imidlertid senere, at de havde begæret skifte. Ermegaard havde ladet 
nogle »gode mænd« opgøre, hvad der var på Tårupgård, hvorefter hun 
havde ladet to foler og en hoppe drive »did«. Det havde de blot villet have 
en forklaring på. Desuden havde Gjord Kaas stor gæld både på Kieler om
slag og andre steder. De havde derfor villet høre, om hun havde gode råd i 
den anledning. I øvrigt var de forlovere (kautionister) for ham til næste 
omslag. Det ser ud, som om Ermegaard straks tog bestik af situationen, 
mens brødrene var meget forsigtige med ikke at få sagt for meget. 

Ermegaards slægt og venner ville imidlertid ikke tilstede hende at bli
ve hos ham, selv om han skulle komme igen, hævdede hun. Derfor gik 
hun til kapitlet i Viborg med begæring om skilsmisse. Det træk var også 
godt forberedt. Den 30. september kom fire adelige herrer, bl.a. Hans 
Lykke fra Krabbesholm og Ermegaards søstersøn Otte Christoffer Ro
senkrantz fra Boller til Halkær. De var sendt afErmegaard for at tilspør
ge Birgitte Rosenkrantz, hvem der var den »rette barnefader til hendes 
sidste barn, som hun fik på Halkær«. Hun gik her til bekendelse og be
skyldte Gjord Kaas for »gerningen«. De gode mænd gik ikke derfra 
uden at have sikret sig hendes »egenhændige bekendelse«, som hun se
nere fastholdt ved kapitlet i Viborg. 

Sagen nåede imidlertid ikke at komme for kapitlet før pinsedag, som 
kancelliet havde varslet. Det skete først senere på året. Da Ermegaard 
Gyldenstierne nemlig havde fremlagt Birgitte Rosenkrantz's tilståelse, 
de afslørende breve og beretningen om Gjord Kaas' flugt, fremlagde 
Niels Kaas på den bortrømte broders vegne en lang erklæring, der var 
skrevet >mdi Horne den 28. august anno 1602«. Gjord Kaas hævdede 
heri, at han gennem broderens breve havde hørt, at hans hustru havde 
stævnet ham for horsag i hans fraværelse. Beskyldningen byggede imid
lertid på Birgitte Rosenkrantz's »løgnagtige og letfærdige snak« om, at 
han skulle være barnefader til det sidste barn, som »hun har fanget, si
den jeg drog af landet«. Hun vil i hans fraværelse beskylde ham »for 
hendes løsagtigheds skyld«; men han forsikrede om sin uskyld »så sandt 
hjælpe mig Gud, som jeg aldrig har haft med nogen kvindes person i de 
måder at bestille, siden jeg fik min hustru fru Ermegaard Gyldenstierne 
udi senge«. Birgitte Rosenkrantz havde efter hans mening ikke blot 
gjort sig skyldig i »letfærdigt horeri«, men var også, før han drog af lan
det, berygtet for at have været med til »udi råd og dåd at forråde hendes 
egen husbond Niels Kaas med trolddomsgerninger«. Han satte derfor 
udi rette, at hendes »løgnagtige snak« ikke burde komme ham til hinder 
og skade på hans gode rygte, ære og lempe. 

Der var næppe nogen ved tamperretten, der fattede lid til Gjord 
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Kaas' erklæring; men han opnåede formentlig, hvad han tilsigtede. 
»Dannemændene« i kapitlet ville ikke dømme i sagen, da de ikke var 
dommere over adelsmænds breve. Dermed gik sagen til rettertinget. 

Da man i juni 1603 mødtes ved herredagen i København, var der 
imidlertid tre sager, der skulle afgøres. Lensmanden på Hald, Christen 
Holck, havde fået ordre til at tiltale både Gjord Kaas og Birgitte Rosen
krantz for deres forhold. 

Gjord Kaas' sag blev behandlet først. Det skete den 21. juni. Niels 
Kaas fra Birkelse, der mødte for broderen, prøvede at få afgørelsen truk
ket ud. Han påberåbte sig, at broderen »var uden riget«, og da sagen 
ikke blot drejede sig om gods og penge, men om liv og ære, burde bro
deren være stævnet »år og dag<<. Hertil svarede Christen Holck imidler
tid, at han havde ladet stævningen læse både for Tårupgårds port, der 
var hans hovedgård, og ligeledes foran Bjørnsholm, hvor hans ægte
hustru holdt »dug og disk«. Desuden havde han ladet stævningen læse 
på landstinget i Viborg, hvor man plejede at stævne dem, »som ingen 
bopæl havde eller var for nogen gerninger bortrømte<<. Retten fulgte an
klageren og fandt, at Gjord Kaas var lovlig stævnet og derfor måtte »til 
samme stævning at svare<<. 

Anklagen mod Gjord Kaas lød på, at han havde »beligget fru Birgitte 
Rosenkrantz og avlet børn med hende<<, og det, skønt han og hendes af
døde mand var fætre, og han havde sin ægtehustru. Som forsvar frem
lagde Niels Kaas blot den forklaring, som vi allerede kender fra sagens 
behandling i Viborg. Birgitte Rosenkrantz var også til stede. Hun be
skyldte nu som før Gjord Kaas for, »at han var fader til hendes to sidste 
børn, og bekendte, at han i lang tid havde ligget i et ondt, forargeligt 
levned med hende<<. 

I dommens præmisser skænkede man ikke Gjord Kaas' forklaringer 
nogen tiltro. Man fandt ham skyldig ikke blot i forargeligt levned, men 
også i blodskam, da han og Birgittes afdøde mand var fætre. Man frem
hævede endvidere, at forholdet havde stået på >>i langsommelig tid<<, så 
han efter hendes bekendelse >>har avlet med hende to børn, Gud almæg
tigste til fortørnelse, den menige mand til forargelse og den adelige 
stand til beskæmmelse<<. Dommen lød derfor på, >>at Gjord Kaas bør for 
slige hans grove gerninger at være æreløs og straffes på hans liv, ihvor 
han kan herefter betrædes [gribes]<<. 

To dage senere behandledes så Ermegaard Gyldenstiernes sag mod 
Gjord Kaas. Hun fremførte sine anklager, og Niels Kaas forsøgte et for
svar, hvis indhold vi allerede kender fra den skildring, der er givet af be
givenhederne. I sin afgørelse lagde domstolen vægt på, at Gjord Kaas 
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kun havde besvaret Birgitte Rosenkrantz's beskyldning med et løst brev 
og ikke som loven bestemmer. Desuden tog man hans hurtige flugt 
uden at varsko hustruen som tegn på, at han har »noksom vedgået ger
ningen<<. Hans erklæring skal derfor ikke komme Ermegaard Gylden
stierne til skade i hendes sag mod ham, og der må »dømmes imellem 
hende og ham på kapitlet, når den sag did igen lovlig indstævnes<<. Efter 
endnu en tur til Viborg har hun derefter fået sin skilsmisse. 

Endelig kom Birgitte Rosenkrantz for rettertinget den 27. juni. Det 
var igen Christen Holck, der fremførte anklagen. Han formente »på 
vore [kongens] vegne, at samme gerning var kætteri [blodskam], og at 
hun burde straffes på livet<< . Især gjorde han et stort nummer ud af at 
fremhæve, at ordinansen af 1537 fastslog, »at intet ægteskab tilstedes 
udi det tredie led, på det der må holdes den høviskhed og naturlige 
blusomhed til slægten, som her til dags af vore forfædre har været 
holdt«. Han glemte heller ikke at fremhæve, at Frederik 2.s ægteskabs
ordinans fastslog, at »der skal ingen troloves tilsammen i de forbudne 
led, som er første, andet og tredje led, det er søskendebørn og næstsøs
kendebørn<<. Da adelige altså ikke måtte leve i »ærligt og lovligt ægte
skab<< i de forbudte led, kunne man meget mindre tillade dem at føre 
sådant >>ugudeligt, ulovligt, kættersk levned i de samme forbudte led 
foruden ægteskab<<. »Hun burde derfor straffes på livet for kætteri«. 

Farbroderen Axel Rosenkrantz, der som værge skulle tage sig af for
svaret af Birgitte Rosenkrantz, har nok fornemmet, hvordan sagen ville 
gå. Anklagen var jo rejst af kongen, der selv sad med i retten. Endelig 
kender vi da heller ikke hans personlige holdninger. Han opgav i hvert 
fald et egentligt forsvar og gik i stedet i forbøn for broderdatteren. Hun 
havde desværre forbrudt sig både mod Gud og kongelig majestæt. Han 
begærede derfor, at hun måtte nyde samme ret som andre, der forså sig 
mod de befalinger, som Frederik 2. havde givet derom, og bad om, at 
kongen ikke ville tragte hende efter livet og ikke dømme hende, før 
hendes »skademand<< også var til stede. 

Til sidst fik Birgitte Rosenkrantz lov til at komme med et indlæg. 
Hun bekendte, at hun havde fået et barn med Gjord Kaas før hans bryl
lup og et, siden han fik fru Ermegaard Gyldenstierne. Hun svor på, at 
hun aldrig havde haft »med noget menneske at gøre til uære« i alle sine 
dage, før Gjord Kaas kom til hende, og hun slet ingen steder kunne 
være for ham, før han bekom sin onde vilje med hende. Det var hende 
meget imod, og hun vil anklage ham nat og dag for Gud og majestæten 
og alle hendes gode slægtninge og venner. Og nu ville han bagvaske 
hende som et skarn, selv om hun forsikrede, at hun aldrig havde haft 
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»mere med noget menneske [at bestille], siden hun blev født til verden, 
uden alene med Gjord Kaas«. Til slut bad hun om at blive benådet på 
livet og tilbød at forlade kongens riger, om han vilde det, eller blive hos 
sin bedrøvede mor. 

Men ingen bønner hjalp. Dommens præmisser undlod ikke at præci
sere, at Birgitte Rosenkrantz's afdøde mand var beslægtet med Gjord 
Kaas i andet led, og hun blev dømt efter anklagerens påstande. Kongens 
retterting fandt, at hun havde sig »grovelig forset og bør at straffes på 
hendes liv«. 

Dommen blev hurtigt fuldbyrdet. Birgitte Rosenkrantz blev halshug
get i København allerede den 29. juni. 

Sidste år 
Vi kender ikke meget til Ermegaard Gyldenstiernes sidste tid. Fra kan
celliet er der blot udgået et enkelt brev til hende. Det drejede sig om 
tiender. 

Truid Bjørn havde det sidste år, han levede, fået lov til at oppebære 
kronens part af korntienden i Bjørnsholm, Malle og Strandby sogne. 
Han havde flet den bevilget, da Bjørnsholm kirke, som var brøstfældig, 

Der findes ingen billeder af den »brøstfordige« Bjørnsholm kirke; men ruinerne vi
ser, at den tidligere klosterkirke var »mærkelig« (mærkbar, bemærkelsesværdig) stor. 
Foto: Helge Hansen 
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også var »mærkelig« stor, så den umuligt kunne holdes i stand ved sine 
egne indkomster. Ganske kort efter Truids død fik Ermegaard Gylden
stierne besked om, at hun indtil videre fortsat måtte opkræve tienden, 
når den stadigvæk udelukkende blev anvendt til kirkens istandsættelse. 

Det sidste brev til hende, der er fra 1604, bevilgede hende både kro
nens og kirkens part af tienden, men kun for Bjørnsholm sogn. Der var 
nu ikke knyttet kirkereparation som betingelse til bevillingen, men hun 
skulle årlig svare 6 tdr. rug og 6 tdr. byg som vederlag til kronen og lige 
så meget til kirken. Stadfæstelsesbrevet lød på livstid. 53 

Hvor længe hun kom til at nyde rettigheden, ved vi ikke, da der er 
usikkerhed om hendes dødsår. Adelsårbogen fra 1926 angiver, at hun er 
død efter 1615, mens en note i Danske Domme siger, at hun døde i 
1607 eller 1608.54 Danske Dommes oplysning er den sandsynligste, for 
den 14. juni 1609 udstedte kancelliet stadfæstelsesbrev på livstid for ti
enderne fra Bjørnsholm sogn »for Niels Gyldenstierne til Bjørnsholm«, 
og i de følgende år omtaler kancelliet ham gentagne gange således. Er
megaard må altså være død, hendes søskende har arvet hende, og brode
ren, der netop var blevet anset som vildig af Ermegaards modpart, da 
han havde været med til at syne hendes barn, kom virkelig til at arve 
Bjørnsholm, som de da antydede. 

Hun kom ikke til at opleve, hvordan det gik Gjord Kaas. Han vove
de sig i foråret 1616 tilbage til landet, men lensmanden på Aalborghus 
Manderup Farsberg fik ham pågrebet i Hanherred og sendte ham til 
København. Her havde Christian 4. i de dage besøg af fremmede ge
sandter, og den 9. marts 1616 kunne han notere i sin skrivekalender: 
»Havde jeg samme gesandter til gæst. Samme dag blev Gjord Kaas hals
huggen«.55 

Ermegaard Gyldenstierne var 18 år, da syvårskrigen standsede i 1570. 
Hendes voksenliv faldt derefter i en periode, der almindeligvis betragtes 
som den danske adels glansperiode. Hun hørte hjemme i de højeste 
kredse, færdedes blandt magtens mænd og tog del i hoffets og adelens 
fester. Det var også de store godssamlingers tid, og hun fik sin andel 
deri, men kom også menneskeligt til at betale, hvad det kunne koste, 
når griskheden blev svær at ave. Hendes standsbevidsthed fornægtede 
sig ikke i flere af hendes tilkendegivelser, og hun viste også handlekraft. 
Stridbarheden delte hun med mange af sin samtids medsøstre. Når den 
forekommer udtalt hos hende, har det nok sammenhæng med, at hen
des ægteskaber blev så kortvarige. Hun kom til mere end de fleste i lang 
tid at føre sine egne sager og mødte i dem stærke udfordringer. 
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Det er imidlertid svært at sige noget mere præcist om, hvordan hun 
har været som personlighed. Materialet om hende er for ensidigt og for 
mangelfuldt. Men det giver muligheder for fantasien, især da hendes 
ydre livsforløb byder på så voldsomme konflikter. Heri ligger måske 
meget af forklaringen på, at hun gennem århundreder har spøgt i fol
kemunde. 

Utrykte kilder 
Landsarkivet for Nørrejylland (LAN) 

B 24, Viborg landstings dombøger nr. 535. 
C 2, Viborg bispearkiv nr. 212. 
G 169, Vår godsar kiv, 160 l 22/ l O Søskendeskifte. 

Trykte kilder 
Eiler Brockenhuus' historiske kalenderoptegnelser ved Joh. Grundtvig i 
Samlinger til Fyens Historie og Topographie, 6. bd. (1873) (EB). 
Ermegaard Gyldenstjernes Laasebrev paa Bjørnsholm 1597, ved A. 
Sørensen, Fra Himmerland og Kjær Herred, 14. bd. (1945-46) s. 116-
122 (H & KH). 
Jydske Lov 750 år (1991) UL). 
Kancelliets Brevbøger (KB dato år). 
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge: Gamle danske Domme 4. samling (1848) 
(GdD). 
Erik Reizel-Nielsen: Danske Domme 1375-1662 V (1982) (DD). 
VA. Secher: Kongens Rettertings Domme 1595-1604. (1881-83) 
(KRD). 
Kristen Staphensen årbog fra 16. århundrede i Jyske Samlinger bd.5. s. 
68-91 (1874-75) Uy Saml). 
P. F. Suhm: Nye Samlinger til den danske Historie, 2. bd., 3. og 4. hef
te. (1793), Kong Christian 4.s Skrivekalender 1614 og 1616. (Suhm). 

42 



Litteratur, hvortil der henvises 
Danmarks adels årbog (DAA år). 
Dansk biografisk leksikon 2.udg. (1933-44) (DbL). 
Dansk kulturhistorisk Opslagsværk (1991) (DkO). 
Håndbog for danske lokalhistorikere (1952-56) (Håndbog). 
Karl Nielsen: Vor mand og råd (1991) (KN). 
Personalhistorisk Tidsskrift 2. rk. VI bd. (1891) s. 101-118, A. Heise: 
Bidrag til Familien Rosenkrantz's Historie. (Heise). 

Noter 

l. I det lokalhistoriske arkiv i LøgstØr findes en kronikrække af J.C.Myrhøj : Fru Er
megaard paa >>Bjørnsholm«. Heri omtales hun som >>den hvide dame«, der ved nat
tetid ses i haven bag Østfløj en. 

2. DAÅ 1926 s. 26. 
3. DAÅ 1926 s. 13. 
4. DbL Gyldenstierne. 
5. DbL Gyldenstierne, Knud Henriksen, d. 1560. 
6. DbL Gyldenstierne, Knud Henriksen, d. ca. 1467, Podebusk, Predbjørn; DAÅ 

1926 s. 14, 17, 19-21. 
7. DbL Parsberg (slægten). 
8. DAÅ 1926, s. 21,25-27. 
9. DbL Rosenkrantz, Holger Ottesen. 

10. DbL Gyldenstierne, Karen, KB 7/5 1593. 
11. DAÅ 1942 s. 87f, 90; DbL Friis, Albert. 
12. DAÅ 1926 s. 26. 
13. Om familien Bjørn henvises til KN. 
14. KB 10/7 1587. 
15. DAÅ 1926 s. 21. 
16. DAÅ 1887, s. 95. 
17. EB s. 382. 
18. GdD nr. 64, s. 277-278. 
19. DD nr. 670. 
20. GdD nr. 64, s. 278-80, 282. 
21. KB 12/11591, 12/121584, JySamls.72. 
22. GdD nr. 65, s. 284-288. 
23. GdD nr. 64. 
24. KB 6/8 1591. 
25. DD nr. 670. 
26. JL l. bog, l. kap. 
27. DD nr. 683, også GdD nr. 78, s. 335-337. 
28. KB 6/6 1592. 
29. DD nr. 688. 
30. DAÅ 1903 s. 267. 
31. DAÅ 1890 s. 180-83; 1926 s. 16, 19-21. 
32. LAN B 24 535 pag 327b. 
33. LAN C2, KB 15/6 1593. 
34. KRD s. 35, s. 90ff. 
35. Hvor ikke andet oplyses, bygger afsnittet på DD nr. 753, også i KRD s. 84-90. 
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36. DkO s. 74-77. 
37. H&KH s. 116-122. 
38. DAÅ 1939, s. 101; LAN C2 212. 
39. KN s. 168. 
40. LAN, G 169, 1601 22/1 O Søskendeskifte. 
41. Msnittet bygger primært på KRO s. 133-136 og H&KH s. 116-122. 
42. Håndbog s. 230. 
43. D bL Friis, Albert. 
44. Skiftet 1601 viser ikke, at Rønbjerg tilfaldt Karen Friis' døtre. Måske var det en del 

afldes arv, der ikke har kunnet konstateres. 
45. KB 21/1 1597. 
46. EB s. 438. 
47. EB s. 450. 
48. Om Bjørn Andersens forhold til slægterne Kaas og Lunge, se KN. Om Rosenkrantz-

familien, se DAÅ 1910 s. 422-424 og Heise s. 101-118. 
49. KB 21/12 1601, 5/5 1602. 
50. DAÅ 1926 s. 26. 
51. KRO s. 430-433, 439-444. 
52. Heise s. 111. 
53. KB 15/6 1589, 10/8 1590, 12/6 1604. 
54. DAÅ 1926 s. 26, DD V s. 191 note 17. 
55. Heise s. 114, Suhm s. 106. 
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En husmand 

Af Anne Marie Skovfoged 

Palle Jensen blev født 1.2.1816 i Vive i Østhimmerland som ældste søn 
af Jens Pallesen og Birte Jørgensdatter. 1 Det unge par boede dengang 
hos Jens Pallesens far i Snoggården på Vive mark, men blev 1825 selve
jere i Vive Nygård,2 og her voksede Palle og hans seks søskende op. 

Om Palles skolegang, formentlig i Vive skole, vides kun, at han i alt 
fald har nemmet skrivekunsten, hvad vi senere vil få at se. Og efter kon
firmationen i Oue Kirke 3.10.1830 fik han af præsten skudsmålet »me
get godt« i religionskundskab og opførsel. 3 

Palle kom senere i smedelære, og 1837-38 aftjente han sin værnepligt 
ved 2. Jyske Regiment i Aalborg.4 Han har sikkert været en flot fyr med 
sine 1,73 m, der dengang var en anselig højde, og med den røde trøje, 
grå bukser og høje uniformshue, som på den tid endnu brugtes i den 
danske hær. 

Uniform med rød trøje og grå bukser som den endnu 
brugtes af menige danske soldater i 1838. 

B. Walbom-Pramvig: »Uniformer, faner og og våben«. 
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Hvor Palle har opholdt sig de nærmeste år derefter, er ikke helt klart, 
men 1841 flyttede han som 25-årig smedesvend fra Vive sogn til Ma
riager.5 Opholdet her blev dog ikke aflængere varighed, idet han 2. maj 
næste år flyttede til Astrup sogn, også i Østhimmerland, med skudsmå
let »meget godt« af sin tidligere arbejdsgiver.6 Og i Astrup sogn finder vi 
ham så i folketællingen 1845 som smed på herregården Villestrup. 7 

Den 4. 7.1846 blev Palle viet i Oue kirke til Edel Katrine Rub erg, 8 

der før 1845 var kommet til Astrup præstegård som tjenestepige_? 
Trine Ruberg, som hun blev kaldt, var født i Sæby købstad 11.1.1820 

som datter af tømmermand Thomas Jensen Ruberg og hustru Mariane 
Smidt.9 Trines mor blev tidligt enke og flyttede med sine to børn til 
landsbyen Oue i Østhimmerland, hvor hun ernærede sig som væverske, 
bl.a. på hovedgården Ouegård. Her var også Trine tjenestepige endnu 
inden sin konfirmation. 10 Efter konfirmationen i Valsgård kirke den 
6.4.1834 gav præsten hende dette skudsmål i kirkebogen: »Hun viste 
sig ikke flittig, men dog agtpågivende, og henimod slutningen indhen
tede hun det meste af det forsømte. 8 

Hvor Trine derefter har haft plads, indtil hun kom til Astrup, ses 
ikke. 

Palle og Trine fik i årenes løb seks børn: Jens, født 1846, Tomasine 
Marie 1848, Birgitte Mariane 1850, Hansine Dorthea 1853, død 1856, 
Hans 1856 og Signe 1859. 11 

Husmand i Møldrup 
Stillingen som herregårdssmed var måske ikke nok at gift sig på, for Pal
le Jensen fik den 1.5.1847 fæstebrev på et husmandssted under Ville
strup gods. 12 Han synes dermed at have kvittet sin stilling som herre
gårdssmed, da der ikke nævnes noget om smederi i fæstebrevet, og der 
fremover nævnes en anden smed på Villestrup. Men da Palle Jensen sta
dig kaldes smed i folketællinger og kirkebøger, kan han muligvis have 
været bysmed i Møldrup. 

Husmandsstedet, matrikel12 Møldrup i Astrup sogn, var på 5 skæp
per, 2 fjerdingkar, 11

/4 album hartkort, 13 et udtryk for ejendommens 
ydeevne til skatteansættelse, hvor nu bruges begrebet ejendomsskyld. I 
indfæstning betalte Palle 50 rigsdaler til godsejeren, og der skulle des
uden årligt svares otte rigsdaler og en tønde bygs værdi efter kapitels
takst. Tillige skulle han udrede ejendommens skatter og brandkontin
gent og årligt forrette to dages arbejde ved fiskerietiMadum sø, to dage 
ved klapjagt og to brevløb, hver på 2 a 3 mils længde. 12 

46 



Ejendommen lå syd for byvejen i byens østlige del. I 1856, da godset 
lod bygningerne omvurdere til brandforsikring, bestod de af otte fag 
stuehus i syd, der tillige indeholdt aftægtsbolig til den forrige fæster, 
Christen Christensen. Endvidere otte fag lade og kostald, der lå i syd
nord og var sammenbygget med stuehusets vestende, samt tre fag frit
liggende fåresti i øst. Men bygningerne var smalle, stuehuset kun 5 m 
bredt, de andre 41/z og 31h m. Alle længer var bindingsværk med ege- og 
fyrretømmer og med dels murede, dels lerklinede tavl og tækket med 
strå. I stuen var der lergulv, i køkkenet åbent ildsted til madlavning, og 
i bryggerset muret bageovn. 14 

Og dette skulle nu være rammen om Palles og Trines hverdag. 

Da det slesvig-holstenske oprør udbrød i foråret 1848, betød dette sik
kert ikke nogen større forandring i Palles hverdag, idet han i 1843 var 
overgået til reserven og afgået 1847. 15 Hvordan forholdene ellers har 
været på egnen under de slesvigske krige, kan i alt fald ikke ses i sogne
rådsprotokollen. De eneste foranstaltninger, der nævnes, er, at der an
sættes en mand til daglig at hente »underretning« i Hobro. Det var jo 
før postudbringningens tid. 

MøLdrup by. Efter udskiftningskort 1788. Nederst th. PaLle Jensens ejendom, der 
ikke eksisterer mere. 
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Palle Jensen var en driftig mand. Han fik i årenes løb yderligere fæste på 
en englod, matr. 32 a ved Villestrup å sydvest for hans egen mark, og tre 
mindre marklodder nordvest for byen, matr. 27b, 28b og 29o, så han 
nu i alt havde 6 skæpper hartkorn at drive. 16 I 1863 ses, at han kunne 
holde fire køer, derimod nævnes ingen hest, så han har vel som de fleste 
husmænd på den tid måttet låne hos gårdmændene. Men 1864 og igen 
1868 fik han en militærhest at stalde og fodre. 17 Det var eftertragtet at 
få en sådan hest, da foderværten foruden en mindre pengegodtgørelse 
tillige havde ret til at bruge hesten. 

To gange brand 
Palle Jensen havde det uheld, at hans ejendom brændte to gange med få 
års mellemrum. 

Den 15.6.1857 ved aftenstid syntes Trine, at hun hørte buldren på 
loftet, og da Palle åbnede loftlemmen, så han, at der allerede var ild i 
stråtaget. Efter at han havde varskoet aftægtsmanden, og da han skøn
nede, at han intet med nytte kunne foretage til ildens slukning, be
gyndte han sammen med tililende at redde sit indbo og løsøre. Men i 
løbet af få minutter skred raget, og kort efter var også de to udlænger 
nedbrændt, skønt sprøjten fra Villestrup hurtigt var kommet til stede. 18 

Det fremgår af brandforhøret, at Palle om eftermiddagen havde været 
på loftet for at finde en hammelstok, og da der var lidt mørkt deroppe, 
havde han haft en lygte med. Men efter Palles udsagn var lygten tæt, og 
han var ikke i nærheden af brændbart materiale. Efter branden var det 
ham dog ikke muligt at huske, om han havde haft lygten med ned igen, 
eller havde glemt den deroppe. 19 Tilsyneladende har myndighederne og 
forsikringen dog ikke ment, at han havde handlet uforsvarligt, for ikke 
at sige andet. 

Palle havde siden 1852 haft sit indbo, løsøre, besætning og avl forsik
ret i den Wintherske brandforsikring for 900 rigsdaler og fik udbetalt 
en erstatning på 554 rigsdaler. 19 Men da kreaturerne, der slet ikke næv
nes, vel har været på græs, avlen stod på marken, og der var reddet en 
del indbo, har beløbet vel svaret til tabet. 

Også godsejeren fik sin erstatning for bygningerne, og ejendommen 
blev genopført, men nu i en længe i syd-nord på nz m bredde og med 
11 fag. Bygningen opførtes i grundmur med stråtag og med vinduer 
med »temmelig store ruder«. Familiens bolig, der var i søndre ende af 
huset, bestod af to stuer, gang, køkken og bryggers. Nu kom der fjelle
gulv i den ene stue, men i køkkenet var der stadig åbent ildsted og i 
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bryggerset muret bageovn. I nordre ende af huset var aftægtsmandens 
stue, kammer og køkken, og i midten af længen var lade og stald. 20 

Efter forskrækkelsen med branden gik livet videre for Palle og Trine. 
Børnene blev holdt til arbejdet og de største børn kom ud at tjene. Jens 
kom som 14-årig til Viborg, ca. 12 km fra hjemmet. 21 Tomasine kom til 
sin farbror i Vive omtrent lige så langt borte og endnu inden hun var 
konfirmeret. Da hun efter konfirmationen blev udskrevet afVive skole, 
var det med skudsmålet »rosværdig flid og opførsel«Y 

Allerede 1863 brændte ejendommen for anden gang, og denne gang 
med et mere dramatisk forløb. Og igen fortæller brandforhøret om 
branden: 

En nabo havde om lørdagen den 30. maj brugt Palle Jensens bageovn 
til brødbagning. Da ovnen var varmet op, havde man som sædvanlig ra
get gløderne ud i en grube foran ovnen og dækket dem med aske. Der
ved slukkedes gløderne i løbet af noget tid og omdannedes til kul, der 
brugtes til smedebrug. Kullene plejede at blive liggende i gruben indtil 
næste bagning, der dog i dette tilfælde var allerede om mandagen, da 
Trine den dag skulle bage for aftægtsmanden. Derfor fik den 12-årige 
datter Mariane mandag morgen besked på at tage kullene op og lægge 
dem i en riskurv, der blev stillet ved brønden, der var inde i bryggerset. 

Tirsdag aften, inden familien gik til ro, var Trine som sædvanlig en 
runde i huset for at se, om der var lukket og slukket og bemærkede in
tet usædvanligt. Men om natten vågnede hun og syntes, at hun mær
kede røg. Hun stod op for at se efter, og da hun åbnede døren til bryg
gerset, var dette fYldt med røg, og der var ild i riskurven og brøndkar
men, så luerne slog op mod loftet. Trine råbte til sin mand, at der var 
ild, hvorpå hun greb en spand vand i køkkenet og slog den på ilden. 
Derpå trak hun endnu en spand vand op af brønden, skønt hun der
ved brændte sine hænder på håndsvinget, der var varmt af ilden. Palle, 
der for tiden var sengeliggende af koldfeber, var i mellemtiden kommet 
til, og da ilden var slukket, talte de om, hvor heldigt det var, at hun var 
vågnet. 

Nu kom Trine i tanker om, at røgen måske var trængt ind til børne
ne og gik for at se efter, mens Palle åbnede yderdøren for at få røgen ud. 
Men da han vendte sig igen ,så han gennem en sprække over døren fra 
bryggerset til loen, at der var ild på loftet over loen. Han råbte til Trine, 
at der var ild på loftet, og løb derpå gennem loen til stalden for at ra 
køerne ud. 

49 



Loftet over stalden bestod kun af stænger med halmbundter over, og 
da Palle havde fået de to første køer ud, var brændende halm begyndt at 
falde ned i stalden, så de to sidste køer blev brændt på ryggen, og det 
samme blev Palles skjorte. 

Trine havde i mellemtiden fået alle børnene ud. Men fortumlede, 
som begge var, huskede de først nu på aftægtsmanden, men da var taget 
allerede skredet på aftægtsboligen. Imidlertid var der kommet naboer 
til, der fik slukket så meget, at Palle kunne slå døren ind med en for
hammer. Den 87-årige aftægtsmand, der var vågnet ved, at det knitrede 
på loftet, havde selv forsøgt at komme ud, men måtte opgive, da gangen 
var fYldt med brændende halm, der var faldet ned gennem den åbent
stående loftlem. Og da Palle nåede ind til ham, stod han i stuen med en 
dyne over hovedet og havde belavet sig på, at hans sidste time var kom
met, men heldigvis var alle nu reddet.23 

Sammen med naboerne var det også lykkedes at redde en stor del af 
Palles indbo og løsøre, og da tabet var opgjort, fik han udbetalt 1861/G 
rigsdaler af forsikringen. 24 

Godsejeren lod atter ejendommen genopbygge. Grundmurene kun
ne stort set genbruges og blev igen forsynet med stråtag. Og i beboelsen 
indsattes der otte fag vinduer med store ruder, en dobbelt yderdør og 
fire enkelte døre med fYldninger, så det var atter en modernisering. Men 

Møldrup by, set fra syd. Nederst Palle Jensens ejendom. Udlånt af Ingeborg og Aage 
Jensen. 
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der var stadig muret ovn i bryggerset, og hverken komfur eller kakkel
ovn nævnes i vurderingen til brandforsikring.25 

Offentlige hverv 
Palle Jensen var den 29.11.1861 blevet valgt ind i sogneforstanderska
bet,26 som det endnu hed dengang. Først fra 1862 fik den kommunale 
forvaltning navn af sogneråd, og distrikterne kaldtes kommuner. Fra 
begyndelsen omfattede kommunen Rostrup, Astrup og Storarden sog
ne, men 1868 blev Rostrup udskilt fra Astrup og Storarden sogne i 
kommunal henseende. 27 

I Sogneforstanderskabet fik Palle Jensen tildelt hvervet som skolefor
stander. 1863 blev han tillige udtaget til at indtræde i vejkomiteen, og i 
tre måneder i 1864 var han konstitueret som sognerådsformand efter 
den tidligere formand, godsejer Hans Adolf Juels død. 1864 og 67 var 
han i valgbestyrelsen, men gik ud af sognerådet dette år.28 

I 1864 havde imidlertid gårdfæster Hans Nielsen i Lillearden ønsket 
at fratræde som sognefoged for Astrup sogn, og Palle Jensen blev ud
nævnt til hans efterfølger. I Hellum-Hindsted herreds kopibog findes 
herredsfogdens indstilling til amtet om endedigelsen af Hans Nielsen 
samt forslag om Palle Jensen som hans efterfølger.29 Desuden ses i amts
arkivet en vedlagt erklæring fra pastor Boberg i Astrup om Palle Jensens 
duelighed til denne bestilling, som herredsfogden kunne tilslutte sig, da 
han længe havde kendt denne. Desuden findes en med Palle Jensens 
egen hånd skrevet accept af at påtage sig hvervet. 30 Selve udnævnelsen er 
ikke fundet. Hans Nielsen bad sig fritaget fra l. april 1864, men først 
1871 nævnes Palle J enen i amtsjournalen som sognefoged i anledning af 
en snekastningssag. 3 1 

Som sognefoged skulle Palle Jensen varetage politimæssige opgaver i 
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Uddmg 11{Palle Jensens egenhændige brev til amtmanden angående udnævnelsen ti! 
sognefoged. 

distriktet og desuden være pantefoged samt foretage registreringsforret
ninger i mindre dødsboer og han var tillige lægdsmand, og disse hverv 
bestred han til sin død i 1893. Desuden var han i 1870 tællingskom
missær ved folketællingen og 1871 ved kreaturtællingen,32 så han fik så
ledes i årenes løb god brug for sin skrivefærdighed. 

Dannebrogsmand 
I 1886 blev Palle Jensen af sine foresatte indstillet til Dannebrogs
mændenes Hæderstegn, som kongen benådede ham med den 12. maj 
samme år.33 

Dette hæderstegn, eller Sølvkorset, som det også kaldes, blev indstif
tet af kong Frederik den 6. i 1808. Det kunne uddeles til »enhver, der 
ved klog og redelig stræben for brødres vel og ved ædel dåd i en engere 
(snævrere) kreds har gavnet fædrelandet,« som der står i det kongelige 
åbne brev af28. juni 1808.34 

Hæderstegnet blev overrakt Palle den 5. juni på herredskontoret, og 
det har ganske sikkert været en stor dag for ham. 

Palle var nu 70 år og havde stadig husmandsstedet i fæste, men den 
yngste søn, Hans, der havde lært træskomandsfaget, har måske været til 
hjælp hjemme. Men i vinteren 1893 fik Palle lungebetændelse og døde 
den 23. december. 35 

Trine beholdt fæstet på ejendommen, men har muligvis haft hjælp af 
Hans, der i mellemtiden havde giftet sig36 og fået sit eget boelssted på et 
stykke jord, han havde købt fra Astrup præstegård.37 Også Jens havde 
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giftet sig og var blevet boelsmand i Terndrup, 11 og Tomasine var gift 
med gårdejer Niels Pedersen i Oue sogn.38 Mariane, der forblev ugift, 
havde i mange år plads på hovedgården Overgård ved Havndal og hav
de senere et pensionat i Aalborg,39 og Signe udvandrede til Amerika.40 

Efter Hans' tidlige død i 1895 frasagde Trine sig fæstet på ejendom
men den 20. april 1896,41 og hun døde hos datteren i Oue den 27. 
marts 1905 og blev begravet ved siden af sin mand på Astrup kirke
gård.42 

Gravstedets nuværende anlæg menes senere at være bekostet af datte
ren i Amerika. 

På gravstenen står: 

Sognefoged, Dbm. 
Palle Jensen 

og Hustru Edel Katrine 

Døtre Sine og Jane 

1933 
Hvil i Fred i Jesu Navn 

Palle Jensens familiegravsted på Astrup kirkegård. Fat. 1989. 
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Brænderiarbejder n e fortæller 

Vt>d Ingeborg DaLgas 

[ J 983 blc.v der i Aalborg cm bleret en studiekred med delragcls<: af hist ricsruderende 
ved Aal org UniversitetS c::nrcr og af forhcrwæn:ncle brændcriarbcjdcrc. Ud fra den op
fimelse, ar disse mennesker var i b~>siddele,.; af megen værdifuld \' i den, inds:lm lcdt'S p5 dot 
tidspunkt en række erindringer fra små g ro•·c ~rbejdspladscr. Således ogs~ fra den sto
re virks m bed pritfubrikken i Aalborg. 

rudickrc Isens emne: vnr erindring rnc, og de studerende fulgte dierfølgende op med 
interviews med en række af dcl rngeme. isse interview er bcarbcjue l • efrcr mundtlige 
bcrcrningcr, d g indg:lr et enkel t skriftlige oplæg, men sii vidt muligr er dcll:agemcs eget 
udrryk bevarer. l Historisk Samfunds ·b g 1991 bragres bcrcrningcr fra fem a i de kvin
dclige brænderiarbejde re. Her bringes nu beretninger ai Cire mandlige arbcjdeæ på Sprit
fabrikken. 

Laurits Jensen 
Vi boede i Hou og har boet der igennem flere år, og min far var fisker. 
Min mormor boede ikke ret langt derfra, og jeg gik sommetider hen til 
hende om middagen for at tigge lidt mad. Vi fik ikke ret meget der
hjemme. Det var ikke altid, der var kartofler. Så fik vi enten et stykke 
fisk eller også rugbrød. Vi fik noget hver dag, men det var tit, man ikke 
var mæt, når man gik i seng. 

Men så blev min far fodermester, og så blev det lidt bedre. Det resul
terede jo i, at han havde forskellige pladser rundt omkring i Vendsyssel. 
Men det endte med, at vi flyttede ind til byen først i trediverne, og så fik 
han arbejde på et teglværk, og da var jeg efterhånden blevet elleve år. 

Vi har boet mange steder. Vi har boet i Lindholm og Nr. Uttrup, jeg 
tror, vi har boet fem-seks steder. Vi var for mange børn. Man kunne 
ikke !a lov at blive boende. Vi blev strittet ud ustandselig, der var jo al
tid kiv og spektakler. Sådan er det gået slag i slag, indtil vi fik vores eget 
hus. Det var dejligt. Der var tre stuer, og så var der et meget stort loft 
ovenpå, hvor nogen af os sov oppe. 

På landet gik vi i skole hveranden dag i den stråtækte, som man siger. 
Der var langt til skole, vi havde tre-fire kilometer, vi skulle gå. Og om 
vinteren var det grimt, for der var jo meget mere sne, end vi har i dag. 
Vi havde ingen støvler, så om vinteren måtte vi gå igennem sneen med 
træsko på. Men så var der sommetider nogle mælkekuske, der kom fra 
gårdene med mælk. De skulle ind på mejeriet, og så kunne vi komme 
med der, og så var det ikke så langt at gå det sidste stykke vej. 
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Men siden man kom ind til byen, lærte man jo noget mere. På landet 
der havde vi ikke lektier for hjemme. Det havde vi først, da vi kom ind 
i byen. Jeg var glad nok ved at gå i skole. Jeg havde byplads ved siden af, 
det var om morgenen med mælkekusken. Der skulle jeg starte klokken 
syv. Jeg har gået i et par skoler både i Lindholm og Nr. Uttrup og haft 
forresten nogle gode lærere. 

Efter skolen kom jeg på Colas vejmaterialer, de laver flydende asfalt. 
Der var jeg i tre år, og jeg havde en ret god løn. Det var midt i trediver
ne, og jeg havde fYrretyve kroner om ugen. Der havde jeg tre gode år. 
Jeg skulle bare klistre nogle sedler på nogle beholdere, så man kunne se, 
hvad det var for noget, der var deri, det havde jo en vis styrke. Ellers 
skulle jeg gå og gøre rent. Jeg boede stadigvæk hjemme. Ja, det gjorde vi 
faktisk alle sammen, vi otte søskende. 

Efter arbejdet på Cola fik jeg plads i et bageri, hvor jeg skulle 
skrabe plader, gøre rent og køre som bud. Så havde jeg en tur hveran
den dag på landet på cykel med sådan en stor bagerkurv. Der kunne 
være syv store rugbrød i af de her lange. Dem hentede jeg i Aalborg 
på Aalborg Rugbrødsfabrik i Helgolandsgade, og så kørte jeg ellers på 
landet op til Lindholm og helt til Hvorup med brød til nogle 
købmænd. 

'å kom jeg fra bageren og op i folket Hus .i Nørresundby og blev 
køl kenkarL Det var meget interessant arbejde. Der skuU man jo vaske 
gulv og gøre rene oppe i den rore sal, feje den og bone den, og man 
kul!.e slæb øl op. Og der var Ikke om i dag med u·edive tykl.::er i hver 

kasse. Nej, der var halvtreds i hver kasse, og så op på nakken med dem, 
og så skulle man ellers bære dem op. Jeg har slæbt meget øl der, og bo
net noget og skrubbet noget gulv. 

Der var masser af faglige møder og optræden, og så var det lige fra om 
morgenen og så til næste dags morgen, inden man kom op og fik en ti
mes søvn. Vi har da præsceret engang al have juletræsfester fra første ju
ledag og så helt til før te februar. Og det var fra klokken syv om morge
nen og til klokken fem næste dags morgen. Vi gik for den samme løn. 
Det var bare noget, man gjorde dengang. Lønnen var på 200 kroner om 
måneden og så kost og logi. 

Der var et helt år, hvor vi havde dansant. Der var jeg udsmider. Der 
var tre musikere, det var rromme, horn g klaver, g der ar j den rids 
mu ik, polka og gammeldag musik, de pillede. Det var hele byens 
ungdom, der kom der det var både lagteriet og yren og iavnen. Ar
bejdsdagen varede gern til klokken to, når der var dansant, og å op 
klokken syv igen, for jeg var d n første, der skulle være oppe. Jeg kaldte 
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på pigerne, og så gik jeg ned og tændte op i komfuret, så vandet det var 
varmt til de kom ned - til at lave kaffe. 

Vi var to på hvert værelse, der boede sammen. Der var plads til to 
senge i værelset og så et bord. Det har nok været tre gange tre meter, 
mere var der ikke. Vi var to køkkenkarle, vi boede sammen. Og pigerne 
boede også to sammen. Der var fem piger, og så var der en buffist og en 
kold jumfru og så ellers kogejomfruen, hun var ude fra byen, hun boe
de der ikke. Tjenerne var også fra byen. Der var fire faste tjenere. Vi var 
en hel flok. Vi kom godt ud af det med hinanden. Vi havde mere sam
menhold, end man har i dag. Det var, fordi vi boede sammen - kom 
sammen på værelserne deroppe. Næ, det var sådan, at man lukkede lige 
døren op om morgenen og råbte: »Så er det op!« Der var ikke nogen, 
der låsede dørene. Der kunne man gå og komme, som man ville. 

Spisningen foregik oppe i et lille anretterkøkken, vi havde. Om afte
nen, når man kun var de her par stykker, så sad man nede på køkken
bordet og spiste. Vi fik det samme, som chefen fik. Vi bar det selv op, så 
vi kunne se, det var det samme, de fik. 

Nu havde vi det sådan, at vi havde fri hveranden aften. Vi skiftedes til 
det, vi to køkkenkarle. Og jeg havde en stor skabsradio med grammo
fon. Jeg havde ikke så få grammofonplader, jeg havde bl.a. Den sorte 
sejler og Tocellis serenade. Jeg købte radiogrammofonen i 1939 på afbe
taling, og jeg gav 600 kroner for den. Det var tre måneders løn. Men se, 
der var det, når vi fik udbetalt vores løn, da var skatten og sygekassen ta
get, så da havde vi jo sådan set allerede begyndt på den nye kildeskat. 
Det var noget, de ordnede der, og det har jeg forresten brugt siden. Da 
jeg kom på Spritfabrikken, da brugte vi også det, så man aldrig kom 
bagefter med sin skat eller sin sygekasse. 

Jeg gik også af og til i biografen, da havde vi jo kun en biograf i 
Nørresundby, men arbejdstiden, den var jo lidt lang. 

Men så kom krigen jo, og så var det slut. Den store sal blev inddraget 
til tyskerne. Den brugte de til gennemgangslejr. De kom fra Tyskland 
af, og så overnattede de i salen her, og så kom de videre med skib til 
Norge. 

Vi havde nogle små lokaler ovre i Tinghuset, der havde vi østrigere 
ovre, østrigske soldater, men de var altså stationeret der. Det var ikke 
nogen, der skulle sendes andre steder hen. Og jeg husker den sidste 
tid, jeg var der, det var i begyndelsen af 1943, da kom der ikke andet 
end de her 14-15 års knægte, der skulle til fronten. Ældre var de ikke. 
Deres gevær, det slæbte hen ad gaden, når de gik. Dem var der rigtig 
mange af endda. Jeg har selv set det. De var meget stille og rolige, og 
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jeg syntes, det var forfærdeligt at se, de små purke, at de skulle sendes 
til fronten. 

Restaurationen nedenunder, den beholdt vi selv. Der havde vi dans
anter fredag, lørdag og søndag. Det var kun danskerne, der kom der. Vi 
havde slet ikke noget med tyskerne at gøre. Vi skulle sørge for, når de 
var væk, så skulle der gøres rent over det hele. 

Jeg syntes, jeg fik for lidt i løn, så jeg ville se, om jeg ikke kunne få 
noget andet arbejde. Jeg flyttede hjem og var hjemme i en månedes tid. 
Jeg havde en bror, og hans svigerfar arbejdede på Spritfabrikken, og så 
kom han hjem og fortalte, at de tog folk ind, og de skulle have folk igen 
den næste morgen. Og så for jeg over og kom i arbejde derovre. På den 
måde kom jeg ind på Spritfabrikken. 

Jeg kom til at læsse kartofler af, og det tror jeg nok, jeg gjorde en hel 
vinter dernede, og så kom jeg ind og lærte at brænde. Mit arbejde det 
var at gå og passe de pumper, der pumper mæsken på apparatet og så el
lers gå og regulere dampen. Vi havde et manometer at gå efter, og der 
skulle man passe at holde dampen der. Jeg gik ikke så længe i brænderi
et i første omgang, men jeg kom derned senere og blev fast. Der har jeg 
gået i femten år. 

Jeg boede på et værelse ude på Kastetvej, og jeg spiste inde på frk. 
Møllers pensionat, det var ovenover Peter Mulvad. Der kom kontorfolk 
og forretningsfolk. Jeg spiste sammen med en radioforhandler og en 
barber. Vi har haft nogle gode ture, os tre. Vi kom meget hen på Ritz 
Safari, hvor vi morede os henne. Og vi gik meget i byen sammen, indtil 
jeg blev gift i halvtredserne. En af dem, der spiste der, skaffede mig den 
lejlighed, hvor jeg bor nu. Det var helt nyt, da jeg flyttede ind. Vi gav 
hundrede kroner om måneden dengang i husleje, det var en billig lejlig
hed, uden indskud og det hele. Da vi havde været gift et års tid, be
gyndte jeg at gå ud for at tjene lidt ekstra penge og tapetsere for folk. Så 
jeg er kommet omtrent i hele byen og tapetserede om aftenen, og når 
jeg ellers havde fri om formiddagen eller om eftermiddagen. Jeg havde 
jo forskellig vagt. Jeg har tapetseret meget og suppleret til møbler, og 
hvad man ellers skulle have. 

Min kone har arbejdet hele tiden, og arbejder også nu. Hun har været 
på Andelsmejeriet, men nu arbejder hun inden for kommunen som 
rengøringsassistent. Ja, det har ikke været så dårligt, det har det ikke. 
Og vi har kun et barn, en datter. Så har vi to purke, to børnebørn, 
knægte. 

Bil, det har jeg aldrig haft og har aldrig været interesseret i det. Der 
hvor jeg har smidt kapitalen, det er ude i haven. Jeg har jo en have ude 
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En kolonihavemand i sin have 

i Vesterkæret. Der har jeg et dejligt stort hus, to stuer med køkken, træk 
og slip, og anneks ved siden af, hvor vi sover. Så der er sparepengene 
smuttet ud. Den fik jeg i 1955, og jeg fik den billigt. Den kostede mig 
kun hundrede kroner. Men jeg skulle jo have hus på, og så købte jeg 
sådan en cigarforretning. Den gav jeg 500 kroner for. Der var en dejlig 
stor stue i. Så er der ellers blevet bygget til siden. Jeg har selv gået og la
vet det hele. Der er vi om sommeren, vi bor derude. Der er sørme da 
dejligt derude. Den har vi haft mege glæde af, også i den tid, hvor dat
teren er vokset op. 

J eg blev udsat for en ar b ej dsulykke i 19 51. Det var nogle kartofler, 
der var blevet væk for dem, de kunne ikke rigtig få tallene til at passe, og 
så ville fabriksbestyreren se, om der var huller i risten. Der er en rist i 
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kartoffelvasken, hvor der går sådan en snegl i, ligesom i en kødhakke
maskine, der kører kartoflerne fremad og vasker dem. Og så ville han se, 
om den rist var i stykker. Ved siden af går der en kartoffelelevator, der 
tager kartoflerne med helt op på anden sal i en kartoffelsilo deroppe. 
Den gik. Så sagde fabriksbestyreren til min makker, at han skulle stop
pe den, men det tog han så forkert af, og gik hen i den modsatte ende 
og startede kartoffelvaskeren, der hvor jeg stod nede i buden og var ved 
at undersøge risten, og da kom de her knive op og flænsede mig lige i 
låret. Efter det blev der omgående sat lås på alt, der roterede i lukkede 
beholdere, man skulle ind i. Der kunne man så låse og tage nøglen i 
lommen, så der ikke kunne komme nogen og starte maskineriet. 

Vi kørte 11.000 halvflasker på otte timer. Der arbejdede seks damer 
og fire mænd. Der var en til at køre tomme flasker op til den dame, der 
stod og lagde flasker i skyllemaskinen. Og henne ved enden af skylle
maskinen, der stod der en dame og lyste flaskerne og satte dem på bån
det hen til tapperne. Og det var med den her gammeldags tappemaski
ne, hvor opfyldningen af flaskerne gik med håndkraft, man skulle hele 
tiden tage de fyldte flasker væk og sætte tomme ind i maskinerne. De 
fyldte flasker kom over på et bord, og der var to mand til at stå og sætte 
kapsler på med en kapselmaskine. Der stod så også to damer og lyste 
flaskerne og lagde dem i kasser, hvor de så blev kørt hen tillageret til de 
damer, der skulle sætte bandaraler på dagen efter. Sådan foregik det. 
Oppe på anden sal, der havde vi også en gammel tappemaskine. Den 
var til tiendedele. Det var nogen dejlige nogen at køre med, de maski
ner. 

I 1955 kom der nyt maskineri i tapperiet. Der skulle ingen damer til 
at betjene det. Der var en tapper tilbage, og så var der en klistermand, 
som satte etiketter på. Han passede også stempelmaskinen, den til at 
sætte toldvæsenets stempel på flaskerne. Og så var der en mand til at 
tage flaskerne fra tappemaskinen og en til at sætte dem ind til maskinen 
og så en til at køre flasker væk. Der kom kvinderne ud allesammen. Da 
var det de fik det her engangsbeløb. Der var ingen mænd, der røg ud, 
dem fandt man bare andre pladser til. 

Da der var nogen, der rejste fra brænderiet, kom jeg så derhen. Det 
var det sted, jeg bedst kunne lide at være, for der var man sin egen her
re. Bare det blev passet, som det skulle, så var der ikke nogen, der gøede 
ad det. De andre steder, der kunne man blive flyttet lidt rundt. 

Men det vil jeg sige, jo mere der blev rationaliseret, jo mere arbejde 
fik vi lagt på os, og vi fik ikke mere i løn af den grund. Bl.a. fik vi sprit
gærkarrene, dem havde vi aldrig skullet gøre rene før, men da en mand 
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Laurits Jensen i sin have 

blev fjernet derinde, da fik vi det arbejde med at gøre dem rene om nat
ten. Førhen gik vi og havde det godt om natten. Vi havde ikke noget at 
se til andet end maskinerne, og så skulle vi skifte rør og skifte fra den 
ene beholder til den anden. Så jeg kan ikke se, at rationaliseringen har 
hjulpet ret meget for mig i hvert fald. 

Min ryg kunne ikke blive ved med at holde til det. Jeg døjede med at 
komme ud og ind af mandehullet i spritgærkarrene. Man skulle bukke 
sig for at komme igennem. Jeg har fået dårlig ryg nede i kartoflerne ved 
at stå og bukke mig hele tiden. Muligvis har jeg også fået det, da jeg var 
på Folkets hus ved at slæbe ølkasser på nakken. Man skulle jo sommeti
der nede fra kælderen og så helt op på anden sal. Det var hårdt. Men 
stødet, det har jeg fået i kartoflerne, ved at stå og læsse af Ude i al slags 
vejr. Det var både regnvejr og snevejr, halvfrossen over ryggen hele ti
den. 

Nu har jeg nok med at sidde og sy derhjemme. Jeg syr stramaj og 
duge. I øjeblikket er jeg i gang med rokokostole - ryg og sæde. Jeg går 
ikke hen og køber et malet, nej, jeg får et motiv, og så sidder jeg og tæl
ler det hele ud. Sidste år, da broderede jeg en juledug til min datter. Og 
så syede jeg en dug til et bord med to plader - en lang dug. Der er et 
motiv hele vejen ned ad midten af bordet. Jeg har broderet i al den tid, 
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vi har været gift. Da vi var knægte, sad vi da også og syede smyrna, løbe
re til at lægge på gulvet. Alle drengene gik i gang med at sy, når vi hav
de en ledig stund. Det var på sækkelærred, jeg har så galt nålen endnu. 
Og når det var færdigt, der var jo løkker bagpå, så fik det lige en gang 
fernis til at holde på det. Ja, så siden jeg blev gift, har jeg syet. Min kone 
hun syr tasker. Det har hun lært at sy på aftenskole. Men jeg har lært 
mig selv at sy. Men jeg vil ikke have noget med mønstre, der er malet 
på, for så ser man jo farverne med det samme. 

Efterlønsklubben fik jeg startet, inden jeg holdt op nede på fabrik
ken. Da luftede jeg tanken over for vores tillidsmand, om vi kunne bru
ge nogle tomme lokaler, de havde, og han havde været ved fabriks besty
reren, men der kunne ikke blive tale om, at vi kunne komme derned og 
være. Jeg havde regnet med, det skulle være hver onsdag, og det blev det 
jo også. Så var der en dag, at direktøren kom ned på fabrikken, ned i 
brænderiet. Og så omtalte jeg den onsdagsklub for ham, det var lige før 
vi skulle holde op. Så siger jeg: »]a, der er nogen, der vil spænde ben for 
mig. Vi må ikke have lov til at komme derned«. »Hvem er det«, sagde 
han. - »]oh, det er fabriksbestyreren og så vores tillidsmand, de siger 
nej«. Nå, men han var altså ikke hjemme den dag, vi skulle ned og have 
afskedsgaven, men så kunne jeg godt hilse fra ham af, at den ville han gå 
ind for. Og på den måde fik vi efterlønsklubben dernede. Så var det 
først, da vi kom op til den her afskedsfest, da sagde jeg jo så til fabriks
bestyreren, at jeg skulle hilse fra direktøren og sige, at den her efterløns
klub, den kunne godt starte dernede, og det fik vi så lov til. 

Og nu kører vi hver onsdag. Fra klokken ni om morgenen og så til 
klokken tolv, og jeg går ned og lukker op og laver kaffe til dem, og der 
er ikke nogen, der giver noget for kaffe eller nogenting, men vi har 
ølsalg dernede - og vand. Så er vi nogle stykker, der får os en øl sådan, 
og det kan lige holde kaffen i huse. Og vi spiller kort og nogen spiller 
billard dernede. Vi er sommetider op til 12-14 stykker. Så det går ud
mærket. 

Egon Dahl 
Jeg er født i 1918 i Helgolandsgade, men senere flyttede vi til Kattevad. 
Jeg kom på Spritfabrikken i en tidlig alder, allerede som skoledreng, og 
det var i Korsgade. Spritfabrikken havde funktionær- og arbejderboliger 
der. Der boede en gammel brænderiarbejder, og min mor kendte deres 
datter; der kom jeg meget som dreng. De havde et hjørneskab i stuen, 
og der gik konen så hen og hentede en stor tre-pæglsflaske hvidtøl, og så 
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fik vi hvidtøl til vores frokost. Det var en stor ting, det fik vi normalt 
ikke hjemme, for det var der ikke råd til. Og så var han ferm til at lave 
legetøj. Vi brugte et cykelhjul til trillehjul, og så havde vi en pind til at 
skubbe det med. Helt fint var det, når vi fik et hjul med gummi, hvor 
der var luft i. Ligeledes når vi kom derud om efteråret, og vi kunne få 
lov til at spise frugt derude med Andersens, det var det helt store. 

Hvor Spritfabrikken ligger i dag, der legede vi, og der var et lille an
læg. I den have, direktøren havde, der var en musiktribune, og der var 
der koncerter søndag eftermiddag. Man fulgte med sine forældre til 
sådanne koncerter rundt omkring. Der var bl.a. dernede og så i Karoli
nelund og Blegkilde og Kilden, det gik på skift med koncerter, og der 
var musiktribune alle de steder der. 

Men der var ikke så mange fornøjelser dengang, og vi blev kørt tem
melig strengt. Jeg kan huske, at min yngste bror, som nu er død, og jeg 
engang gik ud i Tivoli til Skt. Hans bål, og der vankede smæk, da vi kom 
hjem, for vi skulle være hjemme klokken ni om sommeren og om vin
teren klokken syv. Vi fik ikke lov til at stryge ude. 

Der var heller ikke noget, der hed lommepenge, det skulle man selv 
sørge for. Jeg kan huske, der var en renovationsplads, hvor vi fandt klu
de og jern og kødben, og da var der en produkthandler på hjørnet af 
Vendelbogade og Strandvejen, og der solgte man de der forskellige ting, 
og det var de lommepenge, man havde at bruge. Mine forældre var til
sluttet Frelsens hær, og så var det jo en selvfølge, at vi kom i søndags
skole der, og jeg kan huske, vi fik fem øre til at give til Frelsens hær og 
fem øre til at solde op. 

Jeg kan huske den første flyvemaskine, jeg så. Det var ude på skyde
volden, den kom og landede ude på skydebanerne, det var jo store, fla
de arealer, og hele vestbyen cyklede derud for at se den. Det var ikke al
mindeligt, at man så en flyvemaskine, og kom der endelig en flyvema
skine, så landede den som regel oppe på Sohngårdsholms marker i øst
byen oppe ved slottet og de store jorder deroppe. Det var sådan nogle 
fornøjelser, vi havde dengang. Der var jo ikke det for ungdommen, som 
der er i dag. De har jo mange flere muligheder, end vi havde. 

Vi kom i Ryesgade Skole, og da jeg var fjorten år, kom jeg ud af sko
len, og så begyndte jeg som bud ved Hestbech papirfirma, og derfra 
kom jeg til Dampvaskeriet. Der var jeg under den Nordjyske udstilling 
i 1933. Da var jeg bud der, og det var et værre slæb. Jeg kan huske, når 
man skulle ned til Hotel Hafnia, da skulle man helt op under taget med 
vasketøj, og det var hver dag, der var jo mange gæster i byen dengang, 
som boede på hotellerne. Så kom jeg fra Dampvaskeriet til Simanys 
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Vinhandel. Det var jo et stort spring. Jeg tror, jeg fik tyve kroner om 
ugen på Dampvaskeriet, men ved Simany fik jeg femogtredive kroner. 
Der gik jeg nede som kypermedhjælper og tappede vin. 

Frelsens hær havde jo ungdomsforeninger, og der opholdt vi os me
get, og på det tidspunkt mødtes de forskellige frikirker, når der var stif
telsesfest i ungdomsforeningen, og da har jeg nok været sytten år, da 
lærte jeg min kone at kende ved sådan en fest. Hun var kommet ind fra 
landet og tjente. Hun var gangpige på Amtssygehuset, det var en meget, 
meget eftertragtet plads at få. Min ældste bror blev gift på grund af, at 
min svigerinde skulle have en lille, og det var jo noget forfærdeligt no
get dengang. Jeg kan huske endnu, da min bror kom og fortalte, at hans 
kæreste var gravid. Mor faldt besvimet om på en dragkiste, vi havde ude 
i køkkenet. Og min kones ældste søster var nok ikke mere end seksten
sytten år, da hun skulle have et barn, så vi var jo så hundebange for hin
anden. Men vi blev ringforlovet, da vi var sytten og gift, da vi var enog
tyve år, i 1939. Der startede vi Kærby i en lille kvistlejlighed, men i 
1940 flyttede vi på Møllepladsen i en to værelsers lejlighed med fælles 
toilet på baggangen. Vi havde fire stole og et bord, et klædeskab og en 
dobbeltseng. Det havde vi købt, og det kostede 425 kroner, og jeg tror, 
jeg udbetalte hundrede kroner og så betalte femogtyve kroner om 
måneden, til det var betalt. Vi købte jo ikke så meget på afbetaling, som 
unge mennesker gør nu om dage. 

Men så kom tyskerne, og det var en forfærdelig oplevelse. Jeg kan hu
ske, vi rendte fra det ene vindue til det andet, da de her flyvere kom. Jeg 
blev indkaldt til CB-tjeneste, og det foregik nede i Aalborg Kvindelige 
Gymnastikforenings lokaler nede i Slotsgade, og der skulle man møde 
hver aften og være dernede. 

Da jeg holdt op med at være CB, så syntes vi, det var vellidt med den 
løn, de gav ved Simony, og så undersøgte jeg, om jeg ikke kunne kom
me derfra. Jeg kom så ud på flyvepladsen, men der var jeg ikke ret læn
ge, og den første ugeløn, jeg fik derude, den var på 90 kroner, det var 
helt enormt. Jeg var ved entreprenøren i tre uger, og så var der ikke mere 
arbejde på flyvepladsen, og så skulle vi ud i et mosebrug, han havde, og 
grave tørv, men det var jeg nu ikke så meget for, så jeg tog en lille pau
se, og jeg stillede på Værftet om morgenen. Da skulle man stille ude ved 
porten for at få arbejde, og så tog de folk igen om middagen. Jeg fik så 
arbejde der, men samtidig med, at jeg var der, kom der bud fra Spritfa
brikken, at jeg skulle møde der om mandagen, og så besluttede jeg mig 
til at tage på Spritfabrikken. Jeg gik ud og snakkede med formanden på 
Værftet, og jeg sagde, som det var, at der var kommet bud. »Jamen, tag 
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du bare på Spritten<<, sagde han, »nU skal jeg sørge for, at du rar din af
regning, og så kan du altid vende tilbage hertik 

Nå, jeg kom ud på Spritten, og jeg skulle arbejde i vagt. Det var den
gang, vi arbejdede i to-skiftevagt med akvavitten oppe i tapperiet, og 
der var jeg så et langt stykke tid. Jeg var jo i brænderiarbejdernes fagfor
ening, og på det tidspunkt, da havde de mange arbejdere derude, der 
ikke var tilsluttet brænderiarbejdernes fagforening, så det var sådan den
gang, at de skulle fYre de folk først, der ikke var i den fagforening. De 
skulle nemlig først være på Spritfabrikken et stykke tid, inden de kunne 
blive ført over fra deres egen fagforening til brænderiarbejdernes fagfor
ening. Jeg var kommet ned og var nede i udpakningen, hvor vi modtog 
tomt returgods, og der kom forvalteren og sagde, at nu var der ikke 
mere arbejde. Og jeg var jo lidt ked af det, jeg suste ind til tillidsmanden 
og sagde til ham, sådan og sådan. »Det kan ikke have sin rimelighed«, 
sagde han, og der gik ikke mere end en halv time, så kom forvalteren 
igen og sagde, om jeg var interesseret i at komme ned i tørven. Ja ja, det 
var jeg da; dengang modtog de en masse tørv til at fYre med. Og så kom 
jeg ned i tørven og var der en hel sommer og modtog tørv. Og om vin
teren kom vi så op i kartoffelvaskeriet, og der arbejdede vi i tre-skifte
vagt. 

Så i 1941 fik vi den første pige, og da skulle der jo noget ekstra til. Så 
tog jeg et job, hvor jeg kørte med frugt for en frugtgrosserer om dagen. 
Det kunne jeg gøre, når jeg havde nattevagt. Så kørte jeg ud med en 
lastbilchauffør rundt omkring til forskellige, der havde bestilt frugt, og 
så tjente man en ekstra skilling ved det. 

Vi var jo ikke rigtigt klar over, hvor alvorligt det var under krigen, når 
tyskerne skød efter flyverne. Jeg kan huske, konen og mig, vi rendte ned 
til havnen og stod lige ved siden af sådan en kanon, mens de skød efter 
flyverne. Vi kunne se de her flyvere i lyskeglen, da brugte de lyskastere. 
Dengang, da var der jo kun sådan noget sandopfYldning nede ved stran
den, så kanonerne stod lige på stranden, nede mellem det sted, hvor 
Københavnerbåden kom og så hen til broen. Der var strand dengang. 
De havde også en lyskaster på Spritfabrikkens tag, men englænderne 
skød efter den, og så holdt de op med at bruge den, det var for farligt 
for mandskabet. 

Der var også en nat, det var sådan et tåget og mørkt vejr, vi gik og va
skede kartofler, så pludselig kunne vi se nogen oppe i tørrerummet, så 
var det tyskerne, der havde øvelse, og de var kravlet over hegnet og stod 
inde på fabrikken . Da havde vi sådan nogle håndlygter, Hellesens hånd
lygter, med nogle store batterier i, når vi stod og vaskede kartofler. Men 
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vi kunne ikke rigtig se, og så havde vi taget beskyttelseskapperne af lyg
terne, og så skød de efter os. Så måtte vi smutte ned i renden og få lyg
terne slukket, og så holdt de også op med at skyde. Vi måtte ikke have 
lys, for så kunne de engelske flyvere se det. 

Vi havde ogå på Spritfabrikken en lille foxterrier, der hed Glock, og 
privatchaufføren dresserede den her foxterrier. Når den så en tysk offi
cersstøvle, så for den i den. Til sidst forlangte tyskerne at få hunden af
livet. Han kunne ikke fordrage de tyskere, det kunne chaufføren ikke. 

Der kommer jo gerne kartofler fra omkring den tredje september og 
så helt hen i januar/februar, især under krigen, da brugte de jo rigtig 
mange kartofler. Enten kom landmændene fra oplandet ind med kar
toflerne på hestevogn, eller de kom i banevogn, og det var jo sådan nog
le, man lige kunne vippe siderne af, så faldt kartoflerne ud. Så blev der 
taget prøver, for landmændene fik betaling efter, hvor mange procent 
stivelse, der var i kartoflerne. Der blev så taget et par spandfulde kartof
ler, og de blev vasket, og af det regnede de så ud, hvor stor smudspro
centen havde været i det læs kartofler. Der var mange mand til at læsse 
kartofler af, vi var sommetider en syv otte stykker, og kom der så en he
stevogn med kartofler, så skulle den jo også læsses af. Kartoflerne blev så 
samlet i dynger i halvanden til to meters højde, nærmest som pyrami
der, og det var jo et knoklearbejde dengang. Til hvert kog gik der 117 
tønder kartofler. Om formiddagen, når man havde formiddagsvagten, 
så havde vi gerne seks-syv kog, det vil sige, at der blev kogt 117 tønder 
ad gangen i store trykbeholdere. Om eftermiddagen havde vi tre kog og 
om natten to kog. Om natten skulle vi også gøre rent. Det var jo uden
dørs kartoffelgårde, og der i midten, der går sådan en bred rende, en fly
derende, og der skrabede vi kartoflerne ned. Så blev de skyllet in~ i kar
toffelvasken med vandpres, og derfra gik kartoflerne op i f}rldesiloerne, 
det var nogle siloer, der kunne veje de her 117 tønder af. Når der var 
117 tønder i siloen, så var der en alarmklokke, der ringede nede i kar
toffelvaskeriet, så skulle vi stoppe eller slå over til den anden beholder, 
der var to beholdere. 

I kartoffelvaskeriet var der en lang vask, og i den var der ligesom nog
le store vinger, der kørte rundt. Først var der det, vi kaldte for et sten
fang. Der var jo altid mange sten imellem kartoflerne, og så når vasken 
var fYldt med vand, for der løb frisk vand ned til kartoflerne hele tiden, 
så faldt stenene til bunds i det første skillerum, og det var der, vi skulle 
gøre rent om aftenen og om natten, så skulle det tømmes. Og så havde 
vi en slamgrubbe, hvor alt slam og sand faldt ned, den skulle også gøres 
ren om natten. Hele krigsperioden var jeg i kartoffelristene, men om 
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sommeren var jeg i mølleriet. Under krigen fik vi byg ind, og det blev 
formalet, og så kom det ned i kogeren og blev kogt i stedet for kartof
lerne. 

Efter krigen, da bilerne begyndte at komme i gang, da kom jeg ind og 
var i garagerne. Jeg gik og smurte bilerne og polerede og tectylbehand
lede dem. 

I fritiden badede jeg hele året rundt i en del år. Det var en af de bane
mænd, der kom ind for at kontrollere, at banevognene blev læsset af til 
tiden, der fortalte, at han badede om vinteren, og du skulle sandelig 
også prøve det, sagde han, og så tænkte jeg, at jeg godt kunne prøve det, 
og så badede jeg jævnligt i ti år. Det foregik i den gamle Strandbadean
stak Den var ude ved Limfjordsværftet, men nu er den nedlagt. Så flyt
tede de ud i Friluftsbadet og har en afdeling for sig selv derude. Det er 
det, der hedder Vikiugeklubben Isbjørnen. Vi var sådan en god halv 
snes stykker, som badede hele året rundt. Jeg var næstformand i Vikin
geklubben, og vi havde mange skønne sammenkomster. Vi havde et 
klubhus, der samledes vi hver den første i måneden og så købte vi en fla
ske snaps og så havde vi selv smørrebrød med. Det var meget, meget 
hyggeligt. Vi holdt også nogle velgørenhedsstævner til fordel for Børne
nes Kontor, hvor vi lavede show, der gav stort overskud til Børnenes 
Kontor. Ligesådan havde vi vikingestævner, hvor vi sejlede ud i en båd, 
vi var klædt ud som vikinger med horn i panden og langt skæg. Og så 
kom vi jo i kamp med nogle andre vikinger, og folk morede sig, og Bør
nenes Kontor var glade for pengene. Og så holdt vi selvfølgelig også 
nogle fester, hvor vi havde konen med, og hvor vi fik medbragt smørre
brød. 

Min kone havde også arbejde. Vi fik drengen fire år efter pigen, og da 
han var tre år begyndte min kone at vaske trapper. Det fik hun halvtreds 
øre i timen for dengang. Hun havde nogle lagre ovre i Vingårdsgade, 
hvor hun vaskede trapper. Hun gik også ud som kogekone i 25 år. Og 
jeg blev jo ked af det med at være barnepige. Det var altid lørdag-søn
dag og så træls. Det var jo også godt nok penge uden om skattevæsenet, 
men så blev vi enige om, at hun skulle have noget rengøring i stedet for. 
Det var ganske vist fra klokken fire om morgenen, men så var hun 
hjemme til at sende børnene i skole, og selvom man skulle betale skat af 
det, så var det bedre end at gå ud og koge. Det var sommetider et hårdt 
job, hun har sommetider skullet arbejde 24 timer i træk. Hvis det var et 
sølvbryllup, så skulle hun møde om morgenen, og så kunne det godt 
blive ved indtil næste dags morgen. Det var meget hårdt. 

Vi har fire børn og de har allesammen fået en uddannelse. Dengang 
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jeg selv kom ud af skolen, da ville jeg meget gerne have været elektro
mekaniker, men der er ingen af os fire brødre, der har stået en lære ud. 
Det var jo der i mellemkrigsårene, og da var det ligeså vanskeligt som i 
dag at ra en læreplads. Inden jeg kunne ra en læreplads, var jeg begyndt 
at tjene penge, og så var man ikke så interessere i at komme på lærlinge
løn. Men folk snakker tit om »de gode gamle dage«, men jeg vil ikke ret 
gerne bytte »de gode gamle dage« med den tid, vi har i dag. For selvom 
nogle siger, vi har det ringe, så har vi det ikke så ringe som dengang. Da 
var det små tider. F.eks. kan jeg huske, at mine forældre fik et gulvtæp
pe, det var et linoleumstæppe, men det var skam en storhed, at de fik 
råd til at kunne få sådan et tæppe. De fik kurvemøbler, stole med bord, 
og så efterhånden fik de råd til at få det skiftet ud, og så fik de det, man 
kalder for klubstole, sådan nogle lænestole, hvor kun sædet og ryggen 
var polstret. Åh nej, jeg vil ikke gerne bytte med de der gode gamle 
dage, som man siger. 

I 1959 købte vi en sommerhusgrund oppe i Hou. Vi var dog altid 
bange for sådan at skulle gå hen og låne penge og skylde. Men min 
kones onkel og moster skubbede på, de syntes, vi skulle bygge, og det 
var sådan set godt nok, vi fik bygget, men jeg var inde på, vi skulle 
spare pengene til hus. Men vi købte grunden på den måde, vi udbe
talte fem tusinde, og så skulle vi betale femtusinde over fem år. Men 
så sagde de inde i banken, dersom vi havde betalt grunden, så kunne 
vi låne til at bygge et hus. Vi havde pengene til at betale grunden, 
men jeg syntes bare, de skulle strækkes lidt. Så lånte vi tyve tusinde til 
at bygge for deroppe. Og det fortrød vi jo ikl{e. I dag har vi et dejligt 
gældfrit sommerhus med alt, vi har det ligeså godt deroppe som 
hjemme. 

M de 38 år, jeg har været på Spritfabrikken, var jeg tredive år i gara
gen fast . Der var to lastvogne og så fik de de store lastvogne med an
hænger, som kørte ud tillagrene rundt omkring i Jylland, helt ned til 
Vejle og Varde. Så havde vi jo også direktørens vogn, og så var der seks 
rejsevogne, som skulle holdes ind imellem til repræsentanter. Vognene 
skulle holdes med smøring og polering, og så videre. Men så efterhånd
en gik Spritfabrikken fra selv at distribuere, det gik over til fremmede 
vognmænd, så der var kun en lastvogn tilbage, og så blev der ikke nok 
at lave i garagen, og så blev det sådan, at når jeg ikke havde nok at lave 
der, så blev jeg sendt op på maskinværkstedet og gik til hånde deroppe. 
Så blev det sådan til sidst, at når der var reparationer efter installationer, 
så skulle rørene males, og det job fik jeg så med at gå rundt og male rør 
ind imellem. Jeg har malet meget dernede, men det var ikke altid lige 
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rart med det maling, for når man malede et sted, hvor det var meget 
varmt, så kom de her maledampe, de kunne godt være noget generende. 
Og ligesådan, det opdagede jeg også, når vi tectylbehandlede bilerne, så 
kunne man også godt blive dårlig af det, få hovedpine og brækfornem
melser. I dag kunne det slet ikke tænkes, at man tectylbehandlede en bil 
som jeg gjorde dengang, uden at have maske og beskyttelsesforanstalt
ninger. Det var først i slutningen, at man fik bare sådan en papirmaske 
sat på for at beskytte nogenlunde. 

Når de manglede fyrbødere, så har jeg også gået på fyrpladsen, jeg 
kørte på maskinmesterens certificat, og der skulle man være vågen. 
Sommetider om natten har jeg måttet tage min cykel og cykle en tur for 
ikke at falde i søvn. Man skulle jo passe, at der var vand i kedlerne og 
trykket ikke faldt. Man turde ikke sætte sig ned for ikke at falde i søvn. 
Så jeg har prøvet lidt af det hele dernede. Jeg har også prøvet at være pri
vatchauffør, kørt med direktøren til kartoffelavlerne, når de skulle have 
»kartoffelmøder« engang imellem på de forskellige gårde. 

Jeg kørte også et langt stykl<:e tid med en gammel frontlæsser, og det 
var med magnettænding, det var ikke med batteri, hvor man bare skul
le trykke på en knap, nej, den skulle drages op. Det var et frygteligt ar
bejde at få den i gang. Min arm blev så tosset af slidgigt. Så en morgen, 
hvor jeg stod og skulle have den startet, så sagde jeg til driftsbestyreren: 
»Prøv lige at komme og rykke i den her,« så sagde han: »Den skal du al
ligevel ikke rykke i mere«, og så gik der ikke mange dage, så kom der en 
og skar den op. Så kom jeg af med den pjalt. 

Der er sket mange ændringer på Spritfabrikken. Nu er der ikke nogn 
mænd, der står og læsser kartofler af, det gør vognmanden selv. Det sker 
ved transporteren, hvor han lige tipper kartoflerne ind, og de går ind i 
vasken og bliver vasket og går op, men nu er der ikke noget med, at de 
går i kogeren mere, nu går de igennem et rørsystem. Det kaldes konti
nuerlig kogning. Og de går direkte fra kogningen og over i spritgærkar
rene. De går ikke op i svalerne, som de gjorde førhen. Og der er gået 
mange arbejdspladser på den konto der. Da vi var flest i kartoffelvaske
riet, da var vi syv mand, og nu er der kun to. Og dengang da vi gik ovre 
i malteriet, da gik der nok tre mand i døgndrift til malten, men det er 
også afskaffet. Der bruger de noget flydende malt, de får fra Novo i Kø
benhavn, det bruger de i stedet for bygmalten. Og så gik er jo også et 
par mand oppe på kornloftet, da kastede vi jo kornet fra den ene kasse 
til den anden for ikke at det skulle brænde sammen. Og der gik tre 
mand deroppe på loftet, og så gik der to mand i to-holdsdrift nede ved 
svalerne, hvor kartoflerne blev afkølet efter kogninge, der er heller ingen 
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tilbage, det går ganske automatisk. Ved kogningen er der stadigvæk to
tre mand. Så der er blevet meget, meget stærkt rationaliseret med hen
syn til produktionen. Det har taget nogen og tyve mand der. Men det er 
bare det, at vi synes jo mange gange, at vi har fået for lidt ud af den ra
tionaliseringsgevinst på fabrikken. Den er jo faktisk tilfaldet fabrikken. 
Men man mærkede det jo ikke sådan, fordi så blev man jo overført til 
noget andet, og så var der jo sådan naturlig afgang. 

Så er det driftsbestyreren han kommer ril mig 1 dag, der var efter at 
ham den gamle fejemand holdt op, og så skulle de have en ny, og da 
havde jeg sådan hørt under hånden, at driftsbestyreren han havde satset 
på, at han ville have mig til det job der. Det var den måde, det blev slået 
op ledigt, å der var ingen vej uden om, så skulle man jo bare øge. g 
han siger å ci l mig, ja, der var jo alt å den hage ved det, ar jeg mårre gå 
to kr ner n d i timen, for jeg fik ro kroner k rra i rimen for at gå i ga~ 
ragen, og dervar jo alligevel trods alr 6rsindsryve kroner om ugen , man 
rnisrede. Men så, når det her var en retrær plad , å syme man j godt, 
man kunne gå d· der- penge ned. Det var j ·ådan de idsre åringer de 
sidste rre år, j g var der. Men så kom det der med, ar jeg havde ådan 
døjer med mine ben, og jeg kunne ikke blive ved med at holde ud til 
det, og jeg syntes heller ikke, jeg slog til mere, at fabrikken kunne være 
tjent med at hav en mand gående som ikke rigcig var på toppen. Så 
kom det med efterlønnen, og å greb man jo chancen med at gå på ef
terløn. Jeg var 61 år, da jeg hold r op med at arbejde. 

Før i tiden tog min kone og jeg på camping med børnene, vi tog til 
Italien og Jugoslavien, og så efterhånden som børnene voksede fra, så er 
vi selv begyndt at rejse med charterselskab til Spanien, Italien og 
Schweiz. Men sidste år, da var vi en tur til Amerika. Alle tiders tur i tre 
uger. Der var min daner i København, hun b,u haft ro amerikanske pi
ger på udvek Jing, og min datter har elv b søgt familien d r vre. Piger
nes fo1·æld1· har også besøgt o i sommerhu er, og de var her i nogl 
dage og boede ved os. å skrev de og inviterede o nogle gange, og å på 
er eller ancler ti.d punl c har vi nok krever, ar når vi bl·v pen ionered , 
så vill vi komme. å krev de i juJen 1980 ar de glædede sig til 1981 
hvor vi kom på besøg, nu hvor vi var kommer på efc rløn. å skrev de 
efrer nyrår, nu ville de gerne have datoen, når vi kunne komme! Nå! ja 
å måtte vi afsred, ~ ville vi jo til ar øge, hvordan vi bi lligst kunne 

komme derover. Og vi fandt en rej c rill2.600 kroner for os begge to til 
an Franci co og retur, og d t var er godt til bud. Vi var og å på n rur til 

Los Angeles og det kostede jo ekstra. Der gav vi 3.600, men da var vi jo 
så i Disneyland, det var inkluderet i prisen. Vi var også en tur i Hol-

70 



lywood, og vi var inde i forskellige skuespilleres hjem, de havde der i 
Hollywood. Så var vi rundt at se, hvordan de optog film. De havde 
feks. optaget den her film, hvor havet skilles, så Moses kan gå igennem. 
Der kørte vi igennem og aldrig så snart var vi kommer over på den an
den side, så lukkede vandet sig igen. Det var selvfølgelig et filmtrick, 
men det var helt fantastisk. Vi kørte rundt i et tog derinde. Så kom vi 
ind, hvor de optog det her Månebase Alfa. Og inden vi kommer ind, så 
skyder de her månemænd med nogle kanoner, så jeg fik slet ikke tid til 
at fotografere derinde, for der skete så meget, de her folk de skød og 
gjorde ved. Og så ligesådan, vi kommer over en bro, så pludselig, så 
faldt den sammen, tilsyneladende. Det var meget sjovt at se de film
trick. 

Vi boede først ved den yngste datter, hun boede i noget der hed Set. 
Clara. Det ligger ved kysten. Og så tog vi med op til Sacramento. Der 
boede hendes forældre i sådan et villakvarter lidt uden for Sacramento, 
sådan ligesom vi kunne tænke os Hasseris uden for Aalborg. Og så op
levede vi fjerde juli derovre. Det var helt fantastisk. Der fik vi kalkun. 
Det er ham, der skærer for. Det foregår jo med elektrisk kniv. Og så lige 
præcis klokken ni, så gik vi ud på gaden, og så blev der brændt fYrvær
keri af Akkurat som vi kunne tænke os nytårsaften her. Det var om lør
dagen. Så om mandagen, så startede vi Stillehavsturen sammen med fa
milien. Det varede fem dage, og vi boede på hoteller rundt omkring. Vi 
var enige om, at begge familier skulle lægge halvtreds dollars i en porte
monnæ, og det gjorde vi så. Jeg regnede kun med, det var til kosten. 
Den første dag vi kom op om morgenen, så ville jeg selvfølgelig ned og 
betale hotelregningen. Nej, nej, det blev taget af den portemonnæ. Og 
jeg så han kom af med l 06 dollars og dollarkursen var syv en halv, da vi 
var derovre. Og så gik der et par dage og så siger jeg, vi må skulle have 
nogle penge i den portemonnæ, for han betalte hotelregningen hver 
gang. Nej, nej! der var penge nok i. Så sagde jeg: »Det passer nu ikke«, 
da vi var kommet til onsdag, og så smider jeg halvtreds dollars; så siger 
hun til ham manden, han hedder Ellis-: »Ellis! Halvtreds dollars!«, så 
måtte han værsgod lægge halvtreds dollars. Efter den tur var vi oppe ved 
den ældste datter, de havde et fritidshus i nærheden af et stort skiho
pcenter. Der var vi oppe et par dage, og så kom vi hjem til Sacramento 
igen, og så siger jeg: »Nu skal vi altså have gjort op, jeg må skylde nogle 
penge«. Nej, nej, der var elleve dollars i overskud. >>Dem vil jeg ikke 
have«, >>]amen så skal din kone have dem«. Og hun fik så de elleve dol
lars, og det passede jo slet ikke. Så havde vi endnu nogle dejlige ture, in
den vi rejste til Danmark igen. 
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Næste år skal vi så se, om vi kan komme ud igen en bitte tur. Vi skal 
jo helst rejse, mens helbredet er nogenlunde ordentligt. Og det er det, vi 
kan jo rejse, når det sådan set passer os. Vi behøver jo ikke at være af
hængige af nogen ting nu. 

Vi har aldrig drømt om nogensinde at skulle få sommerhus og heller 
aldrig drømt om at skulle få en bil at køre i. Det var jo sådan noget, 
man ikke regnede med, at almindelige mennesker ville få. Som vi siger: 
»De gode gamle dage«, dem ville vi ikke ret gerne bytte med. For vi har 
det så godt, som vi aldrig nogensinde har haft det før. Nu er vi i den hel
dige situation at min kone også har kunne gå på efterløn. Så på den 
måde har vi det jo godt økonomisk. Og vi har aldrig brugt at slå et stort 
brød op. Vi har altid passet, at økonomien skulle holde. Jeg har mange 
gange sagt til mine børn: »l skal ild<e være bange for at have en krone 
tilbage, når I får den næste ugeløn«. Men det er sommetider, det kniber 
med det der. 

Engang imellem, så kommer jeg på Spritfabrikken. Jeg vil gerne op 
og hilse på dem oppe i kantinen, dem kender man jo stadigvæk. Og der 
er stadigvæk en maskinarbejder, man kender og garagemesteren kender 
man og maskinmesteren. Men i løbet af de næste år, så er begge ma
skinmestrene også væk, så er de holdt op. Og nu f.eks. en kontorchef, 
han holder også op her, og lønningschefen, som vi havde, han er holdt 
op. Det er faktisk et helt nyt personale, der efterhånden dukker op. Der 
er to af arbejdskammeraterne, der går på efterløn nu her til nytår. Så er 
der faktisk ikke flere af den årgang, som jeg kom ind sammen med. 

Jens Thorup 
Jeg er født i 1911 og opvokset på et lille husmandssted, hvor min far 
ved siden af at drive husmandsbruget også kørte en mælketur til mejeri
et med mælk fra de omliggende gårde det meste af tiden. Vi var fire 
søskende. Vi havde det såmænd godt, men bagefter kan man jo godt se, 
hvor småt og hvor fattigt det var dengang. 

Skolegangen var minimal efter dagens forhold nu. Vi gik i skole 
hveranden dag. Der var kun to klasser i skolen. Man gik i første klasse, 
fra man var syv til ti år, og i anden klasse, fra man var ti, til man blev 
konfirmeret. 

Jeg blev konfirmeret til oktober og kom ud at tjene til november, som 
fjortenårig. Det var i 1925, og da var det jo virkelig også små tider, pen
ge havde man kun lidt af. Som skik og brug var, kom naboer og be
kendte i hele sognet med telegram til min konfirmation. Masser af tele-
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grammerne var der en krone i, og dem, der var flotte, var der to kroner 
i, og så fik man en enkelt pengepung og en slipsenål og sådan nogle 
ting. Det var normen for den tid. Men fra konfirmationen dengang og 
så til i dag er der en stor forskel, for i dag da fortsætter børnene jo bare 
i skolen. Men konfirmationsdagen satte et skel dengang, den ene dag 
havde man måske været i skole, og så skulle man konfirmeres dagen ef
ter, og så var man pludselig voksen den tredie dag. Man fik stiv flip og 
jakkesæt og kravetøj på til konfirmationen, hvad man aldrig havde haft 
før. Det skete den dag, og så var man voksen dagen efter. 

Jeg fik en plads som tjenestekarl en halv snes kilometer fra mit hjem, 
og jeg husker endnu, det var til den formidable løn af 400 kroner for et 
helt år, og så kom jeg virkelig på arbejde hele dagen fra klokken seks om 
morgenen til klokken seks om aftenen. Sådan gik det på landet den
gang. Men der er jo det at sige til det, at man skulle jo ind og have et 
stykke mad om formiddagen, og man skulle have eftermiddagskaffe, og 
man skulle også have en times lur midt på dagen, så det var vel ikke så 
slemt, som det lyder til. Man fik jo kost og logi. Jeg havde mit eget 
værelse. Det var et ganske almindeligt loftsværelse, men ingen varme. Vi 
må jo huske på, at centralvarme det var så stor en sjældenhed, at jeg tror 
slet ikke, jeg kendte det dengang. Men så opholdt man sig jo i stuen 
sammen med familien. Så læste man eller spillede kort eller ludo, der 
var jo hverken radio eller fjernsyn til at stjæle ens tid. Men vi havde jo 
gode biblioteker. Jeg har hentet meget på biblioteket i Farsø. Jeg var jo 
så flot, jeg havde cykel. Det fik jeg, dengang jeg var i ti-års alderen. En 
eller anden, far kendte, havde fået en bedre cykel, så havde han et gam
melt »lig«, som man måtte få lov at købe for ti kroner. Så fik jeg lov til 
selv at makke den sammen til en cykel. Så det var da først et par år efter 
konfirmationsalderen, der blev råd til en ny cykel, så man blev ordent
ligt kørende. 

Jeg husker også, mens jeg var omkring atten år, lige før jeg blev sol
dat, da var der et par karle på nabogården, og vi rendte jo også somme
tider sammen om aftenen og sad og fik en sludder. Da spekulerede man 
meget på at rejse til Amerika. Det var »in« lige dengang. Der var jo 
mange, der rejste derover. De her to, jeg omtalte, de var brødre. Men vi 
kom da faktisk ikke længere end til at snakke om det mange gange og 
hente brochurer og skrive efter nogle for at høre, hvordan det så ud, før 
lillebroderen pludselig en dag kom og sagde, nu havde han fået indrej
setilladelse til USA, nu tog han af sted, for vi ville selvfølgelig ikke med. 
Han var ikke mere en lige atten år, da han stak afsted. 

Så kom jeg ind som soldat i 1931 og var inde i halvandet år. Jeg fik 
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eftertjeneste derinde, det var noget, man kunne trække lod om. Jeg 
kom hjem fra soldatertiden først på sommeren. Og havde det ikke 
været dårlige tider før, så var det det dengang. Jeg flyttede hjem til 
mine forældre igen, jeg havde ingen andre steder at tage hen, men jeg 
skulle da til at søge noget arbejde, for der var jo ingenting til mig der
hjemme, sådan en voksen mand efterhånden. Så der var jo ikke andet 
at gøre end at søge ud på landet igen. Men da var jeg allerede blevet 
ked af landet dengang og havde dannet mig en mening om, at der 
skulle ske noget andet, men det var bare ikke til at finde nogenting af 
nogen slags. Jeg skrev både her og der og søgte alt muligt, hvad der 
tænkes kunne. 

Grunden til, at jeg ikke ville være på landet, var hovedsagelig, at det 
gav for lidt, og fremtidsudsigter kunne jeg ikke finde nogen af. Jeg kun
ne ikke se nogen mulighed for at skrabe noget sammen, så man nogen
sinde kunne få noget for sig selv. For selvom jeg som dreng det første år 
fik 400 kroner, kan jeg sammenligne med, at jeg kom hjem som 20-21 
årig fra soldatertiden og kom ud på landet og søgte plads for sommer
halvåret, fra maj til november, der fik jeg 425 kroner som voksen, og 
det var en ret god betaling efter normen. Man kunne ikke vente at få 
mere nogen steder. Og en ting husker jeg, som man kan sammenligne 
det med. Man kan sige 425 kroner var også mange penge, men en ny 
cykel kostede dog lige forbistrede 150 kroner dengang. Så kan man se 
lidt om, hvordan forholdene var. Og man skulle give tres-halvfjerds kro
ner for et sæt tøj. 

Der var en del, de havde nogenlunde store gårde, hvor der kunne ud
stykkes jord til husmandsbrug. Deres sønner kunne blev selvstændige. 
For jeg mener at huske, at der blev lavet en hel del statshusmandsbrug i 
20'rne. Der var også større gårde, som blev udstykket til statsejendom
me, som det kaldtes dengang. Men da jeg kom ud at tjene igen til de her 
425 kroner for sommerhalvåret, så blev jeg der året efter, vistnok til 750 
kroner for et helt år. Så tænkte jeg, >>nu skal det være slut«. Det blev in
genting til. Jeg søgte og hørte næsten efter alt muligt, dog ikke lærefag 
af nogen slags, og dem var det for øvrigt ligeså galt med, som med alt 
muligt andet. Men det lykkedes mig at finde en plads som hotelkarL Så 
hoppede jeg over i det. 

Det var på afholdshotellet i Farsø, jeg fik arbejde. Og jeg opdagede 
pludselig, at jeg havde det meget bedre der. Der var ikke det kropsarbej
de, slæb, som der var på landet, og pengene var stort set det samme. Der 
blev heller ikke meget ud af det, men man havde jo mere frihed. Jeg hu
sker man havde sit egte værelse med varme og det var jo en fordel. Friti-
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den gik hovedsagelig ved at spille kort på hotellet det år der. Vi var 
sådan en fire stykker, der kom sammen. Vi sad gerne og fik et lille spil 
whist om aftenen. Og jeg fik jo kost og logi der også og levede temme
lig godt og meget frit. 

Men så tænkte jeg: »Nej, du må se, om ikke du kan komme videre 
hen. Blive gående her, det fører nok heller ikke til nogenting«. Men jeg 
var jo kommet ind i det med at arbejde på hotel, og så var der en plads 
ledig i Nibe i avisen, og så styrtede jeg til Nibe og talte med værten der. 
Og det endte med, at jeg fik pladsen. Det var mere baseret på, at jeg 
skulle leve af de rejsende, og der kom jo da nogen. Jeg skulle passe cen
tralfyret og feje gaden ordentligt. Og der fik jeg så den formidable løn af 
30 kroner om måneden. Det var jo heller ikke de mange penge, men re
sten skulle jo så tjenes på drikkepenge. Og det gik såmænd også meget 
godt. Jeg havde jo i hvert fald lige så megt ud af det, som jeg havde på 
landet, og så har man jo en hel masse fritid der. 

Jeg spekulerede sådan set ikke på at søge noget andet derfra, for jeg 
havde jo opdaget, hvor håbløst det var. Men på et hotel, der kommer jo 
ølvogn med øl hveranden dag. Så var der en der i Nibe, han havde et lil
le ølbryggeri, hvor han bryggede hvidtøl og sodavand og så samtidig 
havde depot. Der var nok gået et års tid der på hotellet, så kom brygge
ren en dag og spurgte mig: »Nå, du kunne vel ikke tænke dig at komme 
til at køre øl i stedet for at gå hernede?«- »Joh, det ved jeg da ikke«, si
ger jeg, »det kunne da godt ske.« Og vi kom jo da til at snakke frem og 
tilbage om det, jeg så jo straks, der var lidt flere muligheder i det. Og 
som nævnt var det meget vanskeligt at finde nogen ting. Man skulle 
faktisk rende på det sådan ad bagdøren. Så jeg slog til med det samme, 
det ville jeg godt. Vi var blevet enige om, at jeg skulle have 25 kroner 
plus fire procent af salget om ugen og så kosten. Så skulle jeg selv sørge 
for et værelse i byen. 

Men hvad lavede man ellers som ungt menneske. Vinterdage så sad 
man jo og læste en del. Rejsebeskrivelser har jeg altid været vild efter. 
Og der var kommet radioer frem. Der havde jeg fået radio på værelset 
også. Det fik jeg nok i 1938. Det var noget, man var nødt til at købe på 
afbetaling dengang. Der var ikke nogen radioforhandler i Nibe, så vidt 
var det ikke kommet. Jeg kan huske, jeg købte den ved en forhandler i 
Aalborg. Det var dejligt med radio, man tog jo alt muligt i starten, da 
kunne man jo bruge det hele. 

Så kommer vi jo hen til 1939 om efteråret. Da begyndte det jo alle
rede at trykke og være galt. Og da varede det ikke ret lang tid inden der 
kom rationering på benzin og det hele. Så begynder man at spekulere 
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lidt over tingene. Jeg havde aldrig været organiseret i nogen fagforening, 
men da jeg kom ind på bryggeriet, så tænkte jeg: »Det er nu en ting, du 
må se at have i orden << . Nu havde jeg sådan haft en del forbindelse inden 
for socialdemokratiet i Nibe også og havde været med til møder og den 
slags ting, så det ene trak sådan lidt det andet med sig. Så kom brygge
ren lidt efter julen der i 1940 og spurgte efter, om jeg havde min fagfor
ening i orden. Ja, det havde jeg da. Ja, for han havde gået og spekuleret 
på, om ikke vi blev nødt til at tage en pause et par måneders tid nu for 
at spare lidt benzin til sommer. Det var jo om sommeren, vi havde det 
store salg. Men det var jeg da også indstillet på, vi kunne godt tage de 
her par måneders pause. Men jeg var jo så organiseret i bryggeriarbej
dernes fagforening, og da jeg meldte mig ledig, det var forresten første 
gang, jeg har været det, så siger jeg til kassereren: »]amen hvis du har no
get arbejde til mig i Aalborg, så kan du jo bare sende bud<<. Det var fak
tisk sagt i spøg, men nogle dage efter var der pludselig besked, det kom 
som søndagsbrev, jeg kunne begynde på Bryggeriet Urban mandag 
morgen. Nå! Jamen der var jo ikke andet at gøre end at se at komme af 
sted. Da var der jo sket det, at staten skulle sørge for, at der var brød
korn, så folk kunne ra rugbrød, og det her rug, som staten købte op, det 
skulle tørres for at kunne opbevares. Og det skete på bryggerierne. Der
for skulle de lige pludselig bruge ekstra mandskab der. 

Det var slet ikke min mening dengang, at jeg ville flytte fra Nibe. Der 
var kun arbejde en måneds tid med det her tørren på Urban. Og det var 
så lige der midt i vinterens hjerte, jeg tror i februar måned. Hundekoldt 
og slemt som det var i krigsårenes vintre. Da blev jeg fYret fra Bryggeri
et igen. Jeg havde fået et værelse i Kærby, og jeg var ved at spekulere på 
at flytte til Nibe igen. Da kom tillidsmanden fra Spritfabrikken hen til 
mig en eftermiddag, han kom fra arbejde og sagde, at jeg kunne begyn
de nede på Spritfabrikken næste morgen. »Spritfabrikken, hvor er det 
henne?<< siger jeg så, jeg vidste såmænd ikke engang, hvor det var. Nå, 
men det fandt jeg nok ud af. Og så endte det med, at jeg tog ind på 
Spritfabrikken om morgenen. Det var også i anledning af krigen selv
følgelig, for i begyndelsen af krigen, da gik alt jo næsten i stå lige plud
selig, og folk regnede ikke med, at der nogensinde kom noget i gang, så 
lang tid tyskerne var her. Men det viste sig at være helt forkert . For i 
løbet af et halvt år, da var der så meget i gang, at der aldrig havde været 
så meget nogensinde på Spritfabrikken. 

Det var først og fremmest i kraft af brændselet, at der blev så meget at 
lave på Spritfabrikken. De var vant til at fYre med hårde stenkul, hvor 
der ikke skulle bruges mere end en mand til at stå og skovle i fYret. Men 
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pludselig skal man til at bruge nogle dårlige tørv og brunkul, og hvad 
der kunne skrabes sammen af alt muligt. Og der skulle jo bruges uane
de mængder af den slags, så både på fyrpladsen og ved aflæsningen blev 
der fire-femdoblet med mandskab. Derfor skulle der bruges så mange. 
Men da min ferieafløsning var ved at være slut dernede, kom overfor
valteren en dag og spurgte mig efter, om jeg kunne tænke mig at blive 
på Spritfabrikken. »Jah, det kunne jeg såmænd godt«, siger jeg så. Jeg 
havde ikke noget bedre i vente nogen steder. Nåh, ja for så havde han 
tænkt, så kunne jeg godt blive fastansat nu. Nåh, jamen det sagde jeg 
tak for, det ville jeg godt. Dengang måtte man ikke være på Spritfabrik
ken over tolv uger, så var man fastansat. Det var tre måneders beskæfti
gelse. Så gik man over på fast ugeløn og betaling for skæve helligdage og 
sådan forskellige goder, der kom med. 

Jeg blev gift i 1940. Det var lige før, jeg fik det job i Aalborg, og som 
nævnt fik vi et værelse i Kærby i en villa, hvor vi boede ovenpå, men vi 
skulle da ud og lede efter en lejlighed, og det lykkedes at finde en tre
værelses lejlighed i Christiansgade med køkken og fælles toilet på bag
trappen. Jeg tror den kostede 40 kroner om måneden. I stuen stod der 
kun et skrivebord i det først~ års tid, men så fik vi jo sådan lidt møbler 
samlet sammen. Forresten noget elendigt skidt. Men vi syntes bare, vi 
skulle have noget. Da var kvaliteten jo blevet dårligere over det hele 
med både møbler og alt muligt der i krigsårene. 

Man kan jo sige, at i den tid var der ikke så meget at beskæftige sig 
med i fritiden, så jeg gik på aftenskole. Jeg havde jo ikke lært for meget 
ved det her hveranden dags skolegang, som jeg har fra barndommen af. 
Så jeg gik til dansk og regning. Lige før krigen var der også et kunst
sprog, som hedder esperanto. Det gik jeg til i flere år og jeg havde også 
en del fornøjelse af det. Jeg havde en masse korrespondance hele verden 
rundt forres ten, både fra Rusland og Japan og lignende. 

Men krigen den brød jo ind i det hele, og på Spritfabrikken havde de 
vedtaget, at der altid skulle være en reservechauffør på lastvognene, der 
kørte i byen. Og så blev jeg spurgt efter, om jeg havde kørekort. Jo det 
havde jeg da, om jeg kunne tænke mig at komme ud og køre. Ja, det vil
le jeg da godt. Jeg har altid været vant til det frie liv, både på landet og 
mens jeg kørte øl. Jeg var min egen herre, og har været uden for porten 
hele tiden. Så det passede mig særdeles glimrende ikke at være lukket 
ind~C, hvor man står inden for gitteret og ser på det store ur deroppe. 
Det bevæger sig forbistret langsomt, når man kigger tit nok på det. Så 
jeg kom ud at køre reservekørsel, og det varede cirka et års tid. Det var 
forresten også meget interessant, for der var mange forskellige køretøjer. 
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Københavnerbåden »Anlborghusl(, tegnet af Alf Hansen, AaLborg Stiftstidende. På 
kajen ses et af de store 600 litars fode fra 'fJI'itfobriklu:n. 

Der var er par lastvogne, og så var der to små varevogne, men de blev 
klodset op. I stedet havde vi fået to enspænderkøretøjer med en hest ved 

78 



hver. Det var dem, der kørte rundt i byen. Så jeg fik prøvet både at køre 
med lastvogne og hestevogne den sommer. 

Mest problemer var der med lastvognene dengang. Benzin var der jo 
ikke noget, der hed mere. Nu var det så heldigt, at der blev monteret 
naturgas, som blev pumpet op oppe ved Frederikshavn og transporteret 
herind til rutebilstationen, hvor der var fordelingscentral. Så de få fir
mavogne og vognmandsforretninger, der kørte inde i byen, kørte for en 
stor del på flaskegas. Men der var ikke ret meget af det. Ind imellem var 
der kludder med pumpningen deroppe, det var rationeret, så man skul
le ikke regne med at kunne køre ret langt. Vognmandsforretninger, der 
skulle uden for byen, kørte med generator. På Spritfabrikken havde vi 
en lastvogn med naturgas, men jeg kom til at køre med en med genera
tor på. Det var sådan mere ))møgarbejde« jeg lavede, kan man sige. Jeg 
skulle tømme slambeholderen. Alt det jord, det blev kørt i en grusgrav 
eller gammellergrav ude ved Scheelsminde. Der var aske og slagger og 
sådan noget fra skorstenen. Det var der masser af på grund af det dårli
ge brændsel. 

Samtidig var der jo kommet god gang i akvavitproduktionen, som 
man ellers i begyndelsen troede ville gå helt i stå. Men folk kom efter
hånden til at tjene mange penge, både på flyvepladsen og andre steder, 
så der blev en mægtig omsætning. Og alle de mange værnemagtssolda
ter, der var i landet, de ville jo også godt have snaps. Så der blev fuldt 
tryk på. Hver eneste formiddag kørte vi to-tre vogne ned på havnen 
med store tromler, vi kaldte dem fade, med 600 liter i hver, især akvavit, 
men også sprit. Tromlerne blev så højtideligt plomberet, og blev så he
vet ned i bunden af skibet. Det blev sendt til København med Køben
havnerbåden, som gik dagligt dengang, hvor det blev tappet og distri
bueret. Men produktionen af det hele var jo stadigvæk i Aalborg. 

Bestillingen af varer foregik som regel pr. telefon over kontoret. Så 
udskrev kontoret en regning med navn og adresse på kunden og varen 
og beløbet, så chaufføren skulle bare sørge for at have det beløb med 
hjem, som stod på regningen. Men dertil må føjes en ting. Når en mand 
startede på Spritfabrikken, var det første arbejdssted som regel kartoffel
gården. Han kunne så godt komme på prøve op i andre afdelinger og så 
lande i kartoffelgården igen. En af prøverne det var næsten altid at kom
me med en vognmand ud med regninger og inkassere pengene, og de 
skulle jo helst være der allesammen. Der var ret streng kontrol med de 
tomme flasker, når man kom hjem og afleverede dem ved udpakningen. 
Der stod en tre-fire mand og sorterede de tomme flasker og det blev 
skrevet op, hvem der var kommet med dem. Dagen efter blev flaskerne 
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sorteret, og så lavede de en opstilling over, hvor mange der var af hver 
slags. Og den seddel kom over på kontoret og det blev kontrolleret, om 
det var det rigtige beløb, der var blevet afregnet med. Meget, meget stor 
kontrol over næsten ingenting. I dag forekommer det helt absurd. Nu 
kan man sige, at folk, der kommer ind og måske har gået som arbejds
mænd og kommer på prøve på den tur der, det er ikke alle, det ligger for 
med alle de forskellige tal. Der kan jo nemt smutte en tiøre her og der, 
og kassereren kigger over brillerne. Det var jo sådan en æressag, det 
skulle være i orden. Var der en, der kom ud ret mange gange og der var 
lidt kludder i det, så var det vejen tilbage til kartoffelgården igen i man
ge tilfælde. 

Krigen indvirkede på det daglige arbejde. Der var jo ikke langt skråt 
over fjorden til lufthavnen, og man vidste, når der kommer bomber fra 
England, så var det møntet på lufthavnen, og de kunne jo ligeså godt 
falde ned over Spritfabrikken, så om natten og på søn- og helligdage, 
når det ikke var bemandet dernede, var der altid en vagt på taget. Der 
var bygget en bjælkehytte helt oppe på taget, hvor der var et par mand, 
som sad vagt, mest på brandvagt selvfølgelig, hvis der skulle ske noget. 
Samtidig blev der oprettet brandværn af fabrikkens arbejdere. De blev 
allesammen uddannet til brandslukningstjeneste, hvor de havde nogle 
øvelser en gang om måneden, tror jeg. Så der var jo nogen, der somme
tider måtte bruge en fritime efter fYraften på det. Spritfabrikken havde 
selv brandslukningsmateriale med slanger og diverse tilbehør. 

Når man kørte som chauffør, blev man jo også af og til stoppet, når 
tyskerne ville kigge efter noget. Særligt galt var det vel nok, efter at po
litiet var fjerne. Jeg husker, at de gerne havde deres plads mellem Kilden 
og Amtssygehuset på toppen af bakken, der stod der så tit en kæde tværs 
over vejen og stoppede alle bilerne. De skulle se efter, for de vidste jo 
godt, at der sommetider faldt noget skyts ned i Rold Skov, som skulle 
ind til byen. 

Det gik alt sin gang til krigen var slut og lidt efter. Spritfabrikken fik 
jo også monopol på forhandling og levering af gær. Der var to forhand
lere i byen, en som leverede til bagerne, og en som leverede til købmæn
dene. Men da de forhandlere døde, så tog Spritfabrikken det hele hjem 
til sig selv. Først overtog de leveringen til bagerne, og da fik jeg det job 
med at køre ud med gær. Overforvalteren kom og spurgte efter, om jeg 
var interesseret i det, for de var ikke interesseret i at tvinge nogen ind i 
det, som ikke havde lyst til det og mente at kunne være over det. For nu 
lyder det godt nok så nemt at køre ud med gær. Men der var mange 
kunder, man skulle besøge hver dag. Og det kunne ikke nytte noget, jeg 
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kom hjem og sagde: »Der var ti bagere af dem her i byen, dem kunne 
jeg ikke nå i dag,« det var der ikke noget, der hed, så ville de stå den 
næste morgen tidligt og mangle gær til deres brød. Det skulle nås den 
dag. Man var i aktivitet ustandselig, og skulle bageren have fyrre kilo 
gær, så var det bedst at vide det på forhånd, så man ikke skulle bruge tid 
på at gå ind og spørge. Der skulle også skrives regninger og lægges afgift 
til, og jeg skulle have pengene med hjem hvert sted fra. Men jeg havde 
det efterhånden vældig godt med arbejdet, for jeg kendte jo hver eneste 
forretning, men der var ikke mange, der var glade for at afløse mig, når 
jeg skulle have ferie, for de kendte ikke lokaliteterne. Et års tid efter tog 
Spritfabrikken også salget til købmændene hjem, og det var lige fra den 
ene dag til den anden. Det var lidt af en omvæltning. Men vi fik efter
hånden organiseret det sådan, at de kun fik leveret gær en gang ugent
ligt. Så var det først vi fik lidt system i det hele. Og så passede det også 
med arbejdstiden så nogenlunde. Jeg tror, der var over 400 detailhand
lere i Storaalborg dengang. Alene afbagerforretninger var der cirka 130. 
Man skulle rask ind og ud af dørene. 

Så gik der et par års tid igen, og så blev jeg valgt til formand for fag
foreningen, og derved blev jeg også tillidsmand, for formanden og til
lidsmanden var altid den samme. Og det var jeg i fem år. Så fik vi også 
et samarbejdsudvalg, som jeg kom med i. Det blev startet lige efter kri-

En del af Brænderittrb?,demes Fagfimming, som var sportsudøvere ved "Fagenes 
Fest«, fotograferet lige ejier 2. verdmskrig på Aalborg Stadion. 
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gen. Vi samledes til et møde, jeg tror en gang hvert kvartal, fire stykker 
fra arbejderside og fire stykker fra ledelsens side. Der blev taget meget 
hensyn til os fra ledelsen. Ikke at vi kunne komme med en ønskeseddel 
og få den opfYldt hver gang, men der blev rager rim ligt hen -yn. Nu var 
jeg kun formand i fem år, men jeg blev jo å stadigvæk valgt ind i sam
arbejdsudvalget, og jeg havde da også fornøje] en at idde der i mere 
end 25 år. Grunden til, at jeg sagde bestillingen som formand og tillids
mand fra mig, var, at jeg fik læs på om morgenen til gærturen og kørte 
ud og kom ikke hjem igen før aften, og så er det ikke så nemt at være til
lid mand hjemme på virk omhede.n for de 100 arbejder , der gik d r. 
De urilfred heder, der kunne opstå, som t"il!idsmanden skul le søge ar 
udrede fiL j g omme rider på anden og tredie hånd, og når jeg kulle 
fremføre dem, var de ild<e al tid kendelige igen. Derfor var det b d re, der 
blev en mand, som gik hjemme på virksomheden og havde hånd i han
ke med det hele. 

Brænderiarbejderne har aldrig været medlemmer af De samvirkende 
fagforbund, som nu hedder LO. Det har været til afstemning flere gan
ge også i min tid, men det blev stemt ned hver gang; vi ville være for os 
selv. Og det beviser lidt, at Spritfabrikken var en god arbejdsplads, der 
betalte rimeligt. Det har altid været en selvfølge, en stiltiende aftale, at 
hvad de opnåede inden for LO og arbejdsgiverforeningen i arbejdstids
nedsættelse og ferieordning og den slags, det blev automatisk overført 
til os. Derfor har vi ikke haft de store mærkesager at kæmpe for. Det er 
der faktisk andre, der har gjort for os. Jeg tror, at grunden til, at bræn
deriarbejderne holdt sig uden for LO, var, at de var bange for at blive sat 
sammen med nogen, der var lavere lønnet, og at det eventuelt kunne 
trække dem ned i løn, hvis parterne ikke kunne blive enige og forligs
manden kom ind i billedet. 

Efter krigen blev økonomien bedre. ~ narr vi kun n spare ammen, 
fik vi en gammel brugt bil. Det var vanskelige ar få biler for de ffi nye 
biler der kom , var forbeholdt dem der virkelig havde brug for der i r
hverv, virksomheder og repræsemamer. Men maH havde jo heil r ikke 
råd ri! en ny bil dengang. M n tiden løb stærkere og pengene fulgte 
med, og å fik v1 da den her gamle biJ i 1955, og så begyndte vi scraks ar 
rigge sammen med et lille spidstelt og primus og petroleurosflaske og 
kørte ud. Og det har vi faktisk fortsat med lige siden. Så blev teltet 
større, og der blev til et villarelt og villateJret blev til en campingvogn, 
og bilen blev også lidt bedre. g å har vi eller flal<kec hele Emopa 
rundt på den kone gennem mange år. M n så begyndte oliekrisen jo ar 
ærte ind, da vi kom i halvfjerdserne så det blev fordyrrat køre ud. å 
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lavede vi om på det og tog otte eller fjortendages ture med et rejsesel
skab i stedet for. Og så blev vi i Danmark i resten af ferien med cam
pingvognen. Og det har vi gjort indtil i dag. Og det gik jo med cam
pingvognen ligesom med teltet, den er også blevet skiftet ud en tre gan
ge, blevet større og større hver gang. Det er sådan det, vi har sparet mest 
sammen til. Vi har ikke brugt pengene på restauration. Om vinteren så 
har vi gerne siddet hjemme og hygget os, og så bruger vi pengene om 
sommeren. 

Jeg blev ved med at køre gær indtill970. Da sker der en omvæltning 
inden for Spritfabrikkens distribution. Det var at kolonialgrossisterne 
var blevet større og større firmaer og havde faet mere og mere magt. De 
var utilfredse med, at Spritfabrikken havde monopol både på fremstil
lingen og salg af akvavitten i Danmark. De klagede til monopoltilsynet, 
og det endte med, at de fik medhold, at de skulle have ret til at distri
buere spiritussen. Så bestemte Spritfabrikken, at de slet ikke ville have 
noget med detailhandelen at gøre, så sendte de både sprit og gær og det 
hele ud til grossisterne. Og så blev min lille varevogn jo smidt væk med 
det samme. Men da var de så large, de spurgte mig efter, om jeg ville 
køre lastvogn, og det ville jeg da hellere. For jeg var kommet i den alder, 
hvor jeg var meget ked af at komme ind på fabrikken og gå. Og så kom 
jeg til at køre med lastvogne. 

Jeg har kørt med lastvogne i syv år, for jeg kørte indtil jeg blev stop
pet i 1977. Men der var jo sket en stor rationalisering med den slags 
kørsel. Før i tiden stod man og løftede på røde trækasser med halvtreds 
halvflasker i hver og stablede dem op på vognen. Nu var det hele kom
met til at stå på paller, som blev læsset med en truck og man havde hy
draulisk bagsmæk, som kunne løftes og sænkes så den passede til perro
nen, så man kunne lige hive indholdet i land på en trækvogn. Der var 
slet ikke noget hårdt arbejde ved det, som der var før i tiden med lastbi
lerne. 

Men så stod det sådan i 1977, at der var tale om, at der skulle fyres 
nogle unge mennesker dernede, og jeg havde kun et års tid tilbage til 
folkepensionen. Så gik jeg og funderede over det. Jeg havde så meget 
andet, der skulle laves, og jeg kunne sagtens få tiden til at gå. Jeg gik så 
til fabriksbestyreren og spurgte, om ikke jeg kunne få en fyreseddel. Og 
det indvilligede han så i. Men sagde han, det var jo ikke rigtigt at gøre 
sådan noget, for han ville da godt beholde mig et års tid mere i alt fald. 
Men jeg var kommet i tanke om, at de kunne godt lade en ung mand få 
min plads nu. Og så endte det med, jeg fik en fyreseddel. Og så gik jeg 
til kontrol et år, inden folkepensionen begyndte. Så sluttede det kapitel. 
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Havde de kommet og sagt, du skal ud, så kan det være, at man kunne 
have krympet sig lidt ved det, men når man selv havde bestemt det, det 
dæmpede en hel del af det. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg tog et år fri. 
Når man kommer dertil, så ved man jo ikke, hvor mange år, der er til
bage at tage af, og så skal man se at nyde dem, mens de er gode. 

Ja, så lige før jeg holdt op dernede, så købte jeg en kolonihave, så vid
ste jeg i hvert fald, det ikke kunne gå helt galt. Så kunne jeg gå et eller 
andet sted hen. Så om sommeren og i efterårstiden, der er der næsten 
ikke en dag, jeg ikke er en tur derude. Der går meget tid med det, og 
når man har fået haven, så skal den passes, og det kræver jo en del ar
bejde, man skal jo gøre noget ved det. 

Børge Nielsen 
Jeg blev født januar 1918 i Vingårdsstræde i Aalborg. Vi var fem børn i 
hjemmet og mine forældre sad tilleje i en lille to værelsers lejlighed på 
anden sal. Min mor var gårdmandsdatter fra Øster Uttrup, og min far 
var husmandssøn fra Rakkeby ved Hjørring. Han blev senere kusk på 
Spritfabrikken. Da jeg blev syv år, købte mine forældre en ejendom med 
otte lejligheder i Langesgade i Aalborg Østby. Min farbror var gift med 

Børge Nielsens barndomshjem - en søndag eftermiddagsstemning. 
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min moster. De boede også i Langesgade. De havde et avlsbrug med ti
tolv køer og to heste. Det var midt i byen. Der var flere avlsbrugere her 
i Aalborg. I nærheden af mit hjem var der et, hvor der var ca. halvtreds 
køer. Vi boede i nærheden af Karolinelund og Eksercerpladsen. Det var 
en plad hvor nu der halve af østbyen ligger. Der foregik mange ring, 
Aalborg Boldklub havde til huse der, soldaterne holdr sommerid r øvel
'cl·, der var dyr kuer, og der gi l ri l daglig nogle køer og græs ede, og de 
arbejdsløse og dem var der mange af dengang, d p·ill d bold inde 
mellem køerne. Jeg fik tit lov til at være med. 

Jeg fil tid ligt en budplads i en rullefl rretning, og der rjeme jeg mine 
lommepenge. Så snart j g var f.~rdig der, var jeg i avlsbruger og hjælpe 
til. Jeg holdt m ger af ar omgå dyrene. Der var en gård og ha e til vo
res hu , hvor min far l kede ar være. Han havde rredivc høns og hun
drede duer, det var hans store hobby. Det var min mor, der stod for 

Bybud på Ny torv. 
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regnskaber og pengekassen. Hun lærre mig at handle, og jeg gik ned cil 
havnen og købte fisk Jeg købte og å korn og klid cil høn ene g du r
ne. Mine dagUge forp ligrel er var ar fej gad og plukke græs ci1 hønse
ne, men vi havde der dejlige frit. 

Da jeg var fjorren år, kulle jeg konfirmeres og dermed ud af skolen, 
jeg kulle til a bestemme, hvad jeg ville være i fremrid n . Jeg var tilbud r 
en læreplads om smed, men jeg var ikl<e rigrig klar over, om der nu var 
det helt rigtige. Da dukkede d1ancen p med en budplads på prirfa
bciklcen. Jeg øgte den, og jeg skulle have anbefaling og u.dskrivningsbe
vi fra kolen med. Jeg var inde hos direktøren og mine papirer var i or
den. J g blev antager. Lønnen var ty\' kroner ugentligt, der var en god 
løn dengang. Jeg si ulle begynde fØrst i maj, og jeg havde er helt nyr jak
kesær med . lips på, og der var da også nogen der spurgte mig, om jeg 
!mile være direktør i den påklædning, j g mødre i. 

Den varecykel, jeg skulle køre på, var sådan en med to tore hjul og 
en kasse midt imellem. Så var der lange kæder fra styret og hen cil det 
forreste hjul. Den måtte køre med 200 kilo, men d r var til rid r det 
dobbelte læs på. Jeg bavd aldrig før kørt på ådan en varecykeL Jeg var 
ikke å scor af alder og der var drøj r til tider, når der var meget sne, den
gang blev neen ofre liggende i gaderne. Da hændte det tit, når det blev 
for slemt, at jeg fik en slæde med to flotte heste og kusk stillet til rådig
hed. Så følte jeg mig godt nok som direktør. 

Da min tid som bud var forbi og jeg fYldte atten år, kom jeg i fagfor
ening. Jeg skulle så møde på lageret, når tiden tillod det, men ellers 
skulle jeg fort ætte med at arbejde i gærkælder n og sørge for at ekspe
ditionen kørte, som d n skulle. Dengang var der også stor arbejdslø -
hed. Hver sommer blev der fyrer ri mand. Jeg hu ker, ar de gik og ralre 
på Rngrene, hvem der tod for rur. Der var jo ancienn iteten der be
stemte. De var væk 11ogle måneder, men det har sikl{erc været drøj r for 
dem, for understøttelsen var ikk r r høj. D t var må k derfor, der 
kunne være en li ll e smule misundelse mod, at jeg kom i fagforening. 

Min LLngdom her i Aalborg var dejlig, men Aalborg er j g å en by 
med liv og glade dage. Hvis jegville ud og mor mig anun n med min 
venner, var der mange steder at vælge imellem, men et af mine fore
trukne steder var restaurant Kilden, det var et godt og fint sted. Jeg spi
ste mange gange i Kilden søndag aften. Der var altid fuldt hus. Menuen 
bestod af tre retter mad, og det var lækkert, riJ n pris af yv kron •r pr. 
kuvert. Der var et stort orkester, der spillede under middagen, og der 
var mange artister. Klokken ti blev orkestret skifret u.d med et danseor
kester. Dengang var der altid gratis entre på forlystelsesstederne i Aal-
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borg. Jeg følge mig godt tilpas i Kilden, og det blev også der sted, hvor 
jeg mødte pigen, hvis smil jeg ikke kunne stå for, og Anne og jeg bl.ev 
gifr i 1947. Min ko ne arbejdede denga ng i en smørrebrødsforrerning. 

Det var interessant arbejde ar være i ekspeditionen af gær og akvavir. 
Vi havde et godt kammeratskab på den afdeling, hvor jeg arbejdede. 
Vores arbejdsdag gik fra klokken syv cil klokken sytten med en halv ri~ 
mes frokost og halvanden rimes middagspause. Der var førsc efter man~ 

ge års forløb, ar vi havde rri lørdag eftermiddag. Senere kom så, at vi 
havde fri hele lørdagen, og arbejdstiden blev så fra syv ti l femren tredive 
med en halv t imes middag. [ mange af mine føm:e år på fab rikken ar
bejdede vi meget over op ti l højtiderne. T il julen begyndte vi rnidr i no~ 
vernber og fo resatte helr t il rørsc i januar. Vi arbejdede både anden jule~ 
dag og nytårsaften. 

Der var mange små og store ordrer, ekspedirionen skulle tage vare på. 
En kunde kunne nøjes rned ae købe seks nasker ad gangen. D er v~u små 
købmænd, der ikke havde så mange penge der i trediverne, og de skulle 
have solgt de flasker, de lige havde hentet, før de havde råd til ar fa en ny 
forsyning igen. De fleste af kunderne bestilte varerne og fil< dem bragr 
ud, men der sku lle betales konranr. Varerne i de kasser, der blev sendt 
som stykgods, blev omhyggeligt pakker med halmhylstre på hver flaske 
og kassen blev plomberer. Der kunne være 6/1 flasker i de mindst og 
50/ 1 eller 90/2 A asker i de største, og de vejede ca. l 00 kg, så man kun
ne jo nok fa musklerne rørt. Foruden akvavit havde køretøjerne også 
sprit og gær med samtidig. 1 afdelingen med sprit var der naturligvis 
meget travle om vinteren, når frosren satte ind. Dee var denatureret spri t 
og karburacorsprit, der blev solgr. Murerne skulle jo have sprit i møn
len, for ar den ikke skulle fryse, ellers kunne de ikke arbejde. 

Vi kørte meget snært med afstemningen på lageret. Jeg stemte der jo 
af hver dag, og det skulle passe. Jeg husker engang, der mangl.ede co kilo 
gær ved opcællingen. Jeg kunne ikke finde fejl en, så jeg var nødt til at gå 
op og sige ciJ forvalteren, at lageret ikke stemte. H an var gode nok sur 
og skældte ud, og så gav han mig Lo kroner og n·cuen øre, ri! ar købe to 
kilo gær for, så det kunne lægges ind på lageret. Men jeg fik da opspo~ 
ret, hvad det var for en købmand, der havde faer leveret ror meget gær, 
så forvalteren kunne ra pengene tilbage igen. 

Den rid jeg kørte ud i byen med gær, var tingene og stederne ander
ledes end i dag. Der var rcjsebude, der kom ti l byen med rogerhver dag. 
De gik rundt i byen og hemcde mange varer til deres kunder på lander. 
Og de havde ril huse i cigarrorrerningcr, frugtforretn inger og lignende. 
Klokken seksten d1:og de alle af seed cil toger med deres trækv<>gne, fylde 
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med pakker. Det skete jo til tider, at jeg blev forsinket, så måtte jeg selv 
ind på banegården og over til toget med mine pakker til rejsebudene. 
Alle rutebiler holdt på banegårdspladsen dengang, da var der ingen ru
tebilstation, så jeg skulle vide, hvilke byer de forskellige rutebiler kom 
igennem, for at kunne aflevere pakkerne de rigtige steder. Fragtcentra
len var der heller ikke noget der hed. De fleste af lastbilerne holdt på 
Frederikstorv. Det var hyggelige og flinke chauffører at komme til med 
varer. Når det regnede eller sneede, og det var koldt, gik jeg ind i en af 
bilerne, der var som en gammel rutebil uden sæder. Her kom flere af 
chaufførerne ind og spiste deres frokost. Der var en far og søn fra Tor
slev, de havde deres mad i en oval kasse med låg, jeg tror, den kaldes en 
tejn. Bedst som man sad og fik lidt varme, tog sønnen sin violin frem, 
og så fik vi et par numre, og det var også til tider nogle af chaufførerne, 
der sang til musikken. 

Vi havde mange sjove ting inde på fabrikken. Vi kom også sommeti
der op i tapperiet til damerne og havde sådan en lille sludder med dem. 
Og damerne de vidste godt, hvad de ville. Der var en dag deroppe, da 
havde der været en murer og så hans murerarbejdsmand, og de havde 
arbejdet. Murerarbejdsmanden han var blevet træt, han var vist blevet 
noget skeløjet, det var vist lidt for stærkt, det der var deroppe. Men så 
var mureren blevet rasende, han var altid så sur og irriterende, og så gik 
han hen og slog ham murerarbejdsmanden en ordendig en på kassen, så 
han faldt om, og det var synd, det var en ældre mand. Og det skulle han 
i hvert fald aldrig have gjort, for så fik han lige pludselig alle kvinderne 
på nakken. De tog ham i enden og i nakken og så ud af lokalet med 
ham, og så skulle han ikke vise sig deroppe foreløbig. Han var meget 
flov, da han blev smidt ud der, og damerne, de var ikke sådan at koste 
rundt med. 

Jeg havde også en kollega engang. Han var også blevet lidt træt, og så 
sørgede jeg for, at han kom i en bil hjem. Chaufføren og jeg kørte ham 
hjem, og så kørte vi rundt med nogle varer, og så troede vi, det hele var 
i orden. Da vi kom tilbage til fabrikken en tre kvarters tid efter, da var 
han lige pludselig blevet sig selv, da stod han inde i gården og arbejdede. 
Vi kiggede godt nok på hinanden to gange, men det var rigtig nok. 
Ham der, han var en dygtig fyr, så han havde nok klaret den med lidt 
skældud, ellers så blev de jo fyret, når de sommetider var berusede. Vi 
trykkede også på sådan et apparat, når vi gik ud, for at man kunne se, 
om vi havde nogle varer, eller havde taget noget med ud, og så blev man 
undersøgt ved portneren. 

Vi var nogle brænderiarbejdere, der var enige om, at vi skulle starte 
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en fritidsaktivitet, da vi var mange, som ikke havde hus med have eller 
kolonihave og derfor havde meget ledig fritid. Vi startede derfor Bræn
deriarbejdernes Boldklub. Det var først i fYrrerne. Det hele gik ud på at 
få noget frisk luft og noget motion. Vi fik god tilslutning, 60-70 med
lemmer tegnede sig enten som passive eller aktive. Vi startede med tov
trækning og fodboldspil, og det tegnede sig lyst og lovende for klubben. 
De ældre medlemmer mødte op og heppede os op. Det foregik altsam
men på Fjordmarken, en plads lige ved Spritfabrikken. Spritfabrikl<en 
gav os en god start. De gav os hele udstyret til fodboldspillet og af og til 
også lidt penge til forskellige arrangementer. Vi var medvirkende til, at 
Aalborg Firmasport blev startet. Her blev vi en respekteret og anset fod
boldklub. Vi havde mange gange nogle funktionærer med på vores 
hold. Der var flere af dem, der var gode fodboldspillere. Vi havde man
ge timer sammen i foreningen. Vi var byens stærkeste i tovtrækning, og 
i løb havde vi de hurtigste mænd. Når vi stillede op og det gjaldt noget, 
fik hver mand en snaps, og så fik han at vide, at det var bare fremad til 
medaljerne, og dem tog vi rigeligt af, men vi trænede også to gange om 
ugen. Det hændte, vi var udenbys og spille. Da skete det et par gange, at 
nogle af spillerne før en kamp havde »arbejdet for hårdt« på fabrikken, 
så de var blevet lidt stivbenede og slørede i øjnene. Det var grunden til, 
at jeg sagde til dem, at de ikke skulle klæde om til den kamp. Det blev 
altid taget med et smil og et undskyld. 

Vi havde også en sammenkomst med fabrikken i Hobro, hvor vi gen
sidigt besøgte hinanden. Der var en fodboldkamp, derefter blev vi ind
kvarteret hos hinanden. Om aftenen var der kaffebord og dans på ho
tellet, hvorefter toget altid slingrede hjem til Aalborg med os glædes
strålende og humørfYldte arbejdere, parat til at tage fat på en ny arbejds
dag. 

Blegkilde var et af de steder, vi kom meget i forhindele med bold
klubben. Engang havde vi inviteret vores kammerater fra fabrikken i 
Hobro, det var jo altid med hele familien, til tider også en bedstefar. Så 
lavede vi sammenkomst i Blegkilde i stedet for, at hver familie skulle 
overgå hinanden med luksuriøse retter. Og så var det billigere, når fe
sten blev holdt samlet. Det foregik altsammen ude i det fri under bøgen 
og der blev sunget, så det kunne høres over hele Blegkilde. 

Når Boldklubben holdt generalforsamling var det også i Blegkilde. 
Det var i marts måned, så der var koldt derude, men værten fik tit en 
sæk tørv til femogtyve kroner, så han kunne fYre op. Vi fik altid et par 
øller under selve generalforsamlingen. Derefter fik vi et par stykker 
smørrebrød, en hel flaske snaps pr. syv mand, og mens cigarerne dufte-
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de dejligt, kom der altid en opfordring til en af vores gamle kammera
ter, og han sang >>Svarta Ellen«, og så fik vi os klappet til varmen. 

Jeg havde foruden mit arbejde et job om for. ikrings.mand, og der 
cjenre jeg d ek.srra p nge, vi kun n bruge til tøj. Når der var sæson til 
d t , kunne vi også tjene penge ved ar køre ud og pluld<e perikum til fa
bril<ken. En dagsrod jeg og nakkede med en kollega, g så iger jeg tll 
ham: •>Hvor kal du hen i dag. < Ja, han regnede da med, han skulle op 
nord på, han kørre på motorcykel , men jeg kørte på min trædecykel, nå, 
men der var da i orden. Jeg havde 'et ned i røvring, en tor hø n egård, 
der var fuld af p rikum. Jeg startede på min cykel og kørte ri!. Støvring, 
attecyklen og .!<Lille ind i hønsegården . Hvem stod i hønsegård n, det 

gjorde tnin makker der swd ban med to tor sækk perikum g var 
ved ar binde dem på sin m torcyk l. Der var en, der var lang i an igret 
og der var mig. a måtte j g jo ind imellem baH:erne der ude i røvring 
.langs med banelinjen og jeg fandt en liUe portion, men det var ingen
ting. å dagen t:fcer agde jeg ril ham: » å du var nok opp nord på i 
g-dr.« Ja, d c var han da. Han vidste il<ke jeg havde set ham i den b r 
hø .n egåJ·d. 

er var alrid nok ae tage fat på. l fritiden om sommeren kuU der jo 
saves brænde ril kakkelovnen og til gruekedlen i vaskehuscr. Jeg købD 
engang en banevogn på den betingelse, at den var kilt ad og fjernet fra 
sporer efter ue dage! forløb. Men om regel klarede j~ mig med nogle 
kas erede sveller fra en kul plads. Der var jo il<ke nemrat skaffe der uæ 
man skulle bruge. Men det var et arbejde, der gav varmen. Først skulle 
det saves, så skulle det under øksen, derefter bæres op på fjerde sal, og så 
ned igen, når konen skulle vaske. 

Jeg var på forvalterkontoret i tyve-femogtyve år. Så kom rationalise
ringen af salget til detailhandelen, det gik ud til nogle grossister, og alle 
fabrikkens lagre i Jylland blev nedlagt. Dertil kom så, at fabrikken i Ho
bro blev flyttet til Aalborg, og et stykke tid efter blev både forvalteren og 
jeg overflødige på forva!terkontoret. Jeg kom så til at arb jde på lageret 
igen, hvor jeg bl.a. kom til at køre truck, jeg som aldrig havde været in
teresseret i hverken bil eller andet køretøj, kun cykel. 

Den gamle pritfabrik var forsvundet, meget var forandret for mig. 
Meger af arbejd glæden faldt bort, og denne mening tror jeg, alle mine 
gaml arbejdskoBeger har. 

Nu er jeg blevet 64 år og er gå t på efterløn. Jeg har da nået ar holde 
halvtred -års jubilæwn. Direktør n arrangerede en stor fe r for mig på 
konr ret, og jeg må sige, der manglede sandelig ikke noget, Iwerken 
lækkerier eller våde varer. er var cirka hundrede deltagere, familie, 
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Børge Nielsen flir overrakt Den kongelige Belønningsmedalje for 50 års tro tjeneste. 

venner, arbejdskammerater. Der blev holdt taler af direktør og fabriks
bestyrer, AaB og arbejdskammerater. Fabriksbestyreren sagde, at jeg var 
en mand, som han faktisk aldrig havde bemærket havde været der i hans 
tid i firmaet. Jeg fik meget store gaver af Spritfabrikken og af kammera
ter, familien og fagforeningen. Det var for mig og min familie en stor 
dag. Den sidste dag, jeg var på arbejde, var der igen reception på konto
ret. Ledelsen og nogle af mine arbejdskammerater overværede, at direk
tøren overrakte mig Dronningens Fortjenstmedalje. Og så var der en 
drink, og igen fik jeg en strøm af gaver. 

Nu skal jeg finde ud af, om jeg kan fa min fritid til at gå ligeså godt 
som mine arbejdsår. 
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I Historisk Samfunds årbøger 1991, 1992 og 1993 
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 1994 sluttes afhandlingen med en 
beskrivelse af de bevarede dragter, dragtdele og smykker. 
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I Historisk Samfunds årbøger 1991, 1992 og 1993 bragtes de første af
snit af Gitte Nødskovs afhandling »Landlige tekstiler fra Himmerland 
og Kjær Herred fra midten af 1700-årene til midten af 1800-årene«. 

I nærværende årbog 1994 bringes afslutningen med beskrivelse af de 
bevarede kvindedragter og smykker. 
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Tørklæder 

Tørklædet var en v1gttg del af klædedragten hos såvel mænd som 
kvinder. Mændene foldede dem sammen og bandt dem udenpå skjorte
kraven, kvinderne brugte dem dels som skulderklæder, dels som ho
vedklæder. Desuden blev de ternede og blåtrykte hørlærredstørklæder 
brugt som bæreklæder. 

Skifterne viser, at kvinderne havde et større og mere varieret udvalg 
end mændene. 

Der er bevaret et meget stort antal tørklæder fra området, og det er 
ikke muligt at vise dem alle her. J eg har derfor udvalgt nogle stykker af 
de forskellige typer. 

Tørklæder af hørlærred: 
Blev brugt til hverdag af både mænd og kvinder. De ternede er vanskeli
ge at tidsbestemme, da mønstre og farver ikke ændrer sig gennem perio
den. På de blåtrykte vil mønstret kunne fortælle lidt om alderen, men det 
er stadig en vanskelig sag, da man har trykt disse tørklæder helt op i 
slutningen af 1800-årene med mønstre der typernæssigt går tilbage til 
begyndelsen af århundredet. 

Billede nr. 
ÅHM nr. 13606 
Hjemsted: 

Beskrivelse : 

ÅHM nr. 9979 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

ÅHM nr. 9976 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 13720 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
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161 

Hedegårde, Hurup, Als S., Hindsted H. 
Vævet af Ane Dorthea Nielsdatter. 
Hørlærred, hvidt med røde og blå stregtern. 
Mål: 60x65 cm. 

Veddum, Skelund S., Hindsted H. 
Vævet af Kirsten Thomsen ca. 1860. 
Hørlærred, mørkeblåt med røde og hvide stregtern. 
Mål: 69x69 cm. 
Om vinteren brugte kvinderne lignende skuldertørklæder 
af uld. 

Als Brogård, Als S., Hindsted H. 
Lommetørklæde af blåt hørlærred med hvide og røde kant
borter. PK8 broderet med korssting. 
Mål: 52x55 cm. 

162 

Hedegårde, Hurup, Als S., Hindsted H. 
Blåtrykt hørlærred med mønster på begge sider. 
Mål 71x73 cm. 
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Tørklæder af bomuld: 
Blev brugt gennem hele perioden. Eske! Sørensen skriver, at brogede 
bomuldstørklæder brugtes af begge køn til hverdag, hvis man havde råd, 
ellers til søndagsbrug. De hvide tørklæder af »kramtøj « brugtes kun af 
kvinderne, og de var til stadstøjet. De omfattede dels de mønstervævede, 
gazeagtige stoffer, dels de tamburerede, som er bevaret i stort tal over 
hele landet. De fleste vidner om professionel udførelse og må være købt 
forarbejdede. De har tilsyneladende været brugt i hele perioden til kirke
og festtøjet. 

Billede nr. 
ÅHM nr. 13270 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
GBÅ nr. 1217 : 65 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
VMÅ nr. 1957/5-4 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
HEM nr. 1490 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
GBÅ nr. 29 : 18 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
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163 

Ukendt 
Slutningen af 1700-årene. 
Mønstervævet, gazeagtigt bomuld med Tønderknipling. 
Mål: 86x86 cm. 

164 

Hadsundegnen, Hindsted H. 
Slutningen af 1700-årene. 
Åben, gazeagtig bund med indvævet blomstermønster. 
Kantet med Tønderknipling langs de to sider. Tørklædet er 
trekantet, sidelængde = 75 cm. 

165 

St.Aistrup, St.Aistrup S., Slet H. 
Gazeagtig bomuld med indvævede borter og hjørnemotiv i 
alle fire hjørner. Mål: 80x80 cm. 

166 

Skelund, Skelund S., Hindsted H. 
Mønstervævet, gazeagtig bomuld med kantbort. I det ene 
hjørne er broderet KID samt kors og træ med røde kors
sting. Mål: 100x100 cm. 
Skulle ifølge giveren være brugt som kirkeklæde. 

167 

Halkjærskov, Veggerby S., Hornum H. 
Hvid, løstspundet bomuld i lærredsbinding med indvæve
de borter med rødt og blåt pletfarvet garn . 
Mål: 117x112 cm. 



Billede nr. 168 
GBÅ nr. 130b : 35 
Hjemsted: Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H. 

Har tilhørt Maren Jensdatter (1762-1848). 
Beskrivelse: Gazeagtig bomuld med tamburering. Der er hjørnemotiv 

med syede grunde i to modstående hjørner. Hjørnerne har 
modsat ret- og vrangside. Mål: 94x83 cm. 

Bemærkninger: Kan have været brugt sammen med trøje og skørt, billede 
nr. • 

Billede nr. 
GBÅ nr. 1218 : 65 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
VMÅ nr. K 49 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 8116 
Hjemsted : 
Beskrivelse: 

Billede nr: 
VMÅ nr. 1957/5-3 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 8029 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

169 

Hadsundegnen, Hindsted H. 
Antagelig slutningen af 1700-årene. 
Åben, gazeagtig bomuld med tamburering og syede grun
de. Trekantet, sidelængde = 109 cm. 

170 

Gatten Møllegård, Ulstrup S., Aars H. 
Har tilhørt Ane Jensdatter, gift 1821. 
Tambureret tørklæde, hjørnemotiv med syede grunde i de 
to modstående hjørner. Hjørnerne har modsat ret- og 
vrangside. Mål: 80x90 cm. 

172 + 173 

Vodskov, Hammer S., Kjær H. 
Gazeagtig bomuld med indvævede tern og borter. Seks 
felter i det ene hjørne har tamburerede motiver. 
Mål: 88x96 cm. 

171 

St.Aistrup, St.Aistrup S., Slet H. 
Tambureret tørklæde, hjørnemotiv med syede grunde i to 

modstående hjørner. Hjørnerne har modsat ret- og vrang
side. Mål 110x110 cm. 

162 

Vodskov, Hammer S., Kjær H. 
1825-50 
Mørkeblå bomuld med hvidt tryk. Mål: 70x70 cm. 
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Billede nr. 174 
GBA nr. 131a : 35 
Hjemsted: Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H. 

Har tilhørt Maren J ensdatter ( 1762-1848). 
Tid: 1825-50 
Beskrivelse: Blårød bomuld med mønster i hvidt og lyseblåt. 

GBA nr. 131b : 35 
Hjemsted: 

Tid: 
Beskrivelse: 

Mål: 82x85 cm. 

Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H. 
Samme ejer som 131 a : 35 
1825-50. 
Rødbrun bomuld med mønster i blåt, gult, grønt, sort og 
hvidt. Mål: 78x79 cm. 

Billede nr. 163, AHM nr. 13270 
Tørklæde af mønstret, gazeagtig bomuld med Tønderknipling 
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Billede nr. 164, GBA nr. 1217:65 
Tørklæde af mønstret, gazeagtig bomuld med Tønderknipling 

Billede nr. 166, 
HEM nr. 1490 
Tørklæde af mønstret, gazeagtig 
bomuld med kantbort 

Billede nr. 165, 
VMA nr. 1957/ 5-4 
Tørklæde af gazeagtig bomuld 
med borter og hjørnemotiv 
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Billede nr. 168, 
GBA nr. 130b:35 
Tambureret tørklæde 
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Billede nr. 167, 
GBA nr. 29:18 
Tørklæde med borter 
i pletfarvet garn 

Billede nr. 169, 
GBA nr. 1218:65 
Tambureret tørklæde 



.. 

Billede nr. 170, V MA nr. K 49 
Tambureret tørklæde 

Billede nr. 172, AHM nr. 8116 

l 
.J 

, ., 
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Billede nr. 171, VMA nr. 1957/5-3 
Tambureret tørklæde 

~ •t>-

Tørklæde med indvævede tern og tamburering 
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Billede nr. 173, AHM nr. 8116 
Nærbillede af tamburering og syet grund 

Billede nr. 174, GBA nr. 131b: 35 t.v. og 131a: 35 t.h . 
Trykte bomuldstørklæder 
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Tørklæder af silke: 
Har været brugt gennem hele perioden til stadstøjet. Det har været en 
stor salgsartikel på krammarkederne, og de omrejsende kræmmere gjor
de deres bedste for at friste svage sjæle. 

Billede nr. 
ÅHM nr. 7926 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
Bemærkninger: 

AHM nr. 1380 x 28 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
GBA nr. 130a : 35 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 7139 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
VMA nr. K 55 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
AHM nr. 7138 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

175 

Bjerregård, Ulsted S., Kjær H. 
Sort silke med røde tern og kantbort. Mål: 76x66 cm. 
Tørklæder af denne type kan have været brugt af både 
mænd og kvinder i hele perioden. 

Overlade S., Aars H. 
Sort silke med borter i sorg- og glædesfarver. I det ene 
hjørne er borten farvestrålende, i det andet grå og hvid. 
Mål: 69x62 cm. 

180 

Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H. 
Har tilhørt Maren Jensdatter (1762-1848). 
Laksefarvet silke med brune og gulbrune stregtern og 
kantbort. Mål: 102x97 cm. 

176 

Ukendt 
Antagelig omkring 1800. 
Silke, smalstribet midterfelt i sort og grønt - satinvævede 
kantborter i blårødt, grønt, gult, bordeaux, lilla og hvidt. 
Mål: 95x98 cm. 
Kan være brugt af begge køn. 

177 

Overlade S., Aars H . 
1830-50 
Tynd, sort uld med silkeborter i grønt, rødt og hvidt. 
Mål: 68x68 cm. 

178 

Ukendt. 
1825-50 
Violet silke med indvævede kantborter og silkebroderi 
med indlagt tyl. Mål: 88x93 cm. 
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Billede nr. 
VMÅ nr. K 50 
Hjemsted: 

Tid: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
GBÅ nr. 22 : 15 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 7835 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

AHM nr. 7836 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 
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179 

Gatten Møllegaard, Ulstrup S., Aars H. 
Har tilhørt Ane J ens datter, gift 1821. 
1825-50 
Tynd, brun uld med indvævede silkeborter og silkebroderi 
med indlagt tyl. Mål: 83x88 cm. 
Tørklæder som de to sidstnævnte findes bevaret over hele 
landet. Det må have været en kræmmervare. 

180 

Aalborgegnen, muligvis Vadum, Kjær H. 
1820-40 
Laksefarvet silkedamask med brocheret hjørnebuket i 
grønt og violet. Mål: 70x71 cm. 
Tørklædet har haft to ejere. Det er mærket MKSPD og 
AKTID med sorte korssting i silke. 

181 

Stae, Vester Hassing S., Kjær H. 
1830-50 
Lyserød silke med trykt mønster og isatte frynser. 
Mål: 70x70 cm . 

Stae, Vester Hassing S., Kjær H . 
1830-50 
Blåviolet silke med småmønstret tryk og isatte frynser. 
Mål: 66x70 cm. 

Billede nr. 175, 
AH M nr. 7926 øverst 
og 1380x28 nederst 
Silketørklæder 



Billede nr. 176, AHM nr. 7139 
Silketørklæde 

Billede nr. 177, V M A nr. K 55 
Silketørklæde 
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Billeder nr. 178, AHM nr. 7138 
Silketørklæde med broderi 

Billede nr. 179, VMA nr. K 50 
Tørklæde af tynd uld med silkeborter og broderi 
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Billede nr. 180, GBA nr. 22:15 øverst og 130a: 35 nederst 
Silketørklæder 

Billede nr. 181, AHM nr. 7836 t.v. og 7835 t.h . 
Silketørklæder 

233 



Overtøj 

I 1700-årene og begyndelsen af 1800-årene bestod bønderkvindernes 
overtøj af en kåbe. Eskel Sørensen beskriver den i afsnittet om den 
daglige vinterdragt således: 

>>Disse Tingeste var omtrent saaledes, den var liden oven til stor og Rum
melig neden til den var til at Spænde om Halsen med en stor Hægte og 
Malle og kunde naae ned til Rumpen den var Aaben for til, paa begge 
forstykkerne var et aflangt aabent Hul disse Huller var Kantet med Lys
seblaae Ulden Baand og en liden Sløyfe i begge Enderne, og var fornevnte 
Huller til at Putte Armene igiennem, - oven til ved Halsen var den foret 
med Hare- eller Ræveskind, en Kaabe efter Modens Tone maatte være af 
mørkeblaadt Vadmel og være Drættet med Rødt eller Hvidt Muldom eller 
Hvidt Vadmel, forresten var en Kaabe meget til Varme og Lyd i Kulde og 
Regnveyr- endelig havde de og Handsker paa Hænderne og en Muffe til 
at Putte Hænderne i. -En Muffe var omtrent saaledes den var aflang Heel 
og Rund aaben i begge enderne, det yderste var af Katteskind med Haare
ne paa, inden i var den Drættet med Laaden Faarskind, man havde og 
Muffer der kun ved enderne var Foret med Katteskind, paa midten var 
den overtrukket med Sort Fløyel eller Manchester i en Muffe Havde man 
almindelig et Lommeklæde der Hang ud ved begge enderne<<. 

I afsnittet om bryllupstøj står: 

>>- naar alt dette var paa saa en Kaabe l: enten det var Vinter eller Sommer 
:/Efter Moden maatte den i den mindste være enten af Lyse eller Mørke
blaadt Ulden Damask Og foret ved Halsen med Graaeværk, meere for
nemme havde Kaaber af Lyseblaadt eller Blakket Stof<< .... 
>>-en saakalte fornemme Bondekone maatte Og Naar Hun kom til Vogns 
have en Kappe om sig. den var af Blaat Vadmel, stor og Vid og oven ved 
Halsen en stor Rundagtig Krave Kantet med Lysseblaae Silkebaand.<<-

I skifterne fra Himmerland og Kjær H. finder man også kåber af silke 
og kattun. Der findes ikke bevaret kattunskåber fra området, men de har 
været almindelige over hele landet, og de bevarede eksemplarer er alle 
storblomstrede. Ærmekåber er også omtalt, men de er ikke så alminde
lige. 

Omkring 1830, da hvergarnskjolerne blev hvermands eje, begyndte 
man at bruge sjaler som overtøj. 

Hos højerestanden var sjaler kommet på mode allerede i 1700-årene, 
hvor de dog ikke fortrængte kåberne. Det skete først i empiretiden, hvor 
langsjalerne efterhånden afløstes af store, firkantede sjaler, som blev lagt 
dobbelt i trekant, så man kunne se mønstret på begge spidser. 12 
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Der er bevaret mange sjaler, så det har været nødvendigt kun at vise 
nogle få eksempler på de forskellige typer. 

Billede nr. 
ÅHM nr. 6884 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 6502 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
VMÅ nr. K 7 
Hjemsted: 

Tid: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 8197 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

182 

Formodentlig Mou, Fleskum H. 
Slutningen af 1700-årene. 
Kåbe af vinrød, repsvævet silke med hvidt vadmelsfoer. 
Kraven og slidserne er beklædt med skind. Det er meget 
tyndt og syet sammen af mange små stykker - muligvis 
egernskind. 
Kåben er ret lang og vid. Den lukkes med en stor messing
hægte og -malle. 
Kan være den type Eske! Sørensen betegner som >>kappe<<. 
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Ukendt 
Ca. 1800 
Ærmekåbe af stærkt glittet ulddamask i to blå farver. Den 
er foeret med langluvet, hvidt uldstof med indvævede, rø
de >>uldtotter<<. Ryggen har et lille bærestykke og vidden er 
samlet ved tilsyningen i et dybt wienerlæg. Kraven består 
dels af en 4 cm høj ståkrave, dels af en nedfaldskrave, som 
er kantet med samme slags skind som nr. 6884. Det er også 
sat på ærmerne forneden. 
Kåben er meget velbevaret og ikke omsyet. 

184 

Gatten Møllegaard, Ulstrup S., Aars H. 
Har tilhørt Ane Jensdatter, gift 1821. 
1800-1830 
Kåbe af glittet ulddamask i to blå farver. Foeret er af hvidt 
vadmel med isyede uldtråde, >>pletter<<, i rødt, sort og blå
grønt. Ståkraven er beklædt med gråbrunt pelsværk. Kå
ben lukkes med stor messinghægte- og malle. 
VMÅ ejer 5 kåbespænder, der alle har tilhørt Ane Jens
datter. 

185 

Ukendt 
1800- 1830 
Kåbe af glittet ulddamask i to blå farver med foer af lyse
blåt multum. Ståkraven er kantet med skind, som næsten 
er slidt væk nu. Slidserne er kantet med lyse uldbændler og 
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er pyntet med sløjfer ved enderne. De ser ret nye ud i 
forhold til skindbesætningen på kraven, så de er nok for
nyet. 

Bemærkning: Multum er et kraftigt uldstof med opkradset luv. Det an
vendtes meget til foerstof. 

236 

ÅHM har endnu en kåbe nr. 13673 af samme type. 

Billede nr. 182, AHM nr. 6884 og 8199 
Silkekåbe og skørt af glittet ulddamask 



Billede nr. 183, AHM nr. 6502 
Ærmekåbe af glittet ulddamask 237 



Billede nr. 184, V MA nr. K 7 
Kåbe af glittet ulddamask 
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Billede nr. 185, AHM nr. 8197 
Kåbe af glittet ulddamask 



Billede nr. 
ÅHM nr. 5498 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

186 

Ukendt 
Antagelig ca. 1800. 
Muffe af lyseblå silkedamask pyntet med tynde skind
strimler af samme type, som er brugt på kåberne ÅHM nr. 
6884 og 6502. 
Foer af hvidt vadmel. Ved enderne er der løbegang, hvori 
der er trukket en hvidt hørbændeL 
Mål: 37 x 50 cm. 

Billede nr. 186, AHM nr. 5498. Muffe af silkedamask 

Billede nr. 
SYM nr. 1508 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

187 

Nr. True, Vebbestrup S., Hindsted H. 
1840'erne 
Tyndt uldsjal i højrødt med påsyede borter og hjørnemotiv 
i "fransk sjalsmønster<<. Egentlig stammer motiverne fra de 
indiske Kashmirsjaler. 
Mål: 122 x 122 cm. 
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Billede nr. 
ÅHM nr. 8077 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 13277 
Hjemsted: 

Tid: 
Beskrivelse : 

Billede nr. 
ÅHM nr. 13275 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 13279 
Hjemsted: 

Tid : 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
VMÅ nr. K 118 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 
Bemærkninger: 
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188 

Ukendt 
1835-50 
Manganfarvet uldsjal med flerfarvet uldgarnsbroderi i flad
syning. Der er hjørnemotiv og spredte små blomsterknop
per. 
Trekantet, sidemål 81 cm. 

189 

Hedegård, Hurup, Als S., Hindsted H. 
Syet af Else Marie Nielsdatter. 
1835-50 
Manganfarvet uldsjal med flerfarvet uldbroderi i fladsy
ning. Det har hjørnemotiv i to modstående hjørner og 
spredte små blomsterknopper. Sjalets ene halvdel er brode
ret i livlige farver til glæde, den anden med blå og grønne 
til sorg. 
Mål: 195 x 195 cm. 

190 

Ukendt 
1840-60 
Sjal af højrødt, kipervævet uldstof med sort tryk. 
Trekantet, sidemål 90 cm. 

191 

Haslevgårde, Als S., Hindsted H. 
Har tilhørt Mette Povlsdatter. 
1840-60 
Trykt, kipervævet uldstof, sort bund med bordeauxfarvet 
mønster. Trekantet, sidemål 70 cm. 

192 

Giver S., Aars H. 
Vævet af Juliane Sønder ca. 1860. 
Storternet uldsjal i sort og rødt.Mål: 102 x 110 cm. 
ÅHM har et sjal i samme farver og tern (ÅHM nr. 13620) 
vævet af Mette Povlsdatter (se ovenstående). 



Billede nr. 
ÅHM nr. 8114 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

193 

Langbrokro, Hammer S., Kjær H. 
1840-60 
Småternet uldsjal i sort og rødt. Mål: 105 x 108 cm. 

Billede nr. 187, SYM nr. 1508 
Tyndt uldsjal med påsyede borter i »fransk sjalsmønster« 

Billede nr. 188, AHM nr. 8077 
Uldent sjal med uldbroderi 
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Billede nr. 189, AHM nr. 13277 
Uldent sjal broderet med glædes- og sorgfarver 
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Billede nr. 190, AHM nr. 13275. Uldent sjal med trykt mønster 

Billede nr. 191, AHM nr. 13279. Uldent sjal med trykt mønster 
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Billede nr. 192, V MA nr. K 118 
Ternet uldsjal 

Billede nr. 193, AHM nr. 8114 
Ternet uldsjal 
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Hovedtøjer 

Kvindernes hovedtøjer er et kompliceret emne at komme til bunds i. 
J eg vil da heller ikke påstå, at jeg på nuværende tidspunkt kan give en 
fyldestgørende redegørelse for hovedtøjernes udvikling i Himmerland 
og Kjær H., men jeg vil vise nogle af de ting, der er bevaret og fremlægge 
de tanker, jeg har gjort mig om emnet. 

Hovedtøjet er på sin vis den mest betydningsfulde del af klædedrag
ten, idet de landlige hovedtøjer i 1800-årene udvikler sig meget forskel
ligt fra egn til egn og dermed markerer en egnsforskeL 

Der har formodentlig ikke været den store forskel på landlige hoved
tøjer i} y !land i sidste halvdel af 1700-årene. Der er meget lidt bevaret fra 
den tid, men skiftematerialet nævner stort set de samme ting overalt: 
huer af fløjl, silke, kattun m.m., de fineste pyntet med guldgaloner, 
guld- eller sølvkniplinger. Af tilbehør nævnes fløjlspandepuder, lin, 
snipper og skæghatte/hagehatte. 

I slutningen af århundredet begynder forskellene at vise sig. Der næv
nes korsklæder så at sige alle steder, men i den nordlige og vestlige del af 
Jylland begyndte man at bruge kapper af hvidt kramtøj. 

Schade fortæller følgende om morsingindens hovedbeklædning i 1807: 
Til stadstøjet brugtes 

>>en Hue af rødt eller blaat Taft eller Tamis og deroven en hvid Nattedugs 
Kappe med brede Kniplinger for eller og blot en Hue af blommet Silketøy 
med fiin Skiæghat, for Panden en sort Fløyels såkaldet Pandepude med 
Kniplinger om, der klæder ret godt, en kulørt Sløife i nakken ... << 
Til søndagstøjet brugtes >> en Hue af Silke eller andet Kramtøy med Skiæg
hat og et Tørklæde bundet for Panden, samt et andet bundet for 
Munden<<. 
Hverdagshovedtøjet var »en Hue af Kramtøy med Skiæghat, et Tørklæde 
for Panden og i Kulde og Blæst også et Tørklæde for Munden.<< 

Malerier og tegninger viser, at det har været almindeligt i det blæsende 
Nord- og Vestjylland at beskytte sig mod vejret ved hjælp af tørklæder. 

I 1811 omtaler han skæghatten som en halvkappe. Det passer, hvis 
man tænker på, at den har udviklet sig fra en linhat, 13 d. v. s. en underhue 
af hvidt lærred med skæg påsyet langs kanten. Silkehuen blev anbragt 
ovenpå lærredshuen og skægget nålet op om huen. Lærredshuen svandt 
med tiden ind til blot at være en strimmel, som nåledes fast indvendigt i 
huen, og det må være den form, der er tale om i begyndelsen af 1800-
årene. Han fortæller også, at det begyndte at gå af mode at binde pande
pude og tørklæde om kapperne til stads. I stedet brugtes korsklæde. 
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Forskellen på lin, snipper og korsklæder fortæller Molbech14 noget 
om. Han siger, at der overalt i landet bruges lin og korsklæde af forskel
lig udformning. Korsklædet blev sat oven på huen og linet under. Nogle 
steder i Jylland kaldtes linet for »Snip<<. 

Det er et spørgsmål, om han ikke har fået galt fat i det. Der findes ofte 
lin og snipper i samme skifte, så der må have været forskel. Snipper 
består efter min opfattelse af en trekantet lærredsspids i dobbelt stof 
bagtil med et rektangulært stykke fortil f.eks. af kramtøj og knipling. 
Oprindeligt må de have været til at sætte oven på huen - hvorfor skulle 
man ellers lave den ret stive lærredstrekant-men det er muligt, at man i 
1800-årene, hvor de var ved at gå af mode, har sat dem inden i huerne. 
Han skriver iøvrigt at 

>> den mest i Øje faldende Forskjel imellem Kvindfolkets Dragt i Jylland 
og på de danske Øer danner netop deres Hovedbedækning<< .. ... >>De 
jydske Fruentimres Særkjende er en hvid, stivet Strimmel, fire til fem 
Tommer bred, som naaer fra Kinden, under Øret, hen til Nakken (Kind
hage, Skjæghat eller Vinger)«. 

Han nævner også kapper med en strimmel syet hele vejen omkring 
huen, som vi kender den nogle steder i Jylland. 

Det viser sig, at Himmerland og Kjær Herred er delt i to områder, når 
det gælder kvindernes hovedtøjer. De bevarede huer er på nær en (GBÅ 
nr. 1814:80) alle puldhuer, som består af et nakkestykke og et issestyk
ke, der går fra øre til øre. Disse puldhuer deler sig i to grupper med hver 
sit tilbehør: 

Gruppe la: 

Gruppe lb: 

Gruppe 2a: 
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Den ældste type (1700-årene og beg. af 1800-årene). 
Puldhue, hvor underkanten af nakke og issestykke flugter. 
Tilbehør: fløjlspandepude, lin, snip og skæghat. t s Der må 
endvidere have været brugt tørklæder. 

Den yngre type (Slutn. af 1700-årene til slutn. af 1800-
årene) 
Eks: 1 kramlærredskappe & snip16 

Senere var de af tyl med korsklæde. 
Hovedtøjet benævnes i dag >>Kappe af Vendsysseltypen«. 

Den ældste type (1700-årene) 
Puldhue, hvor nakken kun er forlænget med selve løbe
gangen. 
Tilbehør: fløjlspandepude, lin, snip, korsklæde, hagekap
pe.17 Også her må der have været brugt tørklæder. 



Gruppe 2b: 

Kort nr.l: 

Den yngre type (1800-årene) 
Puldhue med forlænget nakkestykke. 
Tilbehør: korsklæde og skæg. Skifter fra 1819 og 1823 
nævner skæghatte og korsklæder med kniplinger, intet 
andet. 18 

Hovedtøjet benævnes i dag >>Randers-typen<<. 

X : Huer hvor nakke og issestykke flugter, gruppe la + 1 b 
e :Huer med forlænget nakkestykke, gruppe 2a 

ÅLBORG AMT 

l. Kjær Herred 2. Hornum Herred 
5. Hindsted Herred 6. Aars Herred 

3. Fleskum Herred 4. Hellum Herred 
7. Slet Herred 8. Gislum Herred 
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Kort nr.2: 
• : Skæghatte 
X : Kapper af Vendsyssel-typen 
e : Korsklæde og skæg(hat) af Randers-typen 

ÅLBORG AMT 

l. Kjær Herred 2. Hornum Herred 
5. Hindsted Herred 6. Aars Herred 

3. Fleskum Herred 4. Hellum Herred 
7. S l et Herred 8. G i slum Herred 

De ældste huetyper la og 2a er næsten identiske. I gruppe 2a er der 
bevaret 3 huer, hvor de to har tilhørt samme kvinde (GBÅ 129a:35 + 
132:35 + 1207a:52). Den ene har ikke forlænget nakkestykke, og de to 
andre er kun forlænget med selve løbegangen. De er derfor på kortet 
regnet som huer af type la. 

På kortene har jeg markeret de dele, hvor hjemsted er opgivet. Dele 
uden hjemsted er ikke medtaget. Som det fremgår findes hovedtøjstype 2 
b, der normalt betegnes som Randers-typen, i den sydlige del af Him
merland, nærmere betegnet Hindsted og Gislum herreder. Den østlige 
del af Aars og den sydlige del af Hornum herreder er et blandingsområ
de. En enkelt hue (ÅHM nr. 8662) er opgivet til at være fra Gl. Hasseris 
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ved Aalborg. Spørgsmålet er, om det er giverens eller brugerens hjem
sted? Der er ingen yderligere oplysninger, så sagen kan ikke efterforskes. 
Randers-typen dækker et stort område. Sydpå strækker det sig til lige 
nord for Århus, og vestpå i Viborg Amt findes det i Middelsom, Nør
lyng, Sønderlyng, Rinds og østlige del af Fjends herreder. 

Den øvrige del af Himmerland og Kjær H. har hovedtøjstypen 1 a+b, 
som normalt betegnes Vendsyssel-typen. 

H vordan og hvorfor, disse hovedtøjsområder er opstået, er lidt af en 
gåde, men en del af forklaringen kan være, at kvinderne generelt fik 
deres påvirkninger fra et ret begrænset geografisk område. Mændene 
kom derimod vidt omkring for at sælge og købe varer. Til Løgstør 
marked kom der f.eks. opkøbere helt fra Randers, men ellers var Han 
Herred det store opland. 19 Fra bondedagbøger og andre skildringer ved 
vi, at kvinderne normalt kun kom med til omegnens markeder samt til 
nærmeste købstad, og deres klædedragt må have været påvirket af, hvad 
de så der. Den nærmeste købstad i det sydlige Himmerland var Hobro, 
og såvel Randers som Viborg lå nærmere end Aalborg. I den nordlige 
del, både nord og syd for Limfjorden, var Aalborg handelsbyen, man 
søgte til. Et lokalt modepåfund vil derfor have bredt sig i den region, 
hvor det nære handelssamkvem var. 

Når udviklingen af de forskellige hovedtøjstyper sker i slutningen af 
1700-årene, kan det skyldes de forbedrede økonomiske kår for landbe
folkningen og den større frihed, der fulgte med landboreformerne. 

Ideen til de jyske kapper er nok kommet sydfra. Det var ikke ualmin
deligt, at vestjyske piger tjente en tid syd for grænsen, og der blev 
lignende kapper brugt hos landbefolkningen. Videreudviklingen til 
1800-årenes overdådige kapper må være sket under påvirkning fra bor
gerstandens kapper i lette stoffer med flæser, kniplinger og bånd. Det 
nye materiale tyl var særdeles velegnet til formålet og brugtes i rigt mål 
til de yngste typer. 

Der er bevaret meget lidt af det ældste tilbehør til huerne. Det kan 
derfor være vanskeligt at sige, om de udtryk, der optræder i skifterne, 
dækker nøjagtigt det samme fra egn til egn i Jylland. 

De yngre typer er der bevaret mange af, så de er veldokumenterede. 
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Trestykshue 

Der er bevaret en enkelt trestykshue fra Aalborg-egnen. Det er en 
ældre huetype, som består af et midterstykke, der går fra nakke til isse, 
og to symmetriske sidestykker. Nogle steder i landet bevares denne 
huetype helt op i 1800-årene, men i Himmerland og Kjær H. fortrænges 
den i anden halvdel af 1700-årene af puldhuen. 

Billede nr. 
GBA nr. 1814:80 
Hjemsted: 
Tid: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

194 

Aalborg-egnen. 
Midten af 1700-årene. 
Trestykshue af mørkebrun, satinvævet silke med brochere
de blomster i rosa, rødbrune, beige og grønne nuancer. 
Foer af ubleget hørlærred og mellerufoer af gråt kardus. 
Den er kantet hele vejen rundt med smalt, vinrødt silke
bånd.Der er løbegang i nakken med brune bændler, der 
kommer frem på retsiden midt bag gennem to syede huller. 
Det er en meget stor hue, der spidser frem i panden. 
Der er en del øgninger ved forkant og ører, og stoffet er 
mindre falmet her. Det kunne tyde på, at det har været 
dækket, f.eks. af en metalknipling. Som tilbehør har der 
sikkert været brugt en linhat. 

Billede nr. 194, GBA nr. 1814:80 Trestykshue af brocheret silke 
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Huer, gruppe la og 2a 

Huernes form er kriget, hvilket vil sige, at issestykket har en spids 
frem i panden og ved ørerne. På de yngste huer er dette mindre udtalt. 
Nakke- og issestykkets underkant flugter. Generelt er de kantet hele 
vejen med smalt silkebånd, eller de er kantet langs issestykket og har 
løbegang i nakken. En del er pyntet med metalkniplinger eller wiener
læggede silkebånd. 

Billede nr. 
ÅHM nr. 7758 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
GBÅ nr. 132:35 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

GBÅ nr. 129a:35 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Billede nr. 
GBÅ nr. 1207a:52 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

196 

Ukendt 
Kriget puldhue af sort fløjl kantet med guldknipling. Foer 
af ubleget hørlærred. Den er kantet langs issestykket med 
smalt, sort silkebånd. Ingen løbegang i nakken, kun en let 
rynkning. Bindebånd: mangler. 

198 

Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H. 
Har tilhørt Maren Jensdatter (1762-1848). 
Kriget puldhue af sort fløjl kantet med bred guldknipling. 
Foer af hørlærred. Huen har en blød polstring, der føles 
som kartet uld. Issestykket er kantet med smalt, sort silke
bånd og nakken har løbegang, der sidder nedenfor kanten 
af issestykket. Bindebånd: 2,5 cm brede, sorte silkebånd. 

Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H. 
Samme som 132:35 
Let kriget puldhue af blårødt, brocheret silke med blå og 
hvide striber og spredt blomstermønster i sarte farver. 
Foer af ubleget hørlærred. Issestykket er kantet med smalt, 
lyserødt silkebånd, og nakken har løbegang, der flugter 
med issestykket. Bindebånd: hvide hørbændler. 

199 

Visborg S., Hindsted H. 
Kriget puldhue syet af lyseblåt bånd med sølv- og guldtrå
de indvævet. Foer af blårlærred. Issestykket er kantet med 
smalt, lyseblåt silkebånd, og nakken har løbegang, der sid
der nedenfor kanten af issestykket. Den er pyntet med 
lyse, brocherede bånd, som er wienerlæggede over issen og 
i nakken, men glatte ved ørerundingen, hvor skæghattene 
må have siddet. I nakken er syet foldet bændel til påhæft
ning af nakkestøjfe. Bindebånd: hvide hørbændler. 
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Billede nr. 
ÅHM nr. 5501 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
AHM nr. 5503 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

AHM nr. 5504 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
VMA nr. K19 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

VMA nr. K20 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
VMA nr. K21 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
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197 

Ukendt 
Kriget puldhue af mørkebrun, brocheret silke med mange
farvet blomstermønster med indvævede guldtråde. Foer af 
lyseblåt hørlærred. Den er kantet med smalt, lyseblåt sil
kebånd. Bindebånd: rester af 3,5 cm brede, rosa silkebånd. 
Det kan være den type stof, der omtales i skifter som 
>>gyldenstykkes Hue<<. 

200 

Ukendt 
Kriget puldhue af vinrød silke med brocheret mønster i 
gult og beige med indvævet guldtråd. Foer af lyseblåt, glit
tet hørlærred. Den er kantet med smalt, lyserødt silke
bånd. Bindebånd: 3 cm brede, lyseblå silkebånd. 
Der er nålemærker og rester af rosa tråd langs kanterne. 
Den må oprindeligt have haft båndbesætning. 

Ukendt 
Kriget puldhue af vinrød silke med hvidt, brocheret møn
ster. Foer af hørlærred. Den er kantet med smalt, lyseblåt 
silkebånd. Bindebånd: rester af 4 cm brede, lyseblå silke
bånd. 

201 

Gatten Møllegård, Ulstrup S., Aars H. 
Har tilhørt Ane Jensdatter, gift 1821. 
Kriget puldhue af lys, brocheret silke med røde, wiener
læggede bånd. Foer af hørlærred og kantet med smalt sil
kebånd. 
Den er øget ved ørerne med storblomstret kattun. Dette 
samt båndets placering gør det sandsynligt, at der har væ
ret bundet pandepude eller tørklæde omkring. 

Gatten Møllegård, Ulstrup S., Aars H. 
Kriget puldhue af sort, brocheret silke med wienerlæggede 
bånd og foer af mønstret kattun. Kantet med smalt silke
bånd. Den er syet som K19. 

202 

Gatten Møllegård, Ulstrup S., Aars H. 
Kriget puldhue af lyseblåt, brocheret silke med røde, wie
nerlæggede bånd. Her mangler båndet ved ørerundingen, 



Billede nr. 
ÅHM nr. 8043 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 5499 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
NM nr. 551/1919, 
w 263b 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Skæghatte: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 8044 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

der må have været dækket af tilbehøret. Kantet med smalt 
silkebånd. 

207 

Aabybro, Aaby S., Kjær H. 
Kriget puldhue af lysegrøn silkedamask foeret med ubleget 
hørlærred. Issestykket er kantet med smalt, lyserødt silke
bånd, og nakken har løbegang. Bindebånd: hvide hør
bændler, hvor der på de øverste 6 cm er syet rosa silke
bånd. Der har formodentlig været løs hagesløjfe af samme 
bånd. 
Langs hele kanten og ca. 4 cm fra denne sidder rester af gul 
tråd. Der har sikkert været syet guldknipling på. 

204 

Ukendt 
Kriger puldhue af violet silke med brocheret mønster i 
sarte farver. Foer af kraftigt hørlærred og kantning med 
smalt, rosa silkebånd. Den er pyntet med wienerlæggede, 
rosa silkebånd. Bindebånd: rester af 2,5 cm brede, rosa 
silkebånd. De tilhørende skæghatte er af jødeknipling med 
en smal Tønderknipling langs kanten. De har samme form 
som ÅHM 5505. 
Der kan have været brugt lin til samt sløjfe i nakken. 

205 

Aalborg-egnen 
Kriger puldhue af sort silke med brocheret mønster i rosa, 
grønt og hvidt. Den er kantet med smalt, rosa silkebånd. 
Langs forkant og nakke, men ikke ved ørerundingen, sid
der rosa, wienerlæggede bånd. 
Der er påsat skæghatte af form som ÅHM nr. 5505. Skæg
get består af en 9 cm bred jødeknipling. 
Fra samme sted er en gråblå, brocheret hue af samme type, 
men hvor der kun er wienerlæggede bånd i nakken. Skæg
hattene er af hørlærred uden pynt (553/1919, W 263d). 

206 

Aabybro, Aaby S., Kjær H. 
Puldhue af lyst silkestof med mønster i striber og små 
brocherede buketter i rosa, grønt og mørkeblåt. Foer af 
bommesi. Den er kantet med smalt, grønt silkebånd. Isse
stykket har langs kanterne en 4,5 cm bred guldknipling. 
Bindebånd: udskiftet med nyere. 
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Billede nr. 
ÅHM nr. 5502 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 13472 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 13166 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 7966 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 7965 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
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206 

Ukendt 
Kriget puldhue af lys silke med små brocherede buketter. 
Der er mange øgninger langs kanterne. Foer af blå- og 
hvidternet hørstof. Den er kantet med smalt, lyserødt sil
kebånd. I forlængelse af nakken er syet et lille bændel til 
påhæftning af nakkesløjfe. Bindebånd: mangler. 
I nakken sidder en stump vinrødt silkebånd syet på med 
rosa tråd. Der er rester af denne tråd hele vejen rundt i 
huen, så den må have haft bånd. Det vil også skjule de 
mange øgnmger. 

93 

Ukendt 
Kriget puldhue af sort, repsvævet silke med fladsynings
broderi i crepet floksilke. Foer af kraftigt hørlærred. Den 
er kantet med grønne bomuldsbændler med hvidt mønster. 
Langs issestykkets kanter er et lyst, mønstervævet silke
bånd, der er lagt i læg. Bindebånd: mangler. 

93 

Nr. Uttrup, Hvorup S., Kjær H. 
Kriget puldhue af vinrød silke med fladsyningsbroderi i 
floksilke og guldtråd. Foer af ubleget hørlærred. Issestyk
ket er kantet med smalt, lyseblåt silkebånd, og der er løbe
gang i nakken. Bindebånd: rester af rosa silkebånd. 

207 

Gl.Skørping, Skørping S., Hellum H. 
Puldhue af lilla silke med lille, brocheret mønster i grå
grønt, brunt og gulgrønt. Ved ørene er den øget med blå 
silke. Foer af hørlærred. Issestykket er kantet med smalt, 
rosa silkebånd. Nakken er glat, uden løbegang. Binde
bånd: 3,5 cm brede, beige silkebånd. 

203 

Gl.Skørping, Skørping S., Hellum H. 
Puldhue af mørkebrun silke med små, brocherede blom
ster i beige, rødbrunt og grågrønt. Foer af hørlærred. Kan
tet med smalt, blåt silkebånd. Bindebånd: mangler. 



Billede nr. 
NM nr. 469/1927, 
W 263u I 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 424x20 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

195 

Nørre Sundby, Kjær H. 
Puldhue af brun silke med brocherede blomster i hvidt, 
gult og lyserødt. Den er kantet med smalt, lyseblåt silke
bånd. Bindebånd: lyseblå silkebånd. 
Huen er sat op med skæghatte og tørklæde. Delene har 
ikke oprindeligt hørt sammen. 

208 

Løgstør, Slet H. 
Puldhue af sort, mønstret silke med mange øgninger af 
andet sort stof langs forkant og ører. Foer af kraftigt hør
lærred og kalmank. Den er kantet med smalt, sort silke
bånd. Bindebånd: nyere. 
Bagpå sidder en sort silkesløjfe, som er syet på en speciel 
måde, der ses meget på Limfjordsøen Fur. 

NM har yderligere 8 huer af type 1 a, 2 fra Hasseris og 5 fra Ø. Hornum, 
begge Hornum H, og en fra Nr.Uttrup, Kjær H. 

Billede nr. 195, NM nr. 469/1927, W 263 u l. Foto: Niels Elswing 
Hue af brocheret silke opsat med skæghatte og tørklæde 
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Billede nr. 196, AHM nr. 7758 
Sort fløjlshue med guldknipling 

Billede nr. 197, AHM nr. 5501 (hue) og 
7842 (pandepude) 
Hue af brocheret silke opsat med 
pandepude og nakkesløjfe 

Billede nr. 198, GBA nr. 132:35 og 129a : 35 
Sort fløjlshue med guldknipling og hue af brocheret silke 
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Billede nr. 199, GBA nr. 1207a: 52 og 325:31 
Hue syet af silkebånd og pyntet med wienerlæggede bånd samt brocheret silkehue 
med guldknipling (gruppe 2b) 

Billede nr. 200, AHM nr. 5504 og 5503 
Huer af brocheret silke. Huen til højre har indvævede guldtråde 
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Billede nr. 201, VMA nr. K 19 og K 20 
H u er af brocheret silke pyntet med wienerlæggede bånd. 

Billede nr. 202, V MA nr. K 21 
Hue af brocheret silke med 
wienerlæggede bånd 

258 

Billede nr. 203, AHM nr. 7965 
Brocheret silkehue 



Billede nr. 204, ÅHM nr. 5499 
Brocheret silkehue med wienerlæggede bånd. Der er tilhørende skæghatte af 
jødeknipling og smal Tønderknipling 

Billede nr. 205, NM nr. 551/1919, W 263b. Foto: Niels Elswing 
Hue af brocheret silke med wienerlæggede bånd og skæghatte af jødeknipling 
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Billede nr. 206, AHM nr. 8044 og 5502 
Lyse, brocherede silkehuer, den ene med guldknipling 

Billede nr. 207, AHM nr. 7966 og 8043 
Silkehue med lille, brocheret mønster samt hue af silkedamask 
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Billede nr. 208, AHM nr. 424x20 
Sort silkehue med påsyet nakkesløjfe 

Tilbehør til huer fra gruppe 1 a 

Billede nr. 
ÅHM nr. 7842 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
NM nr. 493/1919, 
w 264 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 5505 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

209 

Stae, Vester Hassing S., Kjær H. 
Pandepude af sort fløjl foeret med ubleget hørlærred. 
Langs kanterne har den en 3,5 cm bred syet blonde af 
dobbelt, sort florstof med broderi i trækkesyning. Den er 
sat glat tillangs den ene langside og wienerlægget langs den 
anden. Bindebånd: lyseblå hørbændler. 

210 

N. Uttrup, Hvorup S., Kjær H. 
Lin af gazeagtig bomuld med indvævede blomster. Langs 
kanten er en 4 cm bred Tønderknipling fra slutn. af 1700-
årene med flamsk forbillede. Langs de to korte sider er syet 
bændler. Linets længde og bredde: 32 x 8 cm. 

211 

Ukendt 
5 par skæghatte med samme udseende. De består af en 
hørlærredskerne med 7,5 cm bredt skæg af åbent, lærreds
vævet bomuldsstof. Skæghattene er forbundet med en hør
lærredsstrimmel i nakken. Der er hul ved ørespidsen til 
huens bændel. 
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Foruden de skæghatte, der sidder på de afbildede huer, finder der på 
NM et par, der stammer fra Hasseris, Hornum H. Skægget er 6,5 cm 
bredt og består af mønstervævet, gazeagtig bomuld med en 2 cm bred 
Tønderknipling med flamsk forbillede (746/1965). Et andet par stammer 
fra Aalborg-egnen. Det har et 11 cm bredt skæg bestående af mønstret, 
gazeagtig bomuld og en 5,5 cm bred jødeknipling (556/1919, W 263 g). 

Tilbehør til huer af type 2a har formodentlig været samme slags. 

Billede nr. 209, AH M nr. 7842 
Pandepude 

Nærbillede af den syede blonde 
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Billede nr. 210, NM nr. 493/1919, W 264. Foto: Per Hadsund 
Lin af mønstervævet, gazeagtig bomuld med Tønderknipling 

N ærbillede af stof og knipling 

Billede nr. 211, AHM nr. 5505 Skæghatte 
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Kapper af Vendsyssel-typen, gruppe 1 b 

De ældste kapper var ifølge kilderne af hvidt kramtøj eller netteldug. 
Af de kapper, der er bevaret fra Himmerland og Kjær H., er de ældste 
fra midten af 1800-årene og de yngste fra slutningen. De er alle på nær en 
af tyl. 

De første kapper adskilte sig i grunden ikke så meget fra hue og 
skæghat.20 Nu var huen blot af hvidt, tyndt stof ligesom skægget, og 
dette var syet på i stedet for at være løst tilbehør. Der blev brugt pande
pude eller snip til i begyndelsen, og der har sikkert også som på Mors 
været en farvet hue under, som kappens hue har været stor nok til at 
dække. Skægget har formodentlig heller ikke været bredere end på de 
løse skæghatte. 

Med bobinetmaskinens opfindelse i 1808 kom tyl ind i billedet som 
det foretrukne materiale til kapperne. Den første tyl blev fremstillet i 
smalle strimler, og man skal nok ikke regne med, at de landlige hovedtø
jer med hue af tyl blev fremstillet før 1820-30. 

De ældste tylsbroderier er kniplingsimmitationer og derefter trække
og stoppesyning. Omkring 1860 blev fransk broderi det mest almindeli
ge. Huerne blev gradvist mindre og skæggene tilsvarende store. Den 
yngste form er bevaret i stort tal, og der er her kun medtaget eksempler. 
Skægget kan være helt op til 25 cm bredt, og huen er utrolig lille. 
Frisuren har spillet en væsentlig rolle for at stadsen kunne sidde. Billeder 
viser, at nakkeskægget har været understøttet af håret, som var sat op i 
knold i nakken. På en del af de sene typer er skægget ikke delt i nakken. 

Billede nr. 
VMÅ nr. K38 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 13475 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 
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212 

Slemstrup, Aars S., Aars H. 
Har tilhørt Mette Marie Jensen, f. 1846. 
Kappe af mol uden pynt. Korsklæde mangler. Skægbred
de: 12,5 cm. 
Der findes en tylskappe af samme form med samme prove
niens, så kappen af mol har nok været en hverdagskappe. 

213 

Ukendt 
Kappe af tyl. Korsklæde mangler. Nakken har lidsebroderi 
med indlagt tyl og syede grunde. Skægget har tylsbroderi i 
kniplingsimmitation. 
ÅHM har endnu to tylskapper af denne type med mellem
store huer og skægbredde på 9-1 O cm. Broderiet er trække-



Billede nr. 
GBÅ nr. 251:62 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 13567 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
VMÅ u.nr. 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

syning. De er i dårlig stand og ikke egnet til fotografering. 
Proveniens ukendt. 

214 

Tusch-tegning fra 1847 af skomager Per Svendsen, Løg
stør, med kone og børn. 
Forældrene står længst til venstre i billedet og hun bærer en 
bypræget kappe. Derefter følger børnene: Christian 11 år, 
Ane Sophie 16 år, Maren Kathrine 22 år, Andreas 24 år, 
Martine 26 år og Svend 28 år. De to ældste døtre bærer 
landlige kapper af Vendsyssel-typen, mens den yngste dat
ter har bart hoved. Alle er iøvrigt klædt efter købstadsmo
den, kvinderne i kjoler, der går ned i spids foran, og mæn
dene i sorte skødefrakker og lange bukser. 

215 

Form. Ulsted, Kjær H. 
Tylskappe med korsklæde. Nakken har fransk broderi 
med applikation, og korsklædet har små blomster i træk
kesyning. Skæg og korsklæde er kantet med maskinvævede 
blonder. 
Skægbredde: 14,5 cm, korsklæde: 28,5 x 7 cm. 

216 

Eidrup S., Aars H. 
Form. tilhørt Inger Marie Christensdatter (1821-1910). 
Tylskappe, hvor korsklædet mangler. Huen er meget lille, 
og nakken har broderi i trækkesyning. Skægget er 18,5 cm 
bredt og består af tyl med trækkesyning samt en 6,3 cm 
bred Tønderknipling af Lille-typen. 

Billede nr. 217 
GBÅ nr. AM 71 :828 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Nibe-egnen, Hornum H. 
Tylskappe med korsklæde. Huen er meget lille, og nakken 
har fransk broderi. Skægget er forneden kantet med en 4,5 
cm bred, strikket blonde af meget fint garn. Langs de korte 
sider er en smal maskinvævet blonde. Skægbredde: 18 cm. 
Korsklædet har ligeledes fransk broderi. Langs forreste 
kant sidder den strikkede blonde og langs de 3 andre den 
maskinvævede, som fortsætter i et løst stykke, der skal 
dække sammensyningen mellem hue og skæg, når kors
klædet er anbragt på kappen. 
Til kappen hører en løs hagesløjfe, der er syet som dob
beltsløjfe af sort silkesatin. 
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Billede nr. 
GBÅ nr. 2:41 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

218 

Veggergårde, Skivum S., Aars H. 
Har tilhørt Maren Kirstine Thybring, f.1840. 
Kappe af tyl. Korsklæde mangler. Huen er meget lille med 
fransk broderi i nakken. Skægget er ikke delt i nakken. Det 
består af prikket tyl og en 8 cm bred Tønderknipling af 
Lille-typen. Langs kanten foran er en smal knipling. Skæg
bredde: 21 cm. 

Billede nr. 212, VMA nr. K 38 
Kappe af mol 

Billede nr. 213, AHMnr. 13475 
Kappe af tyl med lidsebroderi og tylsbroderi i kniplingsimitation 
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Billede nr. 214, GBA nr. 251 :62 
Tusch-tegning fra 1847 af skomager Svendsen, Løgstør, med kone og børn 

Billede nr. 215, AHM nr. 13567 
Tylskappe med fransk broderi 
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Billede nr. 216, VMA u.nr. 
Tylskappe med broderi i trækkesyning og bred Tønderknipling 

Billede nr. 217, GBA nr. AM 71:828 
Tylskappe med fransk broderi og strikket blonde 

Billede nr. 218, GBA nr. 2:41 
Tylskappe med fransk broderi og bred Tønderknipling 
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Billede nr. 219, VMA u.nr. 
Fotografi fra 1846 af Mette Marie Jensen, Slemstrup, Aars S. 
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Huer, gruppe 2b 

Huernes issestykke er rektangulært, og nakkestykket går 1,5-4 cm 
nedenfor issestykket. Det er rynket sammen med løbegang. Formålet 
med det forlængede nakkestykke er at få skægget til at stå ud i en bue, så 
nakkens udsmykning kan ses. 

De ældste huer, som formodentlig er fra begyndelsen af 1800-årene, er 
syet af brocheret silkestof som SYM nr. 1678 og af fløjl med guldgaloner 
eller metalkniplinger. 

De ældste af de broderede huer har fladsyning i væveimitation, hvilket 
vil sige, at trådene ligger vandret som i et vævet stof. Motiverne er 
desuden karakteriseret ved at være symmetriske omkring midtaksen. En 
del har en blomsterlignende figur, der kan minde om et øje. De kaldes 
»uglenakker<<, og man sagde, at pigerne havde øjne i nakken. De yngste 
huer kan have fladsyning med spredte stingretninger, men vurderet ud 
fra syteknik og materialer, så er der også sene huer med overvejende 
væveimitation. 

Al fladsyning er syet, så de lange sting kun ligger på retten. På vrangen 
ligger stingene som små prikker langs motivets konturer. Det er syet 
med floksilke, som er en løstspundet tråd af affald fra spindingen af 
råsilke samt de kokoner, der er gennemhullet og derfor ikke har en 
ubrudt tråd. 

Foruden de broderede huer er der ensfarvede silkehuer og huer, hvor 
nakken er syet af 'silkebånd. 

På de opsatte hovedtøjer har man kun kunnet se den bageste del af 
issestykket. Derfor er det dyre stof som regel kun sat på som en strimmel 
langs bagkanten, og resten af issestykket er af simplere stof. 

Supplerende oplysninger om disse huers udvikling kan findes i Erna 
Lorenzens >>Kvindehuer i Østjylland« fra 1971. 

Billede nr. 
GBÅ nr. 325:31 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 
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Ukendt 
Kriget puldhue af violet, stribet silke med kniplingsmøn
ster og brocherede buketter i rosa, bordeaux, beige, brune 
og grønne nuancer. Foer af mørkebrunt, storblomstret 
kattun. Huen er kantet med smalt, gult silkebånd, og langs 
det sidder en 2,5 cm bred guldknipling. Nakkestykket for
længet med 1,4 cm. Bindebånd: rester af 3 cm brede, lyse 
silkebånd med indvævede sølvtråde. 
Overgangstype mellem 2a og 2b. Den krigede form ses ved 
2a og det forlængede nakkestykke ved 2b. 



Billede nr. 
GBÅ nr. 1207b:52 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

GBÅ nr. 1207c:52 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
SYM nr. 1678 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

SYM nr. 1342 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
SYM nr. 835 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
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Visborg, Skelund S., Hindsted H. 
Puldhue med nakke og bageste del af issestykket af rosa, 
jacquardvævet silke. Den øvrige del af issesrykket er af 
rosa, glittet bomuld. Foer af ensfarvet og mønstret rosa 
bomuld. Nakkestykke forlænget med 3,8 cm. Bindebånd: 
stribede bændler. 

Visborg, Skelund S., Hindsted H. 
Samme ejer som 1207b:52 
Puldhue af sort silke med broderi i væveimitation syet med 
blå og beige floksilke. Foer af hørlærred og storblomstret 
kattun. Nakkestykke forlænget med 2 cm. Bindebånd: 
mønstrede bomuldsbændler. 
Huens farver antyder, at den kan være brugt til sorg. 
Hue nr. 1207a:52, som er beskrevet under gruppe 2a, er fra 
samme gård. 

221 

Over Karls, Oue S., Hindsted H. 
Puldhue med nakke og strimmel over issestykke af blå, 
brocheret silke med stor nakkebuket. Foer af groft hørlær
red. Nakkestykke forlænget med 3,5 cm. Bindebånd: stri
bede bændler. 
Huer med samme buket i nakken findes bevaret forskellige 
steder i landet, også med grøn og sort bundfarve. Det må 
have været nogle af de afpassede stykker til huer, som 
købmænd og kræmmere solgte. 

Ukendt 
Puldhue med nakke og issestrimmel af sort, satinvævet 
silke med broderi i væveimitation syet med floksilke i far
verne rød, brun, beige, grøn og gul. Foer af hørlærred. 
Nakkestykke forlænget med 3 cm. Bindebånd: mønstrede, 
grønne silkebånd. 

222 

Over Karls, Oue S., Hindsted H. 
Puldhue af blåt, mønstervævet kamgarnsstof med nakke
broderi i væveimitation syet med floksilke i farverne blå
rød, rosa, beige, brun, gul og grøn. Der er påsyet metal
kopper. Foer af hørlærred. Nakkestykke forlænget med 
3,5 cm. Bindebånd: ternede bændler. 

271 



SYM nr. 221 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
SYM nr. 1344 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

SYM nr. 1343 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
SYM nr. 1345 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

SYM nr. 1615 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
HEM nr. 3238 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

272 

Hobro-egnen 
Puldhue af lysegrøn, satinvævet silke med nakkebroderi i 
væveimitation syet med floksilke i farverne rød, rosa, 
brun, beige, gul og grøn. Der er påsyet metalkopper. Foer 
af hørlærred. Nakkestykket forlænget med 3,5 cm. Binde
bånd: hvide bændler. 

223 

Ukendt 
Puldhue af tyndt, violet uldstof med nakkebroderi i væve
imitation syet med floksilke i farverne rød, rosa, lysebrun, 
grøn, gul og beige. Foer af groft hørlærred. Nakkestykke 
forlænget med 3 cm. Bindebånd: nyere. 

Ukendt 
Puldhue af cremefarvet silke med nakkebroderi i fladsy
ning. Det er syet med floksilke i sarte farver i rød, gul, 
grøn, brun og beige. Foer af hørlærred. Nakkestykke for
længet med 4 cm. Bindebånd: 3 cm brede, beige silkebånd. 

224 

Ukendt 
Puldhue af tyndt, sort uldstof med nakkebroderi i fladsy
ning. Det er syet med floksilke i farverne grøn og beige. 
Foer af ubleget hørlærred. Nakkestykke forlænget med 2 
cm. Bindebånd: 3 cm brede, grønne silkebånd. 
Farverne antyder, at den har været brugt til sorg. 

Redsø, Valsgård S., Hindsted H. 
Puldhue med nakke og issestrimmel af sort silkesatin med 
nakkebroderi i fladsyning. Det er syet med floksilke i far
verne rød, beige, brun, grøn gul og lilla. Der er påsyet 
metalkop per. Nakkestykke forlænget med l ,5 cm. Binde
bånd: stribede bændler. 
Nakkestykket er ikke det oprindelige. Det er blevet for
nyet. 

225 

Ukendt 
Puldhue af brunt fløjl med 5 cm bred guldgalon langs kan
ten. Foer af hørlærred. Nakkestykket forlænget med 1,5 
cm. Bindebånd: mangler. 



Billede nr. 
AHM nr. 454 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

HEM nr. 3297 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
HEM nr. 3296 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
HEM nr. 1359 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

HEM nr. 1600 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 7823 
Hjemsted: 
Beskrivelse : 

227 

Ukendt 
Puldhue med nakke syet af rosa silkebånd og issestykke af 
mønstret, rosa bomuld af en type, der var almindelig i 
1840-erne. Foer af hørlærred. Nakkestykke forlænget med 
2 cm. Bindebånd: 4 cm brede, rosa silkebånd. 

Hindsted H. 
Puldhue af rosa silke med nakkebroderi i fladsyning syet 
med crepet floksilke i farverne blårød, rosa, rødbrun, 
grøn, gul og lilla. Foer af groft hørlærred. Nakkestykke 
forlænget med 3 cm. Bindebånd: mangler. 
Huen opgives at være fra 1840-50 

229 

Hindsted H. 
Samme ejer som 3297. 
Hue af violet halvsilke (poplin) med nakkebroderi fortrins
vis i væveimitation. Det er syet med floksilke i farverne 
blårød, rosa, rødbrun, beige, grøn og gul. Foer af brunt, 
lærredsvævet bomuld . Nakkestykke forlænget med 4 cm. 
Bindebånd: mangler. 
Poplin af den type er meget anvendt i perioden 1835-50 til 
kjoler og veste. 

228 

Ukendt 
Puldhue af rosa silke med nakkebroderi overvejende i væ
veimitation syet med floksilke i farverne blårød, rødbrun, 
brun, beige, grøn og gul. Der er påsyet metalkopper. Foer 
af ternet hørlærred. Nakkestykke forlænget med 3 cm. 
Bindebånd: 3,5 cm brede, rosa silkebånd. 

Hindsted H. 
Puldhue af cremefarvet silke med nakkebroderi i fladsy
ning, syet med floksilke i farverne rød, brun, grøn, mør
keblå, gul og beige. Foer af hørlærred. Nakkestykke for
længet med 2,8 cm. Bindebånd: hvide hørbændler. 

94 

Ukendt 
Puldhue af brunt fløjl med nakkebroderi i fladsyning, syet 
med floksilke i farverne blårød, rosa, beige, brun, blågrøn, 
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AHM nr. 6529 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
AHM nr. 7885 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

AHM nr. 8973a 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
AHM nr. 8662 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

blå, grøn og gul. Der er påsyet metalkopper. Foer af hvidt 
bomuld. Nakkestykket forlænget med 3,5 cm. Bindebånd: 
hvide bændler. 

Ukendt 
Puldhue af brunt fløjl med nakkebroderi i fladsyning, syet 
med floksilke i farverne blårød, rosa, beige, brun, lilla, 
grøn og gul. Der er påsyet gule, hvide og lilla metalkopper. 
Foer af hørlærred. Nakkestykke med 3,5 cm. Bindebånd: 
hvide hørbændler. 

230 

Ukendt 
Puldhue af blå bomuldssatin med nakkebroderi i fladsy
ning, syet med floksilke i farverne blårød, rosa, brun, bei
ge, hvid, grøn og gul. Foer af hørlærred. Nakkestykke 
forlænget med 4 cm. 
Huen er en del omsyet, men broderiet er det oprindelige. 

Skelund, Skelund S., Hindsted H. 
Puldhue af brun fløjl med nakkebroderi i væveimitation, 
syet med floksilke i farverne blårød, rødbrun, rosa, grøn 
og gul. Foer af blå- og hvidternet bomuld med bort. Nak
kestykke forlænget med 2,5 cm. Bindebånd: stribede 
bændler. 

226 

I protokol står Gl. Hasseris, som ligger ved Aalborg. Der 
er ingen yderligere oplysninger, og det er et spørgsmål, om 
huen har været brugt der. 
Puldhue af lyserød silke med nakkebroderi i fladsyning, 
syet med floksilke i farverne blårød, rosa, beige, rødbrun, 
gulgrøn, gul, hvid og lilla. Foer af tyndt hørlærred. Nak
kestykke forlænget med 2,8 cm. Bindebånd: rester af 6 cm 
brede, rosa silkebånd. 

Der er bevaret et meget stort antal huer af type 2b, så dette er kun et 
udvalg. 
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Billede nr. 220, GBA nr. 1207b: 52 og 1207c: 52 
Huer af jacquardvævet silke og silke med broderi i væveimitation 

Billede nr. 221, SYM nr. 1342 og 1678 
Hue af silke broderet i væveimitation (t.v.) og brocheret silkehue (t.h .) 
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Billede nr. 222, SYM nr. 835 og 221 
Broderede silkehuer i væveimitation med påsyede metalkopper 

Billede nr. 223, SYM nr. 1344 og 1343 
Hue af tyndt uldstof med silkebroderi (t.v.) og silkehue med broderi (t.h.) 
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Billede nr. 224, SYM nr. 1345 og 1615 
Hue af sort uldstof med silkebroderi i grønt og beige (t.v.) og silkehue med 
mangefarvet silkebroderi og metalkopper (t.h.) 

Billede nr. 225, HEM nr. 3238 
Hue af brunt fløjl med guldgalon 

Billede nr. 226, AH M nr. 8662 
Silkehue med silkebroderi 
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Billede nr. 227, AHM nr. 454 og HEM nr.3297 
Hue med nakke af rosa silkebånd og rosa silkehue med silkebroderi 

Billede nr. 228, HEM nr. 1359 og HEM nr.1600 
Lyse silkehuer med silkebroderi. Huen t.v. har påsyet metalkopper 

278 



Billede nr. 229, HEM nr. 3296 
Hue af poplin med silkebroderi i væveimitation 

Billede nr. 230, AHM nr. 7885 og 8973 a 
Hue af bomuldssatin med silkebroderi (t.v.) og hue af brunt fløjl med silkebroderi 
i væveimitation. 
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Tilbehør til huer fra gruppe 2b 
Tilbehøret bestod af pandestykke, korsklæde og skæg. Pandestykket 

blev anbragt over huens issestykke for at understøtte korsklædet. Der er 
kun bevaret et enkelt fra området. 

De ældste korsklæder var af hvidt, tyndt kramtøj med kniplinger. Der 
er bevaret to af den type, billede nr. 232 og 233. De øvrige er af den 
yngre type med tyl og kniplinger. 

Skæggets materialer svarede til korsklædets, og den ældre type er da 
også kun bevaret som en 136 cm lang og 8,5 cm bred skægstrimmel af 
mønstervævet gaze med Tønderknipling (GBÅ 129d:35), som stammer 
fra samme sted som korsklædet 129c:35 samt et 14 cm bredt, pibet skæg 
af tyndt mol fra Helberskov, Als S., Hindsted H. (NM nr. 571/1927, W 
263 As.) De øvrige skæg er alle af tyl og knipling. Man kunne anbringe 
en hvid hue af mønstret mol eller tyl over den farvede hue, hvilket får 
dem til at minde om kapperne. 

De yngre hovedtøjer af Randers-typen er karakteriseret ved deres 
brede kniplinger og fint pibede skæg. Pibningen blev udført af kvinder, 
der havde specialiseret sig i dette arbejde. 

Der er bevaret et meget stort antal af de yngre korsklæder og skæg, så 
der er her kun vist enkelte eksempler. 

Billede nr. 
AHM u.nr. 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
NM nr. 371/1927, 
W 263s 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
GBÅ nr. 129c:35 
Hjemsted: 
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Ukendt 
Rektangulært pandestykke, 38 x 10,5 cm, af brunt lærreds
vævet bomuld med indlæg af kraftigt pap. Der er binde
bånd i to hjørner. 

232 

Hedegård, N. Hurup, Als S., Hindsted H. 
Korsklæde af mønstret, gazeagtig bomuld. Langs forkan
ten er syet en 2,7 cm bred Tønderknipling med empire
mønster og langs bagkanten en 2 cm bred strimmel af gaze
agtig bomuld med tamburerede blomster. 
Mål: 43 x 14,5 cm. 

233 

Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H. 
Har tilhørt Maren J ensdatter (1762-1848). 



Beskrivelse : 

Billede nr. 
ÅHM nr. 8977 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 8973 c 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 7132a 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
SYM nr. 2281 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
GBÅ nr. 129f:35 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
SYM nr. 1362 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Korsklæde (eller lin?) af gazeagtig bomuld med tambure
ring. Langs forkanten er syet en Tønderknipling. 
Mål: 42 x 15 cm. 

234 

Veddum, Skelund S., Hindsted H. 
Korsklæde sammensyet af Tønderkniplinger med Lille- og 
Vadstenakniplinger som forbillede. 
Mål: 39 x 20 cm. 

235 

Skelund, Skelund S., Hindsted H . 
Korsklæde sammensyet af Tønderkniplinger bestående af 
en knap 9 cm bred af Lille-typen samt to af Vadstena
typen, magen til 8977. 
Mål: 40 x 21 cm. 

236 

Ukendt 
Korsklæde af broderet tyl og en 3,5 cm bred knipling. Den 
ene tylsstrimmel er broderet med kniplingsimitation (se 
8973c). 
Mål: 40 x 20 cm. 

237 

Ukendt 
Korsklæde af tyl med påbegyndt kniplingsimitation, der 
viser fremgangsmåden. 

238 

Visborg S., Hindsted H . 
Korsklæde af broderet tyl med Tønderknipling langs de to 
kanter. 
Mål: 40 x 23 cm. 

239 

Ukendt 
Korsklæde sammensyet af Tønderkniplinger af Lille-typen 
og tyl med fransk broderi og applikation. 
Mål: 39 x 20 cm. 
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Billede nr. 
ÅHM nr. 13479 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
SYM nr. 1354 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
SYM nr. 1356 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
GBÅ nr. 129b:35 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Billede nr. 
GBÅ nr. 129e:35 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Billede nr. 
HEM nr. 1978 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
VMÅ u.nr. 
Beskrivelse: 
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240 

Ukendt 
Skæg af tyl med kniplingsimitation og en smal Tønder
knipling langs kanten. 
Skægbredde midt bag: 11 cm. 

241 

Ukendt 
Skæg af tyl og 4 cm bred Tønderknipling. 
Skægbredde m.b.: 13,5 cm. 

242 

Ukendt 
Skæg af tyl og 9 cm bred Tønderknipling. 
Skægbredde m.b.: 14 cm. 

243 

Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H. 
Har tilhørt Maren Jensdatter (1762-1848). 
Puldhue af mønstret, gazeagtig bomuld. Nakkestykke for
længet med 1,5 cm. 

244 

Visborg Skovmark, Visborg S., Hindsted H. 
Samme ejer som 129B:35 
Puldhue af tyl med broderi i stoppesyning og syede grun
de. Nakkestykke forlænget med 3,5 cm. 

245 

Glargårde, Skelund S., Hindsted H. 
Opsat hovedtøj af Randerstypen. 
Huen er af brunt fløjl med broderi i væveimitation, kors
klædet af tylsbroderi og Tønderkniplinger og skægget af 
tyl og Tønderknipling. Det er 16 cm højt midt bag. 
Hagesløjfe er beige silke med lilla og rosa blomstermøn
ster. 

246 

Silhuetbillede fra 1851 af sognefoged Christen Byrialsen, 
hans hustru Else Marie Sørensdatter samt deres 6 sønner 
og 4 døtre. De var fra Alstrup i Gislum H., hvor Christen 



Billede nr. 
VMA nr. K45 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Byrialsen var en velhavende og respekteret gårdmand. 
Kvinderne bærer alle hovedtøjer af Randers-typen. 

247 

Øster Bølle, Øster Bølle S., Rinds H. 
Har tilhørt Karen Marie Kristensen. 
Pibebrædt bestående af træplade med udspændte snore og 
tynde træpinde. Skægstrimlen blev lagt skiftevis over og 
under pindene, som blev klemt tæt sammen. Den pibede 
strimmel blev senere syet på lærredskernen. 

Billede nr. 231, AHM u.nr. 
Pandestykke 

Billede nr. 232, NM nr. 371/1927, W 263 s. Foto: Per Hadsund 
Korsklæde af mønstret, gazeagtig bomuld med Tønderknipling 
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Billede nr. 233, GBA nr. 129c: 35 
Korsklæde af gazeagtig bomuld med tamburering og Tønderknipling 

Billede nr. 234, AHM nr. 8977 
Kniplingskorsklæde 
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Billede nr. 235, AHM nr. 8973 c 
Kniplingskorsklæde 

Billede nr. 236, AHM nr. 7132 a 
Korsklæde af broderet tyl og knipling 
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Billede nr. 237, SYM nr. 2281 
Nærbillede af korsklæde med broderi i kniplingsimitation 

Billede nr. 238, GBA nr. 129[: 35 
Korsklæde af tylsbroderi og knipling 
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Billede nr. 239, SYM nr. 1362 
Korsklæde af broderet tyl og knipling 

Billede nr. 240, AHM nr. 13479 
Skæg af broderet tyl og smal knipling 
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Billede nr. 241, SYM nr. 1354 
Skæg af tyl og knipling 

Billede nr. 242, SY M NR. 1356 
Skæg af tyl og bred knipling 
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Billede nr. 243, GBA nr. 129b : 35 
Hue af mønstret mol 

Billede nr. 245, HEM nr. 1978 
Opsat hovedtøj 

Billede nr. 244, GBA nr. 129e : 35 
Hue af tyl med broderi 
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Billede nr. 246, V MA u. nr. 
Silhuetbillede fra 1851 af gårdmand Christen Byrialsen med familie fra Alstrup i 
Gislum H. 

Billede nr. 247, VMA nr. K 45 
Pibebrædt 
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Andre former for hovedbeklædning 

K y ser nævnes i de fleste skifter, og den overvejende del er af sort fløjl. 
De kaldes undertiden kapperølliker. Eskel Sørensens beskrivelse fra 
1785-1815 lyder således: 

"_ saa havde de og paa Hovedet en Kyse, Denne var af tykt Graat Papiir 
overtrukken med Sort Fløyel eller Manchester, og var Drættet med Car
mosinsrødt Stof eller Lysseblaadt Stof eller Plettet Prikket Catun eller 
Sirtz. en saadan Kyse var til at Kaste bag paa Hovedet og trække frem ad 
den Havde et stort skygge, der gik rund Om Ansigtet der med en Hægte 
og Malle var til at Hægte sammen under Hagen, bag i havde den en Krave 
der gik ud over Nakken Om denne Krave saavel som om det store skygge 
om Ansigtet var Kantet med sorte Merlinske Kniplinger. En Kyse var til 
at beskierme Ansigtet for Soelstraalerne og hovedtøyet for Regnen.« 

ÅHM har 4 af den type kyser. De er alle af brunt fløjl - muligvis 
oprindeligt sort - og kantet med sortbrune, syede blonder i dobbelt 
florstof, af samme slags som findes på pandepuderne. 

En af kyserne stammer fra samme gård i Gåser, Ø. Hassing som kjole 
nr. 7958. Den er foeret med cremefarvet plys med mørkebrune blom
ster. Den er temmelig medtaget og ikke egnet til fotografering. De øvrige 
3 kyser er af ukendt oprindelse. 

Billede nr. 
VMÅ nr. K17 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 13513 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

248 

Valsted, Sebber S., Slet H. 
Kyse af brunt fløjl med lyseblåt, glittet uldfoer. Bindebånd 
af mønstret silke. Det er nok ikke de oprindelige. 

249 

Ukendt 
Kyse af brunt fløjl kantet med 5,5 cm brede, blonder af 
florstof. Den er foeret med vinrød, repsvævet silke som 
kåbe ÅHM nr. 6884. Som bindebånd sidder rester af 3 cm 
brede, rosa silkebånd. 

Der findes bevaret en enkelt solhat. Eskel Sørensen skriver: 

,,_ en Soelhat, som de og havde paa ved Markarbeydet som et Skierm for 
Ansigtet for Soelstraalernes hede, den havde form af Kyse undtagen den 
var aaben bag i bunden sammen med et Baand under bag udi. Den var 
giort af Kyse Papiir, hvor paa var Malet med grøn eller Oliven farve og 
paa Malet Blomster o.s.v.<<. 
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Billede nr. 
VMÅ nr. K137 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
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250 

Overgård, Louns S., Gislum H. 
Solhat af kraftigt pap med påmalede blomster. Der er 
bændler, som bindes i nakken. 

Billede nr. 248, 
VMÅ nr. K 17 
K y se/ kapperøllike 

Billede nr. 249, 
ÅHM nr. 13513 
Kyse/ kapperøllike 



Billede nr. 250, VMA nr. K 137 
Solhat 

Fotografier: Jørn Nødskov. 

Kildehenvisninger: 

1. Gudrun Andresen, Særke, Danske bondekvinders særke og oplod fra ca. 
1770 til ca. 1870, Holstebro 1976. 

2. Gudrun Andresen, Lisbeth Green og Gitte Nødskov: Bondestrik - strøm-
per til mænd og kvinder, Horsens 1983. 

3. Mariann Ploug: Gamle lollandske strikkemønstre, Maribo Museum 1981. 
4. Ann Møller Nielsen: Pregle, binde og lænke, Jelling 1983. 
5. Friderich Ludvig Moltke: Kort Efterretning om det fordeelagtige Manufak

tur af Strømper, Vanter og Nat-Trøyer i Hammerum Herred og dets egne, 
Danmarks og Norges Oeconomiske Magasin, Kbh. 1759. 

6. Fru Kirstens Børn, Nationalmuseet 1988. 
7. Richard Rutt: A History of Hand Knitting, London 1987. 
8. Niels Blicher: Topographie over Vium Præstekald 1795, Herning 1978. 
9. Jyske Samlinger, 5.Rk.Bd.6, side 26-35, Kbh. 1943. 

1 O. Ellen Andersen: Danske Bønders Klædedragt, Kbh. 1960. 
11. Ellen Andersen: Moden 1790-1840, Kbh. 1986. 
12. Ellen Andersen: Moden i 1700-årene, Kbh. 1977 samt 11). 
13. Erna Lorenzen og Ulla Thyrring: Folketøj på landet 1830-1880, side 74, 

Kbh. 1977. 
14. C.Molbech: Almuens klædedragt især i Jylland, Morskabslæsning for den 

danske Almue, Kbh. 1696. 

293 



15. Thorstedlund-Albæk Skifteprotokol1764-1811, LAN. 
16. Randrup gods Skifteprotokol 1783, LAN. 
17. Visborggård Skifteprotokol 1772-89, Hadsund Egns Museums Arkiv. 
18. Som 18), 1819-23. 
19. Forhandlingsprotokol for Bjørnsholm og Malle sogne 1841-53, Lokalhisto

risk Samling, Løgstør Bibliotek. 
20. J.]. Lønborg Friis: Vendsyssels Nationaldragter, Hjørring 1968. 
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Smykker, knapper og spænder af 
sølv 

Der er bevaret en hel del dragtsølv, både stemplet og ustemplet. Her 
er fortrinsvis medtaget ting med kendt proveniens eller med mester
stempler fra guldsmede i de nærmeste købstæder. Om sidstnævnte gen
stande kan man sige, at muligheden, for at de har været brugt på landet, 
er tilstede. 

Billede nr. 
VMÅ nr. S95 
Hjemsted: 
Beskrivelse : 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 
19000+ 19001 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Bemærkninger: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 10434 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Bemærkninger : 
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Ukendt 
Dobbeltknap med indgraveret navnemærkning CLS.Intet 
mesterstern p el. 
Kan have været brugt som »hageknap« (se Eske! Sørensens 
beretning under skjorter). 
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Ukendt 
2 kuplede sølvknapper med loddet bund. Der er indgrave
ret blomstermønster. 
Mesterstempel: Børge Mikkelsen, Aalborg 1738-68. 
Den type knapper ses meget ofte i mandstøjet. Det har 
været en populær model i en lang årrække. ÅHM har 
knapper af den type med mesterstempler fra: 
J ens Kieldsen Sommerfeldt, Aalborg 1726-67 
Hans Budtz Sommerfeldt, Aalborg 1761-1800 
Hans Busch, Aalborg, 1766-1803 
Povel Knudsen Lund, Aalborg 1767-94 
Christen Jensen Due, Aalborg 1804-20 
Ole Peter Syndergaard, Aalborg 1835-59 

253 

Valsted, Sebber S., Slet H. 
Har tilhørt fiskerbonden Niels Pallesen.1 

Glatte, kuplede sølvknapper med påloddet øje. Der er 18 
stk. ia!t, hvoraf l mangler stempel. 
Mesterstempel: Hans Busch, Aalborg 1766-1803 
Har ifølge oplysninger siddet i stadskiolen. 
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Billede nr. 
ÅHM nr. 7848 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 8491 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 10433 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 5728 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 5889 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 8169 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 8341 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
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254 

Stae, Vester Hassing S., Kjær H . 
Sølvknapper af Frederik den fjerdes S-skilling. 
De er fra årene 1704-14. Der er i alt 9 knapper. 

255 

Ukendt 
»En sølvknappet stok«. Selve stokken er af malakkarør 
(spanskrør fra Malakka), og sølvhåndtaget er stemplet HB: 
Hans Busch, Aalborg 1766-1803 . 

256 

Valsted, Sebber S., Slet H. 
Har tilhørt fiskerbonden Niels Pallesen. 
Malakkastok med sølvhåndtag, som har graverede guirlan
der og sløjfer samt initialerne NASW. 
Mesterstempel: Hans Busch, Aalborg 1766-1803. 
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Ukendt 
Knæspænder med indgravering PLS. 
Mesterstempel: Børge Mikkelsen, Aalborg 1738-68. 

258 

Ukendt 
Knæspænder. 
Mesterstempel: Christen Jensen Due, Aalborg 1804-20. 
Enken fortsætter til 1839. 
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Har tilhørt Anders Andersen, Ørbæk. 
Knæspænder med navnemærkning AAS ØB. 
Mesterstempel: Hans Busch, Aalborg 1766-1803. 
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Gaaser, Ø. Hassing S., Kjær H. 
Skospænder med låg, der er påsat senere. 
Selve spændet har mestermærke: 
Niels Christopher Holst, Aalborg 1795-1819 
og låget er mærket: 
Jacob Christian Smith, Aalborg 1837-76. 



Billede nr. 
HEM nr. 3441 
Hjemsted : 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
VMÅ nr. S6 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
VMÅ nr. S77 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
VMÅ nr. 
S8+9+10+11+12 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
SS: 

S11: 
S12 : 

Billede nr. 
VMÅ nr. 
S65+66+67+71 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

S65: 

Billede nr. 
VMÅ nr. 
514+85+87+88 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
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Ukendt. Mærket MTDM 1837. 
Skospænder med 5 røde glasflusser på låget. 
Mesterstempel: Christen Madsen, Aalborg ca. 1676-1709. 
Enken omtales 1716. 

262 

Gatten Møllegård, Ulstrup S., Aars H. 
Skospænder der er forgyldt i den glatte, ovale ring. 
Der er indgraveret I. Marie 1803 M ? D ??. 
Mestermærke utydeligt, muligvis IM. 
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Lundbæk Mølle, Bislev S., Hornum H. 
Skospænder med låg, hvor der er indgraveret blomster
mønster og navnemærkning GJD. 
Mesterstempel: Johan Rudolf Møller, Nibe 1782-1841. 

264 

Gatten Møllegård, Ulstrup S., Aars H. 
S kåbespænder, hvoraf de 3 er stemplede: 
Christian Pedersen Høvring, Hobro 1754-67. Får borger
skab i Randers 1767 og overdrager i 1782 bevillingen til 
sønnen Niels Peder Høvring. Han dør samme år, men 
enken og sønnen fortsætter virksomheden. Omtales i 
1794. 
Jacob Christian Møller, Nibe 1780-1841. 
J o han Rudolf Møller, Nibe 1780-1841. 

265 

Vannerupgård, Farsø S., Gislum H. 
Har tilhørt Mette Kirstine J ensdatter. 
3 kåbespænder og en snørenåL Det ene kåbespænde har 
mestermærke : 
Fredrik Ludvig Fibeck, Skive 1842, omtales til 1870. 

266 

Ukendt 
4 kåbespænder uden mestermærker. 
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Billede nr. 
VMÅ nr. 
S86+89+90 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
S86: 
S89: 
S90: 

Billede nr. 
VMÅ nr. S18+22 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 
S18: 

S22: 

Billede nr. 
VMÅ nr. S68+69 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 
S69: 
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Ukendt 
3 forklædespænder med mesterstempler. 
Niels Schouw Svendsen, Hobro 1842-91. 
PH, utydeligt og ikke identificeret. 
muligvis ICB, utydeligt og ikke identificeret. 
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Gatten Møllegård, Ulsted S., Aars H . 

Livbåndspænde med utydeligt mesterstempel, muligvis 
IM. 
Særkespænde uden mesterstempeL 
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Vannerupgård, Farsø S., Gislum H. 
Har tilhørt Mette Kirstine J ens datter. 
2 livbåndsspænder, det ene med mestermærke. 
J o han Rudolf Møller, Nibe 1780-1841. 

Billede nr. 270 
VMÅ nr. S7+17+54 
Hjemsted: Ukendt 
Beskrivelse: 
S7: 

S17: 
S54: 

Billede nr. 
ÅHM nr. l 064 3 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
VMÅ nr. S75 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

298 

Sjalsnål med violet sten og 2 vedhæng. Mesterstempel ikke 
identificeret. 
Sjalsnål med rundt hoved. Intet mestermærke. 
Snørenål, intet mestermærke. 
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Ukendt 
Sjalsnåle med mesterstempel: 
Ole Peter Ørsnes, Aalborg 1838-61. Enken omtales 1870. 

272 

Vannerupgård, Farsø S., Gislum H. 
Har tilhørt Mette Kirstine J ensdatter. 
Hovedvandsæg med røde og grønne glasflusser. Under 
bunden er indgraveret MKJD 1847. I rummet i bunden 
ligger en 4-skilling fra 1856. 



Billede nr. 
ÅHM nr. 10733 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

Billede nr. 
Privat eje 
Hjemsted: 

Beskrivelse: 

Billede nr. 
ÅHM nr. 14020 
Hjemsted: 
Beskrivelse: 

273 

Ulsted S., Kjær H. 
>>Vendelbosmykke«, delvist forgyldt. I det nederste, halv
måneformede vedhæng er indprikket GCD Kyvsgaard 
1828. 
Mesterstempel: Michel Arnesen Waarum, averterer etable
ring i Aalborg 1817, får borgerskab 1834 og dør 1841. 

274 

Rodstrup, Vokslev S., Hornum H. 
Har tilhørt Kirsten Sørensdatter, (1790-1869) samt datte
ren Ane Larsdatter Kvist, født 1826, Harrild, Vokslev S., 
Hornum H. 
,,Yendelbosmykke«, der må være ændret mens datteren 
ejede det. 
De små led er stemplet IM for: 
J o han Møller, Nibe 1782-1841 
og de halvmåneformede er stemplet JBS for: 
Johan Christian Berenbaum, Hobro 1824-59. 
I låsen er indprikket KSDR og oveni det ALDH. Sidst
nævnte er også indprikket i de halvmåneformede vedhæng. 
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Ukendt 
»Vendelbosmykke<< med forgyldt vedhæng. 
Mesterstempel: Johan Rudolf Møller, Nibe 1782-1841. 

'Vendelbosmykker' blev, som navnet antyder, brugt i 
Vendsyssel, men som det fremgår af ovennævnte også i den 
nordlige del af Himmerland, hvor man også brugte knap
per af Vendsyssel-typen. Der er bevaret mange af disse 
smykker, som er gået i arv på spindesiden. Derved er de 
største, som kan bestå af 3 kæder, undertiden blevet delt. 
ÅHM har et ustemplet smykke bestående af 3 kæder fra 
Hornum H., der formodes at have hørt sammen. De har 
yderligere 2 smykker af ukendt proveniens med mester
stempler af henholdsvis: 
Michel Arnesen Waarum, Aalborg (1817) 1834-41 
Christen Jensen Due, Aalborg 1804-20 
Oplysninger om sølvmærker stammer fra Chr. A. Bøje: 
Danske guld- og sølv smedemærker før 1870, Politikens 
Forlag 1982. 
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Billede nr. 251, VMA nr. S 95. Dobbeltknap 

Billede nr. 252, AHM nr. 19000 + 19001 
Kuplede, graverede sølvknapper 

Billede nr. 253, AHM nr. 10434 
Glatte, kuplede sølvknapper. Stempelmærke: HB 

Billede nr. 254, AHM nr. 7848. Sølvknapper lavet af B-skillinger 
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Billede nr. 255, 
AHM nr. 8491 
Spanskrørsstok med sølvhåndtag 

Billede nr. 256, 
AHM nr. 10433 
Spanskrørsstok med sølvhåndtag 
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Billede nr. 257, AHM nr. 5728 
Knæspænder 

Billede nr. 258, AHM nr. 5889 
Knæspænder 

Billede nr. 259, AHM nr. 8169 
Knæspænder 
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Billede nr. 260, AHM nr. 8341 
Skospænder med låg 

Billede nr. 261, HEM nr. 3441 
Skospænder med låg 
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Billede nr. 262, V MA nr. S 6 
Skospænder 

Billede nr. 263, VMA nr. S77 
Skospænder med låg 
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8 

Billede nr. 264, VMA nr. S 8 + 9 + JO + 11 + 12 
Kåbespænder 

Billede nr. 265, VMA nr. S 65 + 66 + 67 + 11 
Kåbespænder og snørenål 

6 5 

6 6 , 

·67 

9 

1 1 

1 2 

·~ 

-... 

:. 

7 1 
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87 

Billede nr. 266, VMA nr. S 14 + 85 + 87 + 88 
Kåbespænder 

89 

86 
Billede nr. 267, VMA nr. S 86 + 89 + 90 
Forklædespænder 
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88 

1 4 

90 



1 8 
Billede nr. 268, V MA nr. S 18 + 22 
Livbåndspænde og særkespænde 

68 

Billede nr. 269, V MA nr. S 68 + 69 
Livbåndspænder 

22 

69 
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54 

Billede nr. 270, VMA nr. S 7 + 17 + 54 
Sjalsnåle og snørenål 

Billede nr. 271, AHM nr. 10643 
Sjalsnåle 
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Billede nr. 272, VMA nr. S 75 
Hovedvandsæg 

75 
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Billede nr. 273, AHM nr. 10733 
» Vendelbosmykke« 
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Billede nr. 274, privat eje 
"Vendelbosmykke« 
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, 
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Billede nr. 275, AHM nr. 14020 
» Vendelbosmykke" 

Fotografier: Jørn Nødskov. 

Kilde henvisninger: 

1. Peter Riismøller: Fiskerskatten fra Sebber, Danske Museer 1954. 
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Efterskrift 

Mange af de kulturhistoriske museer i Danmark har rige samlinger af 
beklædningsgenstande, hvoraf en væsentlig del har været brugt af land
befolkningen. Tøjet er indsamlet omkring århundredskiftet på baggrund 
af at man klart så, at brugen af de mere traditionelle dragtformer på 
landet hastigt var ophørt i løbet af 1800-årene. Hvis noget skulle reddes 
var det på høje tid. Om de fleste af de indsamlede dragtdele har man kun 
oplysninger om det sted, de er indsamlet. Oplysningerne om hvorledes 
de er brugt, af hvem og hvornår er kun alt for sjældent nået frem til 
museerne. En af årsagerne hertil er, at mange museer købte beklæd
ningsdelene hos marskandisere og omrejsende krejlere, så i bedste fald 
har man kun hans ord for hvorfra dragtdelen stammer. 

Det er kendskabet, eller måske rettere kun et overfladisk kendskab til 
sådanne dragtdele, der har været med til at skabe begrebet en folkedragt. 
I begrebet folkedragt ligger der, at påklædningen er næsten ens fra per
son til person, hvilket gør det nemt at få et overblik, tilsyneladende. 
Hver egn skulle have sin dragt og de blev så skabt af velmenende menne
sker, der var præget af de nationalromantiske strømninger, der gjorde sig 
gældende omkring århundredskiftet. Egnsdragterne fandt anvendelse 
hos folkedanserne, så når dansere fra en bestemt egn stillede op, virkede 
det snart som en uniformering. 

Inden for de sidste årtier har museernes tekstilfolk arbejdet på at vise, 
at virkeligheden har været en anden, at man også på landet har fulgt 
moden, og at der har været god plads til individuelle variationer. Egns
præget og traditionerne har dog været der. Dokumentationen for dette 
udsagn ligger i museernes relativt store samlinger af landlig~ beklæd
ningsgenstande. Det har blot knebet med at få bearbejdet og fremlagt 
materialet. På de fleste museer har man haft mere end rigeligt at gøre 
med at få bragt orden og system i samlingerne for at sikre dokumentatio
nen. De anseelige samlinger på museerne i Aalborg og det øvrige Him
merland var ingen undtagelse fra dette billede. Det er rart at kunne skrive 
var, for med denne bog er de væsentligste dele af museernes samlinger 
fremlagt og megen ny viden og erkendelse skabt om, hvorledes folk på 
landet engang gik klædt. 

På initiativ fra landsforeningen Danske Folkedanseres dragtudvalg har 
Gitte og J ørn Nødskov bearbejdet og analyseret samlingerne på Aalborg 
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historiske Museum, såvel som de dragtsamlinger der findes på de øvrige 
museer i Himmerland. Desuden er der inddraget genstande fra området, 
som findes på Købstadmuseet Den gamle By i Aarhus og i begrænset 
omfang fra Nationalmuseet i København. 

Hensigten med bearbejdningen af samlingerne var i første omgang en 
udstilling på museet i Aalborg. Anledningen hertil var, at Danske Folke
dansere ville henlægge sit landsstævne til Aalborg i 1992. Desuden har 
landsforeningen, i en erkendelse af, at folk på landet gik mere varieret 
klædt, sat et projekt igang med at gøre et større antal dragtdele tilgænge
lige i form af syvejledninger og snitmønstre, til praktisk brug ved syning 
af dragtkopier. For at skabe et så alsidigt billede som muligt blev der 
inddraget meget andet kildemateriale, for at supplere den kundskab, som 
tekstilerne selv kunne give. 

Den store viden, der på den måde er indsamlet til udstillingen, måtte 
sikres og gøres tilgængelig for et bredere publikum. Bedst egnet hertil er 
en rigt illustreret bog. 

Ved et samarbejde mellem Historisk Samfund for Himmerland og 
Kjær Herred, Danske Folkedansere og Aalborg Historiske Museum og 
med økonomisk bidrag fra Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, 
Kulturfonden, Sparekassen Nordjylland, Nordjyllands Amt og Aalborg 
Kommune er det lykkedes at få denne bog skabt. Historisk Samfund for 
Himmerland og Kjær Herred vil desuden bringe bogen i foreningens 
årbog som en række artikler, fordelt over nogle år. 

Det er første gang at materialet fra Himmerland gøres tilgængeligt i så 
bred en form, og det har da også været forfatterens intention, at bogen 
skal være et dokument for, hvorledes folk engang gik klædt i Himmer
land. 

En tak til alle, der har været med til at gøre projektet muligt. 
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Jan Kock 
Museumsinspektør 



RETTELSESBLAD 

Gitte Nødskov: »Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjær Herred.<< 

Side 97: 

Side 118: 

Side 125: 

Side 202: 

Side 208: 

Billede nr. 53, ÅHM nr. 7753 
Vest af mønstervævet bomuld 

Hatteslag, ÅHM nr. 13518 og 5905 er vist på billede 
nr. 84 (ikke 76). 

Billede nr. 81, ÅHM nr. 13676, brystdug af rudret 
drejl. 

Kjole af trykt, halvuldent stof. 

Sidste linie af VMÅ nr. t 15/1972: Samme kvalitet 
findes i kjolen på billede nr. 135 (ÅHM nr. 7958). 
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Litteratur om Himmerland og 
Kjær Herred 1993-1994 

Ved bibliotekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske Landsbibiotek 

Fortegnelsen omfatter litteramr, som er udkommet i 1993-1994, 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. Armskommunale pub
likationer og publikationer fra Aalborg Kommune medtages kun, når de skøn
nes at have ekstern interesse. 

Det Nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelser om manglende 
titler. 

Himmerland og Kjær i almindelighed 
Andersen, Marianne. Nordjylland for børn. Eget forlag, 1994. 66 sider, ill. 
Andersen, Søren H: Mennesket og naturen. (Journalen, 1993:4, s. 15-19). (Om 

Limfjordsprojektet). 
Benzon, Anne Mette Rosenerone von: Renere teknologi i træ- og møbelbranchen 

i Nordjylland. Konsulentordning. Miljøstyrelsen (Gyldendal), 1993. 113 
sider. 

Beretning fra Det Nordjyske Rammeprogram for Renere Teknologi. Miljøstyrelsen 
(Gyldendal), 1993. 23 sider. (Orientering fra Miljøstyrelsen, 1993:7). 

Buhi Nielsen, Ole. Regionalmøde Nordjyllands Amt Aalborg, torsdag den 28. 
oktober 1993. De statslige specialkonsulenter for personer med handicap, 
årsmøde 1993. Socialministeriet (SIKON), 1994. 43 sider. 

Busck, Steen: Byer og handel i Limfjordsområdet i 1600- og 1700-årene. (Bygd, 
1993:3, s. 18-31). 

Christensen, Per. Spredningen af renere teknologier i den nordjyske fiskeindu
stri. Aalborg Universitetscenter. Institut for Samfundsudvikling og Planlæg
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Meddelelser fra styrelse og redaktion 

Som tidligere udsendtes også i år særskilt meddelelse om de planlagte arrange
menter til alle medlemmer. Torsdag den 26. maj d.å. gik aftenturen til Lim
fjordsmuseet i Løgstør, hvor museumsinspektør Eske Wohlfahrt viste rundt og 
fortalte om institutionen i det gamle kanalfogedhus. På sommerturen den 4. 
juni var Jan Kock leder. Turen- vi kaldte den "Skov, gods og glas"- startede 
ved kirken i Rold. Undervejs blev der berettet om gamle og nye vejlinier, om 
skov og skovdrift, om lands- og stationsbyer, om egnens ressourcer og deres ud
nyttelse og om voldsteder og herregårde. Undervejs gjordes der flere holdt. Et 
besøg i Cirkusmuseet i Rold blev der også plads til. Efter kaffepausen på Rold 
Gamle Kro gik turen videre til kirken i Ravnkilde og herregården Nørlund. Ved 
tomten af det gamle glasværk Conradsminde sluttede turen. Sensommerturen 
fandt sted lørdag den 3. september 1994. Vi mødtes på Museumsgården i Bol
drup, hvor museumsinspektør Birthe Friis tog imod og fortalte om det lille fine 
museum, der blev indgående beset. Efter besøget her gik turen til Restaurant 
Bramslev Bakker, hvor der var kaffepause, og hvor der afholdtes generalforsam
ling. Efter pausen fortsattes til Sydhimmerlands Museum i Hobro, der er ind
rettet i et af de ældste huse i byen. Også her tog Birthe Friis imod og præsente
rede det velindrettede museum, hvis samlinger gav anledning til mange spørgs
mål fra turens deltagere. Efter besøget her gik turen hjemad. 

På generalforsamlingen, der afholdtes på Restaurant Bramslev Bakker med 
fhv. skoledirektør H. Sæderup som dirigent, indledte formanden Gunnar H. 
Rebstrup beretningen med mindeord over fhv. rektor Kaj Løber, mangeårigt 
medlem af sryrelsen og tidligere formand. Kaj Løber, der blev 87 år, døde den 
13. maj 1994. 

Under omtalen af selskabets virksomhed i det forløbne år fremhævede fmd. 
den pæne tilslutning til ekskursionerne. Om foreningens årbøger udtalte for
manden, at det med tilfredshed kan konstateres, at årbøgerne bliver læst og ef
terspurgt. Det røber de mange henvendelser både fra vore medlemmer i lokal
området og fra arkiver, biblioteker og læreanstalter fjern og nær. Også de meget 
besøgte "Torsdagsforelæsninger" fik omtale og varme anbefalinger. Som det vi
des, er disse foredrag- en hel snes i løbet af vinteren- et produkt af samarbej
det mellem de fire kulturelle foreninger. Foranlediget af en henvendelse fra Kul
turhistorisk Forening for Nordjylland om en udvidelse af samarbejdet til også 
at omfatte turarrangementer, således at det to selskaber gensidigt tilbyder hin
andens medlemmer deltagelse i udflugterne, arbejder sryrelsen på at fremme et 
sådant udvidet samarbejde. 

I lighed med tidligere år har foreningen også i år modtaget økonomisk støtte 
fra en række bidragydere: pengeinstitutter, fonde og kommuner, således fra Sul
sted-Ajstrup Sognes Låne- og Sparekasses Mindelegat, Ranum Sparekasse, 
Nørresundby Bank og fra flg. kommuner: Arden, Hals, Løgstør, Aalborg og 
Aars. For den interesse, disse bidragydere herved viser vort historiske selskab 
skylder vi dem en hjertelig tak. Den hjælp, de yder os, gør det muligt med de 
begrænsede midler, vi råder over, at ra tingene til at hænge nogenledes sammen. 

201 



Formanden omtalte og uddelte til forsamlingen en lille folder, der fortæller 
om Historisk Samfund. Folderen er udsendt til biblioteker og arkiver i områ
det. Beretningen sluttede med formandens tak til medlemmerne for trofasthed 
og interesse og til kollegerne i styrelsen for godt og tillidsfuldt samarbejde i året, 
der er gået. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

I kassererens fravær aflagde Bent Olsen det reviderede regnskab, der god
kendtes enstemmigt. 

Til styrelsen genvalgtes flg.: Eva Auken, Valborg Larsen og Ove Paulsen. 
Nyvalgt blev arkivar Jens Topholm, Aalborg. Revisorerne Arne Pedersen og S. 
Bugge Vegger genvalgtes. 

Under pkt. eventuelt omtalte formanden de sene kontingentindbetalinger, 
og generalforsamlingen fandt, at det ville være i orden at udsende girokortet 
forud og siden udsende årbogen, når indbetalingen forelå. 

Et lille udvalg af selskabets mange årbøger og særtryk blev forevist og omtalt 
og interesserede opfordredes til at henvende sig til kassereren, der på yderst fa
vorable vilkår sælger af beholdningen af ældre bøger. 

Sidste punkt var den populære og traditionsrige bortlodning af bøger, som 
boghandler Bent Christensen, Viggo Madsens Boghandel i Aalborg, venligst år 
efter år forærer til vort selskabs generalforsamling. 

Mødet sluttede med formandens tak til dirigenten H. Sæderup for god og 
dygtig ledelse af generalforsamlingen. 

Styrelsen har mandag den 12. september 1994 konstitueret sig med Gunnar H. 
Rebstrup som formand, Eva Auken som næstformand og sekretær og Anne
Marie Møller Knudsen som kasserer. 

Udgivelsen af årbogen 1994 er varetaget af redaktionsudvalget, der består af 
Eva Auken, Birthe Friis, Ketty Johansson, Karl Nielsen, Ove Paulsen og Gun
nar Rebstrup. 

Gunnar H. Rebstrup 

Medlemmernes opmærksomhed henledes på, at medlemskabet medfører gratis 
adgang til Aalborg Historiske Museum og til Lindholm Høje Museet for med
lem og husstand (gælder for forældrepar og børn). 

Historisk Samfund har stadig en beholdning af ældre årbøger, som kan er
hverves til særdeles rimelige priser ved henvendelse til kassereren. Såfremt man 
måtte være interesseret i at afhænde gamle årgange, hører kassereren gerne her
om. 

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

Historisk Samfunds ledelse: 
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Viceskoleinspektør Gunnar H. Rebstrup, Aalborg, formand 
Adjunkt Eva Auken, Suldrup, næstformand og sekretær 
Fuldmægtig Anne-Marie Møller Knudsen, Aalborg, kasserer 
Museumsinspektør Birthe Friis, Hobro 
Museumsleder Ketty Johansson, Nørresundby 
Fra Valborg Larsen, Sulsted 
Seminarielektor Karl Nielsen, .Ranum 



Statsautoriseret revisor Bent Olsen, Aalborg 
Sognepræst Ove Paulsen, Storvorde 
Arkivar Jens Topholm, Aalborg 
Museumsdirektør Toben Witt, Aalborg 

Redaktionsudvalget: 
EvaAuken 
Birthe Friis 
Ketty Johansson 
Ove Paulsen 
Jens Topholm 
Gunnar H. Rebstrup 

Turudvalget: 
EvaAuken 
Bent Olsen 
Ove Paulsen 
Gunnar H. Rebstrup 

Ad hoc-udvalg: økonomi og medlemstilgang: 
Anne-Marie Møller Knudsen 
Bent Olsen 
Gunnar H. Rebstrup 

Hist. Sam f repræsentant i bestyrelsen for De Historiske Arkiver i Aalborg: 
Ketty Johansson 

Hist. Sam f repræsentant i bestyrelsen for Aalborg Historiske Museum: 
Gunnar H. Rebstrup 

Formand: 
Gunnar H. Rebstrup, Birke Alle 8, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 18 14 76 

Næstformand og sekretær: 
Eva Auken, Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup, tlf. 98 65 32 30 

Kasserer: 
Anne-Marie Møller Knudsen, Linde Alle lA, 9000 Aalborg, tlf. 98 12 85 63 

Historisk Samfunds adresse: 
Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 
Linde Alle l a, 9000 Aalborg 
Postgirokonto: 3045730 
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Sammendrag af regnskab for perioden l. januar-31. december 1993 

Indtægter: 

Kommuner 
Hal ..... .. .................. . ......... . 
Aar ........................... .. ..... .. 
Aalborg . .. ................... .. . ....... . 

Fonde 
Det o belske Fam. . .... .. ... ... . .. .... . 
Nykrcdir ...................... .. ..... . 

Pengeinstitutter 
Nørresundby Bank ............. .... . 
Sparekassen Midtfjord, Rarrum ..... . 
Sulsted Ajstrup Sognes Spare-
og Laanekasse .................. .... .. 

500,00 
500,00 

7.500,00 

5.000,00 
2.000,00 

500,00 
350,00 

1.500,00 

8.500 

7.000 

2.350 

Tilskud i alt ....................... .................................... . 
Kontingenter 1993 ............... ....................... .... ..... . . . . 

alg af gamle årbøger .............. ... .. ... ... . . ... . ... ..... ... ....... . . 
'alg af"Landlige teksti ler" .. . ..... ................ . ... ............. ... . 

Billersalg ved udAugrer ........................ . .. . ................... . 
Tilskrevne renter på giro ... ........... ............... . ... .. .. . . .. ... . 
Indestående p~ giro primo 1993 .................................. .. 
Kassekredit ultimo .1.993 ... ............ ......... .................. .. . 

Balance 
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17.850,00 
77.843,00 

609,00 
2.660,00 

5.01,40 
57,46 

8.782,43 
39.033,88 

151.847,17 



Udgifter: 

T rykning af årbog .... .. ..... .... ... ... . .... . . . ... . . . .. .. .. . . . . . . . .... . . 
Portoudgifter. . ........ .. .. . . . . . ....... .... .. . .. .... ... . .... . . . . . .. . .... . 

Andel i torsdagsforedrag ........ ...... . . .. . .......... . 9.000,00 

53.882,50 
16.564,55 

Andel i portoudgifter ..... . ..... ....... ... . .......... . 5.890,25 14.890,25 

Revision, fotoarbejde, fotokopier, blanketgebyrer, m.m. . ... . ... . 
Kontingent til Sammenslutningen af 
Lokalhistoriske foreninger .. . ..... . .. .. .. . ............ . . . .. ...• .. . . . . . . 
Bus i forbindelse med udflugter . . . .... .. . ................. ...... . . . .. . 
Indestående på giro ultimo 1993 .... .. . ... . . ... ... . ... ............. . 
Kassekredit primo 1993 .. . ............... . . . . .. . .. .......... ....... . 
Kassekredit- renter og gebyr ..... . . . ......... .. .. .... ..... .. .. .... . 

Balance 

Status, ultimo december 1993 

Aktiver: Passiver: 
Lager af ældre Kassekredit . . ... . ...... ... 
årbøger ..... ....... .. ... . 30.000,00 
Kassebeholdning 
ultimo 1993 .. .. .. . ..... 19.772,64 
Kontingentrestance ...... 2.090,00 
Kontantbeholdning .. .... 32,00 Egenkapital .... . .. ........ 

Balance 51.894,64 Balance 

2.456,75 

3.000,00 
5. 171,88 

19.772,64 
33.517,32 

2.591,28 

151.847, 17 

39 .033,88 

12.860,76 

51.894,64 

Om- og ovenstående regnskab for tiden l. januar 1993-31. december 1993 er 
gennemgået og de til regnskabet hørende bilag sammenholdt med kassebog. 
Indestående på girokonto og gæld på kassekredit afstemt. Intet er at bemærke. 

Aalborg, den 9. marts 1994 
Arne Pedersen 
revtsar 

Farsø, den 11. marts 1994 
Bugge Ve~ger 

revtsor 

205 









Historisk Samfund fo r Himmerland og 
Kjæ r Herred er stiftet 19 12. Samfundets 
væsentligste opgave er at udgive årbogen 
>>Fra Himmerland og Kjær H erred«, der 
er udkommet siden 19 12. Ligesom lan
dets øvrige lokalhistoriske samfunds 
årbøger bringer den artikler, der belyser 
egnens historie, meddeler oplysninger 
om egnens hisroriske steder og indehol
der f}rldige oversigter over litteratur om 
Himmerland og Kjær Herred. 
En anden betydningsfuld opgave består i 
at arrangere historiske ekskursioner og 
lade afholde historiske og kulturelle fore
drag. 
Endvidere har vort selskab med mellem
rum udgivet selvstændige skrifter. I 1968 
således »Aalborg Bindingsværk<< af 
docent Hans H enrik Engqvist. I 1970 
>>Aalborg malere i 500 år« af konservator 
Sylves t Gram zau. I 1978 udsendtes »Vor 
Frue Kirke i Aalborg<< af overlærer Svend 
B. O lesen. 
Det Kongelige Landhusholdningssel
skabs Beskrivelse af Aalborg Amt, udgi
vet i 1832 ved C. Chris rensen genop
tryktes i 1979. 
l anledning af Historisk Samfunds 75 års 
jubilæum i 1987 udsendtes i fotografisk 
genoptryk »Farstrup og Axelsons Dag
bøger fra det 16,. 17. og 18. Aarhund
rede<< , udgivet i Aalborg ved Ignatius 
Becheri 181 3. 
I samarbejde med Aalborg H istoriske 
Museum og med Landsfo reningen Dan
ske Folkedansere har vort selskab i 1992 
udgivet »Landlige tekst iler fra Himmer
land og Kjær H erred<< af tekstilforskeren 
Gitte Nødskov. 
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