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C. L. Bach
Politimester i Aalborg
under Besættelsen
Chrisren rngby Bach var politimester i Aalborg 1932-1948. I 1949
holdt C. L Bach 2 ~~eg~- fo redrag« i en Rotaryklub i Aalborg. En afskrift
af disse blev i 1992 tilsende ydrhy Årbog (C. L. Bach stammer fra Vestervig) af civilingeniør Chr. Østergaard, Erie i Pen n ylvania, U .. A. Det
første foredrag om tiden frem til l 932 blev trykt i ydrhy Årbog l 992.
Det andet foredrag om riden 1940- 1948 offentliggøres hermed for første
gang med skyldig tak til redaktionen af Sydrhy Arbog.

C L. Bach ved sin
tiltrædelse som
politimester i Aalborg. FotografF
Karner, 1932.
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Dommer Harald Holren, Grenli, var fuldmægtig hos statsadvokaten j
Aalborg under bcsænclsen og blev i en kort og hckci k peri de pol.itikommandør j Aalborg; nemlig fra 4. maj til . L. Bachs hjemkom t fra
verige 13. maj L945. 1:-l::trald Holren har læ$t manuskriptet g kriver i
den anledning bl.a.:
>>Politimester C. L. Bachs foredrag ... er et dokument af værdi for eftertiden. Værdien beror på flere forhold: Bach blev jo involveret i særdeles
mange g forskell ig forhold , der belyser den rid. Bach har en god hukommelse og er en god skribent med sans for, hvad der er væsentligt, dog
uden ar savne blik for anekdotiske småepisoder undervej ... hele skildringen bærer præg af Bachs mod. parret med nøgtern bed, af han. velvilj e
over for andre (som udgangspunkt) og hans ubetingede hæderlighed .
Det er også meget værd, at foredraget er holdt så korr efter, at begivenhederne fandt sted«.
Bachs foredrag er redigeret af arkivar Jens Topholm i samarbejde med
tidligere landbetjent Erik Lottrup og journalist Ole Bergh. Fotos stammer fra Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune, hvor der også er en
kopi af den uredigerede afskrift af C. L. Bachs foredrag (A 3431).

Med besættelsen skete der en stor forandring i min tilværelse, som nu
blev byrdefuld. Embedet fik for det første tyngende byrder med at træffe luftværnsforanstaltninger i Aalborg, Nørre Tranders, Hasseris, Nørresundby og Sundby-Hvorup. De 5 kommuner udgjorde tilsammen et
område, for hvilket jeg var luftværnschef. Desværre medførte dette arbejde, at mit forhold til borgmester Marinus Jørgensen, som jeg i politiets kommunale tid havde haft et overordentligt godt samarbejde med,
nu blev et andet end før. Dette var forsåvidt lidet rimeligt, som det i virkeligheden drejede sig om en saglig og principiel uenighed- i hvert fald
til at begynde med. Borgmesteren havde i sit syn på luftværnet den opfattelse, at foranstaltninger til beskyttelse af borgerne mod angreb fra
luften måtte betragtes som militærforanstaltninger og derfor bekostes af
staten alene. På forhånd var dette i og for sig ikke så dårligt et standpunkt; den mening kunne man godt have. Men opfattelsen var håbløs,
fordi den var i strid med den linie, som var lagt i luftværnsloven af
1938, hvorefter kommunerne skulle tage deres del af de økonomiske
byrder ved foranstaltningerne. Men borgmesteren, som ikke for ingenting var Vendelbo, holdt hårdnakket fast ved sit standpunkt og skærpede det ved for eksempel at tilkendegive de kommunale tjenestegrenschefer i luftværnet, at derfra hvor man fik sin gage (altså fra kommunen), derfra skulle man have sine ordrer. De måtte med andre ord ikke
modtage direktiver fra mig. Dette standpunkt voldte mig som luftværnschef mange vanskeligheder, og det hjalp ikke engang, at Alfaderen
- altså Stauning - kom til borgmesteren for at sige ham et alvorsord.
8

C L Bach og souschef Victor Nielsen i luftværnets kommandlJcentmL 1mder Aalborg Discontobank på Gammeltorv i den hektiske sommer 1940. Fotograf H. Dalby, 916 1940.

Men nu blev borgmesteren forandrer. msider blev han led og ked af
selv at beskæftige sig med sagen g nægtede at fortsærte som formand
for eller medlem af områdets fæll l ommunale udvalg, hvilket hverv
derefter overgik til den i forhandling lettere Marius Andersen [Aalborgs
borgmester 1945-1954].
Men også på anden måde var der personelle vanskeligheder, nemlig i
mit f rhold ti l anitetsd1cfen amrslæge Bendix-Poulsen. Allerede i slutningen af maj 1940 forek m d c mig helt håblø t at samarbejde med
ham, og da han heller ikke kunne samarbejde med lufcværners andr
læger, d r gang på gang kom til mig med klag r, gav jeg ham n dag,
ha11 var på mi c konco·r af: ked om sanitet chef. Denne min bes eemmelse chokerede ham, og han for øgce at f:l den ænclr c, men uden held. iden da nærede han sikkert et oprigrigr og vismok uuds.lukk l ig~ had til
m1g.
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Luftværnets beredskab, så primitivt og lidet udbygget som det var,
kom i funktion allerede i april 1940, idet der i tidsrummet fra 20. april
til 3. maj hver nat- på 3 nær- var overflyvninger af engelske maskiner
med nedkastning af bomber. Fra 22. april blev der af Statens Civile
Luftværn dekreteret luftværnstilstand for Aalborg (den første og eneste
by i landet, hvor en sådan tilstand blev dekreteret). Ved disse nedkastninger blev der dræbt eller såret ialt 21 danske. For tyskernes vedkommende var tabene rimeligvis betydelige, men tallene var mørklagte.
Nedkastning af bomber fandt ligeledes sted adskillige gange i løbet af
sommeren. Det alvorligste angreb skete først på aftenen 8. juli, hvor
havneområdet blev bombarderet med alvorlige brandskader og andre
skader, navnlig i Slotsgade. Det alvorligste angreb for de engelske maskiner skete ved middagstid 13. august, hvor tyskerne havde det fuldkommen fantastiske held at nedskyde 11 af de 12 maskiner, som kom
over Aalborg. Det samlede antal angreb i 1940 var 26. Luftværnstilstanden, som havde været såre byrdefuld for befolkningen, ophørte i august
1940.
Angående befolkningens forhold under overflyvninger med angreb
var det mærkeligt at se folks letsindighed. Ved det første angreb 20.
april, som specielt var rettet mod Nørresundby-området, sås mængder
af mennesker stå tæt langs Aalborg havn for ligesom at være i l. parket.
De troede virkelig, at det, der foregik, var et fyrværkeri, som tyskerne
foranstaltede i anledning af Hitlers fødselsdag. Vi måtte lade politiets
højttalervogn køre langs havnen for at fortælle folk, at det der foregik
var dødsens alvor og pålægge dem at søge sikkerhed. Også under senere
angreb var det mærkeligt at se, hvor mange mennesker der var letsindige med hensyn til ikke at søge sikkerhed, såsnart sirenerne lød - al den
stund forholdet dog var det, at det undertiden ligefrem plaskede mod
gaden med sprængdele fra antiluftskytset.
Hvad de egentlige politimæssige opgaver angik, er det klart, at disse
lige fra besættelsens begyndelse steg til hidtil ukendte højder. Senere
under besættelsen fik andre byer det på samme måde som Aalborg.
Men fra begyndelsen af fik ingen by i landet besættelsens tyngde at
mærke i samme grad som Aalborg- dels som følge af den vældige udbygning af de 3 flyvepladser ved Aalborg, dels på grund af at Aalborg
var stationen på vej til Norge. Jeg kan herved oplyse, hvad der næppe
er almindeligt bekendt, at der var perioder allerede i forsommeren
1940, hvor der var over 30.000 tyske soldater i Aalborg og byens allernærmeste område. Hertil kom, at anlægget af flyvepladserne medførte
en vældig invasion fra hele landet af danske arbejdere. Hele sommeren
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kom de i et antal af 15-20.000 (og det var sandelig ikke Vorherres
gode børn allesammen).
D et er klart, at de politimæssige opgaver kun blot nogenlunde kunne
løses ved forøgelse af politistyrken, og disse forøgelser fandt da også sted
i hastigt tempo i løbet af det første besættelsesår. I 1932 ved min overtagelse af embedet androg styrken cirka 60 og ved besættelsens begyndelse cirka 80. Den steg nu til cirka 250 mand.
En lykke for embedet var det, at alle disse politifolk var nationalt l.
klasses folk - med undtagelse af en, som jeg fik en kærkommen anledning til at suspendere fra tjenesten i august 1943 og senere at afskedige;
4 dage senere blev han ansat på den tyske kommandantur.
Besættelsestiden havde jo 2 perioder, den første periode fra 1940-43,

il<kcrhedspolit.iet varetog dm sterdt:Les Vtmskelige opgtrve med lovovertrædelser i forhold til bes,eue/.sesmagtcn. Aalborg Sikkerhedspoliti er hel'fotograftret ved Atdborghus. l Jo~·ste række ses fra venstre: Krimina/assistem C jyllirtg (ledet), krimimiloverbetjent Ar~dreas Nielsen, poLitimester C L. Bach, politifuldmægtig Erik Heuser og
sekretær Henny Pet-ersen. Fotogmfukmdt, 1943.
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hvor man havde en dansk regering, den anden periode efter 29. august,
hvor landet faktisk befandt sig i krig med besættelsesmagten.
Den første periode var, set fra et politimæssigt synspunkt, langt den
sværeste. Fra ansvarlig side søgte man gennem en kompromis-politik
over for besættelsesmagten at afværge etableringen af de såkaldte norske
tilstande. Det er jo muligt, at denne politik ud fra en politisk betragtning var rigtig og forsvarlig; men dens nødvendige konsekvens var udformningen af eo lang række retsregler som betød en fornægtelse af
danske principper. For rets ysrem r betød perloden en ydmygelse.
Hvilken ydmygelse var det for eksempel ikke når der i 1941 af regeringen blev udstedt eo bekendtgørelse om srraf for den, om i ord eller
handling demonstrerede over for tropper, der opholdt sig i landet efter
overenskomst med den danske regering.
Det blev politiets ubehagelige pligt at påtale overtrædelsen af de givne retsregler - heldigvis dog kun efter begæring fra tysk side. Men selv
med denne tilføjelse lader det sig ikke nægte, at dansk politi var ude for
en tillidskrise.
Hvorledes forholdt befolkningen sig nu over for de tyske tropper? Ja,
vi har jo alle oplevet 9. april, og dagen var et næsten lammende chock.
De, der kom sig hurtigst efter chocket, var en mængde unge piger, som
allerede efter l uges forløb sås promenerende med tyske soldater. Vi foretog os da det, at vi en dag lod politiets største vogn gennemkøre Vesterbro og op amle alle de i selskab med tyske soldater værende pigebørn,
som så ud til at være under 18 år. Derefter kørte vi dem til politigården,
hvor de forblev, indtil de blev afhentede af deres far eller mor, som forhåbentlig har givet dem den omgang, de trængte til. Man sagde, at soldaterne så forbavsede ud, som om de tænkte: Nå, er det sådan her! Men
de reagerede ikke. Det gjorde derimod dagen efter kommandanturen,
hvorfra jeg modtog en forbitret skrivelse, så den trafik måtte vi lade
fare.
Det varede imidlertid ikke længe, inden det blev min tur til at henvende mig til kommandanturen med beklagelse, nemlig over soldaternes
syngen under march gennem gaderne, navnlig af sangen: >>Wir fahren
gegen Engeland«. Denne syngen irriterede naturligt nok borgerne overordentligt, og jeg forstod udmærk t den Ve rerbro- borger, som ifølge beretning fra en politibetjenren morgen ved 4-riden, da en afdeling so.ldarer marcherede ad Ve terbro syngend :«Wir fahrcn gegen Engeland«,
l g vinduer op og ra nd råbte: >>Så se da for helved ar komme derover
i en fart; det skulle I prøve«! Jeg fik naturligvis ikke noget ud af min beklagelse. Det hørte til en tysk soldats tjeneste at synge under march, sag-
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de kommandanten, som dog lovede, at det skulle blive forbudt at synge i
tiden fra l Oaften til 6 morgen; men løftet blev ikke holdt.
De tyske soldater opførte sig i det første årstid gennemgående godt;
men det var åbenbart, at de ikke befandt sig vel her i den kolde luft,
som danskerne omgav dem med. Ikke mindst var det ubehageligt for
dem at blive præsenteret for den danske lune. Jeg ville egentlig gerne
have kunnet se deres ansigtsudtryk, når der for eksempel i biografteatrene under forevisning af tvangsindlagte ugerevyer, hvor der ofte forekom
billeder af Hitler, blev råbt: »Hvem er han?«- eller når der opstod munterhed ved meldinger om planmæssige tyske tilbagetrækninger.
Der var talrige episoder, og hver eneste dag kom der anmeldelser fra
kommandanturen med begæring om straf over de pågældende. Den tyske harme voksede proportionalt med den krænkede tyskers rang, og
første gang, da Standarten-Alteste General Heidenreich var blevet forulempet i Bispensgade, steg harmen til de store højder. - Selv dette var
dog for intet at regne mod den harme, som blev mobiliseret, da en ung
gymnasie-elev en dag under pa sage forbi kommandantmen i Prinsen gad fra den modsatte ide af gaden med et udtalt pøj spytrede i rerning
af hag kors-flaget ~ ran l ommandanturen. En skildvagt f6r frem og
greb den unge mand, som blev førr for kommandanten, og der blev
rej t en vældig akrion i anledning af dette. Det lykkedes o dog- med
biseand af den tyske konsul Brandener - ar sagen ned på jorden og
den blev afgjort med en undskyldning over for kommandanten i overværelse af rektor.
Mit forhold til kommandanturen blev dårligt, og jeg tror, at det for
en del skyldtes, at der bag de vekslende kommandanter gennem 4 år
som næstkommanderende stod en mand, som- skønt han havde slægt
i Danmark - var en fanatisk danskerhader. Det var den dansktalende
Hauptmann Thyssen, der i det civile liv var overlærer i Hamborg. Han
var kommandanturens onde ånd. Derimod var der på kommandanturen en venligsindet mand, Sonderfuhrer Schlingensieben, som af og til
kom ned og orienterede os om de interne forhold på kommandanturen.
Hans mor var iøvrigt danskfødt, og han blev efter krigen gift med en
aalborgenser, datter af direktør la Cour.
Heldigvis havde vi i konsul Brandtner en forstående mand. Han kom
hertil 3 dage efter 9. april 1940 efter at have været stationeret i Frederikshavn siden november 1939, hvorom man jo nok kan gøre sig visse
tanker. Han gjorde embedet og derigennem befolkningen store tjenester ved at bidrage til at bagatellisere mange af de talløse episoder, som
kommandanterne i deres tåbelighed blæste op til urimelige højder. Det-

ra
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te var Brandtoer i stand til på grund af den stærke position, han indtog
hos sin øverste chef, den indflydelsesrige politipræsident Kannstein,
som også adskillige gange var her i Aalborg. traks efter 29. august l 943
ønskede Kannstein at forlade Danmark og kom efter ansøgning cilltalien. Af beretninger fra tiden efter krigen fremgår der, at Kannst in var
virksom i den tyske mod taodsbevægelse. - Også om Brandrner kan det
siges, at 29. august 1943 blev afgørende for hans indflydelse; fra da af
fik militæret og Gestapo overmagten, og han var i virkeligheden nu kun
en attrap. Om Brandroer var nazist, ved jeg ikke; thi vi talte aldrig politik sammen, talte aldrig om n.azismen eller om krigen. Hitlers navn blev
aldrig nævnt. Jo, en gang: Da Brandtner fik et stort nyt kontor i Grønnegården, så jeg første gang, jeg var der, et stort billede af Hitler.
Brandener bemærkede, at jeg så på billeder, og udtalte da med patos:
>> ådan en mand har ikke levet j Tyskland i flere hundrede år«. Jeg varede: »Nej det tror jeg heller ikke((! Det kw111e Brandtner forstå på in
måde, og jeg på min.
Forholdet mellem byens befolkning og de tyske tropper forværredes
måned for måned, langsomt men sikkert. En rig kilde til forøgelsen af irritationen var udplyndringen af de danske varelagre, om hurtigt tog en
formeligende fart. Vi hu ker alle syn t af tyske oldater som om morgenen drog til banegården for at komme med orlovsrog, belæssede om
pakæsler med varer. Heller iJd<e i denne iruation fornægtede den danske
lune ·ig: En morgen hang der på kommandanturens dør en død rotte
med en vedhæftet seddel, hvorpå der stod: »Bitte, Kamerad, hier hast du
ein Stuck Fleisch«! - Kommandantur n sendte mig i den anledning en
vred krivel e. Man medsendte dog ikke rotten som bilag, hvad der i og
for sig ville have stemt godr med den bel"ømte tyske grw1dighed.
Sabotage-sager forekom først i 1942. Den første sag var mod Chw·chjll-klubben, der be tod af l l unge mennesker, hvoraf de fleste var elever i Katedralskolen. Sagen cndre med fæng els traffe for de unge at udstå i Nyborg, hvor jeg besøgte dem, og med en tvangsorlov for rektor
Kjeld Ga l ter. Under aA1.øringen af Galsr r ved undervisni ngsministeriets ud ending, D r. Højbjerg Christensen, viste kommandamen , ig mere
tåbelig end nogensinde. Jeg si al nævne l af de 6 anklagepunkter. Det
lød således: Det mod Ty kland hetzende smud blad »Frir Danmark« indeholder en artikel underskrevet Saxo. Denne artikel må antages at være
forfattet af rektor, thi Katedralskolen ligger i Saxogade. Galster svarede
værdigt, at han ikke ønskede at svare herpå, idet han følte sig helt flov
ved at have modstandere af så ringe åndelig kvalitet.
I slutningen af september viste der sig, at de fleste af de unge menne-
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sker gennem længere tid havde været ude om natten, dels for at besøge
deres familie, dels for - om lejlighed skulle byde sig - at begå ny sabotage. Desad-de 8 af d m - i den tørste celle i den lille arrest i Kong
Hans ade (den score ane t er først bygger senere) og havde på mystisk
måde flet fat på en nedstryge(, m d hvilken d på en vid{.elig nydelig
måde havde overfilet 2 tremmer, sådan at de kunne klemm ig ud og
hen på morgenstunden igen ind. Den 14. november anmodede den tyske dommer, Dr.Johan en, mig telefonisk om en samtale på kommandanturen. Han sagde intet om, hvad der ru·ejede sig om, og jeg begav
mig derop. Da jeg var kommer ind hos D r. Johansen gik han hen og aflåsede døren og sagde dere&er ti l mig, at jeg nu befandt mig i tysk krigsret som sigret for et utroligt forhold, nemljg at jeg hele tiden havde
været vidende om, at de unge ChUl·chill-klub-medlemmer gik ud fra arresten om natten, og tiltrods for denn viden havde forholdt mig pasivr. Jeg protestered natu.rligvi og udtalte- hvad formalireren angikat man, hvis man troede på sigtelsen, burde gå til det danske justit ministerium med be væri11g over mig. Denne betragtning afvisre han
imidlertid kort og brutalt ved ar udtale, ar krigsretren anså sig for kom-

FriA•orpmrolighederne startede ved Bispensgade, men b1'edu sig senere i den centrale
byde/. I forgnmdcn winger Anton PeterseTI, poptdært kaldet Bryderen, stnven på
Nytorv. Midt i bitledet ses Aalborg Stiftstidmd.es Løbende reportc1; Kizud E Lct~ison.
Fotograf1-J. DaLby (fi·a Amtstidendes rrdaktim1Sbygning!), 411 O1942.
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petent. Efter afslutningen af afhøringen, som blev gennemført med
ægte tysk grundighed og varede over l time, udtalte han, at det først
havde været svært for krigsretten at tro på sigtelsens rigtighed, men at
man havde vidnesbyrd fra - som han sagde - højtstående dansk side.
Dette vidnesbyrd viste sig senere at være kommet fra en dansk dommer,
nemlig nazisten Harald Prytz, Terndrup. Jeg indberettede straks det forefaldne til justitsministeriet og forlangte gennem ministeriet undskyldning fra tysk side, hvad jeg dog aldrig fik helt tilfredsstillende.
I begyndelsen af oktober 1942 blev Aalborg gennem 2 dage sæde for
alvorlige uroligheder, iværksat af tyske soldater fra forskellige våbenarter, men i virkeligheden provokerede af danske landsforrædere. Urolighederne skyldtes Frikorps Danmark folks orlov i Aalborg. Soldaterne
gik fuldstændig amok og overfaldt fredelige borgere, og der udspilledes
alvorlige scener rundt om i byen, mest på Nytorv, Østerågade og Bispensgade. De tyske officerer havde fuldkommen tabt herredømmet
over deres mandskab. Men jeg var virkelig stolt over at se, i hvilken grad
Aalborgs Politi var i stand til at beskytte borgerne, naturligvis i mange,
mange tilfælde ikke uden brådne pander for politifolkene selv.
Men en mærkelig følge havde disse uroligheder: Thi andendagen efter ophøret kom Bendix-Poulsen, som ellers aldrig siden mit brud med
ham var kommet på mit kontor, op til mig og udtalte ordret følgende:
»}eg kommer hos Dem, fordi jeg ifølge lægelovens §12 anser mig for at
være forpligtet til at komme for at sige Dem, at De befinder Dem i en
sådan tilstand, at det må anses for betænkeligt, at embedet fortsat beklædes af Dem«. »Nå, så det mener De«, sagde jeg. »}a«, fortsatte amtslægen, »og jeg er i stand til at dokumentere det«. »Det skal De sandelig
ikke være ulejliget med«, sagde jeg; »thi det er ganske uden interesse. Og
nu er vor samtale forbi«. Jeg gik derefter hen og lukkede døren op og
sagde: »Værsgod«. Hvorefter han forlod mit kontor.
En uges tid senere modtog jeg fra justitsministeriet til erklæring et
ejendommeligt 11 sider stort dokument. Det var en henvendelse fra
amtslægen til ministeriet, hvori han, som aldrig havde været min læge,
først efter den af ham sædvanligvis anvendte skabelon for mental-erklæringer, indledte med at beskrive mit udseende, mine ejendommeligheder og min mentalitet, sluttende med den konklusion, at jeg led af dementia præ senilis, d.v.s. en for tidligt begyndt alderdoms-afsindighed.
Derefter beskrev han gennem 6 eksempler min overordentlige udygtighed og min svage holdning over for ryskerne (det sidste var næsten det
sværeste for mig at kapere).
I en lang erklæring imødegik jeg sagligt de anførte eksempler, og i
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indlæggets slutning udtalte jeg ordret følgende: ))Uagtet jeg meget vel
ser det let komiske i, at den ene embedsmand meddeler regeringen, at
en anden embedsmand befinder sig i svækket mentaltilstand, hvorefter
denne anden embedsmand meddeler regeringen noget tilsvarende om
den første, anser jeg det for min pligt at udtale, at henvendelsen- usand
og næsten usigeligt gemen som den er - bærer vidne om, at amtslægen
befinder sig i en mentaltilstand, hvis art jeg naturligvis, fordi jeg ikke er
læge, savner forudsætninger for at kunne vurdere. Gående ud herfra
skal jeg indstille, at ministeren hos vedkommende ministerium vil gå

Politiafhøring i
forbindelse med en
mordsag i Hasseris.
Fra venstre politifuldmægtig Ehlern,
en ukendt, amtslæge Bendix-Poulsen og politimester
C L. Bach. FotografJ A. Kirkegaard, 13/12
1937.
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ind for, at der gives amtslægen en hårdt tiltrængt orlov fra hans embede.«
Denne indstilling blev ca. l måned efter taget til følge af regeringen.
Natten til 11. marts 1943 pejlede tyskerne en engelsk flyvemaskine,
som man formodede havde sat faldskærmsfolk ned i området mellem
Ellidshøj og Hornum, og der blev i den anledning udsendt en politistyrke fra Aalborg på 50 mand til eftersøgning, hvad vi dengang beklageligvis var forpligtet til. Hen på morgenstunden kom tyske officerer ud
i området for at inspicere. Lederen af politiet- Fr. Rostbøll- viste dem
et generalstabskort. Indenfor et indrammet område havde politet været
på samtlige gårde og huse for at gøre beboerne bekendt med, hvad der
var sket. Tyskerne brugte om politiets arbejde superlativer som grossartig og ausgezeichnet. Sandheden var den, at politiet nok havde været på
samtlige ejendomme, men vel at mærke for at sige til beboerne, at de
skulle holde deres mund, om de havde iagttaget noget. Denne optræden var jo storartet, men farlig; thi hvor let kunne det ikke være gået
galt ved en uforsigtighed fra en eller anden. Men sådan var Aalborgs politikorps.- Det var stolt at tænke på, ikke mindst da vi senere erfarede,
at blandt faldskærmsfolkene (ialt 4) var den senere chef for SOE i Danmark (Special Operations Executive) Flemming Muus samt kaptajn
Jens Paul Jensen, som kom til at spille en rolle som leder af den berømte Rold Skov aktion, hvor Niels Erik Vangsted blev dræbt, og augusturolighederne tog deres begyndelse.
Lørdag 21. august erklærede jeg i en fjernskrivermeddelelse til justitsministeriet, at jeg mente at kunne garantere for opretholdelse af ro og
orden, hvis begravelsen af Niels Erik Vangsted foregik som berammet
uden indgriben fra det danske politi eller fra tyskerne. I anledning af
dette standpunkt opsøgte to embedsmænd fra udenrigsministeriet og
fra justitsministeriet, Frantz Hvass og kontorchef Herfelt, Kannsteins
stedfortræder (Kannstein selv var i Odense). Det lykkedes virkelig at
overbevise ham om, at mit standpunkt var det rigtige, idet han dog
mente at burde forelægge spørgsmålet for Dr. Best, som ligeledes viste
sig velvillig. Men det hele blev væltet som et korthus ved general Hannekensdespotiske bestemmelse om, at der i begravelsen højst måtte deltage 50 mennesker. Dette tåbelige standpunkt, som jeg erklærede umuligt kunne gennemføres, medførte, at jeg om natten efter aftale med justitsministeren opsøgte Vangsted's forældre, som erklærede sig indforstået med, at begravelsen, som var bestemt til mandag kl. 13, blev rykket frem til at foregå mandag morgen kl. 8.
Og således blev det. Kun et følge på ca. 20 mennesker, deriblandt jeg
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selv, var til stede. Men om formiddagen henimod den tid, da begravelsen skulle være foregået, samledes - uagtet jeg gennem højttalervogn
havde publiceret forandringen - tusinder af mennesker på Vesterbro og
på kirkegården. Tyskerne blev ganske desperate i den anledning og rykkede - imod givet løfte til mig - ud med fodfolk og kavalleri, ja endog
med kanoner og tanks. Denne udrykning havde til følge, at politiet ifølge min forud givne ordre, straks trak sig tilbage fra de områder, hvor
tysk militær var sat ind, idet politiet ikke skulle stå side om side med tyskerne imod byens befolkning. Den tyske fremrykning fremkaldte hos
folk en vældig bølge af harme, som gav sig udslag ikke blot i mishagsråb, men også i kastning med sten, hvad der igen havde til følge, at tyskerne åbnede ild og mange såredes.
Den følgende dags morgen, altså tirsdag, blev en arbejder fra Rørdal
skudt af en tysk soldat på vej til sit arbejde. Dette medførte arbejdsnedlæggelse, først på Rørdal, derefter på skibsværftet og senere på de fleste
af Aalborgs virksomheder.
En repræsentant fra kommandanturen - Thyssen - henvendte sig i
løbet af formiddagen til arbejdernes ledelse i Klokkestøbergade for at
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gøre forestillinger om strejkeophør. Man nægtede imidlertid at forhandle med ham, men sagde, at man ville henvende sig til mig med anmodning om, at jeg ville være arbejdernes tillidsmand i forhold til kommandanturen. Således kom jeg ind i billedet som forhandler på arbejdernes vegne.
Mine forhandlinger, som desværre førtes med Thyssen, resulterede i
et, efter min mening, ikke tilfredsstillende tilbud fra tysk side. Dette tilbud skulle forelægges på et af politiet indvarslet møde af tillidsmænd i
håndværkerforeningen, hvor det som forventet blev forkastet, og stejken skulle altså vedvare.
Om aftenen blev der afholdt et ligeledes af politiet indvarslet møde
i Skovdalen. I dette møde deltog mindst 20.000 mennesker. Jeg var til
stede ved mødet, naturligvis civil, og stod ude i den yderste periferi,
men min tilstedeværelse var alligevel blevet bemærket. Jeg var jo afgjort
ikke kommet for at holde tale; men et mangestemmigt råb, som blev
til et talekor, tvang mig op på talerstolen. Jeg talte vel højst 4 minutter, og situationen og den herskende stemning må på en mærkelig
måde have givet mig inspiration til at sige noget som fængede. Efter talens slutning blev jeg, meget imod hvad jeg syntes om, hyldet på en for

Den kolosale menneskemængde, som C. L. Bach talte til i Grusgraven ved Hobrovej
i august 1943. FotografH Dalby, 2418 1943.
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en embedsmand mærkelig måde. Men på hjemvejen skete der noget
forfærdeligt. Jeg havde i min tale opfordret folk til at gå roligt hjem og
til ikke at give tyskerne nogen anledning til aktion. Og denne opfordring blev fulgt. Men da folk var nået ned til Urbansgade, begyndte
soldaterne på 2 tyske militærbiler, der kom kørende, at skyde. Der blev
ligeledes skudt fra Wehrmachtsheim. I de to dage (mandag og tirsdag)
blev der såret 115; deraf kom 49 alvorligt sårede på hospitalerne og 7
døde.
Herefter var det givet, at strejken ville blive ved, og kommandanten
foretog næste dag det ukloge træk at dekretere udgangsforbud fra kl. 8
aften (tyskernes sædvanlige skuffemikstur).
Så kom 29. august med dekretering af militær undtagelsestilstand.
Dagen begyndte med, at tyskerne anholdt en række ansete Aalborg-borgere- deriblandt Graham Lockey og Tyge Lassen- som blev anbragt
under skumle forhold i Gabelsgade arrest eller i arresten på Arbejdsanstalten.
Jeg havde held til ved henvendelse til kommandant Budar søndag
morgen kl. 5 (han var for en gangs skyld ædru) at opnå overflytning af
de anholdte i løbet af formiddagen til »Phønix«. Ved forstående velvilje
af Ottosen, som dengang var hotellets l. portier, havde jeg faet en hel
fløj af hotellet reserveret. Om eftermiddagen sendte jeg højttalervognen
gennem byens gader med opfordring fra arbejdernes formand Niels
Høy, borgmesteren og mig til at gå i arbejde næste morgen, og dette
skete 100%.
De anholdte blev for de flestes vedkommende løsladt efter 14 dages
forløb. Men den militære undtagelsestilstand, som var yderst besværlig
for borgerne, vedvarede indtil begyndelsen af oktober og ophørte med
den frække og modbydelige begrundelse, at man nu havde udskilt de
elementer af den danske befolkning, som var fjendtlige over for det tyske rige, d.v.s. jøderne.
25. januar 1944 modtog jeg en henvendelse fra stiftamtmand Herschend, der var blevet udrustet med visse regeringsbeføjelser af hensyn
til den mulighed, at Jylland skulle blive afskåret fra øerne. Han residerede i Silkeborg af hensyn til, at general Hanneken havde sit sæde der.
Herschend anmodede mig om straks at komme derned. Da jeg kom
hos ham, meddelte han mig, at general Hanneken den foregående dag
havde henvendt sig til ham og krævet mig fjernet, idet han i forbindelse
med kravet havde sagt følgende (ordret citeret): »l Aalborg er forholdet
mellem kommandanten og politimesteren meget dårligt. Oberst Butlar
og politimester Bach kan ikke sammen og støder sammen ved alle lej21

ligheder. Samarbejdet dem imellem knaser og knager. Det er mig ligegyldigt, om politimesteren bliver overpolitimester. Men ægteskabet må
ophæves.«
Jeg fortalte Herschend om forholdene i Aalborg og hævdede, at det
slet ikke var rigtigt, at Butlar og jeg skændes, hvad vi tilmed aldrig en
eneste gang havde gjort. Jeg bemærkede iøvrigt, at det var et ejendommeligt billede dette med ægteskabet; thi hvis forholdet mellem kommandanten og mig skulle sidestilles med et ægteskab, var det i hvert fald
et tvungent ægteskab, og sådanne ægteskaber er som regel ulykkelige.
Herschend var pessimistisk med hensyn til spørgsmålet om muligheden for en nægtelse af generalens krav, men sagde til mig, at han samme
aften ville rejse til København for at gøre justitsministeriet bekendt med
sagen. Jeg rejste hjem uden større forhåbning om at kunne blive ved
embedet, hvad jeg gjorde mit personale bekendt med.
En halv snes dage senere kom 2 embedsmænd - en lektor og en
præst, som iøvrigt begge hørte til modstandsbevægelsen »Ringen«- op
til mig og fortalte det overraskende, at de kom fra stiftamtmand J. A.
Berner, hvem de havde opsøgt som repræsentanter for en række statsembedsmænd for at udtale, at det måtte antages, at der i tilfælde af kravets opfyldelse ville komme reaktioner fra embedsmændenes side. Berner tog det meget alvorligt og underrettede straks justitsministeriet.
Ministeriet tog meget fast på spørgsmålet og svarede gennem Herschend generalen, at man ikke uden videre ville bøje sig for kravet, men
måtte forlange dokumentation af kendsgerninger. Dette blev meddelt
videre til Butlar, men nu kom et ejendommeligt forhold mig til hjælp,
hvorom Schlingensieben holdt mig ajour uge for uge. Situationen var i
de følgende måneder den, at Butlar var ganske ualmindelig fordrukken,
ja nærmest fra vid og sans, og ikke kunne få taget sig sammen til at
fremkomme med den forlangte dokumentation, og ca. l. april meddelte Schlingensieben mig, at han var overbevist om, at der nu ikke ville
komme noget materiale fra obersten, og det kom der ikke. Det passerer
jo undertiden- heldigvis sjældent- at en embedsmand mister sit embede på grund af drukkenskab. Jeg kom altså til at opleve, at man kan
bevare sit embede på grund af drukkenskab (en andens altså).
I sommeren 1944 blev Thyssen udnævnt til major og kommandant
på en flyveplads ved Varde. Schlingensieben fortalte mig, at Butlar, da
han erfarede forfremmelsen, udtalte: »Nu er Tyskland kaput, når en
skolelærer bliver udnævnt til major«. Omtrent samtidig, lige efter det
mislykkede attentat mod Hitler 20 . juli, var de tyske officerer tvangsindlagte som radiohørere i anledning af, at Hitler skulle tale. Budar sag22

de, at han ikke gad høre på alt det skrig og skrål; han ville hellere hygge
sig med sin whisky, det var meget bedre, og det kunne man jo egentlig
give ham ret i.
Jeg har ikke hidtil talt om Gestapo, hvis leder her i Aalborg var kriminal-inspektør Bernth, der i det daglige var havnebetjent i Hamborg.
Han havde 16 mand til rådighed, foruden danske stikkere. Gestapofolkene var politimæssigt særdeles ubegavede. Ingen vegne var de kommet,
om de ikke havde haft de modbydelige danske hjælpere. Kun i en henseende var de fremragende, nemlig i grusomhed over for mennesker,
som faldt i hænderne på dem; deres grusomhed blev næsten altid sat ind
i det første døgn efter anholdelsen - ligesom for at knække de anholdte.
Gestapos virksomhed var i de første måneder efter 29. august ikke
særlig omfattende, men i januar 1944 steg aktiviteten kolossalt, og
mange blev anholdt.
Under disse omstændigheder tog jeg initiativet til en hjælp for de
anholdte derved, at jeg henvendte mig til Røde Kors, af hvem jeg fik
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carte blanche til at vælge en mand, som var villig til at påtage sig et
hjælpe-arbejde. Jeg anmodede da - og jeg synes faktisk, at det er det
bedste jeg har foretaget mig i besættelsestiden - Sigurd Muller om at
påtage sig arbejdet. Dette arbejde, som Sigurd Muller gik op i med sin
store menneskelighed og sit glimrende administrative talent, blev til
stor lykke for en mængde mennesker - også for politiets folk efter deres deportation.
I marts 1944 kom embedet ved et fuldmægtig-skifte i en ejendommelig situation. Jeg fik fuldmægtig Poul Larsen til embedet. Poul Larsen
var en udmærket ung mand, som jeg kom til at holde meget af, og en
yderst aktiv modstandsmand. Han blev ligesom sin forgænger min forbindelsesofficer over for kommandanturen, hvad der jo var ret barokt,
og repræsenterede mig også i de ikke mange tilfælde, hvor vi havde noget, vi skulle tale med Gestapo om.
Poul Larsens farlige situation skærpedes i begyndelsen af juni 1944,
efter at Gestapo en aften havde taget hans medarbejder, maleren Carlo
Wognsen. Poul Larsen kom ved 6-tiden morgenen efter til mig i mit
hjem og fortalte mig, hvad der var sket, og satte mig ind i, hvad han
havde lavet- sabotage i almindelighed og nedkastnings-tjeneste i særdeleshed. Han fortalte mig også, hvad jeg iøvrigt anede, at han personligt
havde medvirket til, at en engelsk flyver-officer, som 14. maj var nødlandet ved Dronninglund, var blevet hjulpet til Sverige, og at han personligt en dag, da jeg var bortrejst, havde kørt ham til et udskibningssted ved Frederikshavn i en af Aalborg politi's tjenestevogne.
Jeg sagde til Poul Larsen, at det var bedst, at han tog ferie. Det var
sidste gang, jeg så ham. Et par dage efter kom Gestapo, medbringende
Wognsen lænket fra hånd til fod, hos mig på mit kontor for eftersøgning af Poul Larsen. Nogle måneder senere blev han taget afGestapo og
efter hård tortur henrettet i Ryvangen 10. marts 1945.
I slutningen af juni 1944 blev der ved en ubegribelig fejl af 2 kriminalbetjente, som var rykket ud til en lejlighed i Himmerlandsgade i anledning af et ulykkestilfælde, indbragt 2 yngre mænd, som indlysende
var sabotører, og opklaring af sabotage befattede vi os ikke med efter 29.
august. Men ikke alene det! Kriminalbetjentene havde også indbragt en
anselig samling af våben og sabotagemateriel til politigården. Jeg foretog mig da det, at jeg gemte disse våben og dette materiel - naturligvis
ikke på politigården, heller ikke i mit hjem, men på et tredie sted.
Jeg tilbragte eftersommeren i nogen usikkerhed, og var naturligvis
om dagen på mit kontor, men om natten som regel hos bekendte i byen
eller på landet.
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Så kom politiets skæbnedag 19. september 1944. I måneder havde
der gået rygter om en forestående aktion mod politiet, men faktisk troede ingen på, at ryskerne ville være så tåbelige.
Her i byen skete besættelsen af politigården ved en styrke på ca. 60
mand med Bernth i spidsen. De besatte politigården og tinghuset, og en
politibetjent, som stod vagt foran politikasemen for enden af Gabelsgade, blev skudt. Bernth kom ledsaget af 2 bevæbnede folk styrtende ind
på mit kontor, svedende og bogstaveligt med fråde om munden (guderne må vide, hvad han var bange for) og råbte, om jeg havde våben eller
engelsk sabotage-materiel her eller andetsteds. Hvad jeg selvfølgelig benægtede. »De vil blive skudt, hvis De lyver«, råbte han. Hans tone var så
grov, at jeg fandt mig foranlediget til at sige til ham, at jeg ikke ville finde mig i den tone. Han råbte nu: »Es ist ganz gleich mit dem Ton; ich
bin Soldat«!
Vi blev nu alle drevet ud af politigården og i 3 store transportbiler
kørt bort fra vort arbejdssted. Dette var jo en tort, som ingen af os
glemmer. Men vi glemmer heller ikke kørslen gennem byen. Da vi fra
det afspærrede Nytorv kom til Østerågade, var der samlet store mængder af mennesker. Mændene stod ranke med blottede hoveder, kvinderne vinkede til os, og hurraråb lød: Længe leve det danske politi. Fra min
plads i den første vogn så jeg, at mange mennesker græd. Kørslen fortsatte ud ad Hobrovej; ingen vidste hvorhen. Da vi kom til Vestre Alle,
blev vi kørt ind i den store baraklejr der. Samtidig med os kom politiet
fra Nørresundby. Med dem var vi 149, som alle blev anbragt i en stor
barak, hvor der ikke syntes at have været gjort rent i et par år; thi der var
fYldt af snavs og uhumskheder. I lommen havde jeg et kompromitterende takkebrev, som jeg dagen før havde modtaget fra den ene af de to
sabotører, som jeg havde hjulpet. Dette brev kom jeg pludselig i tanke
om, at jeg havde på mig; men det lykkedes mig under foregivende af
mavepine at få det skyllet ud gennem WC' et.
Straks efter anbringelsen forlangte jeg en samtale med lejrkommandanten for at klage. Dette blev tilstået mig, og jeg blev så ført over til ham
med en bevæbnet tysk soldat på hver side, og foran denne lille3-mands
trop gik som fører en dansk forbryder, straffet adskillige gange for tyveri.
Den følgende dags formiddag blev der løsladt 55 politifolk, nemlig
alle, som var over 56 år- altså også jeg. Det var et held; thi efter krigen
viste det sig ved forklaring af den arresterede general Pancke, som havde
forestået aktionen, at det var en fejltagelse med min løsladelse, idet ordren lød på løsladelse af alle over 56 år, dog med undtagelse af politimesteren i Aalborg.
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Samme eftermiddag blev de tilbageværende 94 politifolk transporteret bort, først til Frøslev og nogle dage senere til tysk koncentrationslejr.
To dage efter min løsladelse anmodede Bernth mig om fra mandag 25.
kl. 9 at gå i arbejde ved kriminalpolitiet, som var intakt, og den tilbageværende styrke af ordenspolitiet. Jeg var klar over, at et afslag på stedet
ville betyde ny anholdelse, og anmodede derfor om betænkningstid til
den følgende dags aften, men spurgte ham, hvad følgen af et nej ville blive. Han svarede dertil, at det kunne jeg vel ikke være i tvivl om. Den var
med andre ord: Anholdelse. Den følgende dags aften - om lørdagen svarede jeg pr. telefon nej og forlod byen, denne gang til Fjerritslev. Men
straks efter, at jeg var kommet der, blev jeg af stiftamtmand Berner kaldt
hjem i anledning af, at der var kommet telegram fra justitsministeriet
med ordre til at lukke visse afdelinger af politiet op fra mandag morgen
kl. 9. Også denne ordre afslog jeg i et telegram til ministeriet. Det var det
længste telegram, jeg nogensinde har sendt, nemlig på 340 ord.
Mandag morgen tidligt kørte Sigurd Muller mig derefter ud til en

tarsfiddmægtig Hamid Holten {med armbind} fiflevurer pli modstandsbevægelsens
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landstation mellem Hobro og Randers, for at jeg kunne rejse derfra.
Mit navn var nu, også ifølge papirer, Niels Christensen, af profession
sagfører, født en eller anden imaginær dato i Thisted - altså thybo var
jeg stadig.
Med hovedtogene kunne jeg ikke rejse, kendt som jeg var af mange
tyskere. Efer 2 1h dags rejse med bumletog nåede jeg København efter to
gange, i Fredericia og ved Storebælt, at være affordret legitimation, og
denne var jo i bedste orden.
I København søgte jeg kontorchefHerfelt fra justitsministeriet i hans
hjem i Hellerup, hvor jeg gjorde ham bekendt med mine overvejelser
om at tage til Sverige. Herfelt sagde til mig: »]a, jeg kender jo Deres situation fra tidligere, og efter det, som De nu har fortalt mig, må jeg tilråde Dem at rejse«. Allerede 2 døgn senere fik jeg bud fra ham om, at
ministeriet havde skaffet mig skibslejlighed. Jeg rejste da 2. oktober om
morgenen kl. 6 fra Havnegade i København. Skibet var en stenfiskerkutter, der officielt skulle gå til Bornholm for at hente fisk. Til det øjemed var lasten fYldt med hundreder af fiskekasser, men der var mellem
kasserne lavet et tomrum, 4 m langt og 90 cm bredt. Her skulle vi, ialt
l O mennesker, deraf 8 politifolk, sidde. Vi sad der i ca. 8 lange timer,

Det samlede illegale politi under afleveringsceremonien. Fotograf ukendt, 13105
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særligt lange, fordi vi på den lille plads nærmest var krumsluttede, og
der lugtede jo bravt af fisk.
Da den sidste af de l O var kommet om bord, blev en sideluge sat for
og sat i spænd. Der var nu bælgmørkt dernede, og vi kunne ikke se hinanden. Tyskerne skulle komme om bord kl. 8 for at udklarere båden.
Skipperen aftalte med os, at når han trampede 3 gange i dækket betød
det, at tyskerne var ved at arrivere, og så måtte ingen tale eller hoste.
Ved S-tiden hørte vi trampene og umiddelbart efter lyden af tyskernes
sømbeslåede støvler. Så endelig kom båden af sted, og det var virkelig
dejligt at mærke, at nu sejlede vi. Men efter ca. l times forløb lød igen
skipperens advarende tramp, og lidt efter lå båden stille, og vi hørte igen
lyden af sømbeslåede støvler. Dette foruroligede os naturligvis, og vi fik
først forklaringen derpå hen på eftermiddagen, da vi var kommet på
svensk søterritorium og var blevet lukl<:et ud. Da meddelte skipperen os,
at båden ude i Øresund var blevet attraperet af en tysk patruljebåd, hvis
fører hævdede, at udklareringen ikke var behørig, og at vi i den anledning var blevet ført tilbage til Københavns Toldbod. Sidst på eftermiddagen var vi syd for Sverige og blev, da der nogle dage før var kommet
landingsforbud på strækningen fra Falsterbo til Haparanda, taget ombord på en stor svensk minekrydser, hvor vi fik en strålende modtagelse.
Ved 6-tiden sejlede vi ind til Trelleborg.
Under mit 7 måneders ophold i Sverige blev jeg overordentligt travlt
beskæftiget, idet det af gesandtskabet blev overdraget mig at forestå centraliseringen af dansk politi i Sverige, ialt ca. 400 mand. Med hensyn til
ordenspolitiet grundlagde jeg i Ryd (en lille by på grænsen mellem Blekinge og Småland) i samarbejde med general Knudtzon en forlægning
udelukkende bestående af danske politifolk, udgørende en underafdeling af Danforce, men med politiledelse og med politimæssig kontakt.
Jeg indviede forlægningen 11. november med et mandskab på ca. 80
mand. Det steg efterhånden til ca. 200 mand.
Nogle dage efter tyskernes kapitulation vendte jeg tilbage til Danmark og nåede lige at komme tilbage til Aalborg til søndag 13. maj,
hvilken dag politiet igen dukkede op. Det var vidunderligt for mig igen
at mødes med mine folk; men vemodigt var det, at vi måtte savne 7
mand, som vi gerne ville have delt glæden med (5 var døde i Buchenwald, l var skudt 19. september, og l var, som nævnt, blevet henrettet).
Næste dag begyndte arbejdet, som var stort. Vi havde- mod normalt
højst 60 arrestanter- over 700 arrestanter i de 3 arresthuse. Arrestanterne var gennemgående kværulerende og politifjendtlige. I løbet af ca. 2
måneder blev der løsladt godt 150, og fra dem kom der hyppigt klager
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over politiet eller arrestopsynet. En meget almindelig klage gik ud på, at
politiet eller opsynet havde hugget deres penge og cigaretter.
Udrensningsarbejdet skred langsomt, men sikkert frem. Det var mit
håb og mit mål, at vi skulle nå at blive færdig dermed til min afgang 30.
aprill948, så jeg kunne aflevere rent bord til min eftermand. Og dette
lykkedes, takket være et dygtigt arbejde af mine fuldmægtige. Jeg havde
i de 3 år 8 fuldmægtige, og de 7 af dem arbejdede på udrensningsområdet. Antallet af domme, som blev afsagt, var godt og vel 500. Af dommene var 8 dødsdomme, hvoraf de 3 dog i højere instans blev ændrede
til fængsel på livstid. D e andre 5 dødsdomme blev eksekverede, og jeg
forestod henrettelsen, som foregik på et særligt henrettelsessted i en
skov i Midtjylland.
30. april 1948 samlede jeg alle mine folk ved en parole for at sige
dem tak - både for de gode år, og for de år, som var svære. Til min tak
føjede jeg gode ønsker for dem og udtalte specielt det ønske, at de også
i hverdagen, som kan synes grå og ensformig, ville tilstræbe at lægge idealet i deres gerning med hensyn til at vise hjælpsomhed på de mange
områder, hvor politiet kan hjælpe, således at deres gerning kunne blive

Konsul Sigurd Muller overrækker C. L. Bach en takkeadresse fra Aalborgs borgere
på selve afikedsdagen. Til venstre Karen Bach. Fotogrttf v. Aa. Kuhl, 3014 1948.
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til ære for dem selv og til gavn for borgerne i vort land. - Så råbte vi
sammen et »Leve Danmark«.
På den måde sluttede min sidste embedsdag.
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ØsterUttrup-gårdenes skæbne
AfSvend B. Olesen
ØsterUttrup er den yngste af de tre landsbyer: Nørre Tranders, Øster
Sundby og Øster Uttrup, der sammen med hovedgården Sohngaardsholm og Nørre Tranders kirke indtil for ca. 200 år siden var de eneste
bebyggelser i det gamle Nørre Tranders sogn, beliggende i Fieskum herred og det tidligere Aalborg amt. Nok er Øster Uttrup yngst, men til
gengæld har byen sognets bedste jord. Dens placering i en vindbeskyttet
dal er ideel og valgt med omtanke. I dalens bund findes en prægtig
dam, der i ældre tid var en livsbetingelse. Nu mest til pryd og vinterglæde.
Siden indlemmelsen af Nørre Tranders kommune i Aalborg 1950 er
Øster Uttrup nærmest at betragte som et villakvarter. En udvikling, der
især har taget fart efter kommunalreformen i 1970. I dag er flere af byens gårde med markjorde og kærstrækninger ejet af cementfabrikken i
Rørdal, mens så godt som alle de øvrige helt eller delvis er opkøbt af
Aalborg kommune, der har videresolgt store arealer til industri og boligbebyggelse, samt udlagt andre til havnefaciliteter, kolonihaver og
sportsformåL Hvis denne udvikling fortsætter i samme tempo som hidtil, vil det sandsynligvis i løbet af en årrække være slut med landbrug på
byens område, mens gårdenes stuehuse og avlsbygninger i stigende grad
vil blive erstattet af andelsboliger og andet nyt husbyggeri.
Denne udvikling skal ses som begrundelse for, at der i det følgende
bringes lidt historisk stof om Øster Uttrup-gårdenes ejerforhold og deres skæbne, inden de helt bliver udslettet.
Som udgangspunkt vil Chr. V.s matrikel fra 1688 blive benyttet. For
ud fra den først at søge så langt tilbage i tiden som muligt og derefter
behandle tiden frem til udskiftningen i 1795 , og hvad der derefter blev
gårdenes skæbne.
Når Chr. V.s matrikel er valgt som udgangspunkt, skyldes det, at
gårdene da for første gang fik faste numre. (De såkaldte gamle matrikelnumre). Denne matrikel er et skattegrundlag, hvori gårdenes jord blev
takseret efter bonitet - jordenes beskaffenhed, og ikke som tidligere efter gårdenes landgilde. Det skal bemærkes, at navnene i matriklen, der
bærer årstallet 1688, er fra 1683.
I 1683 var der 4 ejere af gårdene i Øster Uttrup:
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KORT NR.1
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Gårdenes ejerforhold
1683 med de gamle matrikelnumre. Mørkerød
farve Johan Sohns gårde.
Blå farve Aalborg Hospitals gårde. Rød farve
Otto Skeels gårde. grøn
farve Thøger Lassens
gård.

l. Johan Sohn på Filsted Ladegaard, det senere Sohngaardsholm, der
ejede 9 gårde. N r. 1-9. Mørkerød farve på kort nr. l.
2. Aalborg Hospital, der ejede 4 gårde. Nr. 10-13. Blå farve på kort nr.
l.

3. Otto Skeel til Vallø, der ligeledes ejede 4 gårde. Nr. 14-17. Rød farve
på kort nr. l
4. Thøger Lassen til Rødslet og Vester Ladegaard, der ejede l gård. Nr. 18.
Grøn farve på kort nr. l.

J Johan Sohns 9 gårde nr. 1-9
Først vil vi se på, hvor Johan Sohn havde sine 9 gårde fra. Han havde
købt dem sammen med Filsted Ladegaard den 15 .-4.- 1678 af Nic.
Bri.igmann, der havde erhvervet dem ved højesteretsdom den 4.-2.1678 efter Abel Cathrine von der Wischs død den 1.-1.-1676. Hun
havde været ejer siden sin mands død den 3.-4.-1672. Han var proviantskriver på Københavns slot og hed Hans Hansen Osten. Han havde
16.-6.-1664 købt Aalborghus' østre ladegård- Filsted Ladegaard af Fr.
III sammen med en stor mængde bøndergods. Deriblandt de 9 gårde i

De første private ejere afFilsted Ladegaard: Hans Hansen Osten død 1672 og Abel
Chatrine død 1676. Detaije afderes epitafium i Holmens kirke.
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Vester Ladegaard på udsnit afFr: Vs Atlas afAalborg 1755.

Øster Uttrup, der således før 1664 var krongods og fæsterne kronbønder. Opgaven bliver herefter at finde ud af, hvordan og hvornår kronen
er kommet i besiddelse af disse 9 gårde.
Den 19.-5.-1406 holdt dronning Margrethe I og Erik af Pommern
retterting i Aalborg. Ved den lejlighed generhvervede de en del bøndergods, som var kommet bort fra kronen i ufredstider, og nu var i Tornes
præsts i Nørre Tranders samt Peder Høghs og Niels Krabbes besiddelse.
Blandt dette gods var 3 gårde i Øster Uttrup beboet af}acob Niclessøn,
Ingwar og Lasse Palnessøn. De betalte alle foruden korn en pengeafgift
i grot. I 1519 tog kronen lovhævd på sit gods i Fleskum herred, og da
var der 4 krongårde i ØsterUttrup med 7 fjerding jord. Disse gårde kan
følges i Aalborghus'jordebøger og Fr.liis matrikler 1662 og 1664. Lasse Palnessøn betalte af sin fæstegård 5 pund = 10 tdr. byg til Nørre
Tranders kirke og 2 grot til »huset i Aalborg«. Ved sammenligning med
Fr. liis og Chr. V s matrikler ses den at være delt i 3 gårde: Nr. 4, 7 og 8.
De betalte ligesom nr. 3, 5 og 9 skatpenge. Vi har her kronens 4 gårde
fra 1519, idet nr. 4, 7 og 8 er Palnessøns delte gård. Nr. 3 og 9 er Jacob
Niclessøns og lngwars gårde, mens nr. 5 er den gård, der er kommet til
kronen mellem 1406 og 1519.
Herefter er tilbage nr. l, 2 og 6, som kronen er kommet i besiddelse
af på et senere tidspunkt. Vi skal se på hvilken måde og til hvilken tid.
Nr. l fik kronen den 18.-2.-1585 ved mageskifte med Magdalene
Banner til Krabbesholm. Hun var da enke efter Ivar Krabbe. I denne
gårds landgilde forekommer en afgift på 4 mark gæsteri.
Nr. 2 denne gård fik kronen den 16.-3.-1580 ved mageskifte med An34

ders Blick til Beg og Havgaard. Han havde fået gården ved sit giftemål
med Mette Kruse. Hun arvede den ved skifte på Vaarstgaard den 15.10.-1566. Også denne gård betalte 4 mark gæsteri.
l Skive-bogen 1919 skriver Svend Aakjær, at afgiften 4 mark gæsteri
tyder på, at sådanne gårde i katolsk tid har tilhørt bispen i Viborg eller
domkirken der. At det kan gælde for de to gårde nr. l og 2 i Øster Urtrup, sandsynliggøres af, at biskop Erich Kaas i Viborg ved mageskifte
1516 afstod en gård i ØsterUttrup til hr. Christen Vind. Hvilken af de
to gårde, der er tale om kan ikke afgøres.
Nr. 6 denne gård fik kronen den 22.-11.-1583 ved mageskifte med
Erik Lykke til Eskjær og Havnø.

!Il Otte Skeel til Valløs 4 gårde nr. 14-17
Det vil være hensigtsmæssigt at omtale Otto Skeels 4 gårde før Aalborg
Hospitals, fordi 2 af hospitalets gårde nr. l O og 11 har forhistorie fælles
med Otto Skeels. Disse 6 gårde, der udgjorde hele den sydlige trediedel
af byen, var omkring 1575 ejet af Jens Kaas til Gudumlund, som han
fik skøde på af kronen i 1573. Han var gift med Margrethe Lange, der
efter Jens Kaas' død 1578 giftede sig med Knud Brahe til Tostrup i
Skåne. Han kom ved ægteskabet i besiddelse af de 6 omtalte Uttrupgårde. Da de var Margrethe Langes arvegods, må det være rimeligt at
antage, at de har tilhørt hendes fader Erik Nielsen Lange til Engelsholm
ved Vejle og vel også slægten længere tilbage. Det kunne derfor være fristende at fremsætte den påstand, at gårdene har været i Lange-slægtens
besiddelse, siden Tord Jacobsen Lange af Rørdal i 1360-erne ejede denne nærliggende hovedgård, som forlængst er nedlagt, men hvis voldsted
var intakt indtil tyskerne i 2. verdenskrig ødelagde det. Voldstedet kan
ses på et luftfoto af cementfabrikken i Rørdal fra ca. 1930.
Knud Brahe nåede i sin ejertid at foretage nogle mageskifter. Den 4.7.-1588 mageskiftede han således med kronen, der fik nr. 10, 11, 15,
16 og 17. I de følgende 18 år var disse 5 gårde krongods, men den 29.4.-1606 foretog Knud Brahe et nyt mageskifte med kronen, hvorved
han fik de 5 Uttrup-gårde tilbage. Da Knud Brahe døde den 3.-2.1615, blev Margrethe Lange igen ejer af sit arvegods nr. lO, 11, 14, 15,
16 og 17, indtil hun døde i 1622.
Hverken i hendes ægteskab med Jens Kaas eller med Knud Brahe var
der børn. Ved skiftet efter hende arvede Jens Kaas' brodersøn Mogens
Kaas til Støvringgaard ved Randers nr. l O og 11 , medens Knud Brahes
broderdatter Sophie Brahe, enke efter Jørgen Lunge til Odden og Bir35

kelse arvede nr. 14, 15, 16 og 17. Efter Jørgen Lunges død 19.-8.-1619
styrede Sophie Brahe med stor dygtighed Birkelse og alt sit øvrige gods
til sin død den 12.-7.-1659, men skiftede dog med sine arvinger i 1656.
Ved dette skifte tilfaldt Uttrup-gårdene nr. 14, 15, 16 og 17 hendes
datterdatter Kirsten Bille. Hun står som ejer i landgildematriklen 1662.
Samme år den 16.-9. holdt hun bryllup med Otto Skeel til Vallø. Han
er derfor ejer i 1683. Hvor længe skal vi se i næste afsnit fra 1683 og
frem til nutiden.

Il Aalborg Hospitals 4 gårde nr. l 0-13
Under omtalen af Otto Skeels gårde har vi set, at Mogens Kaas til
Støvringgaard arvede gårdene nr. lO og 11 i ØsterUttrup i 1622. Allerede den 7.-5.-1628lavede han et mageskifte med Aalborg Hospital og
kronen. Ved dette tredelte mageskifte erhvervede Aalborg Hospital nr.
l O og 11. Derefter mangler vi at finde frem til, hvorledes hospitalet
kom i besiddelse af dets to andre gårde i Øster Uttrup.
Nr. 13 fik hospitalet den 2.-2.-1561 ved mageskifte med Frants Banner til Kokkedal i Hanherred. Den sidste gård nr. 12 fik hospitalet den
22.-11.-1647 ved mageskifte med Margrethe Marsvin. Hun var enke
efter Jørgen Urne til Alslev, men hun ejede også Næs. Det senere Lindenborg. Nr. 12 er sikkert identisk med den gård i Øster Uttrup, Niels
Mouritsen Benderup fik ved skifte den 15.-10.-1566 efter den uddøde
Roed-slægt på Vaarstgaard. Men hvorledes gården i mellemtiden er
kommet til Næs, har det ikke været muligt at finde frem til.

IV Thøger Lassens gård nr. 18
Thøger Lassen til Rødslet købte 1674 Aalborghus' gamle ladegård, Vester Ladegaard i Budolfi Landsogn af kronen uden gods, men med tilladelse til at komplettere den. Derfor købte han i 1682 Viborg Set. Hans
Hospitals gård i ØsterUttrup nr. 18. Denne gårds historie kan følges
langt tilbage i tiden. Anno 1443 skødede og afhændede Brune Erik af
Hedegaard i G læsborg sogn en gård i Øster Uttrup til Set. Hans Kloster
i Viborg. Brune Erik Eriksen var 1419 og 1426 lensmand på Aalborghus. Han døde på Sønder Elkjær i Sulsted sogn. 1512 tog prior Michell
i Johannes Kloster i Viborg på Fieskum herreds ting lovhævd på en gård
i Øster Uttrup. Den samme gård solgte klostret 1529 til Jochum Løcke
til Østergaard i Salling for300mark på den betingelse, at klostret kunne genkøbe den, når lejlighed gaves, hvilket må være sket, for det er den
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gård Thøger Lassen købte og lagde under Vester Ladegaard. Vi skal senere se, at Vester Ladegaard og dens ejere fik stor indflydelse i Øster Uttrup som indehavere af 15 af byens 20 gårde.
Det er yderst beskedent, hvad man kan få af oplysninger om menneskelige forhold ved at studere i jordebøger og matrikler. Lidt dukker der
dog af og til op. Efter Chr. IVs ulykkelige krig 1626-29 var Jylland som
helhed dybt forarmet. I ØsterUttrup så det ikke værst ud. Alle fæstere i
byen kunne betale den ekstraskat lydende på fra l ort til 1h dlr., der blev
dem pålagt i 1629, og ifølge jordebogen 1630 fik kun Mads Lauritzen i
nr. l og Chresten Pedersen i nr. 6 et ubetydeligt nedslag i deres landgilde, mens Bertel Lauritzen i nr. 2 slap med at betale ca. halvdelen. Alle
andre »betaler alt«.
Også i 1662, kort tid efter afslutningen på svenskekrigene, ser det ud
til, at fæsterne klarer sig godt. Alle bygninger er »ved magt«. Kun Lauritz Nielsen i nr. 5 er nved ringe middel«. De øvrige må sidde godt ved
deres fæste. I al fald gælder det Lauritz Justesen i nr. l. Han og hustruen Maren Lauritzdatter kunne i 1675 oprette et legat på 75 sdlr. til
Nørre Tranders kirke og sognets fattige. Men de var nu heller ikke almindelige bønderfolk Der kan ikke være tvivl om, at han var søn af den
Just Nielsen, der i 1636 havde en af kronens gårde i ØsterUttrup i fæste
og sikkert den samme som sønnen senere havde nemlig nr. l. Denne
Just Nielsen var tidligere rådmand og viceborgmester i Aalborg. l 1636
havde han en sag kørende med den navnkundige Jens Bang om en gård
på torvet og en ved Vesterå. Derfra oplysningerne. Ved Nørre Tranders
kirke har der stået en gravsten over Lauritz Justesen og Maren Lauritzdatter. Stenen er borte, men indskriften er bevaret i Hofroans Fundationer bind III side 556. Den lyder:
Herunder hviler Velagte Sr. Lauritz Justesen
som levede og døde i Uttrup 1676 d. 25. Januari
med sin Hustru Maren Lauritz Datter, som
døde 1681 d. 19. Sept. Gud give dem ...
Matriklen 1662 giver også andre oplysninger. Fæsterne i ØsterUttrup
har ingen tørveskær, ringe fædrift, men har god agerjord. De kan fiske i
fjorden, hvis de vil, og hver tønde korn kan takseres til 60 dlr. Byens
samlede landgilde omregnet til hartkorn udgjorde 101 tdr. 7 skp. l fjk.
3/4 alb.
Inden for det her omtalte tidsrum findes ikke nogen fortegnelse over
fiskeriet i Øster Uttrup, men så tæt på som 1690 var der 20 sildekåge i
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byen, der blev betjent af 13 gårdmænd, 20 husmænd, 6 ungkarle og l
soldat altså 2 mand pr. båd. Så helt uden betydning har fiskeriet ikke
været, især da dertil kom en rig ålefangst
Markbogen fra 1682- et forarbejde til matriklen 1688- oplyser, at
Øster Uttrups marker var delt i 7 vange. l Kilsprings vang, 2 Melhvangen, 3 Gåsagervang, 4 Veyrholm vang, 5 Liungdals vang, 6 Damsager
vang og 7 Mølhøjvang. Disse vange var hegnet af græstørvsdiger, og
byen havde græsning til l 08 kreaturer. Her får vi også bekræftet, at
ØsterUttrup har sognets bedste jord. 536 tdr. dyrket areal med et hartkorn på 115 tdr. Imod Nørre Tranders, der har 687,4 tdr. dyrket jord,
men kun 108 tdr. hartkorn. Det betyder, at den skat en bonde i Nørre
Tranders betalte af 6,38 tdr. land, skulle en bonde i ØsterUttrup betale af kun 4,56 tdr. land. Her er hartkornet beregnet efter jordens kvalitet.

Tiden efter 1683
I 1683 var Johan Sohn, som vi har set i forrige afsnit, ejer af Filsted Ladegaard. Fra hans ejertid kan en kop= hoved- og kvægskat dateret 5.-2.1687 fortæller lidt om forholdene i Øster Uttrup. Der blev betalt hovedskat af alle voksne personer. Derfor får vi for en gang skyld navnene
på kvinderne. Almindeligvis havde hver gård en karl og en pige. Nogle
havde 2 karle og en enkelt 3, men der ser det ud til at være voksne sønner. Kvægskatten betales af samtlige husdyr, der for Øster Uttrups vedkommende bestod af 29 heste, 12 foler, 16 køer, l O ungkreaturer, 72 får
og 17 svin. Et så forbavsende ringe antal, at man dårligt forstår, hvordan
de mennesker har klaret dagen og vejen. Man undgår ikke at få en mistanke om, at det ikke er alle dyr, der er medtaget i tællingen, især da
byen havde græsning til l 08 kreaturer. Det skal dog medgives, at tællingen er foretaget om vinteren, efter at november- og juleslagtningen har
fundet sted. Endelig kunne der jo fanges lidt supplement til husholdningen på fjorden.
Året efter denne skat fik J ohan Sohn mod at betale 600 dl r. bevilling
til at kalde Filsted Ladegaard Sohngaardsholm, men allerede i 1690
døde han ugift uden hovedarvinger. Ved køb og arv blev renteskriver
Hans Benzon i rentekammeret på Københavns slot den 27.-8.-1692
ejer af Sohngaardsholm og således også af gårdene nr. 1-9 i Øster Urtrup. Hans Benzon var gift med Thøger Lassens datter Elisabeth fra
Rødslet og Vester Ladegaard. Efter Thøger Lassens død i 1689 fik Hans
Benzon ligeledes ved arv og køb Vester Ladegaard, så han nu var ejer af
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begge Aalborghus' gamle ladegårde. Gården nr. 18 i Øster Uttrup var
en del af arven.
Da Hans Benzondøde den 12.-3.-1715, blev der holdt søskendeskifte, hvotved hans mange herregårde blev fordelt. Ved den lejlighed fik
sønnen Thøger Benzon Sohngaardsholm, mens en anden søn Johannes
Bet1Zon arvede Vester Ladegaard. Dog var der den forandring, at gårdene nr. 1-9 i Øster Uttrup fulgte med Vester Ladegaard. Dermed var
Sohngaardsholms rolle i ØsterUttrup udspillet.
Da Fr. III i 1664 solgte Filsted Ladegaard med underliggende bøndergods til Hans Hansen Osten, forbeholdt kongen sig ret til at købe
den tilbage. Derfor måtte Johannes Benzon den 24.-10.-1722 betale 80
dlr. 9 skr. for at raslettet denne tilbagekøbsret på de 9 gårde, han havde
arvet i Øster Uttrup.
I Johannes Benzons ejertid kom der i 1724 en forordning, som påbød, at der for hver 32 tdr. hartkorn bøndergods skulle stilles en infanterist tillandmilitsen. Derfor blev gårdene i ØsterUttrup ligesom andre
steder inddelt i lægd på den lovbefalede størrelse. Det passede, at der af
Vester Ladegaards gods kunne blive 2 lægd, når der blev tillagt lidt fra
Sæderup og Visse. Af hospitalets gårde blev der l lægd ved at tillægge
dets gård i Øster Sundby og l td. 3 skp. fra Hasseris. Endelig blev der l
lægd af gårdene nr. 14-17 sammen med Bjerringgaard. Den lå syd for
Aalborgs jorde og blev købt af byen i 1756. Øster Uttrup skulle således
stille 4 infanterister til Fr. Ivs nationale landmilits. Johannes Benzon 2,
hospitalet og dr.Jens Lodberg hver l.
Den 12.-10.-1737 solgte Johannes Benzon Vester Ladegaard med
bøndergods til Thøger Lassen til Høstemark i Mou sogn. Ofte kaldt
>>Den lille Thøger Lassen«. Han havde tidligere været forpagter af gården. Efter hans død i 1746 beholdt hans enke Karen Wraae Vester Ladegaard med dens gårde i Øster Uttrup, indtil hun døde i 1771. 1740
købte Johs. Benzon Sohngaardsholm af broden Thøger.
Inden der fortsættes med Vester Ladegaards og Øster Uttrup-gårdenes videre skæbne, vil det være praktisk at se på, hvad der hidtil var sket
med Otto Skeel til Valløs gårde nr. 14-17 i Øster Uttrup. Allerede i
1687 var de overtaget af hans halvbroder Mogens Chr. Skeel til Fussingø, hvilket ses af Aalborg med flere amters kop- og kvægskats mandtaller 1687. Mogens Chr. Skeel døde den 5.-8.-1694 og hans hustru
Helle Rosenkrantz den 26.-9.-1698. Deres datter Charlotte Amalie
Skeel bragte Fussingø og de 4 gårde i Øster Uttrup til Christian Ludvig
von Plessen ved ægteskab den 14.-4.-1702.
Den 16.-4.-1723 udstedte Christian Ludvig von Plessen skøde på
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sine 4 gårde i ØsterUttrup tillægen dr. Jens Lodberg i Aalborg, hvor
han praktiserede fra 1708 til sin død 9.-4.-1741. I 1730 har han åbenbart været i økonomiske vanskeligheder; for den 19.-4. pantsatte han
gårdene nr. 16 og 17.
De 4 ØsterUttrup-gårde gik i arv til Jens Lodbergs søn Anders af 2.
ægteskab med Ida Sørensdatter fra Attrup i Hammer sogn. Anders Lodberg var købmand i Aalborg. I Jydske Efterretninger averterede han den
12.-8.-1768, at han den 20. september agtede at holde auktion i sin
gård i Jomfru Ane gade over sit ejede bøndergods i Øster Uttrup, bestående af 28 tdr. 7 skp. l fjdk. hartkorn. Altså gårdene nr. 14-17, der tilsammen netop havde dette hartkorn.
Den 23.-9.-1768 bragte Jydske Efterretninger en notits, som bekendtgjorde, at sr. Lodbergs bøndergods i Øster Uttrup blev solgt til
madam Lassen på Vester Ladegaard for 116 rdlr. pr. tønde hartkorn.
D.v.s. en købesum på 3.353 rdlr. 12 sk. Madam Lassen er identisk med
»Den lille Thøger Lassens« enke Karen Wraae, der på det tidspunkt var
ejer af Vester Ladegaard.
Herefter var der kun 2 ejere af gårdene i Øster Uttrup: Vester Ladegaard med nr. 1-9, 14-17 og nr. 18, som nu var delt i to med hver sin
fæster, samt Aalborg Hospital med nr. 10-13.
Mindre end et år efter, at Karen Wraae havde købt gårdene gl. nr. 14,
15, 16 og 17 i Øster Uttrup, blev byen og dens beboere offer for en grufuld brandkatastrofe, der næsten udslettede halvdelen af byen. I Jydske
Efterretninger for den 21. juli 1769 kan læses følgende noget knudret
beretning.
»Den 15. Julie sidstafVigte opkom en ulykkelig Ildsvaade udi Otterup i
Nørre-Tranders Sogn om Morgenen tidlig, hvorved 9 Gaarde og 8
Huuse bleve lagte i Aske; deraf tilhørte Aalborg Hospital de 4 Gaarde og
de 5 Gadehuuse og de øvrige Vester-Ladegaard; disse afbrændte Gaarde
staae ungefær for 47 Tdr. Hartkorn, og at Ilden tilsidst ikke fik større
Overhaand var næst GUds besynderlige Hielp, som i Naade afVendte
samme, den gode Foranstaltning, som her fra Byen skeede med 2de
Sprøiter at tilskrive, hvorved tilligemed Sohngaardsholms Sprøite, som
strax var ankommen, Ilden blev dæmpet.«

Med avisens sparsomme oplysninger og kort nr. l som udgangspunkt
skal det forsøges at påvise, hvilke gårde der blev flammernes bytte. De 4
nedbrændte hospitalsgårde må være gl. nr. 10 og nr. 11, der blev betragtet som to selvstændige gårde med hver sin fæster, samt nr. 12; for
nr. 13 lå for langt mod nord.
Helt så ligetil er det ikke, når det gælder om at identificere Vester La40

degaards 5 gårde, men det er uden tvivl gl. nr. 2, der lå mellem hospitalsgårdene nr. 11 og 12, samt nabogårdene nr. 4 og 7 og endelig nr. 14
og 15, der lå på hver sin side af hospitalets gård nr. 10. Direkte syd for
disse 9 gårde lå 8 huse, som må være de nedbrændte. Når dertil kommer,
at de 9 gårde havde et samlet hartkorn på 46 tdr. 6 skpr. 2 fjrk. l album
-altså »ungefær 47 Tdr. Hartkorn«, må deres identitet være fastslået.
Det er nok den brand, der har givet stof til sagnet, der vil vide, at Th.
Adeler på Sohngaardsholm stoppede en ildebrand i Øster Uttrup blot
ved at kaste sit lommetørklæde ind i flammerne.
Fra 1746 til 1771 ejede Karen Wraae som før omtalt Vester Ladegaard. Efter hendes død blev den stillet til auktion, hvorved hendes svigersøn Ib Chr. Christensen fik auktionsskøde på den dateret 7.-5.-1772
for 28.000 rdlr. Han var kun ejer indtil han døde 3 år senere. Derefter
var hans enke Birgitte Lassen ejer frem till803. Men inden der fortsættes med Vester Ladegaards historie, er det nødvendigt, at se lidt på Aalborg Hospitals 4 gårde i Øster Uttrup, hvoraf nr. 11 i mellemtiden var
blevet delt i 2 gårde med hver sin fæster. Når dette sidespring er nødvendigt, skyldes det, at der i 1795 skete en omfattende og revolutionerende ændring for samtlige gårde og deres fæstere i Øster Uttrup. Byens
jorde blev udskiftet, så hver gård fik sin egen jord, og fællesskabet dermed blev ophævet. En så vidtrækkende ændring kunne kun foretages
ved samarbejde mellem byens to grundejere Vester Ladegaard og Aalborg Hospital. Ingen gård blev ved den lejlighed udflyttet af den ellers
så tætpakkede by, der udover gårdene talte et større antal huse på sit beskedne område. 5 af disse huse med lidt jord blev dog henvist til byens
udmark kaldet Stakkelshede. Senere forfinet til Vejrholm, som i dag
også er navnet på byens hovedgade.
Samme år som udskiftningen i Øster Uttrup fandt sted, fik Aalborg
Hospital bevilling til at sælge sine gårde i Nørre Tranders sogn, hvilket
vil sige de 5 gårde i Øster Uttrup, l gård i Nørre Tranders og l i Øster
Sundby. I ØsterUttrup købte:
Chr. Mortensen nr. 10 nyt nr. 9. Købekontrakt 26.-9.-1795. Skøde
l 0.-6.1796.
Anders Pedersen købte den østre halvdel af nr. 11 nyt nr. 15. Købekontrakt 26.-9.-1795. Skøde 10.-6.-1796.
Christen Thomsen købte den 2. halvdel af nr. 11 nyt nr. 16. Skøde
l 0.-6.-1796.
KirstenMadsdatter købte nr. 12 nyt nr. 18. Skøde 9.-6.-1795.
jens Pedersen købte nr. 13 nyt nr. 21. Købekontrakt 26.-9.-1795.
Skøde 9.-6.-1796. Ved købet var alle fæstere af deres gårde. Med disse
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handler var det slut med Aalborg Hospitals interesser i Øster Uttrup,
der havde varet i 23 5 år.
En af de mange fordele ved at blive selvejere var at slippe for hoveri,
der dels bestod af gangdage og dels af spanddage (med heste). For hospitalsbønderne i ØsterUttrup var der den særegne ordning, at nogle af
gangdagene blev udført på hospitalets gård Laden i Vendsyssel. Det lod
sig gøre, fordi der var en færge mellem Laden og Øster Uttrup - Laden
færgesred - men kun for gående personer. Spanddagene måtte derfor
besørges i Aalborg. Netop som bønderne var i forhandling om køb af
deres gårde, var hospitalet i færd med at anlægge en ny kirkegård. Bønderne måtte derfor gå ind på at fortsætte spanddagene til kirkegården
var færdig.
Med disse sidebemærkninger forlader vi forholdet mellem Aalborg
Hospital og ØsterUttrup og vender tilbage til Vester Ladegaard.
Efter Birgitte Lassens død på Vester Ladegaard i 1803 blev hendes søn
Chr. Christensen på Vissegaard ejer, men solgte samme år gården til byfoged, cancelliråd Jens Bøggild i Aalborg, der ejede det nuværende Hotel
Phønix, og Christoffer Qvist, der bl.a. ejede en nu nedrevet ejendom på
hjørnet af Vesterbro og Jens Bangs Gade. De fik i 1804 bevilling til at udparcellere gården og til bortsalg afbøndergodset. De to svogre havde sikkert lært, hvordan man slagter en herregård af deres fælles svigerfar Lars
Jelstrup til Kokkedal i Hanherred. Han var nemlig ekspert på området.
Hvordan denne slagtning skabte Hasseris Villaby, Kærby og de 2 Kastetgaarde i Aalborg Vestby, forbigås her, hvor kun salget af gårdene i Øster
Uttrup har interesse. Ved omtalen af salget er de ny matrikelnumre anvendt. (Sammenlign med kort nr. 2, hvor de er anført).
N r. l

er ikke med på kortet, da det ikke er en gård, men et engareal,
der hørte til præsteembedet i Nørre Tranders.

Køberne var følgende:
Nr. 2 Ane Jemdatter. Skøde fra agent Qvist og cancelleriråd Bøggild
11.-6.-1805.
Nr. 3 jens Christensen Pejstrup. Skøde fra Qvist og Bøggild 11.-6.1805.
Nr. 4 Administrator Johan Henrik Carstens. Skøde fra Qvist og Bøggild 12.-12.-1809.
Nr. 5 Mikkeljensen Krogh. Skøde fra Qvist og Bøggild 11.-6.-1805.
Nr. 6
Claus Heilesen. Købekontrakt med Qvist og Bøggild 4.-5.1804. Skøder 11.-6.-1805.
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Nr. 7
Nr. S
Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14
Nr. 15
Nr. 16
Nr. 17
Nr. 18
Nr. 19
Nr. 20
Nr. 21

jens Mikkelsen Krogh. Auktionsskøde 11.-6.-1813.
Christen Madsen Koch. Adkomst findes. Ligeledes en udstykningsbevilling af 26.-4.-1808. (Sammenlign med nr. 17).
Tidligere hospitalsgård.
Christen Olesen. Skøde fra Qvist og Bøggild 11.-6.-1805.
jens Nielsen Østergaard Skøde fra Qvist og Bøggild 11.-6.-1805.
Anders Villadsen. Skøde fra Qvist og Bøggild 11.-6.-1805.
Stiftsprovst Peter Geismel Schjerup. Auktionsskøde 14.-7.-1812.
Stiftsprovst Peter Geismel Schjerup. Auktionsskøde 14.-7.-1812.
Tidligere hospitalsgård.
Tidligere hospitalsgård.
Christen Madsen Koch. Som også købte nr. 8.
Tidligere hospitalsgård.
Anders Nielsen. Skøde fra Qvist og Bøggild 11.-6.-1805.
Mads Nielsen. Skøde fra Qvist og Bøggild 11.-6.-1805.
Tidligere hospitalsgård.

Ved at sammenligne bortsalget af de 15 gårde fra Vester Ladegaard med
folketællingen for ØsterUttrup i 1801 ses det, at 9 fæstere (en købte 2
gårde), en fæsterenke og en fæsters søn var købere, medens de øvrige
ikke var bønder og uden tilknytning til Øster Uttrup. De har uden tvivl
handlet i spekulationsøjemed. Denne opfattelse bestyrkes af, at disse
gårde hurtigt blev solgt igen, og at ejendomshandel var typisk for tiden.
Efter at den sidste gård blev solgt, den 11.-6.-1813, var Vester Ladegaards indflydelse i Øster Uttrup en saga blot. At følge de hundredvis af
handler, udstykninger og arvesager, der er foretaget med de 20 gårde i
Øster Uttrup, efter at de blev købt til selveje, ville blive en såre lang og
kedsommelig affære, ligesom en udredning af, hvem der til enhver tid
havde og har de forskellige arealer i forpagtning af Rørdal cementfabrik
eller af Aalborg kommune, nærmest er en umulig opgave. Derfor vil der
i det følgende blive foretaget et udvalg, som i store træk vil berette noget om alle gårdene og i visse tilfælde også om deres ejere eller forpagtere. Det vil ske i den rækkefølge, de ny matrikelnumre angiver. (Sammenlign med kort nr. 2, hvorpå de er anført).

Nr. 2 Nørgaard
Denne gård blev købt af Ane Jensdatter den 11.-6.-1805. 29 år gammel
var hun enke efter Christen Pedersen, der allerede i 1787 var fæster af
gården. Ved skifteafslutning efter Ane, den 30.-4.-1814 blev Niels Niel44

sen Nørgaard ejer. Derefter hans enke Karen Jensdatter. Hun fik bevilling til at sidde i uskiftet bo den 22.-3.-1839, indtil sønnen Jens Nielsen
Nørgaard kunne overtage gården den 17.-12.-1847. Han døde efter fa
års giftemål så hans enke Ane Kirstine Christensdatter fik skøde ved
skifteretsattest den 12.-4.-1851. Ved vielsesattest overgik gården til Jens
Chr. Jensen kaldet Nørgaard den 3.-9.-1851. Han ejede gården til den
9.-11.-1889, da den blev overtaget afJens Jensen ligeledes kaldet Nørgaard. Når ejerne altid har tilnavnet Nørgaard, må det skyldes, at gården blev kaldt Nørgaard, hvilket er ganske naturligt, da den er byens
nordligste gård.
Gårdens nuværende ejer er Rørdal cementfabrik. I mange år var den
forpagtet og beboet af Sehested Larsen. Nuværende forpagter er Ole
Kjærgaard Nielsen. På et areal af gården er kolonihaveforeningen Jørgen
Berthelsens Minde anlagt.

Nr. 3 Tolbækgaard
Køberen af denne gård den 11.-6.-1805 hed Jens Christensen Pejstrup.
Han var søn af gårdens tidligere fæster Christen Jensen, der i 1801 var
65 år og enkemand. Næste ejer blev sønnen Jens Christian Jensen Pejstrup den 7.-7.-1836. I hans ejertid fik landkommunerne i Danmark
selvstyre i 1842 ledet af et sogneforstanderskab, der for Nørre Tranders
sogns vedkommende bestod af 9 medlemmer, hvoraf Pejstrup blev det
ene. Den 14.-6.-1874 skødede han gården til sønnen Søren Jensen

Tofbækgaards stuehus. Damen i midten er CLara Pejstrup. De øvrige personer er
hendes børn.
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Pejstrup. Han døde allerede den 4.-2.-1899 48 år gammel. Hans enke
af andet ægteskab Clara Pejstrup, født Gade fra Uttrupgaard overtog
styret af gården. Hun døde den 22.-1.-1934. Derefter var S. P. Flyger
ejer. Han solgte gårdens jord, dels til Rørdal cementfabrik og dels til
Aalborg kommune. I dag har Aalborg Autoimport adresse på gården,
Ved Dammen 11.

Nr. 4 Parkholt
Denne gård var en af dem, der blev købt af en udenbys: Forligskommissær og administrator på Sohngaardsholm Johan Henrik Carstens den 12.-12.-1809. Gårdens fæster helt tilbage til 1787 hed Thomas Madsen. Han og Christen Kroghs enke blev ved handlen sikret
fri bolig deres livstid i et hus, der hørte til gården. Carstens solgte
gården den 20.-6.-1825 til Christen Jørgensen. Han skødede den til
Rasmus Hansen Ammitzbøll den 16.-7.-1840. Ammitzbøll var af en
udbredt proprietærslægt. Det er sikkert ham, der har bygget gårdens
markante stuehus. Også Ammitzbøll var medlem af det første sogneforstanderskab. Efter hans død den 27.-1.-1884 overtog hans enke
Sophia Augusta Busch gården, som hun overdrog til sønnen Søren
Ammitzbøll den 17.-10.-1891. Han begik selvmord. Senere ejer var
Chr. Gade fra Uttrupgaard. Han solgte gården efter l. verdenskrig,
men de næste to ejere kunne ikke blive ved gården, fordi de havde

Det markante stuehus til Parkhalt før ombygningen.
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købt for dyrt. Næste ejer blev M. Kyllesbeck og derefter Peter Johannesen, der solgte jorden til Aalborg kommune. På en del af den er
AaBs baneanlæg, Hornumvej 2 anlagt. Kun gårdens stuehus er bevaret, men indrettet til 3 lejligheder, mens avlsbygningerne er erstattet af
boliger.

Nr. 5 Bratbjerggaard
Bratbjergaard udgjorde oprindelig den østlige halvdel af Viborg Hospitals gamle gård. Den blev købt til selveje den 11.-6.-1805 af Mikkel
Jensen Krogh, der allerede i 1787 var dens fæster. Han solgte gården
den 6.-2.-1810 tilJens Christensen Sæderup. Efter hans død blevenken
Kirsten Andersdatter ejer. Deres datter Else Marie Jensdatter blev næste
ejer ved skiftebrev af3.-6.-1848. Ved vielsesattest af26.-5.-1849 overgik gården til Niels Peter Hansen Knudsen. Han ftk den 4.-8.-1860 bevilling til udstykning. Det er resulteret i, at gården blev flyttet til dens
nuværende plads på Brinken; for Knudsen solgte den 7.-10.-1860 gårdens gamle plads til slagter Anders Pedersen. Navnet har gården først
fået efter udflytningen. Den 29.-5.-1889 overtog sønnen Hans Knudsen gården, der brændte den 24.-5.-1902 ved den omfattende ildebrand, som da hærgede j Øster Uttrup. Branden opstod j gården nr. 9,
hvor den vil b l ive nærmere omtalt. N r. 5 var da forsikret for 21.000 kr.
Her er tale om den gård, hvis bygninger Aalborg kommune har indrettet til ungdomshøjskole. Hvorfor skolen i dag har matrikelnummer 3b,
har det ikke været muligt at få oplyst.

Bratbjerggaard efter genopførelsen i 1902.
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Nr. 6
Det er den vestlige halvdel af Viborg Hospitals tidligere gård, som
Claus Heilesen købte den 11.-6.-1805. Hans enke Ane Pedersdatter
blev ejer den 5.-6.-1819, fordi de øvrige arvinger gav afkald. Hun solgte allerede den 18.-6.-1819 til Søren Andersen, hvis søn Peder Sørensen
ovenag gården den 27.-7.-1848. Han fik bevilling riJ udstyl ning den
16.-4.- 1861. Ved deJJ lejligh d r gården flyrret ud og opført på dens
fremtidige plads Markvejen 6, medens gården gamle plads fik nr. 6b og
blev olgt den 20.-6.- 1861 til Mathias Jensen. Da Peder ørensen døde
den 20.-8.-1870, overtog hans søster Ane Sørensdatter gården. Hun var
da 44 år og giftede sig den 9.-7.-1873 med den 21 år yngre Niels Carl
Hofffra Storvorde. Man sagde i Øster Uruup, at Hoffindgik dette ægteskab i håb om, at Ane hurtigt ville dø, å han kunne gift sig med en
gårdmandsdatter, han havde et godt øje ~:il men Ane snød ham. Til
trods for, at hun i mange år var sengeliggende, døde hun først i 1913 88
år gammel. Gårdens jord er solgt. Noget til Niels Poulsen i nr. 16 og resten til Rørdal cementfabrik. gårdens stuehus er bevaret som en del af
snedkerfirmaet Kronborg og Ovesen, Markvejen 6.

Nr. 7
Denne gård var den sidste af Vester Ladegaards gårde i Øster Uttrup,
der blev solgt. Det skete så sent som den 11.-6.-1813, da Jens Mikkelsen fik auktionsskøde på den. Han solgte straks til Mads Ga!then,
købmand og stadthauptmand boende Bispensgade 6 i Aalborg, der allerede den 20.-5.-1814 skødede gården til major Nicolaj Bregendahl, død
den 20.-11.-1837 i Hals. Han splittede gården helt og aldeles i 7 parceller, der alle blev solgt til forskellige personer den 20.-6.-1818. Hovedparcellen på godt 11/z td. hartkorn skiftede ejere i hurtig rækkefølge.

Gården nr. 7 efter at den er flyttet på Brinken i 1902.
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Hele 13 gange indtill87l.l1902 hed ejeren Karl Sørensen, og han var
en af de brandlidte. Gården var da forsikret for 7.800 kr. Efter branden
blev gården flyttet til Brinken syd for Bratbjerggaard. Senere købte
Svend Ovesen gården. Han havde tidligere ejet Tranholm, en udflyttet
gård fra Nørre Tranders, men beliggende herydelig nærmere Øster Urtrup. Derefter var gården ejet af en mand ved navn Melchiorhøj. Det
blev derefter også uofficielt gårdens navn. Efter ham var gården ejet af
Hans og Else Bundgaard. Da Bundgaard døde, drev Else gården, til
sønnen Axel fornylig overtog den.
På en parcel af nr. 7 blev ØsterUttrup gamle skole opført i 1824. Før
den tid havde børnene i byen søgt skole i Nørre Tranders.

Nr. B
l 1787 var Mads Koch fæster af nr. 8. Hans søn Christen Madsen Koch
havde i 180 l overtaget fæstet efter faderen. Christen købte både sin fæstegård og nr. 17 (Se der). Nr. 8 fik hans svigersøn Peder Nielsen Sjørup
skøde på den 14.-1.-1822. Næste ejer fra den 27.-6.-1833 blev smed Søren Jensen, der boede i Øster Sundby. Han solgte gården den 14.-12.1839 til Christen Mikkelsen Krogh, der den 1.-9.-1812 havde købt nr.
17. Han lagde hovedparten af nr. 8s jord under nr. 17. Tilbage på nr. 8s
plads blev en mindre gård på ca. 11h td. hartkorn, som i 1902 var ejet af
Christen Clausen, en søn af amtsrådsmedlem Christen Clausen i nr. 18.
Nr. 8 var også en af de gårde, der i 1902 gik op i luer. Den var da forsikret for 9.300 kr. Efter branden blev gården flyttet ud sydvest for byen
ved vejen til Nørre Tranders og senere omdannet til gartneri.
På de gamle tofter og tomter af nr. 5, 6, 7 og 8 ved Brinkens østvestgående del og Hulvejen er der fra tid til anden bygget ældre og nyere
huse.

Nr.9
Christen Mortensen, der købte nr. 9 af Aalborg Hospital, den 26.-9.1795, var allerede fæster af gården, da han den 1.-1.-1765 blev gift med
Ane Clausdatter. Efter hendes død giftede Christen Mortensen sig igen
den 28.-12.-1777 medAne Madsdatter. Deres søn Morten Christensen
fik skøde på gården ved skifteafslutning den 29.-4.-1797. Han var derefter ejer til den 24.-9.-1832, da hans søsterdatter Ane Nielsdatter fik
skøde på gården. Hun giftede sig med Niels Olesen, der blev ejer ved vielsesattest af 22.-7.-1834. Hans svigersøn Jacob Thomsen blev ejer den
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6.-7.-1857, men solgte gården den 22.-5.-1886 til Jørgen Madsen.
Næste ejer blev Jens Pejstrup Bælum i 1901. Han var født 1874 i nr. 15.
Året efter, at han havde købt gården, opstod der den 24.-5.-1902 brand
i en af gårdens skorstene, da man var i færd med at bage i stor ovn. Gårdens folk i forening med amtsrådsmedlem Christen Clausen fra nr. 18
fik slukket skorstensbranden, men da de var på vej ned fra loftet, så de,
at det brændte i ladens mønning, og da det stormede kraftigt fra vest,
var hele gården på et øjeblik omspænde af flammer. Foruden de tre før
omtalte gårde nr. 5, 7 og 8 blev tillige to huse flammernes bytte. Dette
til trods for, at ikke færre end 6 hestetrukne brandsprøjter var i funktion. Næsten alle dyr og det meste indbo blev reddet »ved en sjælden
beslutsomhed og åndsnærværelse<<, som Aalborg Amtstidende udtrykte
det i en længere reportage, der også i meget dramatiske vendinger beretter om, hvorledes folk fra nabobyerne strømmede til brandstedet. Ja,
helt fra Aalborg kom mange, dels kørende og dels på cykel. Nogle tog
endog turen til fods.
Jens Pejstrup Bælums gård var kun forsikret for 15.700 kr., hvilket
skal ses i forhold til, at Knudsens gård, der var betydelig mindre, var
forsikret for 21.000 kr. Efter branden blev gården flyttet ud nordvest for
byen på den nuværende adresse Markvejen 25 og samtidig solgt til cementfabrikken i Rørdal, medens Pejstrup Bælum blev gårdens forpagter. Efter hans død i 1954 overtog hans datter Ellen og hendes mand
Asger Kjærgaard Nielsen, der ejede Rygaard i Nørre Tranders, forpagtningen. Nuværende forpagtere er deres søn Jens Kjærgaard Nielsen.
På gårdens gamle toft er opført et smukt boligbyggeri formet som en
firlænget gård, men matrikuleret under nr. 10.

Nr. JO
I 1801 var Christen Olesen fæster af nr. 10 og gift med Maren Mogensdatter, der da var i 3. ægteskab. Hendes to tidligere mænd havde ligeledes
været fæstere af gården, som Christen Olesen købte den 11.-6.-1805. Efter hans død blev Maren ejer i 1820, indtil sønnen Mogens Christensen
fi~ skøde på gården den 16.-9.-1827 og ejede den til hans søn Christen
Magensen overtog den den 10.-9.-1859. Efter hans død fik hans enke
Maren Jensen gården ved skifteattest den 30.-3.-1876. Hun giftede sig
med Jens Peter Sørensen Uhrenholt, der således blev ejer ved vielsesattest
den 1.-4.-1876. J. P. Uhrenholt var meget virksom i kommunalt arbejde.
Sognerådsformand i 3 perioder, strækkende sig over 10 1/z år.
Denne gård blev reddet fra at nedbrænde i 1902, fordi der blev gjort
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I forgrunden nr. l O, hvorafkun stuehuset er bevaret. I baggrunden til vemtre Bratbjerggaard og til højre nr. 1.

et meget stort redningsarbejde. Bl.a. med tildækning af stråtagene med
våde sække. Gårdens senere ejer var sønnen Søren Uhrenholt og dennes
søn J. P. Uhrenholt. Jorden er solgt til Aalborg kommune, men gårdens
hvidkalkede stuehus er bevaret, medens avlsbygningerne er erstattet af
boligbyggeri.

Nr. 11. Østergaard
Jens Nielsen Østergaard, der den 11.-6.-1805 købte nr. 11 , var født i
1765 og døde 91 1/z år gammel i 1856. Han var 1801 gift med Johanne
Pedersdatter, der døde i 1803. Det var hendes 3. ægteskab. Hendes 2.
mand Christen Laursen var i 1787 fæster af gården. Jens Nielsen Østergaard blev 2. gang gift den 9.-8 .-1803 med Kirsten Larsdatter Thom fra
Øster Sundby. Deres søn Lars Jensen Østergaard fik skøde på gården
den 15.-3.-1848, da faderen var 83 år. Lars Østeegaards enke Bolette
Pedersdatter Lemb blev ejer ved testamente af24.-12.-1861. Hun giftede sig med Ole Pedersen kaldet Østergaard, der fik gården ved vielsesattest af27.-8.-1863. Han solgte den 6.-5.-1868 til Lars Larsen, der igen
solgte til Anders Pedersen den 23.-12.-1882. M senere ejere kan nævnes
Kresten Uhrenholt og Tage Skole, der solgte til Aalborg kommune.
Dog er en mindre parcel under nr. 17.
Gårdens stuehus er bevaret og indrettet til 2 boliger, og på toften er
bygget nye huse hver med 3 boliger.
Det er mærkeligt, at Jens Nielsen blev kaldt Østergaard; for gården
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var ikke »en Østergaard«, da den lå vest for nr. 12. Muligvis er Jens
Nielsen kommet til ØsterUttrup fra Østergaard i Øster Sundby og deraf navnet.

Nr. 12, 13 og 14. Uttrupgaard
Efter købet af nr. 12 den 11.-6.-1805 skødede Anders Villadsen gården
til sin søn Villads i 1809, men en 5 år yngre broder Christen overtog
den ved skøde af27.-l.-1812 og var ejer til den 21.-6.-1850, da gården
blev købt aflmmanuel Høberg. Han havde den 14.-7.-1847 tillige købt
nr. 13 og 14 og blev således skaber af U ttrupgaard.
Herefter skal vi se på, hvem der havde ejet nr. 13 og 14, før Høberg
købte dem. De blev som tidligere omtalt begge erhvervet af stiftsprovst Schjerup på auktion den 14.-7.-1812. Schjerup var som stiftsprovst tilknyttet Vor Frue kirke i Aalborg og derfor tillige sognepræst
i Nørre Tranders. Mindre end et år efter købet solgte Schjerup begge
gårde til købmand Mads Galten i Aalborg, der afhændede dem den
8.-2.-1815 til major Nicolaj Bregendahl. De to herrer har vi stiftet bekendtskab med under omtalen af nr. 7. De var typiske jord- og gårdspekulanter. En betegnelse, der vel også må heftes på den gode stiftsprovst.
Næste ejer af de to gårde blev Georg Ogilvie ved skøde af 13.-1.1826. Han var skotte, indkaldt af Th. Adeler på Sohngaardsholm, og i
nogle år forpagter af gården Vejgaard. Ingen af de første ejere har boet
på gårdene. Det blev derimod tilfældet med auditør Chr. Schou. Han
fik skøde på de to gårde den 23.-1.-1829, var født i Lyngby Hellum
herred den 13.-8.-1774 og ejede fra 1816 til1827 herregården Odden i
Vendsyssel, hvor han nedrev gårdens ene fløj og brændte dens arkiv.
Chr. Schou var medlem af Nørre Tranders sogneforstanderskab og dets
første formand 1842-44. Han solgte gårdene til Emmanuel Høberg den
14.-7.-1847.
Emmanuel Høberg solgte derefter alle 3 gårde nr. 12, 13 og 14 den
20.-4.-1854 til cand.phil. Peter Nicolaj Gade. Han var født på Færøerne den 4.-12.-1814 og gift med Hanne Cathrine Jørgensen. De levede
flot på Uttrupgaard, kørte i lukket vogn og tilbragte som andre fine folk
nogle måneder hver vinter i København. Efter Gades død den 28.-4.1886 solgte hans enke Uttrupgaard den 26.-6.-1886 til Jens Pedersen
Toft. Senere var Mads Peter Madsen ejer. Han solgte i 1925 til Jens
Pejstrup Bælum i nr. 9, hvis søn Anders Bælum overtog gården. Efter
hans død var hans enke Marie Bælum ejer. Nu har Peter Bonde bygnin52

gerne og hvad der er tilbage af jorden. På en parcel af nr. 14 er Melletvangskolen opført i 1950 som centralskole for Nørre Tranders, Øster
Sundby og Øster Uttrup.

Nr. 15. Ceciliedal
Anders Pedersen, der den l 0.-6.-1796 fik skøde på nr. 15 af Aalborg
Hospital, var i 1787 fæster af gården. Efter hans død blev hans enke
Ane Andersdatter ejer, indtil hun afstod gården ved skøde af l 0.-1.1825 til Jens Jensen Bælum. Hans enke Ane Kristine Christensdatter
overtog gården ved skifteretsattest 20.-6.-1850. Hun giftede sig 2. gang
med Jens Jensen Pejstrup, så han blev ejer ved vielsesattest den 24.-5.18 51, men døde kort tid efter brylluppet, og så var Ane Kirstine igen
enke og gårdejer. Denne gang ved reciproque (gensidigt) testamente af
26.-2.-1853. Hendes søn Anders Axelsen Jensen Bælum (1842-1909)
fik skøde på gården den 3.-2.-1872 og blev gift med Else Cecilie Pejstrup (1842-1909), der var søster til Søren Pejstrup i nr. 3.
De udflyttede gården til dens nuværende adresse Markvejen 20 og
kaldte den CeciliedaL I 1908 blev den solgt til cementfabrikken i Rør-

Ridder afDannebrog
Axel Bælum.
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dal. Samtidig blev deres søn Axel Bælum (1882-1952) gift med Mary
Uhrenholt (1884-1975) fra Vester Hennedal en udflyttet gård fra Øster
Sundby. De blev forpagtere af gården med hans forældre på aftægt.
Axel Bælum købte i 1923 sammen med broderen Jens Pejstrup Bælum i nr. 9 Kroghsgaard nr. 17. (Se der).
Axel Bælum var en betydelig personlighed med mange tillidshverv,
bl.a. kan nævnes: Formand for Jydsk Andels Foderstofforretning, for
Axelborg i København og for den rekonstruerede Andelsbank i Aalborg.
Som mangeårigt venstremedlem af Nørre Tranders sogneråd blev han
kaldt Øster Uttrups bedste socialdemokrat. For sine mange fortjenester
blev Axel Bælum Ridder af Dannebrog. I dag er hans dattersøn Knud
Bælum forpagter af Ceciliedal, men driver den med bestyrer.

Nr. 16 Faurbjerggaard
Den l 0.-6.-1796 købte Christen Thomsen nr. 16 af Aalborg Hospital.
Han var l. gang gift den 12.-10.-1777 med Bodil Sørensdatter, derefter
med Maren Sørensdatter, sikkert en søster til Bodil. Maren blev ved testamente af 18.-9.-1800 gårdens ejer, stadfæstet den 4.-6.-1801. Hun
giftede sig·med Niels Poulsen fra Nørre Tranders, der blev ejer af gårdennæsten til sin død den 9.-5.-1847; thi to dage før var gården skødet
cil sønnen Anders Poulsen gift med Mette Kirstine født Knudsen. Deres
søn Niels Johan Poulsen fik skøde på gården den 10.-12.-1883, efter at
faderen var død året før. Niels Johan Poulsen udvidede gårdens areal fra
45 ha til 72 ha. til dels ved køb fra nr. 6. I 1894-95 flyttede han gården
ud på dens nuværende plads Markvejen 14 og kaldte den Faurbjerggaard. Niels Johan Poulsen var medlem af Aalborg amtsråd, og i 3 perioder, sidst fra 1906 till916, var Niels Poulsen en værdsat sognerådsformand. Det ses bl.a. af, at han blev genvalgt efter, at der i 1913 var soci-
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Amtsrådsmedlem og sognerådsformand Niels Johan
Poulsen.

aldemokratisk flertal i sognerådet. Hans datter Hedvig Poulsen blev gift
med Niels Hansen Melgaard, der fra 1914 til 1927 bestyrede Faurbjerggaard og senere overtog den. Inden Niels Melgaards død den 10.1.-1970 var gården solgt til cementfabrikken i Rørdal og en datter Andrea Melgaard og hendes mand Knud Peter Steen fik den i forpagtning.
Efter dem overgik forpagtningen til Andreas broder Ib Melgaard, der
døde den 9.-10.-1990. Nu beboes gården afhans enke Else Melgaard.

Nr. 17 Kroghsgaard
Denne gård købte Christen Madsen Koch sammen med nr. 8, men han
solgte allerede nr. 17 den 18.-6.-1808 tilløjtnant Chr. Christensen til
Vissegaard. Det var ham, der i 1803 en kort tid var ejer afVester Ladegaard. Den 1.-9.-1812 solgte han til Christen Mikkelsen Krogh. Da
Krogh i 1839 også købte nr. 8, blev de to gårde genforenet. På nr. 8s
plads blev dog, som vi har set det, en mindre gård tilbage. Også Krogh
var medlem af det første sogneforstanderskab fra 1842. Hans søn Søren
Christensen Krogh overtog nr. 17 ved skøde af28.-7.-1848. Sørens søn
Jens Krogh arvede gården og nybyggede den i 1864. Det prægtige stuehus, der endnu har sine gamle kældervinduer i behold, er på en genial
måde bygget sammen med den store lade, så dennes port findes i portrummet til gårdspladsen, 3 afKrogs børn: Mikkel, Karen og Carl overtog gården og ejede den indtil de i 1923 solgte til Axel Bælum og Jens
Pejstrup Bælum. Et par år senere blev Axel Bælum eneejer, da broderen
afstod sin part for at købe Uttrupgaard. Efter Axel Bælums død arvede
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datteren Herdis Bælum, gift med Olav Kjærgaard Nielsen fra Rygaard i
Nørre Tranders, gården. Det er deres søn Knud Bælum, der er forpagter
af nr. 15. Siden Olav Kjærgaard Nielsens død den 1.-3.-1961 har Herdis Nielsen ejet nr. 17 med den jord, der er tilbage efter salg til cement-

Kakkelovnen fra De
Smithske i Aalborg har
stået på Kroghsgaard fra
1864 ti/1987. Nu i
Aalborg Historiske
Museum som gave fra
Herdis Nielsen.
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fabrikken og Aalborg kommune. Hun solgte dog den 1.-4.-1994 gårdens bygninger og det meste af den tilbageværende jord til den nuværende ejer Bent Ladefoged.

Nr.18
I 1787 var Niels Christensen ugift fæster af gården nr. 18 med sine forældre Christen Nielsen og Anna Pedersdatter på aftægt. Niels Christensens enke Kirsten Madsdatter fik skøde på gården fra Aalborg Hospital
den 9.-6.-1795. Hun blev senere gift med Jens Mortensen. Vielsesattesten er ikke tinglyst og protokolleret. Skødet til Jens Mortensen findes
ikke, men han har udstedt en obligation på gården den 25.-1.-1801,
hvilket må være sket i forbindelse med, at Claus Christensen fik tinglyst
skøde på gården den 20.-6.-180 l. Hans søn Christen Clausen født
1805 fik skøde fra faderen den 31.-7.-1835. Han var allerede blevet gift
den 17.-9.-1826 med Johanne Villadsdatter. Christen Clausen døde
den 25.-11.-1838, hvorefter Johanne var ejer, indtil hun giftede sig den
29.-3.-1839 medJens Sørensen Peen, født i Øster Sundby den 26.-12.1814. Deres søn Christen Jensen Peen tog navneforandring til Christen
Clausen efter moderens l. Mand.
Christen Clausen blev ved giftemål med Maren Jochumsdatter den
13.-12.-1862 ejer af matrikelnummer 11 i Nørre Tranders, hvor de bosatte sig, indtil de af hans fader 21.4.-1884 fik skøde på nr. 18 i Øster

Amtsrådsmedlem Christen Clausen.
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Uttrup og flyttede dertil. Christen Clausen var i mange år amtsrådsmedlem og en kendt personlighed især i landbokredse. Han var således
medstifter i 1891 af »Andels-Svineslagteriet for Aalborg Amt« i Nørresundby og i en årrække dets bestyrelsesformand. Også inden for Aalborg Landboforening var han virksom bl.a. som kvægdommer ved det
årlige dyrskue i Aalborg. Christen Clausen døde den 9.-10.-1910 i Aalborg. Gården i Nørre Tranders overtog sønnen Jochum Clausen ( 18631911) allerede den 15.-12.-1888. Om ham skrev Ærbødigst: »Jochum
kunde ene vippe baade Hest og Jumpe op«. Nr. 18 i ØsterUttrup fik en
anden søn Christen Clausen (1870-1935) inden faderens død.
Derefter andre ejere. Gården er nedlagt og jorden solgt til Aalborg
kommune.

Nr.19
Allerede i 1787 var Anders Nielsen fæster af nr. 19, som han købte den
11.-6.1805. Han var dengang 41 år og hans kone Maren Pedersdatter
38. Hun blev ejere ved mandens død, men ved skifteretsattest af 26.-1.1828 blev sønnen Peder Andersen ejer. Samme år den 21.-6. fik Villads
Andersen skøde på gården og ejede den, indtil sønnen Anders Chr. Villadsen overtog den ved skøde af 10.-4.-1853. Jens Christian Christoffersen fik derefter gården ved auktionsskøde den 22.-10.-1874. Han
mageskiftede med Hans Christian Hoff, der således kom i besiddelse af
gården den 25.-1.-1878. Han var gift med Anne Marie Andersen.

StuL·huset til nr. 19. Bagved noget afnr. 18 og til højre Lidt afnr. 20. Kvinden i den
hvide kjoLe er »Hofio.fi.«. Manden er Hans Chr. Hoffog kvinden hans hustru Anne
Marie f A11dersen.
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Deres datter var den ulykkelige Sofie Hoff, kaldet »Hoffsofi«. Hun
havde været forlover med en officer fra Aalborg, som hævede forlovelsen.
Derover blev Sofie sindsforvirret. En gang hver uge gik hun en tur i Aalborg og var derfor kendt af ethvert barn i Øster Sundby, hvis skræk hun
var, hvilket ikke var tilfældet i hjembyen. Hun mente, at det var kronprinsen, hun havde været forlovet med. Derfor gik hun ind til folk og
bad om kaffe på kronprinsens regning. Som ældre blev hun atter normal.
Gårdener i daghelt borte. På dens tofter bygget et hus, Vejrholm nr. 23.

Nr. 20
Mads Nielsen, der den 11.-6.-1805 købte nr. 20 af Bøggild og Qvist var
i 1787 fæster af gården og da gift med Kirsten Pedersdatter. I 180 l var
Mads gift 2. gang med Mette Christensdatter. Efter Mads' død giftede
Mette sig først med Peder Heilesen og senere med Jacob Nielsen, der fik
skøde på gården den 11.-6.-1811. Efter Jacob Nielsens død blev hans
kone Kirsten Andersdatter ejer ved skifteafslutning den 18.-3.-1844.
Hun giftede sig derefter med Svend Olesen. Han fik skøde ved vielsesattest af 19.-9.-1844. Næste ejer blev Christen Andersen den 21.-6.1850. Hans enke Johanne Larsdatter fik gården ved skifteafslutning den
22.-1.-1861. Hun giftede sig igen. Denne gang med Lars Pedersen, der
fik skøde ved vielsesattest den 16.-2.-1861. Næste ejer var Christen Larsen, hvis enke Johanne f Christensen fik gården den 7.-7.-1894. Senere var Lauritz Axelsen fra Øster Sundby ejer. Han havde i 1889 også
købt 4 parceller af nr. 7. Det var nr. 7b, 7e, 7f og 7h. Under l. verdenskrig holdt han rensdyr i Mjeld. Axelsen døde i 1923.
I mange år var der brugsforening i gårdens stuehus. Den blev ved tilbygning omdannet til købmandsbutik, som heller ikke kunne klare sig.
Udhusene er erstattet af boligbyggeri.

Nr. 21
Jens Pedersen gift med Kirsten Sørensdatter var før 1787 fæster af gården nr. 21, som han købte af Aalborg Hospital den 26.-9.-1795.Året efter den 18.-6.-1796 overdrog han gården til sin ældste søn Peder Jensen,
gift den 19.-10.-1794 med Ane Jensdatter Thom fra Øster Sundby.
Hun blev 2. gang gift med Villads Jensen fra Nørre Tranders, og deres
datter Maren Villadsdatter blev gift den 19.-7.-1829 med Jens Pedersen
Peen fra Øster Sundby. Han var halvbroder til Jens Sørensen Peen i nr.
18, der var gift med en søster til Maren. Skødet til Jens Pedersen Peen er
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Staldlænge og stuehus til den nu forsvundne gård nr. 21 ud mod gaden Vejrholm.

tinglyst den 13.-6.-1829. Deres søn Peder Jensen Peen fik skøde på
gården den 16.-9.-1868. Han døde den 6.-8.-1918 efter at have været
gift 2 gang. En søn Jens Pedersen Peen udvandrede til Amerika. Derefter var gården ejet af Anders Knudsen, Poul Nielsen og sidst afJohannes
Munk. Gårdens jord er solgt til cementfabrikken i Rørdal, og alle dens
bygninger er fjernet. På tomten og toften er opført 8 smukke rødstens
huse og afsat plads til yderligere 8.

Nutid og.fremtid
Øster Uttrups nuværende beboere har gjort et stort og fortjenstfuldt arbejde for at bevare stedets landsbypræg og sørget for, at byens gader og
veje har fået gode, lokalprægede navne. Et arbejde, kommune burde påskønne ved at istandsætte gadenettet, der i dag befinder sig i en yderst
miserabel forfatning.
Når cementfabrikken i Rørdal formodentlig engang efter år 2050 har
opbrugt sine kridtforekomster på Øster Sundbys nordmarker og Øster
Uttrups vestmarker, vil Øster Uttrups vestgrænse være en kæmpestor og
dyb sø. Den gamle by vil mod syd være begrænset af den nyanlagte
ØsterUttrup Vej og mod nord og øst af grønne områder med beplantninger, kolonihaver, sportsanlæg o.lign. Så byen kan roligt se fremtiden
i møde som en fredfyldt og velbeskyttet enklave i storbyen Aalborg.
En tak til fru Herdis Nielsen for mange gode og værdifulde oplysninger.
Herdis Nielsen bor i dag i den lærerindeskole, der i 1913 blev bygget på
det sted, hvor hendes forældres gård havde ligget i århundreder, og hvor
hun som lille pige havde sin første skolegang.
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To Skivum-degne
AfBirte Hjorth
I perioden 1738-1781 beklædtes degneembedet i Skivum af Jacob
Frandsen Hiort og Niels Hversen Jacobsen Hiort - far og søn. Det er
der jo ikke noget usædvanligt i, men til gengæld er deres ulykkelige
skæbner nok mere usædvanlige. Den første begyndte i flot stil som herremand i Vendsyssel og den anden døde som fattig nattevægter i København. I det følgende er der gjort et forsøg på at udrede trådene i deres livsforløb.

Jacob Frandsen Hiort
Jacob Frandsen Hiort blev født omkring 1694 som søn af præsten i
Vrendsted Frands Lauridsen Hiort. Efter faderens død 1708 flyttede
han med moderen Mette Pedersdt. Rumohr til Aalborg, hvor hun købte hus i Algade »ved den murede port<<. Her kom han i latinskolen. Allerede 171 O døde moderen og efterlod ham en større formue, der delvis
var placeret i fæstegods i Vrendsted og Tise. Arven blev forvaltet af præsten i Tolstrup, Niels Ifversen, der var Jacobs svoger, idet han havde
været gift med Jacobs afdøde søster.
Jacob blev student i 1713 og havde hans forældre levet, ville hans
livsbane have været klart afstukket - han skulle have læst til præst. Det
er formodentlig de mange penge, han har arvet, der har drejet hans tanker i anden retning.

Herregårdsliv
Kort tid efter at Jacob blev student, blev han ansat som ridefoged på
herregården Hjermitslevgård i Talstup for at lære godsadministration,
og det er nok sket på hans formynder Niels Ifversens initiativ. Her kunne han nemmere holde øje med den unge Jacob.
Hjermitslevgårds daværende forpagter, Peder Thomsen Kjærulf, havde en datter Gertrud, som Jacob forelskede sig i. I 1715 hjalp han Jacob
med dels at afhænde de fæstegårde, som han havde arvet af sine forældre
og dels at erhverve herregården Kølskegaard i Hallund sogn. Det var en
meget stor gård med vandmølle og 207 tdr. hartkorn bøndergods bestå61

Ligsten med portrætmedaljoner rifjmestm i Vrensted Frands Lauridsen Hiort og
hans 2. hustru Mettl! Pedersdatter Rumohr.
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ende af l 07 gårde og huse samt 23 jordløse huse beliggende i Hallun d,
Hellevad, Hollensted, Hellum, Jerslev, Tømmerby, Lyngså, Hune og
Vodskov. Det var en stor mundfuld økonomisk set og Jacob måtte da
også ud på lånemarkedet. Hos den rige enke madam Maren de Grotum
i Aalborg lånte han 6.500 rdl. med pant i Kølskegaard plus tilliggende
fæstegods. Jacob var åbenbart fuld af ungdommelig optimisme og gåpå-mod.
Gertrud medbragte i ægteskabet et stort passende udstyr i form af
møbler, sølv og tin, en bryggerkedel, en kakkelovn, 2 heste og 2 køer,
alt til en værdi af næsten 500 rdl. Hendes brudekjole med tilbehør stod
i 166 rdl., så den må have været flot.
Jacob og Gertrud levede vistnok et lykkeligt liv på Kølskegaard, bortset fra at der kom nogle stridigheder i hendes familie på grund af en arvesag efter hendes afdøde far, hvor de følte sig snydt og forbigået.
Måske er det denne sag, som i 1722 fik dem til at oprette et testamente,
da de endnu ikke var blevet velsignet med børn.
Men i 1724 var Gertrud gravid. Barnet skulle fødes til juni og forventningen har været stor, men vendtes brat en sommerdag til tragedie
og sorg. Gertrud fødte en dødfødt dreng og klarede heller ikke selv strabadserne. Hun døde i barselseng og blev begravet med sin dreng 26.
Juni 1724 fra Hallund kirke. Hun blev 27 år.
Den lykkestjerne, der hidindtil så gavmildt havde skinnet på Jacob,
syntes nu at dale. Herefter gik det kun ned ad bakl<:e for ham. Men livet skulle gå videre, gården passes og husholdningen styres. Jacob fik
sig en husholderske. Hun hed Else Marie Lauridsdt. og var omkring de
20 år. Om hun har været tjenestepige i Gertruds tid er ikke til at sige.
Hun udfYldte i hvert fald hendes plads - og inden længe også hendes
seng.
Jacobs økonomi har på dette tidspunkt ikke været god. Formodentlig
var årsagen den store landbrugskrise, der var begyndt efter krigens ophør
i 1720. I løbet af 1725 måtte Jacob i hvert fald skille sig af med Kølskegaard og i stedet købte han den mindre gård Nr. Ravnstrup i Ørum sogn.
Hans forhold til husholdersken Else Marie har selvfølgelig ikke kunnet holdes hemmeligt. Sladderen har rullet. Sådant noget kunne ikke
tolereres dengang. Mellem jul og nytår 1725 måtte Jacob Hiort, førhen
ejer af herregården Kølskegaard, stå ud på kirkegulvet i Hallund kirke
og med ansigtet vendt mod menigheden, hvor iblandt sad hans tidligere fæstebønder, bekende sin brøde at have syndet imod det 6. bud. Bagefter var det Else Maries tur. Præsten har i kirkebogen tilføjet:- »hvilke
derefter ægtede hinandre«.
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Dette ydmygende skriftemål skulle foregå i Hallund, hvor deres brøde var begået, men det blev også Jacob og Else Maries »Sortie« fra dette
sogn. De var nu flyttet til nabosognet Ørum, hvor de blev gift 7. Marts
1726.
Jacob kunne nu begynde en ny tilværelse og herefter kom der børn.
Else Marie fødte ham i deres 46 år lange ægteskab 10 børn. De 4 første
nåede ikke at blive voksne, men det 5. barn, Frands Jacobsen Hiort født
1733, blev som voksen skrædder og gift i Skivum 1762 med Anne Ibsdt. Holm. I 1770erne virkede han i Nibe, her ægtede han i 1778 Maren
Pedersdt. Valsted.
Ved købet af Nr. Ravnstrup var Jacob blevet ejer af en gård, som kun
var en fjerdedel af Kølskegaard i værdi. Den havde af tilliggende en
vandmølle samt 52 tdr. hartkorn fæstegods bestående af en halv snes
gårde og huse. Man skulle så tro, at hans økonomi var blevet forbedret,
men det var ikke tilfældet. Han måtte atter ud på lånemarkedet. Blandt
dem, der forstrakte ham, var biskoppen i Aalborg Frands Thestrup og
hans svigersøn, præsten i Hammer Jens Stampe.
I 1730 var Jacob nødt til at sælge N r. Ravnstrup til en af kreditorerne, Jacob Rind, fuldmægtig på herregården Aakær ved Odder. Han
købte går og vandmølle, men ikke fæstegods, som Jacob beholdt. Da
Rind ikke ønskede at bebo gården, fik Jacob lov at forpagte den, så han
kunne blive boende. Jacob havde også i skødet betinget sig at få gården
tilbudt, hvis Rind ville sælge. Ved at beholde fæstegodset må han have
håbet på igen at næsen oven vande.
1734 tilbød Rind, at Jacob kunne tilbagekøbe gården, men det magtede han slet ikke. Han var netop i færd med at skille sig af med fæstegodset for en salgspris, der lige nøjagtig dækkede gælden deri, så der
blev ikke så meget som en rigsdaler til overs til ham selv. Landbrugskrisen kradsede stadig. Af Jacobs bortsolgte fæstegods var der ejendomme,
der stod øde.
Jacob og Else Marie må på dette tidspunkt være flyttet fra Nr. Ravnstrup. Da deres næste barn blev født i juli 1735, sad de til huse i landsbyen Lemb i nabosognet Hellevad. Det vil med andre ord sige, at de boede til leje og deres sociale status dermed var under en fæstebondes.
Måske er de flyttet ind i et af de øde huse, der hørte til deres bortsolgte
fæstegods. Den lille dreng kom til at hedde Niels Ifversen efter Tolstrup-præsten, Jacobs afdøde svoger. Blandt faddere ved dåben var nogle af Jacobs tidligere fæstebønder.
Niels Hversen Jacobsen Hiorts liv vil senere blive beskrevet.
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Degneliv
Jacob Hiort, forhenværende herremand, måtte nødvendigvis finde sig et
andet levebrød. At blive fæstebonde har sikkert ikke umiddelbart tiltalt
ham. Så hellere gøre nytte af, at han i sin tid blev student- men at blive
præst kunne der slet ikke blive tale om. Han havde måske mulighed for
at kunne blive degn og oven i købet det, der blev betegnet som »en studeret degn«, d. v. s. en degn, som havde gået i latinskole og var student.
Biskop Frands Thestup, der jo havde været en af Jacobs kreditorer,
har været vidende om hans ruin og fattet medlidenhed med ham.
M åske var det Thestrups ide, at Jacob kunne blive degn, for han gjorde
sig i hvert fald anstrengelser for, at Jacob skulle i lære hos en god vendsysselsk præst for at lære >>den rette katekisationsmåde«. Men dette tiltag
fra Thestrups side nåede ikke at få virkning, for allerede i august 1735
døde Hans Højærværdighed og hermed også hans velmente protektion.
Degneembeder hang imidlertid ikke på træerne. De blev nemlig ofte
besat af teologiske kandidater, der ventede på et præsteembede. Måske
var Jacob heller ikke interesseret i at komme til at virke i Vendsyssel,
hvor så mange mennesker kendte til ham og hans nederlag.
l januar 1737 fik Jacob Frandsen Hiort imidlertid kaldsbrev på degneembedet i Gravlev og Buderup, der ligger syd for Aalborg. Det var generalløjtnant Levetzau til Restrup, der havde kaldsrettigheden til degneembedet her. Men den nye degn skulle godkendes af provst og biskop.
Så 21. jan. 1737 mødte Jacob op og præsenterede sig hos provst Laurberg i præstegården i Sønderholm, og l O dage senere var han hos biskop
Andreas W øldiche i Viborg, hvor han blev »examineret og approberet«
og fik biskoppens kollats, som tegn på hans udnævnelse.
Jacob må dog være begyndt i sit nye virke tidligere end januar 1737,
for i følge et brev fra provsten til biskoppen har Gravlev-præsten hr. Aagaard haft ham i lære og udtalt, at med hensyn til børnene gik det »lovlig an med hans information«. Provsten gav endvidere Jacob følgende
skudsmål: »- såsom han vel er et meget bly, og formedelst hans fatale
ruin, helt udslaget menneske, så er han derved dog et enfoldigt, godt
menneske og lærevillig, så han ved så god en præsts anførsel daglig kan
øves og forbedres«.
Det var absolut ikke noget fedt degneembede, den 46-årige Jacob her
havde fået sig - tværtimod. Han afløste den 85-årige Peder Olufsen
Bang og overtog dermed også degnehuset. Dette hus var opført i 1664
på et smalt stykke jord mellem kirkediget og vejen, der løber gennem
Gravlev by. Huset var i en så elendig forfatning, at alt regnvand fra den
højtliggende kirkes tag strømmede ned gennem dets hullede og klinede
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vægge, for derefter at løbe videre over gaden og ned mod Gravlev sø. Peder Bang havde året før modtaget en irettesættelse fra provsten, fordi
han ikke havde vedligeholdt huset, men han undskyldte sig med sin
høje alderdom og fremførte til sit forsvar, at huset var endnu ringere, da
han i sin tid overtog det.
Her flyttede Jacob og Else Marie ind med deres små børn. Og endnu
et barn kom til, idet Else Marie i august 1737 fødte en datter, der fik
navn efter sin farmor, Mette Rumohr. Om denne datter vides ikke ret
meget, udover at hun blev konfirmeret i 1755, og i 1759 var hun indskrevet som fadder ved en barnedåb i Skivum kirke. Det er formodentlig
også hende, der var til stede i 1772 ved skiftebehandlingen efter Jacob,
blot her fejlagtig benævnt som ))en datter Margarethe Jacobsdatter«, da
det ikke ses, at Jacob og Else Marie har haft en datter af dette navn.
Jacob fik her i Gravlev lejlighed til at gøre de første erfaringer i sin
nye gerning. Han skulle gå præsten til hånde og lede salmesangen under
gudstjenesten. Endvidere skulle han undervise ungdommen i Gravlev
og Buderup, d.v.s. terpe Luthers katekismus ind i hovederne på dem,
hvilket foregik om søndagen i kirketårnet inden gudstjenesten. Desuden skulle han være postbud for præsten og det var primært at bringe
hans korrespondance med provsten frem og tilbage fra Sønderholm.
Et år holdt Jacob og Else Marie til at bo i den faldefærdige rønne i Gravlev. Så lykkedes det at få et andet embede, idet Jacob i 1738 blev ))kaldet«
af baron Juel til Lundbæk til at være degn for Skivum og Giver menigheder. I 1741 var Gravlev degnebolig så elendig, at den blev nedrevet. I dag
viser en mindesten, hvor Gravlevs gamle degnehus var beliggende.
Det nye embede var nok bedre end degnekaldet i Gravlev, men lukrativt
har det ikke været. Jacob blev i hvert fald ikke formuende- måtte være
glad for lige at kunne klare dagen og vejen. Et skattemandtal fra 1744
oplyser, at )) degnen Jacob Hiort skal have meget ringe indkomme og
være udi slet tilstand«. l kop-, heste- og karosseskat blev han sat til4 rdl.,
men en annotation i listen melder: ))Ej formuende til at betale noget«.
Det var i Jacobs første tid i Skivum, at hele landets skolevæsen blev
reorganiseret.

En stort anlagt skoleforordning så dagens Lys i 1739. Nu skulle alle børn også på Landet- gå i skole og Lære at læse, skrive og regne, menforstog fiemmest skulle de Lære kristendomskundskab. Degnen skulle undervise børnene
i hovedsognet og i annekssognet skulle en skoleleder tage sig afdette arbejde.
Denne skolereftm var en afpietismens fortjenester.
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Pietismen var en ny religiøs bevægelse, som var kommet til Danmark sydfra. Den krævede fromhed og et inderiigere gudsforhold afdet enkelte menneske. Det blev hermed ulovligt at udeblive fra søndagsgudstjenesten og selskabelighed og forlystelser på helligdage blev forbudt. Som en udløber afpietismen indførtes i 1736 konfirmationen med dens megen udenadslære og
terperi afLuthers katekismus.
Jacob fik hermed lagt en ny opgave på sig. Han skulle nu holde skole i
Skivum for bønderbørnene og terpe en såre nødtørftig lærdom ind i hovederne på dem. Den skoleholder, der fik embedet i annekssognet Giver, hed Jens Mortensen. Det mest interessante ved ham var, at han 12.
april 1742 fik døbt en søn Søren Jensen, der senere tog navnet Gyldendal og opgav sit præstestudium for omkring 1770 at grundlægge det
senere så kendte bogforlag Gyldendal.
Livet i Skivum har nok ikke været rigt på store oplevelser, men et og
andet har vel brudt den daglige trummerum. At sognets præst Frederik
Højer blev afsat fra sit embede i 1742 har vel ikke gået stille af.
Familien i degnehuset voksede stadig. Else Marie fødte her 3 sønner. I
1740 kom Christian Friderich, hvis skæbne ikke kendes, derefter i 1743
sønnen Peiter eller Peter, der blev skræddermester i København samt til
sidst i 1746 Jacob, som først blev møller på Djursland, senere købmand
og siden konsumtionsbetjent i Nibe.

I 1751 måtte Jacob foretage en rejse til Falling sogn syd for Odder, hvor
herregården Aakær er beliggende. Formålet med denne rejse var, at Jacob her skulle skrive et nyt skøde på Nr. Ravnstrup til Jac. Rind - et
skøde, som ikke indeholdt den tilbagekøbsret på gården, som han havde betinget sig i 1730-skødet ved handelen dengang. Rind havde ellers i
1737 endnu engang tilbudt Jacob at generhverve Nr. Ravnstrup, men
han måtte atter takke nej. Det var på det tidspunkt, hvor han sad i det
mistrøstige degnehus i Gravlev og måtte nøjes med at tænke tilbage på
sin tid som herremand i Vendsyssel. Jac. Rind skilte sig først af med Nr.
Ravnstrup i 1757.

Alderdom
I 1700-tallet kendte man ikke til at gå på pension, det var der ikke midler til. Man fortsatte til man ikke kunne mere. Jacob beklædte sit degneembede, til han døde i november 1772, 78 år gammel.
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Han havde dog fået lidt aflastning, idet sønnen Niels Ifversen omkring 1762 blev skoleholder i Skivum og har dermed kunne påtage sig
det hårde arbejde med at terpe med de mindre børn. I 1766 blev Niels
endvidere udnævnt til at overtage sin fars degneembede.
Det var godt nok alt sammen. Men Niels var en urolig sjæl, som nok
led at udlængsel med ønsket om at se andet end Skivum og Giver med
omliggende himmerlandske landskaber. Eller måske var det hans kone
Maren, som han var blevet gift med i 1769, der havde uro i blodet. I
1770 træffer man dem nemlig i København, hvor Niels ernærede sig
som kældermester - værtshusholder - i Fiolstræde. 2 år senere finder
man dem i Fjellerup på Djursland, hvor Niels her var skoleholder, så i
disse år har han ikke været til megen hjælp for Jacob.
Jacobs indtægter har været svingende, afhængig af bøndernes lyst til
at yde offergaver til højtiderne samt deres evne til at betale skolepenge
for deres børns undervisning. Det lille landbrug ved siden af kunne supplere disse usikre indkomster en lille smule. Et notat fra Jacobs sidste leveår oplyser, at hans indkomst lå på 50 sletdaler svarende til omkring 33
rdl. om året, og at hans bolig var i en meget slet forfatning og dårlig
vedligeholdt på grund af hans fattige tilstand.
Disse elendige forhold havde i 1770 fået Jacob til at optage et lån på
90 rdl. hos en købmand i Hobro, Chr. Wassard. Her havde han ikke
som i sine unge dage fast ejendom at kunne sætte i pant. Der var kun
hans ringe indbo - en seng med puder, dyner og omhæng, en blå egekiste, et komplet brændevinssæt, 2 køer samt sæden på marken, foruden
hvad der i øvrigt stod hos ham, bortset fra 2 kakkelovne, 4 stole og l
slagbord, som tilhørte sønnen Jacob.
Da Jacob døde i 1772 og hans bo blev gjort op, var denne gæld ikke
bragt ud af verden. Tværtimod - der var heller ikke betalt renter på
den. Desuden efterlod Jacob sig en klatgæld på 5 rdl. til kromand Anders Lyngby i Sønderup. Denne havde også, da Jacob var død, måttet
forstrække Niels med 10 rdl., formodentlig til hjælp til begravelsen.
Han kom nemlig med en begravelsesregning på 15 rdl. - bl.a. til kiste
3 rdl., fortæring 5 rdl. og »til tvende degne at sjunge ved graven« l rdl.
2 1h mk.
Da alt var gjort op, blev Jacobs ringe indbo solgt på auktion - også
hans paryk og sorte klædes kjole. Det indbragte 24 rdl. 4 mk. og dækkede således hverken helt eller halvt gældens afvikling.
Hvad hans enke Else Marie derefter skulle leve af, melder historien
ikke noget om. Hun døde i sommeren 1776 og blev begravet 21. Juli. I
Skivum kirkebog står der:
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1776 Dom. 7. post trinitatis blev jordet på Skivum kirkegård salig Jacob Hiorts enke Else Marie Larsdatter i sin alders 71. år.

Niels Ifversen Jacobsen Hiort
Niels blev født 1735 i Hellevad sogn i Vendsyssel som søn af Jacob
Frandsen Hiort og Else Marie Lauridsdatter. Ved dåben blev drengen
opkaldt efter Jacobs tidligere omtalte svoger, Talstrup-præsten Niels Ifversen.
Da Niels blev født, sad hans forældre i den dybeste armod, ribbet for
alt og uden erhvervsmulighed. Siden blev Jacob degn - først i Gravlev
og derefter i Skivum i Himmerland. Men ingen af disse embeder var lukrative, så Niels har i sin barndom ikke kendt til andet end fattigdom.
Han har ikke faet anden skolelærdom, end den hans far har kunnet give
ham. Der kunne slet ikke være tale om at komme i en købstadskole for
at få en bedre uddannelse, sådan som hans far havde faet i Aalborg Latinskole.
Det var med denne middelmådige baggrund, at Niels i 1762 blev
skoleholder for at aflaste sin 68-årige far. Vel nok også for at bane vejen, for at Niels kunne overtage degneembedet, når Jacob engang faldt
fra.
Det lykkedes også. Efter 4 år som skoleholder fik Niels i april 1766
kaldsbrev på at blive degn efter sin far, og 30. december 1767 fik han
biskoppens kollats. Men det kunne Niels ikke leve af og langt mindre
kunne han forsørge en familie, for degneembedet kastede ikke mere af
sig, fordi de var blevet to om at passe det. Niels havde jo også fundet
sig en pige. Maren hed hun. Hun var født 1740 og var datter af en
bonde i Sønderlund i Skivum, Niels Christensen og hans hustru Zidsel
Andersdt.

Familieliv
Niels og Maren havde ikke noget at gifte sig på, men en dag blev det
nødvendigt at indgå ægteskab. 3. december 1768 var der trolovelse i
Sønderlund og 3. juledag stod brylluppet. Halvanden måned senere
måtte Maren lægge sig i barselseng. Den lille blev døbt Else Marie efter
sin farmor, men hun døde kun 3 uger gammel. Det må have været en
))pinlig sag« i det lille samfund, at degnens søn på den måde måtte holde hastebryllup.
Om det er dette forhold eller økonomiske trængsler - eller måske
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blot udlængsel - der har faet Niels og Maren til at flytte til København, er ikke til at sige. I foråret 1770 finder man dem i Fiolstræde,
hvor Niels var blevet værtshusholder. 29. april havde de barnedåb i Vor
Frue kirke - en dreng, der fik navnet Jacob. Denne søn blev senere
guldsmedemester i Bergen, og hans søn Niels blev i 1851 i Stavanger udlagt som barnefader til den senere så berømte kunstmaler P. S.
Krøyer.
Blandt fadderne ved Jacobs dåb i Vor Frue kirke var Niels's yngre broder Peter Hiort, der havde etableret sig som skrædder i Skindergade i
København.
Det følgende forår finder man Niels og Maren i Fjellerup på Djursland, hvor han her var blevet >>skolemester« - et job der nok var mere
passende for ham end det københavnske værtshusmiljø. Samme tid og
samme sted finder man også Niels's yngste broder, den 28-årige Jacob,
der havde fået fingre i en 49-årig møllerenke. De blev trolovet 15. marts
1771. Om det er Niels, der var kommet først og faet Jacob dertil eller
omvendt, er ikke til at sige. Jacob var imidlertid så >>heldig«, at hans
trolovede døde i juni inden brylluppet, og en uge senere døde også hans
svigermor- >>møllerenkens moder af Fjellerup mølle«, så nu stod Jacob
pludselig fri og ledig som mølleejer med mulighed for at finde sig en ny,
ung kone- hvad han hurtigt gjorde. Men møllen brændte i 1779, hvorefter Jacob flyttede til Nibe, hvor han blev købmand.
Mens Maren og Niels var i Fjellerup, fik de en datter, som blev døbt
i september 1772 og fik navnet Else Marie. Men så var det også slut
med at føjte rundt, for mindre end 2 måneder derefter døde den gamle
Jacob Hiort, så Niels måtte hurtigt søge hjem til Skivum for at overtage
det degneembede, som han fik kaldsbrev på i 1766. Fra nu af var det
ham, der var degnen i Skivum.
Niels havde imidlertid en sag, han snarest måtte have ordning på.
Det var problemet med, at Maren var kommet for tidligt i barselsseng.
I almindeligt omdømme var der vel ikke noget belastende i det- det var
der så mange der kom. Men set fra en gejstlig synsvinkel, ja så var det
temmelig syndigt. Og det var jo den gejstlige stand, han fra nu af kom
til at tilhøre. Derfor måtte han ansøge majestæten om tilgivelse for, at
han før brylluppet havde besvangret sin kone. Denne tilgivelse fik han
8. januar 1773 med tilladelse til at betjene Skivum-Giver degneembede.
Dog skulle han bevise, at han udover denne forseelse havde forholdt sig
skikkeligt. Endvidere skulle han betale en bod til det nærmeste hospital
(stiftelse) samt møde op ved næste præstekonvent og der modtage en alvorlig irettesættelse af provsten i overværelse af herredets præster.
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Herefter begyndte hverdagen for Maren og Niels i Skivum degnehus.
Udover børnene Jacob og Else Marie, født i henholdsvis København og
Fjellerup, kom der flere til. I 1774 fødtes en datter Christiane Cecilie,
hvis videre skæbne ikke er kendt. Derefter kom der i 1776 en søn Peter
Nicolaj, som døde 14 uger gammel. Næste barn, født i 1777, var en
søn, der også fik navnet Peter Nicolaj . Han blev som voksen klædefabrikant i København og gift med Christiane KørnmeL De fik ingen
børn. Han døde i 1822 og var da bosat i Magstræde.
I 1779 fødtes endnu en søn, som fik navnet Niels Iversen (uden f),
formodendig opkaldt efter sin far, for Talstrup-præsten Niels Ifversen
var der nok ingen mere, der huskede på. Niels Iversen Hiort blev skrædder i København, var på valsen til Østprøjsen, hvor han i Memel fandt
sig en kone og tog hende med til København. Han ejede hus i Kristen
Bernikowsgade og døde 1836.
Hvordan fungerede Niels mon som degn? Ja, det forlød, at han sang
ganske elendigt, og han var heller ikke god til at skrive, men til gengæld var han en god skoleholder. I følge provsten skulle han være en af
de bedste i herredet, som Hans Velærværdighed endda ville ønske,
at han havde i sit eget sogn. Men degneembedet kunne ikke føde
den voksende familie. Derfor måtte Niels have andre småjobs for at
supplere indtægterne. Han fuskede ved siden af som snedker, og om
sommeren kørte han med tørrede sild til Randers - formodendig fra
Nibe.
Maren var engang skyld i, at nogle af sognefolkene så sig gale på
Niels. Hun havde nemlig huset to »brændevinssøgere« en nat, hvor
Niels ikke var hjemme. De var udsendt fra Nibe for at foretage husundersøgelser, dels om folk havde brændevin til ulovlig udskænkning altså drev smugkro - og dels om der fandtes ulovlige brændevinsredskaber blandt befolkningen. De to mænd havde søgt natlogi i byen,
men ingen ville huse dem. Degnekonen havde imidlertid tilbudt dem
at overnatte der, hvilket skulle have givet mistanke om, at hun havde
angivet nogle af beboerne som brændevinsbrændere. Denne beskyldning grundede måske også i, at man i degnens hus »var betynget med
overflødig brændevinsdrik og derfor højligen nødsaget at gøre en sådan
angivelse«.
Måske er det denne hændelse med deraf opstået had og muligvis gensidige chikanerier, der var optakten til den store stolestadestrid i Skivum
kirke, som stod på i næsten et år og endte med, at Niels måtte forlade sit
embede og flytte bort.
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Stolestadestriden i Skivum Kirke
Det hele begyndte søndag den 13. august 1780. Maren havde i god tid
sat sig til rette i »degnestolen« i Skivum kirke inden gudstjenesten skulle begynde. Niels sad der ikke, for han var jo på arbejde og havde nok at
gøre med at forberede alt.
Degnestolen i Skivum kirke eller snarere degnekonens stol var en
særlig med låge eller dør lukket kirkestol, som en af de tidligere degne
(måske Jacob Hiorts forgænger) selv havde ladet bekoste. De andre kirkestole var ikke lukkede. Foruden degnens kone havde en gårdmand
Peder Sørensen 2 pladser - eller stolestader som det kaldtes dengang heri, samt to husmænd hver l plads. Men det var åbenbart attraktivt
for Skivums kvinder at sidde i denne degnekonestol, for, som Niels senere forklarede det, »denne stol er nu så fortrykt, at min kone, når hun
ikke komme betids, må stå udenfor og søge tilladelse at gå i en anden
stol, hvor der kan være plads- de andre stole ere ikkun 2 højst 3 om«.

I ældre tid gjaldt aldeles faste regler for brugen af stolestaderne i sognekirkerne, såvel i by som på land. Den gamle skik med at mændene sidder i kirkens ene side og kvinderne i den anden er jo endnu ikke helt forsvundet fra
landets mere afsides egne. Men desuden var stolestaderne fordelt mellem sognets familier efter visse regle1; hvomm det i Ch1: Vs danske lov hedder: »På
landet folger stolestadet gården og dem, som derudi bo, dog så at de unge ydmyge sig for de gamle«, og »husmtR.nd og inderste skulle nøjes med de pladseJ~ som blive tilovers, når gårdmændene med stolestader ere forsynede«.
Men indenfor det enkelte stade gjaldt der ellers en slags rangforordning, som
undertiden kunne give sig forargelige udslag i strid om retten til at sidde
»øverst«, d. v. s. nærmest midtergangen. Sådanne tvistigheder, der endog gav
anledning til rettergang, omtales flere århundreder igennem både fra købstads- og landsbykirker.
Tilbage til Skivum kirke, hvor Maren sad lige ud til midtergangen i sin
degnestol. Ind kom i sidste øjeblik husmand Christen Sørensens konehun hed også Maren Nielsdt. ligesom »vores Maren«- og ville ind at
sidde i degnestolen. Men Maren havde låst døren med en krog anbragt
indvendig forneden, og hun ville ikke lukke op. »Du har ingen ærinde
derudi« hviskede Maren, for nu var salmesange nemlig begyndt. Christen Sørensens kone blev imidlertid stående og ruskede i døren. Ja, hun
truede endda med at splintre den for at komme ind, indtil Niels kom
derhen og tog hende ved armen for at trække hende hen til en anden
kirkestol, men hun rev sig løs og forlod demonstrativt kirken. Der var
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nok ikke mange, der sang med på indgangsalmen denne 12. søndag efter trinitatis.
Efter gudstjenesten beklagede Chr. Sørensens kone sig til gårdmand
Peder Sørensen, som ejede de to pladser i stolen og som endvidere var
broder til hendes mand. Det var ham, der havde givet hende lov at sidde i degnestolen, og han beroligede hende med, at næste søndag kunne
hun blot følges med hans kone.
Næste søndag rullede en ny episode frem for den undrende menighed. Maren havde igen >>kroget« døren, og da de to svigerinder ankom,
rejste hun sig og lukkede Peder Sørensens kone ind, men spærrede for
Chr. Sørensens kone. Dette fik Peder Sørensen til at komme springende, åbne den famøse dør og lede sin svigerinde ind. Nu gik Maren fornærmet ud at stolen og satte sig i en anden, mens hun sundede sig- gik
derefter op til Niels og beklagede sig. Niels listede derefter hen til
præsten hr. Budtz, konfererede med ham og gik derpå ned til degnestolen, som han åbnede og førte Maren ind. »Herud at min kone kan
komme i stolen« sagde han henvendt til Chr. Sørensens kone. Da Peder
Sørensen hørre dette, trådte han ud på ki.rkegltlvec og forkyndte højt:
»]eg har givet hende lov at sidde- jeg har betale mine ti ndep nge«. Så
forlod Maren igen degne to len og satte sig et andet seed.
Efter gudstjenesten bad degnen de forskellige sognemænd om at huske, hvad der var sket og hvad Peder Sørensen havde sagt.
De har da haft noget at snakke om i Skivum de næste par dage.
Nu kom der gang i papir og blæk og mange gåsefjer blev snittet. Chr.
Sørensen henvendte sig til kirkens ejer, baron Juel på Lundbæk og fik bekræftelse på sin kones ret til at sidde i stolen, da hun havde siddet der i
19 1h år. Efter at præsten hr. Budtz havde blandet sig til fordel for degnen, sadlede baronen helt om og trak sin tilladelse til Chr. Sørensen tilbage med den begrundelse, at hans kone blot kunne benytte den kirkestol, som den forrige kone i huset havde siddet i. Der var plads nok. Men
dette fik blot hele skuespillet til at gentage sig søndag den l. oktober.
Herefter udvided kredsen af krivende personer sig idet bi kop
RoetbøJ bl.ev inddrager. Niels vanehede endda helr r.i l Viborg for personligt at tale med ham. Rottbøl inddrog så prov·c Celius og beordrede
ham ar rage il kivum og ordne agen. Alt ynte på dette tidspunkt ar
stå i degnens favør i denne kamp, som han og Chr. Sørensen udkæmpede på deres hustruers vegne. Sagens stilling ændredes heller ikke, da
Chr. Sørensens kone 2. søndag i advent kom i kirke efter nylig overstået
barsel. Her trængte hun med magt ind i degnestolen og trådte så voldsomt på Marens fødder, at de blev ilde tilredte.
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Men nu meldte der sig en ny frontkæmper på banen. Chr. Sørensens
kone stammede fra Hornum, og sognepræsten her fik gjort Chr. Sørensens husbond, overretsprokurator Peder Lund opmærksom på denne sag,
der verserede mod en af hans fæstebønder. Det var lige en sag for Lund.
Prokurator Lund var en meget stridbar herre - ejer afherregården Skivehus
lige op ad Skive by. I 1780 sendte byen en klage til kongen over, at han med
magt havde berøvet byen hele dens fiskeri i åen, indhegnet store dele af byens marker til eget brug og undså sig ikke for at opbryde stenbroen i byens
gader og køre stenene ind i sin egen gård, således at borgerne måtte køre i et
morads.

Efter Chr. Sørensens kone den 8. aprill781 var blevet afvist fra altergang og skriftemål på grund af sagen, gik Lund i gang. I de følgende
dage skrev han til præsten, provsten og den konstituerede biskop Rottbøl var død i mellemtiden - og udbad sig deres udlægning af sagen.
Niels Hiort omtalte han nedladende som »snedkeren der er degn«.
Overfor den konstituerede biskop, stiftprovst Alstrup, truede han med
en retssag, der skulle afgøre, hvem der skulle gå af- provst, præst eller
degn.
Sidste skrivelse i denne store sag, der ligger i Viborg bispearkiv, var et
krav fra Lund til amtmanden om, at enten blev sagen bilagt eller også
fremsendte han til Hans Majestæt et klageskrift, som han havde udfærdiget i Chr. Sørensens navn.
H vad der videre skete i sagen er let at gætte sig til. 21. juni 17 81 fik
en ny degn kaldsbrev på Skivum degneembede.
Og Niels og Maren, hvad med dem? Ja, det har været meget vanskeligt at finde ud af, men er endelig lykkedes med hjælp fra en årvågen
slægtsforsker-bekendt.

Landmandsliv
I løbet af sommeren 1781 købte Niels en mindre gård, Dalgaarden, beliggende i landsbyen Nyrup i Gislum sogn syd for Års - altså ikke så
langt væk fra Skivum. Den måtte han give l 00 rdl. for, men så mange
penge havde den detroniserede degn ikke. Her trådte så broder Peter,
skrædder i København, til og lånte ham de 60 rdl.
Her fødte Maren 22. juni 1782 deres sidste barn, en søn som fik navnet Frands Christian. Denne søn kom som ung i nålemagerlære og endte som oldermand for nålemagerlauger i København. Han grundlagde
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en stiftelse for ugifte døtre af embedsmandsstanden og blev en kendt
person i det københavnske bybillede.
Niels havde imidlertid heller ikke succes som landmand og gårdejer.
Peter Hiort måtte i 1783 punge ud med endnu et lån - denne gang på
50 rdl. Til sidst gav Niels op. Det må have været omkring 1785.
Niels og Maren valgte at flytte til København. Der var mulighederne
for at f1 et eller andet arbejde nok størst. Desuden var der jo broderen
Peter, hvis skræddervirksomhed vistnok gik meget godt. De to andre
brødre, Frands og Jacob i Nibe, var vist ikke værd at hælde sit hoved til
-Frands var en fattig skræddersvend og Jacob var i 1783 gået fallit som
købmand.

Københavnerliv
Lad os i korthed følge Niels og Maren til hovedstaden og se, hvad der
blev af dem der.
I 1786 fik Niels borgerskab som nattevægter i København. Det var da et
fast arbejde, selv om det nok har været hårdt for en halvgammel mand
at bestride. Ved folketællingen 1787 var familien bosiddende i en baggårdslejlighed i Antonigade i den indre by.
Niels og Maren havde 5 børn med sig, da de flyttede til København.
Ældste søn Jacob var i 1784 kommet i guldsmedelære hos en mester
Thanck. Han bosatte sig siden i Bergen og blev mester her. Yngste søn
Frands Christian blev sat i pleje hos sin farbroder, skræddermester Peter
Hiort.
De to andre drenge, Niels Iversen og Peter Nicolaj, kom i 1786 på
Det kgl. Opfostringshus i St. Kongensgade. Herfra kom Niels i 1795 i
skrædderlære og Peter Nicolaj i 1792 i dugmagerlære og blev senere
klædefabrikant. I 1818 skænkede de to gamle opfostringshuselever 5
habitter til 5 elever på skolen, forarbejdet af klæde, som Peter havde
fremstillet og Niels havde syet.
Kun datteren Else Marie boede hjemme hos Niels og Maren. Hun
blev på et tidspunkt gift med en bødkersvend Jens Gravesen. De var i
180 l bosat i Farvergade og havde en søn, og her boede også Niels i sine
sidste år, efter at Maren var død.
Niels Hiort døde 18. juli 1806 af brystsyge på Almindelig Hospital i
Amaliegade. Han blev begravet 3 dage senere fra Helligåndskirken.
Disse to Skivum-degne havde ikke succes i deres gerning, men de
havde heller ikke valgt den af lyst. For Jacob især var det af bitter nød,
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medens Niels nok har valgt denne levevej, fordi det var det nemmeste.
Men der kom heller ikke flere degne i deres slægt. Deres efterkommere
var i de følgende generationer dygtige københavnske håndværkere.

Kilder
Diverse kirkebøger
Diverse skattemandtaller
Viborg Landsting, skøde- & panteprotokoller
Danske kancelli, jyske registre
Års herreds gejstlige skifteprotokol
Kaldsbrevsprotokol for Viborg stift
Danske kancelli, 2. Departement åbne breve
Viborg bispearkiv
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Danmarks første landbrugskandidat
Afjens Gravesen
Danmarks første landbrugskandidat, Niels Peter Jensen Buus, blev født
den 6. februar 1835 i Svenstrup Østermølle som søn af møller Jens
Mathiasen Buus og Mette Sørensdatter. Sin barndom tilbragte han dels
i Svenstrup Østermølle, dels på Kratgården i Farstrup sogn. Denne
gård blev senere overtaget af hans broder Søren Jensen Buus. På det
tidspunkt fik unge landmænd almindeligvis kun deres uddannelse på
deres fædrene gård eller i tjeneste hos andre landmænd. Jens Mathiasen Buus, der var velstillet, har været klar over betydningen af en god
uddannelse, og da Næsgård Agerbrugsskole på Falster genåbnede i
1849, sendte han i årene 1851-1853 tre sønner, der ville være landmænd, til skolen for at gennemgå et to-årigt kursus. Da N. P. ]. Buus
kom til skolen kun 17 år gammel, havde hans ældre broder Søren allerede været det et år.
På Næsgård varede det ikke længe, før forstander N. C. Fangel og
lærerne lagde mærke til Buus store evner, gode hukommelse, store flid
og interesse. Skønt ingenlunde fremtrædende i sin opførsel fik han en
ikke ringe indflydelse på kammeraterne, der kom til at se op til ham. Da
Buus i 1854 var færdig med uddannelsen på Næsgård, tildelte skolens

Svenstrup Østermølle. Fotografi fra omkring år 1900 Lokalhistorisk Arkiv, Svenstrup.
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bestyrelse ham et stipendium fra Det Classenske Fideikommis, så han i
København kunne fortsætte sin landøkonomiske uddannelse på Polyteknisk Læreanstalt, hvor professor B. S. Jørgensen siden 1849 havde
givet undervisning i de egentlige landbrugsfag.
Her fortsatte Buus sin uddannelse med samme dygtighed som på
Næsgård. I 1855 tog han præliminæreksamen og samme år adgangseksamen i matematik til Polyteknisk Læreanstalt.
I januar 1856 tog Buus eksamen som landbrugskandidat med udmærkelse. Et kønt resultat på 11h år, når man betænker, at holdkammeraterne var et år længere om at tage eksamen. Buus havde endda samtidig taget en del undervisning i engelsk. Naturligvis var fagene af mindre
omfang end de er nu, ellers havde det ikke været muligt for professor B.
S. Jørgensen ene mand at kunne overkomme alle fagene.
Husdyrbrugsfagene måtte Buus tilegne sig på Veterinærskolen, som
da lå på Christianshavn. Som lærere havde han her den dygtige professor Bendix og V Prosch.
Da Buus rejste fra Næsgård, havde han givet løfte om at komme tilbage og overtage en lærerstilling ved skolen. Dette løfte blev han imidlertid løst fra. I foråret 1856 blev han underforvalter på Ourupgård hos
den dygtige godsejer E. Tesdorpf, som ved flere lejligheder udtalte sin
beklagelse over, at han ikke i sin ungdom havde fået tid til at få undervisning og uddannelse i landbrugets teori.
Nu søgte han livet igennem i sin store virksomhed at bøde på dette
ved at søge samarbejde med videnskabelige autoriteter på landbrugets
forskellige områder.
Som underforvalter på Ourupgård lærte Buus meget om det praktiske landbrug, idet hans husbond E. Tesdorpf allerede da blev betragtet
som sin samtids dygtigste landmand her i landet.
Buus blev kort efter sat på en hård prøve, da forvalteren uventet blev
kaldt bort, og den 21-årige Buus måtte da sommeren igennem klare
driften af den store gård. Når vi erindrer, at Buus var opvokset på en
mindre gård og i de 4 år fra 17 til 21 års alderen havde været borte fra
praksis, var det store krav at stille til ham. En samtidig elev på gården,
der siden blev en dygtig og anset landmand, har meddelt, at Buus klarede sig helt godt, da de forskellige arbejder i sommerens og høstens tid
blev udført godt og i rette tid, og selv under vanskelige forhold var Buus
altid rolig og koldblodig. Han blev her et eksempel på sandheden i det
gamle engelske ordsprog »at tidligt ansvarsfuldt arbejde modner et
menneske((. Efter to års ophold på Ourupgård overdrog Tesdorpf i foråret 1858 forvalter Buus driften af Gedsergård på Sydfalster, og ved sin
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dygtighed og sunde dømmekraft klarede han opgaven udmærket, så
Gedsergård snart nævntes som en mønsterbedrift.
Tesdorpf og Buus var enige om, at landbrugets daværende drift med
det store kornsalg var en rovdrift, der udpinte jorden, og derfor ikke
kunne blive ved, og at landbruget måtte gå over til erstatningsdrift. De
mente ligeledes, at dette opnåedes bedst ved en større besætning, der
blev godt fodret, så gødningen kunne erstatte jorden det, som afgrøderne berøvede denne. Buus fik nu lov til at anvende en større kraftfodermængde til køerne, dog ikke mere end at regnskabet viste, at det betalte sig gennem det større mælke- og smørudbytte.
Han gjorde nu den erfaring, at samtidig med den stærkere fodring af
køerne begyndte mælkefeberen at indfinde sig i besætningen, så de
hvert år mistede enkelte af de bedste køer af denne sygdom, som tildels
havde været ukendt tidligere, ligesom også den stærkere fodring syntes
at nedsætte køernes frugtbarhed, idet overløbning blev mere almindelig
i besætningen.
Buus begyndte nu at meddele sine erfaringer i landbruget til landbrugspressen, dels i »Tidsskrift for Landøkonomi«, dels i »Ugeskrift for
Landmænd«, og hvor det var muligt, underbyggede han sine erfaringer
og meddelelser ved regnskaber fra bedriften. Han havde nemlig stærk
sans for den økonomiske side af landbruget.
Hans afhandling i 1862 »Om svinefordring«, der jo fulgte mejeridriften, hans første foredrag i Landhusholdningsselskabet i 1863 »Om mejerikøernes vinterfodring« og hans foredrag samme sted i 1866 »l hvilket forhold stiller udbyttet af studefedning sig i sammenligning med
indtægten af mejeridriften« er alle tre vidnesbyrd om hans sans for økonomien i landbruget.
På spørgsmålet om, hvad han egentlig bestilte om vinteren, vidner
hans svar i samme retning, idet han svarede: »Vi tænker, vi regner og
tænker igen, og så tager vi fat på arbejdet.« Ligeledes skrev og meddelte
han om sine erfaringer i anvendelse af gødning og kompost i rodfrugtdyrkning og om mergling og dræning.
I de 9 år, Buus var på Gedsergård, kom han gennem den stedlige
landboforening i nær forbindelse med egnens mindre landmænd, der
kom til at sætte pris på Buus, fordi de mærkede, at de kunne lære af
ham.
Foråret 1867 rejste han fra egnen op til Thy for at overtage stillingen
som inspektør og leder af opdyrkningen af den af kaptajn C. Jagd
tørlagte Sjørring sø. Han havde mødt sin tilkommende hustru Laura
Louise Charlotte Friis, en datter af pastor C. B. Friis i Skelby præste81

gård, og efter brylluppet den 18. september 1867 fik ægteparret bolig
på avlsgården Rosvang, der var bygget på den udtørrede sø bund.
Da Buus kom til Rosvang, lå endnu store dele af søbunden hen i
samme tilstand, som da den lige var blevet blottet ved vandets aftapning. En del af de laveste partier led af en for høj vandstand, og en del
lerede og sandede skrænter henlå rå og ukultiverede.
Buus' viden, sunde dømmekraft og gode iagttagelsesevne hjalp ham
til at gøre det rette, og i løbet af få år var bunden i den tidligere dybe sø
på ca. 850 ha et frugtbart areal, der gav store afgrøder, og som hvert år
besøgtes af mange fra både ind- og udland, ligesom vordende landmænd som elever søgte til Rosvang for at se og lære.
Den meget frugtbare jord udnyttede Buus til avl af græsfrø af egnede
arter som Engrævehale og Almindelig Rapgræs, en avl, der i heldige år
og ved afsætning til udlandet ofte hjembragte meget store beløb. Det
blev dog til fremme af husdyr- og mejeribruget, at Buus mest benyttede
sine evner, og gennem dette arbejde blev mest kendt her i landet og i

Niels Peter Jensen Buus
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udlandet. Og på disse områder blev han snart kendt og anset for at være
en autoritet.
Til udnyttelse af de store græs- og hømængder m.v. holdtes en stor
besætning på ejendommen, der var delt i den store avlsgård Rosvang og
tre mindre gårde. Da Buus trådte til, var der en besætning på 170 vestjyske køer, men da den gennemsnitlige ydelse kun var 1400 kg mælk pr.
ko, besluttede han sig til at gå over til en besætning af det røde Anglerkvæg, som han kendte fra Falster, og han indkøbte en del dyr af denne
race. I løbet af de første tre år opdagede han, at når jyske køer blev behandlet som malkekøer med mælkeydelsen som formål, havde de også
evne til at udvikles til gode malkekøer, og fra 1870 tog Buus for alvor
fat på denne opgave, og det viste sig nu, at i de 7 år fra 1868 til 1875
steg den årlige ydelse pr. ko fra 1600 til2600 kg mælk.
Det offentlige landbrug lagde efterhånden mere beslag på Buus' store
arbejdsevne, erfaring og viden. I Landhusholdningsselskabet var han
medlem af bestyrelsesrådet fra dettes oprettelse i 1872. Den store afstand mellem Rosvang og København vanskeliggjorde dog i nogen grad
samarbejdet. For selskabets lærlingeinstitution udførte han i en lang årrække et stort arbejde ved at gennemgå og bedømme de dagbøger, som
landvæsenslærlinge førte over arbejdet i bedriften på de læresteder, hvor
de var anbragt. Da det drejede sig om ca. 120 dagbøger årligt, var det et
stort arbejde for den i forvejen travlt optagne mand, så meget mere som
Buus tilføjede vejledende bemærkninger om de pågældende elevers flid,
iagttagelsesevne og udvikling. Han havde selv mange elever under sig i
den store bedrift og havde meget stor interesse i de unges uddannelse.
Han var nemlig klar over, hvilken betydning en god uddannelse havde
for de unge selv, inden de overtog en bedrift, samt for selve landbruget
- vort hovederhverv - og dettes fremtid. I et foredrag, han holdt i selskabet år før sin død, fremdrog han også betydningen af, at uddannelsen kom til at omfatte alle inden for landbruget, således at heller ikke
de mindre jordbrugere blev glemt. Han understregede her, hvor vigtigt
det var, at de unge fik et stort udbytte af børneskolen, så de nogenlunde
beherskede modersmålet. Højskolens gerning omtalte han på grundlag
af sine erfaringer med stor velvilje og fremhævede højskolens betydning
for at gøre de unge modtagelse for belæring og udvikling. I den følgende diskussion udtalte etatsråderne Valentiner, Gjeddesdal og Tesdorpf,
Ourupgård, at Buus havde belyst spørgsmålet så grundigt fra først til
sidst, så alle måtte være ham taknemmelig.
I »Foreningen af jydske Landboforeninger« var Buus ligeledes et skattet medlem. Han sad i foreningens mejeriudvalg samt i husdyrbrugsud-
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valget, hvor han snart blev formand. Ved de årlige delegeretmøder samt
ved mejeri- og smørudstillinger var han en højt værdsat foredragsholder,
der talte om emner, der var i forgrunden inden for landbruget, men især
behandlede han områder inden for husdyr- og mejeribruget. Nævnes
må det også, at han var formand for »Det thylandske landøkonomiske
Selskab«.
Ved de 5 landmandsforsamlinger i årene 1869-1883 var han dommer
over Anglerkvæget el. det røde kvæg, og ved forsamlingerne i Nykøbing, Viborg og Svendborg gav han tillige udmærkede vejledende
oversigter over det udstillede kvæg. Ved landmandsforsamlingen i Aalborg i 1883 udstillede han ved dyrskuet over en fjerdedel af Rosvangs
kvægbesætning i alle aldre fra to til tolv år, så de besøgende kunne se resultatet af hans avls- og opdrætsprincipper. Disse principper havde han
meddelt tilhørerne i et foredrag, han havde holdt ved landmandsforsamlingen. Efter landmandsforsamligen i 1869 fik han en anerkendelse,
der glædede ham meget, idet han blev udnævnt til ridder af Dannebrog.
Når talen er om bedømmelse af dyrenes avlsværdi, må det nok her
erindres, at man på Buus' tid endnu ikke var nået så vidt, at køernes
ydelse kunne benyttes som grundlag for bedømmelsen af alvsværdien,
udover at man mente, at de såkaldte malketegn: spejl, yver, mælkeårer
m.v. var garanti nok i så henseende. Lige som en samtidig konsulent i
husdyrbrug P. Jensen, holdt Buus på de rene racer og fordømte mellemformen. Da docent N. J. Fjord begyndte sin for landbruget så værdifulde forsøgsvirksomhed, blev Rosvang fra 1879 fast station for forsøgene.
Buus var også medforfatter til flere lærebøger på husdyrbrugets område. En enkelt blev oversat til svensk, finsk, tysk og engelsk.
Han blev af sin samtid set op til som taler. Han beherskede modersmålet Stoffet var velordnet og gennemarbejdet, og hans rolige fremtræden var tillidsvækkende. I diskussionen var han hensynsfuld, og hans
ord faldt med en egen afgørende vægt.
I 1878 sendte indenrigsministeriet Buus til den store verdensudstilling i Paris for at studere de mange kvægracer på denne udstilling. Og
for at ffi et bedre udbytte af denne rejse gav Buus, skønt han nu var 43
år, sig nu til at læse fransk. Til Paris fulgtes Buus af sin gamle lærer professor V. Prosch, der skulle være dommer ved udstillingen.
I 1878 blev Buus syg af skarlagensfeber, som han tilsyneladende overvandt, men han blev derefter angrebet af følgesygdomme, så den tidligere ellers stærke mand blev stærkt svækket. Det kneb den energiske
mand at skåne sig selv, som sygdommen krævede. I januar 1886 døde
hans gamle moder, og han rejste i den strenge vinter til hendes be-
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gravelse i Farstrup. Det kunne helbredet ikke holde til, og den 10. april
1886 endte hans virksomme liv. Han blev kun 51 år gammel. I de forskellige landboorganisationer udtaltes mange smukke og taknemmelige
mindeord, som det vil føre for vidt her at fremdrage, men konferensråd
E. Tesdorpf, der vel kendte ham bedre end de fleste, udtalte følgende:
»]eg har været heldig at være knyttet til Buus gennem 30 år og har haft
lejlighed til at drage nytte af hans virksomhed, og jeg må sige, at den
iagttagelsesevne, han besad, den ualmindelige dygtighed, hvormed han
optog de vanskelige spørgsmål inden for husdyrbruget, og den klarhed,
hvormed han derefter lagde dem frem for os, har jeg aldrig kendt mage
til. Fra vore nabolande har jeg modtaget breve, hvori de beklager tabet
ved hans bortgang.
De skriver, at hans skrifter hører til de bedste, vi læser, og vi føler os i
dyb taknemmelighedsgæld til den afdøde inspektør Buus«.
Hans død var naturligvis et meget hårdt slag for hans enke, der stod
tilbage med tre sønner i alderen 17, 14 og 12 år.
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Litteratur om Himmerland og
Kjær Herred 1994-1995
Ved bibliotekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske Landsbibiotek
Fortegnelsen omfatter litteratur, som er udkommet i 1994-1995, suppleret
med enkelte titler fra tidligere år.
Artikler i Fra Kimmerland og Kjær Herred er ikke medtaget. Periodiske
publikationer medrages l u n før te gang, de udkommer. Amtskommunale publikationer og publikationer fra Aalborg Kommune medtages kun, når de skønnes at have ekstern interesse!
Det Nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelser om manglende
titler.

Himmerland og Kjær i almindelighed
Andreasen, Frank og Ole Grøn: løjkanalen. (Skalk, 1995:2, s. 30-32). (Om et
muligt sund mdlem Løgsrør Bredning og Fjerritslev).

Billedkunstnemes Forbtmd, Nordjyllmtd. Nordjyllands Arnt, Undervisnings- og
Kultmudvalgcr, 1995.

Bråten, jens: Himmerlandske originaler og ugerningsmænd. 2. oplag. Eget forlag, 1994. 127 sider, ill.

Bugge Mortensen, Henrik: Danmarks smukkeste fjord. En tur rundt om Mariager Fjord. Rebild/Sparekassen Hobro, 1995. 180 sider, ill.

Christensen, Nina: Statshusmændene i Lille Vildmose. En livsstil, der nu er forsvundet. Lokalhistorisk Forening for SejlBod Kommune, 1994. 111 sider,
ill.
Dahl Søren: Fraværsmønstret under svangerskab for sygeplejersker og sygehjælpere i tre nordjyske amter. Sydjysk Universitetsforlag, 1994. 18 sider.
(Sundhedsområdet. Notat, 10).
Dybdal Jensen, Lisbeth: Dagligliv i Himmerland. Før og under Besættelsen.
Eget forlag, 1995. 23 sider, ill.
Ettrup, Henning. Udvikling i fuglebestandene i Hjarbæk Fjord 1967-1993 i
relation (LI miljøforhold og ændet slusedrift. Miljøministeriet/Danmarl<S Mi.ljøundersøgelser, 1994. 92 sider, ill. (Faglig Rapport fra DMU,
112).
Johannesen, Erik: Limfjordens broer. (E. J.: Danmarks broer. 1994, s. 14-36).
Johannesen, Erik: aborage. Bogen om den danske modstandsbevægelse. Centrum, 1995. 309 sider.
Kattegat 1982-1992: En sammenstilling af resultater fra Nordjyllands Amts Re-
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cipienttilsyn i de kystnære dele af Kattegat. Nordjyllands Amt. Miljøkontoret, 1994. 145 sider, il!.
Knudsen, Kristian: Status over Nordjyllands storsommerfugle 1980-1989. Eget
forlag, 1995. 86 sider.
Kvælstoftilforset til Limfjorden. AfBrian Kronvang m.fl. Danmarks MiljøLmde(øgd, er, l994. 15 sider, il l. (Tc::marappon fra DMU, 1994/ l ).
Landovcrvligning. Interviewunder øgelse, udva kning fra rodzonen, vandløb og
drænvand. Red.: l enn Bloch Mortensen m.fl. Nordjyllands Anu. Miljøkontoret. Forvaltningen for Teknik og Miljø, 1995. 216 sider, ill. + bilag
(218 sider).
Larsen, Grethe: Danske provinstryk 1482-1830. En bibliografi. Red.: Erik Dal.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Det Kongelige Bibliotek, 1994.
Bind 2 (Nordjylland. 30+ 155 sider) , illustrerer.
Limj}onkn fra ende tiL anden. Et rogt med miljøskiber Limgrim. Ringkøbing
AmrskommuncNiborg Amt/Nordjyllands Amt, 1994. 23 sider, il!.
Modtagelse afrlijord i aktive r/Jstofgrave. Undersøgelsesrap port. Miljø- og Energiministerier. kov- og Narurscyrelsen, 1995. Nordjyllands Amr. 12 sider.
1913-1993. Ved Vesrhimmcrlands Smedemesterforenings 80 års jubilæum,
den 26/I l993. Vesthimmerland medemesterforening, 1993. 30 sider, ill.
NordjylLands Amtskommune. Miljøkontoret. Drikkevand i Nordjylland. Operation rent vand begynder nu! 1995. 15 sider, il!.
N]K-Nyt. Nordjysk Klarreklub. 1995 nr. lff.
Nordjysk Folkekultur. Foreningen for Musikalsk Folkekultur i Nordjylland,
1993nr.1ff.
Nordjysk Windsmfing Klub Pelikanen. 1995. Folder.
Nordjyske Jorfottere i nordjyske Lokalradioer. Erfaringer fra et kulturprojekt. Det
Nordjyske Landsbibliorek, 1995. 31 +lO sider.
Hømjyske to/dtJrkiverfor 1969. Udgiverselskaber ved Landsarkivet for Nørrejylland. Bind l 1995 (Nordjyllands Amtskommune. 140 sider).
Popp Dit/eriksen, Gitte: Windsurfing langs den jyske øsrkysr. urfguide fra Samsø i syd ri! Asaa i nord . ode ideer og nyttige oplysninger ril urfferien .
.Århus Amt. Erhvervsafdelingen. 1994. 12 ider, il!.
Skovbjerg, Vagn: I sol og blæs og bygevejr. 1969-1994. Aa!bor.g.Amr Landboforening, 1994. 124 sider, il!.
Thyrring Møller, Jesper. Valg af sociale foranstaltninger til børn og unge. En undersøgelse blandt kommunerne i Nordjyllands Amt. Nordjyllands Amt. Socialforvaltningen, 1994. 132 sider, il!.
Ungdomsuddannelser i Nordjylland. Nordjyllands Amtskommune. Det Vejledningsfaglige Udvalg, 1994/95 ff.
Vandmiljøovervågning Nordjyllands Amt. Forvaltningen for Teknik og Miljø.
1994. Bind 1-2 (l: Søer i Nordjyllands Amt. 130 sider, il!; 2: Vandløb og
kilder i Nordjylland Amr. 130 sider, ill).
VandrniljøpLanens grunduandsom!rvågning. Temarapporr. Nordjyllands An1t.
Forvaltning for Teknik og Miljø. Miljøkontoret, 1995. 11 Osider, il l.
Vl vm· der også-. 26 kvinder for tæller om hverdagen under Besættelsen. Red .:
Skrivegruppen og Rie Osted. Høst, 1995. 199 sider, ill.
Woh/folm, Eske: Limfjordsft keri. Fra ildeeventyr til friridsfi. keri. Aabybro
Kommune, 1994. 19 sider, il!.
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Aalborg på 2 hjul. 5 cykelruter i Aalborg, Himmerland Øst og Vest, Store Vildmose og Hammer Bakker- i alt 235 spændende kilometer... Aalborg Kommune/Aalborg Turist- og Kongres Bureau/Aalborg Erhvervsråd, 199?. 22
sider, il!. + l kort.

Nordjyllands Amtskommune:
Nordjyllands Amtsråd 1970-1995. Red.: Henning Madsen m.fl. Budolfi Tryk,
1995. 26 sider, il!.

Enkelte lokaliteter
Als
Dahlsgaard, Marius: Smugleren fra Hurup. En historie fra gamle dage. Als
Lokalhistoriske Forening, 1993. 10.3 sider, ill. (Org.: 1921).
Brovst
Schultz, Rudi: Bratskov. Fjerritslev Avis, 1995? Folder.
Durup
Nørager Sogns Beboerforening. 25 år. 1969-27. februar -1994. N ørager Sogns
Beboerforening, 1994. 28 sider, ill.
Farsø
Vegger, Søren Bugge: Farsø Borgerforening 1894-1994. 8. april. Rabøl,
1994. 96 sider, il!.
Hadsund
Andersen, Lise: Foreningsliv i Hadsund 1884-1994. Hadsund Håndværkerog Borgerforening, 1994. 136 sider, il!.
Hals
Gjøde Nielsen, Henrik Besat og befriet. Af Hals Kommunes historie 19401945. Hals Museum, 1995. 64 sider, il!.
Gjøde Nielsen, Henrik Biskop JensBloch-en personalhistorisk skitse. (Viborg Stifts Årbog. 1994, s. 100-107).
Gjøde Nielsen, Henrik Blot brudstykker. Historiske strejftog i Hals Kommune. Hals Kommune, 1994. 112 sider, il!.
Gjøde Nielsen, Henrik Hals i gamle postkort. Europæisk Bibliotek Forlag,
1995. 80 sider, ill.
Gjøde Nielsen, Henrik Hals Kommune. 1970-1. aprill995. Hals Kommune, 1995. 64 sider, il!.
Hals Sogns Spare- og Laanekasse i 125 år. Gandrup, 1994. 40 sider, il!.
Rise Hansen, C: Oprør i menigheden. Folkelig påvirkning ved besættelse af
præsteembedet i Hals (Kjær herred). (Kirkehistoriske Samlinger. 1994, s.
141-149).
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Hammer
Pensionistbyen Liselund- 25 år. Tilrettelæggelse: Regnar Kjærgård. 1995. 56
sider, ill.
Hobro
Beretning afgivet af Undersøgelsesretten vedrørende visse forhold i forbindelse
med Sparekassen Nordjyllands overtagelse af engagementer .fra Himmerlandsbanken. Justitsministeriet (Gyldendal), 1994. Bind 1-2 (871 sider).
Fotografer i Hobro 1850-1994. Indsamlet og bearbejdet af Børge Hauen.
Eget forlag, 1994. 70 sider, ill.
Sejlund, Hans: Erhverv i Hobro. Aalborg Stiftstidende, 1995. 12 sider, ill.
Slægten Bagger .fra Hvornum Sogn (Onsild Herred). Om Niels Andersen Bagger, født 1790, og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1994. 334 sider + tavler.
Lovns
325 år. Hvalpsund Færgekro. Hvalpsund Færgekro, 1994. 20 sider, ill.
Nibe
Brajer, Isabelle og Hans Frederiksen: De nyopdagede kalkmalerier i Nibe Kirke. En billedskat fra Senmiddelalderen. (Nationalmuseets Arbejdsmark
1994, s. 40-54).
75 års jubilæumsskrift Nibe Boldklub. Red.: Steffen Nielsen m.fl. Nibe
Boldklub, 1994. 23 sider, ill.
Færch, Ole: Dagmar Larsen. Nibes ukendte forfatterinde. Privattryk, 1994.
40 sider, ill.
Kristensen, Frode: Historien om Brænderigaarden. Nibe Museum, 1994. 27
sider, ill.
Rold
Juul, Kurt H: Den sidste røver i Rold. Stout, 1995. 183 sider. (Børnebog.2. del af: Røverne i Rold).
Lund, Folmer. Jacob Madsen Lund og hans efterslægt. Jens M. Lund, degn
og lærer i Rold 1793 til 1822. Eget forlag, 1993. 230 sider, ill.
Sejlflod
Pedersen, N C.: Lidt af Lille Vildmoses historie. Lokalhistorisk Forening for
Sejlflod Kommune, 1993. 22 sider, ill. (17).
Sommer Nielsen, Adolf Peder Jensen Helsingør. Lokalhistorisk Forening for
Sejlflod Kommune, 1993. 12 sider, ill. (16).
Skivum
jysk Biogas: Behandling af kildesorteret husholdningsaffald på Vegger Biogasanlæg. Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen, 1995. 89 sider, ill.
(Arbejdsrapport, 1995:8).
Sønder Tranders
Lokalhistorisk Foreningfor Gug-Sønder Tranders. 1995. nr. l f(
Volsted
Petersen, Viggo: Volsted Kirke. Volsted Menighedsråd, 1994. 23 sider, ill.
Aalborg
Bergh, Ole: Kapelmesteren. Jens Schrøder og Aalborg By-Orkester. Aalborg
Universitetsforlag, 1994. 119 sider, ill.
Bergh, Ole: Aalborg-Nørresundby Advokatforening i 100 år. (Aalborg Universitetsforlag), 1994. 153 sider, ill.
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Bjerre, Steen: Aalborg Zoo-60 års jubilæumssæson. Aalborg Zoo, 1995. 16
sider, ill.

Boye, Preben: Gemt-men aldrig glemt! TB, 1994. 80 sider, il!.
Brovst, Bjarne Nielsen: Morten Nielsen-mennesket & digteren. En dokumentarisk skildring. Poul Kristensen, 1995. 246 sider, ill.
Byggeri for milliarder. Red.: Lars Mikkelsen m.fl. Nordjyllands Kunstmuseum, 1995. 64 sider, il!.
Børneår 95. Red.: Sven Løntoft m.fl./Børneårssekretariatet. Rota Nord
Avistryk, 1995. 12 sider, il!.
Christensen, Lene: Rapport om projekt >>Børne-net<<. Elektronisk kommunikation mellem Det Nordjyske Landsbibliotek Hovedbiblioteket samt Klarup og Sønderholm Skoler i Aalborg Kommune. Det Nordjyske Landsbibliotek, 1995. 13 sider+ 3 bilag, il!.
Christiansen, Kaj: 75 år på hjul. Center Offset, 1995. 24 sider, il!.
Dalbjerg Jensen, Tove: Blindehjemmet Aagade 4, Aalborg Blindekreds. Red.:
Villy G. Hansen. Aalborg Blindekreds, 1994. 58 sider, ill.
Eigenbroth, Aase Beck: Eig. 4. Maj Kollegier, 1995. 63 sider, ill.

PorslAg til målsætninger og handfi11gsplan får mUS"ik- og teaterområdet i Aalborg Kommune. Af Kulrurarbejdsgruppe l. 1995. 34 sider.
De frivilliges Hus. Jernbanegade 23:2, 9000 Aalborg. 1995. 4 sider.

Gm:fik. Aalborg Kunstpavillons cen ttrerede udstilling for kunsmere fra hele
Danmark. 1995 ff.
17 sind. S,ind, 1994. 44 sider. (Digte).
Kildehtiset. Fotuuain H ou e i Aalborg. Et arbejde- og værested for mennesker med langvarige sindslideJser. Red.: Berit Engstrøm. Nordjyllands Bogtrykkeri, 1995. 136 sider, ill.
Kirsten Christensen-keramiskebillederNordjyllands Kunstmuseum, 1995. 95
sider, ill. (Udsrillingskatalog) .
Kjeldberg, Ham: Kærligheden · sommer. Aschehoug, 1994. 174 sider. (Selvbiografisk roman af forfarterens skizofreni).
Klubbog. Aalborg Judoklubs Venner, 1994. 42 sider, il!.
Mariendals Møllen. Lige ved den sydlige indkørsel fra motorvejen ligger
Mariendals Møllen, et af kommunens smukkeste vartegn, et historisk vartegn. 199 ? Folder.
Nørgaard, Erik: Det skæve hus. Gyldendal, 1995. 217 sider, il!.
Pedersen, Ham Kristian: Sandheden som våben. Laserdisken (DBK), 1995.
256 + 48 sider. (En Bedre Verden, 1). (Om forfatterens kamp mod videobranchen).
Rasmussen, Gorm H: Den første nat med Jette og andre historier. Klim,
1995. 128 sider, il!.
»Selv se, selv undersøge, selv tænke ... «. Det Nordjyske Landsbiblioteks historie 1895-1995. Red.: Kirsten Boel m.fl. Det Nordjyske Landsbibliotek,
1995. 235 sider, ill.
Skovfoged Laursen, Ib: Vejgaardbogen. Signalement af en forstad. Lions
Club Vejgaard, 1994. 180 sider, il!.
Østergnnrd, .Kmuf. bersren. Efterladte erindringer. Gyldendal, 1995. 380 sider.
AaB guldbogenforåret 1995. Red.: Anne Sørensen m.fl. Nordjyllands Bogtrykkeri, 1995. 40 sider, i U.
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Aagaard, Jonna: Barn under Besættelsen. Datid, 1995. 79 sider, il!.
Aalborg. Towards the sustainable city. Ed.: Jan Ipland a.o. Aalborg Kommune, 1994. 86 sider, il!.

Aalborg. Drifts- og Anlægsforvaltningen: Forslag til cykelstiplan. Aalborg
Kommune, 1995. 8 sider, il!.

Aalborg fo/rmasport. Aalborg Firmasport 1995? 7 sider, il!.
Aalborg Ku.mtpavilion. A.'llborg Kunsrpav.illon, 1995? Folder.
Aalborg Nord komrmmeatltiS: Be\raring værdier i byer og bygninger 1994.
Red.: Arkitektfirmaet err Bech-Nielsen m.fl. Miljøministeriet. Skov- og
Naturstyrelsen/Aalborg Kommune (Byggecentrum Boghandel), 1994. 60
sider, il!. + l bilag.
Aalborg. Park- og Kirkegårdsforvaltningen: Projekt rekreative stier. Aalborg
Kommune, 1995. Folder.
Aalborg Riga Kontoret. Udg. af Aalborg Erhvervsråd. Aalborg Kommune,
1995. Folder.
Aalborg-Nørresundby Frimærkeklubs 50-års jubilæumsudstilling og byttedage. 4.-5. marts 1995 i Løvvangshallen. Aalborg, 1995. 51 sider, il!.
Aalborg- åben by i en uge. Ungdomslegene i Aalborg 95. Red.: John Robert
Andersen. Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (Nordjyske Distriktsaviser), 1995. 16 sider, il!.
Aars
Bråten, jens: Gamle postkort fra Aars og omegn. Billder fortæller historie.
Eger forlag, 1994. 120 sider, ill.
Gundestrupspillet »Den fjortende plade«. en billedbog bag kulisserne i
Rævemosen sommeren 1994. Red.: Dorthe Christensen m.fl. Redaktionsgruppens Forlag, 1994. 74 sider, il!.

Aalborg Kommune:
Aalborg Kommune 1995. Aalborg Kommune, 1995. 22 sider, il!.
Aalborg. Magistratens 5. Afdeling. Offentlighedsfase for affaldsplan for husholdninger januar/februar 1995. Mrapportering. 1995. 12 sider + 5 bilag.

Aalborg Universitet:
Bjerre, Steen: Aalborg Universitet 1995. Red.: Allan Clausen m.fl. Aalborg
Universitet, 1995. 12 sider, il!.
Dansk på Aalborg Universitet. Red.: Britta Willumsen m.fl. Aalborg Universitet, 1995. 13 sider.
Fremmedsprog ved Aalborg Universitet. Aalborg Universitet. Den Centrale
tudievejlednjng, 1995. 23 ider.
Kjersdam., Finr1: The Aalborg experiment. Project innovation in university
education. Aalborg Uni:versitetsforlag, 1994. 52 sider, ill.
Musik ved Aalborg Universitet. Red.: Martin Rovs Hansen m.fl. Aalborg
Universitet, 1995. l O sider, ill.
Undervisningsdifferentiering- teori ogpraksis. Aalborg Universitet. Institut for
Elektroniske Systemer. Mdeling for Matematik og datalogi, 1995. 145 sider.
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VideiJJskltbet. for kningsnyt fra Aalborg Universitet. 1995. nr. l ff.
AaLborg Unh;ersitet !995. Red.: Allan Clausen m.fl. Aalborg Universitet. lnform:trionsudvalgcr, 1995. 47 sider, ill.

Aalborg Universitet. Studienævnet for Humanistisk Informatik: Kommunikation & humanistisk datalogi. Systemudvikling, multimedier, massemedier, organisation, ansigt-til-ansigt kommunikation. Aalborg Universitet,
1995. 23 sider, ill.
Aalborg Universitets bibliotek. 1995. 6 sider, ill.
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Meddelelser fra styrelse og redaktion
Ud over oplysninger om de planlagte arrangementer udsendtes også i år en folder, der i korte træk fortæller om Historisk Samfund . Folderen, der er udsendt
til læreanstalter, biblioteker og arkiver i vort område, kan forhåbentlig medvirke til at udb rede kendskabet til vort selskab yderligere. I forsommeren var der
planlagt t kortere arrangcmence1·. Det før te var et afren b søg pli cl t induserihi roriske mu eum odehåb Hamme rværk. B øget havde udmærket god rilslurning, g delragerne rik lejlighed cil ar se og høre de ga mle maskirrer i fuld
g<tng og til nc høre museumsleder Peter Jørgensen fortæ lle om reders udvikling
og kæbne. er næste arrangement, er be øg i undbysamlingern : Urtehaven,
Ra ch-gårdcn, d r ga mle Brohus m.v. havde forrjenc mange fl re ddragere. De
fremmødte fik en god oplevelse og så bl.a. den senest rilkomne attraktion:
købmandsbutikken. ensammerruren deJ· havde Blicheregnene omkring Viborg som mål, fik fo rtræffelig god tilslur:ning. Turen, der f.·111dr sred i det kønneste sensommervej, fik under Ove Paulsen kyndige le lclse er udmærker forløb. Det var tydeligt, ar deltagerne havde svært at bryde p fra de skønne lokaliteter: Dollerup Vium øg Tjele.
Generalforsam lingen, der afholdres på Niels Bugges Kro i Dollerup og havde
samlet er halvt hundrede at foreningens medlemmer, blev ledet af fhv. skoledirekrør H. æderup. J bererningen karakteriserede formanclen 'clskabers 83. ' r
om et sædvanligt foreningsår, hvor de kendte akcivirerer alle bavde funder sted:
rorsdagsfordæsninger, ekskursioner og udgivelse af årbogen. Under omral. en af
ekskursionerne mindede ~ rmanden om aftalen, der gør der muligt for medlemm erne også ar deltage i Ku lrurhi t. Forenings ture. Tor dag foredragene- ri
i efterårssemestret og ti i forllrssemestrec 1996- anbefaledes, og der LUlderstregedes at her virkelig er rale om et fornemt ri lbud ril vore medlemmer.
Årbogen , som er og b.liver det væsentligste bindeled ril medlemmerne, fik
en l<arr omcale, og artiklerne i den kommende åJ·bog nævnte korr. ammen
mc l årb gn udsende som noget nyt er medlemskort vedr. 1996 ti l med lemmerne. tyreisen finder ar der vil beryde en lettelse for såvel medlem merne
som for personalet på de ro museer, hvortil vo.re medlemmet· har ved dagsfri
adga11g.
Historisk Samfund har om rici iigere også i å1· modraget tilskud fra en række bidragydere: ulsred-Aj nup ognes Une- og Sparekasses Mindelegat, Ranum paælmsse, Nørrcsu11dby Ban k, , parekassen Nordjylland, Arden Kommune, Hals, Aalborg, Løgsrør og Aars Kommuner. For d n venlige interesse,
disse bidragydere på denne måde viser vort selsk: b C!r vi dem ror rak skyldig.
Fonnanden sluttede be.rcrn inge::n med n tak ti l medlemmerne for ~ rcr, der er
gået, og med en rak ril kollegerne i styrelsen for godt samarbejde. Beretningen godkendres enstemmigt. l kassererens fravær aflagde tormanclen der revideJede regn l<ab, der godkendres enstemmigt. T il styrelsen genval.g_res Bene
l en og Jens Topholm. om nye medlem af sryrelsen valgres sognepræst
Hans-Aage Mink, islum. Revisorerne Arne Pedersen og . Bugge Vegger
genvalgtes.
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Inden mødet sluttede rettede fmd. en hjertelig tak tillektor Karl Nielsen, Ran u m, der errer 16 år i styrelsen ikke ønskede at modtage genvalg Fmd. frembæved Karl Njclsens tore og dygtige i.ndsars i styrelsesarbejdet. Ud over det
fremragende arbejde i redaktionsudvalget har KarlNielsen gennem årene bidraget med væsendige og velskrevne artikler i vore årbøger. Også i ekskursionsudvalget har Karl Nielsens omfattende viden været selskabet og medlemmerne til
gavn og stor glæde. F md. udtrykte ønske om, at Hist. Samf. fremdeles i mange
år må se beskrivelser af vor landsdels historie fra Karl Nielsens hånd, selv om
manden nu forlader styrelsen.
Sluttelig takkedes dirigenten for god mødeledelse.
Efter generalforsamlingen har styrelsen den 11. september d.å. konstitueret
sig med Gunnar H. Rebstrup som formand, Eva Auken som næstformand og
sekretær og Anne-Marie Møller Knudsen som kasserer.
Udgivelsen af årbogen 1995 er varetaget af redaktionsudvalget, der består af
Eva Auken, Birthe Friis, Ketty Johansson, Ove Paulsen, Jens Topholm og Gunnar H. Rebstrup.
Gunnar H. Rebstrup
MedJemmernes opmærksomhed henledes på, ar medlemskabet medfører gratis
adgang til Aalborg Historiske Museum og til Li.ndholm Høje Museet for medlem og husstand (gælder for forældrepar og børn).
Historisk amnmd har stadig en beholdning af ældre årbøger, som kan erhverves ril særdele rimelige priser ved henvendelse til kassereren. Såfremt man
måtte være interesseret i at afhænde gamle årgange, hører kassereren gerne herom.
Gengivelse af kort i årbogen i henhold til tilladelse fra Geodætisk Institut A
403/85.

Historisk Samfunds ledelse:
Viceskoleinspektør Gunnar H. Rebstrup, Aalborg, formand
Adjunkt Eva Auken, Suldrup, næstformand og sekretær
Fuldmægtig Anne-Marie Møller Knudsen, Aalborg, kasserer
Museumsinspektør Birthe Friis, Hobro
Museumsleder Ketty Johansson, Nørresundby
Fra Valborg Larsen, Sulsted
Sognepræst Hans-Aage Mink, Gislum
Statsautoriseret revisor Bent Olsen, Aalborg
Sognepræst Ove Paulsen, Storvorde
Arkivar Jens Topholm, Aalborg
Museumsdirektør To ben Witt, Aalborg

Redaktionsudvalget:
EvaAuken
Birthe Friis
Ketty Johansson
Ove Paulsen
Jens Topholm
Gunnar H. Rebstrup
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Turudvalget:
EvaAuken
Bent Olsen
Hans-Aage Mink
Ove Paulsen
Ad hoc-udvalg: økonomi og medlemstiLgang:
Anne-Marie Møller Knudsen
Bent Olsen
Gunnar H. Rebstrup
Hist. Samf repræsentant i bestyrelsen for De Historiske Arkiver i Aalborg:
Ketty Johansson
Hist. Samf 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 Samfonds 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 1994
Indtægter:
Kommuner
Hals .... .................. ............. .
Løgstør .................... . ........ .
Aars ..... .. ...... ........ ..... .... ..... .
Aalborg ............ ................. .
Arden ............... . ......... .... . . . .

500,00
1.00,00
500,00
7.500,00
1.00,00

Lokalhistoriske forening
Tipsmidlerne ....................... .
Fonde
DJØF (andel i porroudg.)
Pengeinstitutter
Nørresundby Bank ................ . .
Sparekassen Midtfjord, Rarrum

10.500
5.300

1.000,00
500,00
350,00

850,00

Tilskud i alt ........................ . . .... ... ... .... . .................. .
Kontingenter 1994 .............. . ................................... .
Salg af gamle årbøger .................. . ............................ .
Salg af Landlige tekstiler ............. ....... . ......... ...... ........ .
Billetsalg ved ture ....................................... ... . ......... ..
Tilskrevne renter på giro ........... .. .. .. ....... .................... .
Indestående på giro primo 1994 ............ . ..................... ..
Kassekredit ultimo 1994 ............................................ .
Tilskrevne renter på kassekredit .... . .............................. .
Balance
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17.650,00
89.360,00
1.010,00
559,00
4.196,25
15,65
19.772,64
1.821,51
11,92
134.396,97

Udgifter:
Trykning af årbog ..................................................... .
Portoudgifter ............... . ... . . . .. . ....... . ....................... .
Andel i Torsdagsforedrag ................... .......... .
Andel i portoudgift i forbindelse
med Torsdagsforedrag ............. . . .. ............... .

39.861,25
16.640,25

6.000,00
2.369,75

8.369,75

Blanketgebyr, kopier m.m. . ... ... . . . . . . ........ . ...... . .... . ... .... .
Kontingent til SLF .................... . ....................... . ..... .
Bus i forbindelse med ture .................... ....... .............. .
Honorar i forbindelse med ture ................................ . .. .
Indestående på giro ultimo 1994 ......................... . ........ ..
Kassekredit primo 1994 ....... .. ............................ ... . ... .
Kassekredit, renter og gebyrer ....... . .. . ...... . .. . ............ . . ... .

5.830,50
3.000,00
3.975,00
270,00
16.514,29
39.033,88
902,05

Balance

134.396,97

Status, ultimo 1994
Aktiver:

Passiver:

Lager af ældre
årbøger .. .. .. . .. .. .. .. .. . 30.000,00
Kassebeholdning
ultimo 1994 ............ 16.514,29
Balance

46.514,29

Kassekredit .......... . .. ..

1.821,51

Egenkapital

44.692,78

Balance

46.514,29

Undertegnede revisorer har dags datoer gennemgået foreningens regnskab og
sammenholdt de dertil hørende bilag med kassebogen, samt afstemt saldo på
girokonto og gæld på kassekredit.
Aalborg, den 30. marts 1995
Arne Pedersen
revtsar

Farsø, den l O. april 1995
S. Bugge Vegger
revtsar
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Historisk Samfund for Himmerland og
Kjær Herred er stiftet 1912. Samfundets
væsentligste opgave er at udgive årbogen
»Fra Himmerland og Kjær Herred«, der
er udkommet siden 1912. Ligesom landets øvrige lokalhistoriske samfunds
årbøger bringer den artikler, det- belyser
egnens historie, meddeler oplysninger
om egnens historiske steder og indeholder fyldige oversigter over litteratur om
Himmerland og Kjær Herred.
En anden betydningsfuld opgave består i
at arrangere historiske ekskursioner og
lade afholde historiske og kulrurelle foredrag.
Endvidere har vort selskab med mellemrum udgivet selvstændige skrifter. I 1968
således >>Aalborg Bindingsværk« af
docent Hans Henrik Engqvist. I 1970
»Aalborg malere i 500 år« af konservator
Sylvest Grantzau. I 1978 udsendtes >Nor
Frue Kirke i Aalborg« af overlærer Svend
B. Olesen.
Det Kongelige Landhusholdningsselskabs Beskrivelse af Aalborg Amt, udgivet i 1832 ved C. Christensen genoptryktes i 1979.
I anledning af Historisk Samfunds 75 års
jubilæum i 1987 udsendtes i fotografisk
genoptryk »Farstrup og Axelsans Dagbøger fra det 16,. 17. og 18. Aarhundrede<<, udgivet i Aalborg ved Ignatius
Becheri 1813.
I samarbejde med Aalborg Historiske
Museum og med Landsforeningen Danske Folkedansere har von selskab i 1992
udgivet »Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjær Herred« af tekstilforskeren
Gitte Nødskov.
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