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Panelstuer i Aalborg
fra renæssancetiden
AfVigg-o Petersen
I Aalborg Historiske Museum findes et smukt interiør, hvor væggene er
dækket med rigt udskårne egetræspaneler fra 1602, d.v.s. fra den periode, hvor renæssancestilen herskede. En sådan velbevaret panelstue er en
stor sjældenhed og desuden en enestående seværdighed, som ikke kan
undgå at gøre indtryk på den besøgende.
Stuen har i omtrent l 00 år været kendt under navnet »Aalborgstuen«, en lidt tåbelig betegnelse, som man vel næppe nu efter så mange år
kan gøre sig håb om at ændre på. Det er imidlertid en tilfældighed, at
det netop er denne stue, der ved et lykketræf er bevaret til vore dage, for
i renæssancetiden var der mange tilsvarende panelstuer i byen.
Et indtryk af hvor mange panelstuer, der var i Aalborg, får man ved

Landets bedst bevarede panelstue fra renæssancetiden findes i Aalborg Historiske
Museum. Siden stuen for omtrent l 00 år siden blev opstillet i museet, har den været
kendt som »Aalborgstuen«.
(Foto: Buus Jensen)
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hjælp af skifteprotokollerne, der er bevaret fra 1603 til 1620 samt fra
1629 og perioden ud. De kan yderligere suppleres med forskellige løse
skifter. Når en borger døde, blev arven efter ham beskrevet i skiftet, og
her kan man finde formuleringer som: »Først hovedejendommen i Maren Turisgade, som blev vurderet med paneling, bænke og andet, som
nagelfast er og bør at følge huset med rette«, 1 eller: »Den salige mands
hus og ejendom, som det bygget, begreben og forefunden er med paneling i stuen, og hvis som nagelfast er, som bør at følge«. 2 Som det
fremgår, regnedes panelerne lige som andet nagelfast boligudstyr vægbænke, faste fodskamler, sengesteder (alkover), kakkelovne, hjørneskabe m.v. -som hørende til huset, og paneler blev aldrig vurderet selvstændigt. Derfor kan det ved mere summariske formuleringer være
umuligt af afgøre, om et hus havde paneler eller ej. I skiftet fra 1631 efter borgmester Lars Hansen Skriver, der ejede huset med Aalborgstuen,
nævnes panelerne således slet ikke. Alligevel er der tilstrækkeligt mange
vidnesbyrd om, at det var ganske almindeligt for velhavende borgere at
have boligen udstyret med paneler. Blandt de lykkelige ejere af sådanne
stuer kan nævnes rådmænd, købmænd, en tolder og håndværkere som
skomagere, skræddere og snedkere. I perioder, hvor det var gængs at
bruge formuleringer, hvori panelerne nævnes, ses det, at praktisk talt
alle fra de sociale lag, hvor der var en større arv at fordele, havde boliger
med panelstuer. 3
Et tilsvarende indtryk får man af tingbøgerne i de tilfælde, hvor ejendomme er blevet synet i anledning af en retssag, og her får man ofte
mere præcis besked om den enkelte panelstue. Den såkaldte Helvig Kås'
gård, der blev opført i 1602 for Hannibal Gyldenstjerne til Store Restrup, og som indtil1890'erne lå på hjørnet af Maren Turisgade og Ved
Stranden, blev synet i 1638. Her var »de to nederste stuer« forsynet med
smukt panelværk, medens der i »overstuen« kun var to små stykker panel, hvorimod resten af væggene var beklædt med spånmåtter. 4 Sådanne
spånmåtter, der var en billigere løsning end paneler, var efter alt at dømme en almindelig vægbeklædning. De bestod af lange, tynde træspåner,
som var flettet sammen. Måtterne kunne være ret store. I 1607 eller
1608lavede Anders Olufsen, snedker i Aalborg, nogle spånmåtter, som
blev slået op på væggene i skriverstuen på Aalborghus slot, og de var 11
alen lange og 2 1h alen brede (d.v.s. ca. 6,3 x 1,4 m, hvis man efter forordningen har brugt den lybske alen). 5 Spånmåtterne kunne være malet. Således var der i Matthias Foss' gård i Algade adskillige værelser med
grønmalede spånmåtter, da den i 1685 blev erhvervet til bispegård. 6
Som det fremgår, var der selv i en bygning som Helvig Kås' gård,
8

Den såkaldte Helvig Kål grird, de!· U'i pli fjornet nf!v!ttren Turisgn.de og ved tranden, havde panele1; dtr i m synsforretning betegnedes smn smukke. Da det er usædvanligt. ra synsmænd udtrykker sig pii denne milde, md ptmcLcrm~ sikkert l;ave v,eret
sa!r/igt prægtige. De erfomwdemligftemsti/Jet samme rir som Aalborgstuen.
(Foto i LHA)

hvor panelerne omtales som smukke, kun paneler i de fine stuer. En
sådan ordning har sikkert været almindelig. I 1642 havde et hus i Maren Turisgade dog panel både i stuen, i dagligstuen og i en »liden stue«,
men medens stuen, som husets fine rum, havde egetræspaneler, måtte
dagligstuen nøjes med fyrretræspaneler.l
Det omtalte hus i Maren Turisgade var en af de mange ejendomme i
Aalborg, som Jens Bang i sine velmagtsdage havde ejet. I hans hovedejendom, Stenhuset, var der, som man kunne forvente, også paneler. De
nævnes summarisk sammen med »bænke, skamler og andet« i skiftet efter hustruen i 1639. 8 I tingbøgerne får man mere præcist at vide, at der
var egetræspaneler i dagligstuen. De nævnes, fordi de svenske besættelsestropper havde ødelagt dem, 9 medens husets øvrige paneler, som man
kan sandsynliggøre har været der, 10 i.kke blev synet ved denne lejlighed
og derfor heller ikke blev omtalt.
Som det fremgår, var panelstuer ganske almindelige i Aalborg i
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f Ku!tttrbistorisk Museum i Randers findes dette panelfrag;ment, som skal stamme
fra St:orugade 13 i Randers. Panelet er sikkert samtidigt med den velbevarede, treetages bindingsværksbygningfra 1643.
(Foto: Kirsten Nijkamp)

renæssancetiden, hvilket i og for sig ikke kan undre, for det har længe
været kendt, at der i byer som f.eks. Helsingør var adskillige panelstuer
i perioden. 11 Rundt i landets museer er der også bevaret en del panelfragmenter.
Efterhånden blev renæssancepanelerne dog umoderne. Stilmæssigt
blev de uacceptable, og selv om paneler ikke gik af brug, skulle de nu se
anderledes ud. Ikke mindst de faste vægbænke, der vel som regel må
have været bygget sammen med panelerne, måtte væk, og mange paneler er sikkert forsvundet ved den lejlighed. De faste sengesteder i panelvæggene blev også overflødige, efterhånden som skikken med særskilte
soveværelser slog igennem. Nogle paneler blev vel også ødelagt af råd og
svamp. Under alle omstændigheder forsvandt renæssancepanelerne
fuldstændigt - med ganske få undtagelser.
I bindingsværkshuset på hjørnet af Østerå og Ved Stranden blev panelerne af nu uransagelige grunde bevaret. Ganske vist fjernede man
også her vægbænkene langs vinduesvæggene, men da vinduerne også
blev gjort større; kunne panelerne tilpasses de nye forhold. Det smukke

lO

Som det yderste
hus i Østerå, på
hjørnet af Ved
Stranden, lod
rådmand Niels
Christensen i
1602 eller umiddelbart før opføre
et bindingsværkshus med et par
smukke panelstuer. Den kraftige,
murede trappe,
der ses på billedet,
førte op til det panelværelse, der i
dag er kendt som
Aalborgstuen.
(Tegning efter
foto,AHM)

egetræ, hvor kun særlige ornamenter oprindelig havde været bemalet,
blev smurt over med et tykt lag oliemaling, men det væsentlige er, at
stuerne blev bevaret så længe, at man blev klar over, at det drejede sig
om historiske klenodier, som man skulle passe på.
Huset blev opført i 1602 eller umiddelbart før 12 af rådmand Niels
11

Ægteparret Niels Christensen og Maren Thøgersdatter, der lod huset med Aalborgsttum opjili'C.

(Epitafiebillede i Vor Frue kirke)

Christensen, der dog ikke selv boede i det, men lejede det ud. 13 Det var
et gavlhus, hvor gavlen som hovedfacade vendte ud mod Østerå, medens langsiden vendte mod stranden, hvor nu gaden Ved Stranden forløber. Som i så mange andre Aalborghuse blev stueetagen brugt til praktiske formål, medens beboelsen var indrettet i etagen ovenover. Hertil
var der adgang ad en muret trappe ud mod Østerå. Fra trappen trådte
man direkte ind i en prægtig panelstue, ofte kaldet Hjørnestuen, fordi
den havde vinduer både mod Østerå og mod stranden. Det er dette
rum, der er opstillet som »Aalborgstuen« i Aalborg Historiske Museum.
Bag Hjørnestuen lå endnu en panelstue, kaldet Salen, med vinduer ud
n1od rran.den. På døren mellem de to sruer stod oprindelig år talt t
1602, men en senere ejer, Lar Han en kriver, lod d c rette cil 1620, og
han opsatte desuden ir eger og hu truens navne forskellige steder på
ejendommen. Der lykkedes ham faktisk ar narre efrerriden, og længe ef12

ter, at stuerne var blevet en seværdighed, troede man, at det var ham,
der havde ladet dem fremstille. Husets historie er beskrevet andetsteds, 14 og vi vil her begrænse os til panelstuerne.
Allerede i 1860' erne var man ganske ldar over stuernes historiske betydning, og byens kendte fotograf, Tønnies, fotograferede det smukke

Medens Ailiborgstuen endnu sr.od på den oprindelige plads, fotograforede H T(}nnies det smukke dmprtrti. Der kendes ingen bevarede eksempLarer af billedet, men
det blev brugt som gnmdlagfor denne ilLustration, der blev publiceret i 2. udgave af
Trap: Danmark.
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En afarkitekt].
V Dahlerups
skitser fra 1863
afAalborgstuen
på oprindelig
plads.
(Kunstakademiet)

dørparti. Eksemplarer af billedet blev solgt af boghandler Schultz, der
genbestilte det mange gange i løbet af 1860' erne. 15
Arkitekt J. V. Dahlerup fandt også frem til de velbevarede panelstuer,
da han i 1863 var i Aalborg og i sin skitsebog tegnede en række arkitekturdetaljer fra byens historiske bygninger. Hans tegninger fra panelstuerne hører til de vigtigste kilder til forståelse af stuernes oprindelige udseende.16
Tre år efter Dahlerups besøg købte Aalborg Håndværkerforening
hjørnehuset og nogle tilstødende bygninger med henblik på nedrivning, men panelstuerne var nu så velkendte, at direktøren for de antikvariske mindesmærker sendte den bekendte Jacob Kornerup til Aalborg
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for at undersøge dem. Selv om han fandt renæssancens smag »ejendommelig og noget lunefuld«, var han dog ikke i tvivl om, at værelserne var
»en virkelig sjælden antikvitet«. Især den bedst bevarede panelstue,
Hjørneværelset mod Østerå, begejstrede ham, og han fandt »at det i sin
tid med uhyre arbejde og megen kunst udsnittede, gammeldags værelse
må anses for en af landets værdifulde mærkværdigheder, ligesom det
også er enestående i sit slags i de danske byer«. Kornecup anbefalede
derfor, at den omtalte stue blev opstillet på loftet af den ny bygning,
hvorved man kunne opnå »et smukt værelse for bestyrelsen eller for damerne«. Kornecup anbefalede kraftigt, at stuen blev opstillet så nøjagtigt som muligt på samme måde som hidtil, men da der kun kunne
komme vinduer til den ene side, kunne han dog godt acceptere, at der i
stedet for den anden vinduesvæg blev opstillet paneler fra det dårligere
bevarede naboværelse. 17
Det lykkedes virkelig at overbevise bestyrelsen for Håndværkerforeningen, og i en artikel i Aalborgposten 19. januar 1867, hvori den nu
nedrevne gårds indretning blev udførligt omtalt, udtaltes der glæde
over, at Håndværkerforeningen havde til hensigt at genopstille pa-

j. V Dahlerups skitse afAalborgstuens loft.

(Kunstakademiet)
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nelstuerne. Kornerup havde selv med stor omhu ledet nedtagningen af
panelerne, men om der ved genopstillingen skete en større sammenblanding af panelerne fra de to stuer, end han havde anbefalet, hvilket
man kunne få indtryk af ved at læse senere beskrivelser, 18 kan ikke mere
afgøres. På et punkt fulgte man dog ikke Kornerups råd: Panelerne blev
ikke afrenset for maling, men blev overstrøget med en lys egetræsfarve. 19
En del af de panelstykker fra Salen, der ikke fandt anvendelse til
komplettering af Hjørneværelset, blev anbragt på trappegangen og op
under taget, medens andre sammen med nogle glatte paneler fra det senere tilbyggede sidehus mod Østerå20 kom til Nationalmuseet i
1880'erne. Her blev de anvendt til opbygning af en renæssancestue,
som under navnet »Aalborgstuen« stadig kan ses. De glatte paneler er
øgr skju lt bag en himmelseng, mederls andre møbler kjuler forsk !lige
mangler. • rorc par ier blev ndvidere ny kåret. l mod æmi ng til Aalborg I:-lisrori ke Museums Aalborg tue er Nationalmu eec Aalborgstue
altså ikke et bestemt interiør fra Niels hri tensens gård Y
Håndværkerforeningen har med rette kunnet være stolt af sin såkaldte »Antikstue«, men da en udvidelse og ombygning af foreningens bygning kom på tale i 1895, var stuens fremtid atter usikker. Da Aalborg

Nationalmuseets Aalborgstue er ikke en bestemt stue fra Niels Christemens gård,
men er sammenstillet afpaneldele fra bl.r1-. »Salen«.
(Fow: Nationalmuseet)
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Historiske Museum samtidig ved en tilbygning havde fået god plads,
foreslog man i april Håndværkerforeningen at lade panelerne overføre
hertil som depositum. Som argumenter for overførelsen anførte museets bestyrelse, at stuen i museet ville blive set af mange flere, at den i
museets bygning uden varme og kunstigt lys ville være bedre sikret mod
brand, og at man regnede med at opnå statsstøtte til en sagkyndig restaurering. Svaret, der forelå i august, var en accept. I 1897 afleverede
Håndværkerforeningen alle de paneldele, der var i dens varetægt. I de
følgende år blev panelerne så restaureret og genopstillet i det lokale,
hvor de stadig står.
Panelerne var dog stadig Håndværkerforeningens ejendom. Ifølge en
overenskomst fra 190 l havde Aalborg Historiske Museum og derefter
staten forkøbsret, hvis Håndværkerforeningen skulle få lyst til at sælge,
og faktisk forhørte en privat samler sig senere om muligheden for at
købe stuen, uden at det dog blev aktuelt. Derimod opstod der i 1936
en stærk stemning inden for foreningen for at få panelerne tilbage.
Man skulle netop igang med en stor ombygning, således at muligheden for at opstille Aalborgstuen i egne lokaler var til stede. Museets
formand, bankdirektør Jørgensen, så sig derfor nødsaget til at købe
stuen til museet for 20.000 kr., hvilket må siges at være en meget billig pris. Problemet var, at museet kun havde 500 kr., og det lykkedes
kun at skaffe 5.000 kr. yderligere. Foreningen rykkede flere gange for
restbeløbet, og i 1940 var det kommet så vidt, at den truede med at
sælge stuen til anden side. Museumsdirektør Peter Riismøller ville dog
hellere søge penge til sølvtøj, og han mente heller ikke, at Håndværkerforeningen turde sælge panelerne på grund af den offentlige mening. Efter endnu en rykker i 1944, hvor man anmodede om restbeløbets indbetaling snarest belejligt, svarede han, at Håndværkerforeningens bestyrelse hellere burde slette restgælden, der måtte betragtes
som uerholdelig. Det skete dog først i 1973, hvor Håndværkerforeningen i anledning af sit 125 års jubilæum forærede stuen til museet og
frafaldt alle økonomiske krav. 22
Da museet i 1897 modtog panelerne fra Håndværkerforeningen var
det i form af »en forvirret bunke brudstykker«, som det udtryktes af den
dengang ganske unge Chr. Axel Jensen, der af Nationalmuseet havde
fået til opgave at bistå ved genopstillingen. 23 Han konstaterede hurtigt,
at panelerne kunne sorteres i to grupper, for selv om panelfelterne var
opbygget på samme måde, var der karakteristiske forskelligheder i dekorationen. Inden Chr. Axel Jensen kom, havde man nået af afrense paneldelene for oliemaling og havde opdaget et oprindeligt indskriftsfelt
17

for oven .i hvert panelfag. l den ene gruppe paneler stammede .indskriften fra Davids Salme nr. 103, .i den anden fra Esajas 53 . kapitel.
Det var nærliggende at opfatte de to grupper paneler som hørende til
hvert sit værelse, og ved at stille den mest komplette stue op efter Dahlerups skitse af Hjørnestuen kunne man få indskriften t.il at passe fuldstændigt. To manglende felter kunne skjules bag et skab, men andre dele
måtte nyskæres. Dette arbejde blev overdraget sløjdlærer A. Hansen, der
anvendte gammelt egetræ fra en nedbrudt bygning i Bispensgade. 24 De
nyskårne dele kom til at ligne ganske godt, men på et punkt kan man stadig iagttage en forskel mellem dem og de originale skæringer. Renæssan-
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V Dahlerups skitsefta 1863 afvægge og loft i det, man dengang kaldte >>Hjørnestuen«, dannede udgangspunkt for genopstillingen afAalborgstuen.
(Kunstakademiet)
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cesnedkeren indridsede nemlig dekorationernes konturer, før han begyndte at skære, og hvor ridserne ikke er skåret væk, kan de stadig ses.
Hansen tegnede derimod på sløjdlærermaner motiverne op med blyant.
Medens de vinduesløse vægge altså kunne opstilles med fuld sikkerhed, var vinduesvæggene mere komplicerede. Om de oprindelige vinduer vidste man intet, men fra Svalegården på hjørnet af Nytorv og
Østerå kendte man et omtrent samtidigt vindue, som sløjdlærer Hansen kunne bruge som model. Da man ikke vidste, hvordan panelerne på
pillerne mellem vinduerne havde set ud, valgte man her at anbringe
udekorerede træplader. En sådan tilbageholdenhed er meget rosværdig,
men formodentlig har også disse felter haft en skåren udsmykning.
Mere diskutabelt er det, at man ved opstillingen valgte at se bort fra,
at der har været en dør i den vinduesvæg, der oprindelig vendte ud mod
Østerå. Det var her, man kom ind, når man var kommet op ad den murede, udvendige trappe. Døren var allerede forsvundet før 1863, men
uden den mangler man nøglen til forståelsen af rummets oprindelige
karakter.
Niels Christensen hus tilhører nemlig efter alt at dømme en type, der
må have været temmelig almindelig i 1500-årenes Aalborg. Husene af
denne type var alle gavlhuse med indgang i gavlen ud mod gaden. Den
forreste del af husene optoges af et rum i hele husets bredde. Dette rum,

Det var dette vindue fra Svalegården
på hjørnet afØsterå og Nytorv, der
blev taget som model for genfremstillingen afAalborgstuens tabte vinduer.
(Nationalmuseet)
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der ofte ikke kunne opvarmes, synes at have været anvendt i forbindelse
med beboernes erhverv. Var han håndværker, kunne han have sit værksted her, en småhandlende kunne have sin butik på dette sted, og storkøbmanden kunne her modtage sine forretningsforbindelser. I rummets bagvæg førte en dør ind til den egentlige beboelse, der kunne opvarmes, og hvor familien opholdt sig.
I begyndelsen af 1600-årene skete der en ombygning af flere af disse
huse, således at den store forstue eller fremhuset kunne inddrages i beboelsen. I Vesterågade 9 fra 1570-80 blev der således fraskilt en mindre
forstue, hvortil indgangen blev flyttet, og også i Povl Pops hus fra 1579
blev rummet på omtrent samme tid inddraget i beboelsen. 25 Endnu i
1602 fulgte Niels Christensen dog efter alt at dømme den gamle tradition. Det uopvarmede, men prægtigt udstyrede rum ud mod gaden synes også velegnet til modtagelse og dupering af fornemme forretningsforbindelser, der kom ind fra trappen ud mod Østerå. Foruden de flotte paneler har rummet sikkert været udsøgt møbleret, og på væggen
over for indgangsdøren signalerede det prangende paradenummer af en
portal med søjler og basunblæsende figurer, at her bagved levede en betydningsfuld mand.
Efter opstillingen i museet kommer man ind ad en døråbning i den
anden vinduesvæg. Døren er oprindelig, men dens funktion er lidt
usikker. Der er efterretninger om svalegange på denne side af huset, 26
men døren kan også have ført ud til en nedgang til stranden.
Efter genfremstillingen af de mindre vinduer, kunne de lave paneler
fra vinduesvæggene ikke længere nå gulvet, og man tolkede dette som et
vidnesbyrd om, at der under vinduerne havde været vægfaste bænke.
Denne tolkning er utvivlsomt korrekt, men da man ikke vidste, hvordan bænkene havde set ud, valgte man at gøre dem så enkle som muLigt.
Det er imidlertid ikke usandsynligt, at bænkene var udformet som bænkekister til opbevaring af ting og sager. Sæderne har i så fald fungeret
som låg, der kunne klappes op.
Ovenpå træsæderne har der ligget såkaldte bænkedyner til at sidde
på, og medens selve bænkene som nagelfast inventar kun i forbifarten
kan blive nævnt, optræder bænkedynerne i mængder i tidens skifter. 27
Bænkedynerne var ofte meget lange og må have haft samme mål som
bænkesæderne. 28 Gennemsnitlig var de bænkedyner, der opgives mål
på, 6-7 alen lange (omtrent 4 m), men længder på 12-13 alen forekom
også (7-8 m). Desuden nævnes en mængde kortere, pudelignende hynder, der bortset fra længden synes at have været af samme karakter som
bænkedynerne. Fyldet i hynder og bænkedyner nævnes kun sjældent,
20

J

V. Dahlerups tegning

fo.-a J863 afAalborg-f
·e porta.

stuens prægttg. kademiet)
(Kunsta

men kunne være fjer. På samtidige malerier- ganske vist udenlandskeser de bløde ud og er ofte forsynet med kvaster på hjørnerne.
Bænkedynernes betræk har været farvestrålende. Ofte har de været
grønne eller med en kombination af grønt og sort eller gult og sort. Undersiden, som vendte ned mod bænken, var ofte beklædt med rødt klæde eller undertiden med rødt, grønt, blåt eller hvidt læder. Oversiden,
som man sad på, kunne være af klæde eller broderet, men som oftest var
den fremstillet i flamskvævning. Flamskvævning er en billedvævningsteknik beslægtet med gobelinvævning, og den har navn efter de flamske
vævere, der indførte teknikken i Danmark. Stoffet til hynder og bænkedyner blev vistnok vævet på de samme væve, og ved lange vævninger
som dem, der skulle bruges til bænkedyner, var det som regel det samme motiv, der blev gentaget igen og igen hen ad vævningen. 29
Motiverne nævnes, som man kunne forvente, kun ganske undtagelsesvis i skifterne. I 1630 hører vi dog om en hynde med en papegøje
på, 30 et meget yndet motiv, som levede længe efter i folkekunsten. Derimod må det være en undtagelse, at doktor Christen Schytte havde en
hynde med de Rantzauers våben på og en anden med en flaktørn på. 31
En flaktørn er en heraldisk figur, også kaldet en dobbeltørn.
Som man kan forstå, har de farvestrålende hynder og bænkedyner
været et livligt indslag i renæssancens panelstuer, og det må skyldes Chr.
Axel Jensens egen noble smag, at han så kraftigt anbefalede bænkedyner
af læder til Aalborgstuen. 32 Ganske vist var egentlige læderbænkedyner,
undertiden af blåt eller hvidt læder, ikke ukendte, men de var ikke så almindelige som de vævede. Under alle omstændigheder har de sikkert
haft en anden karakter end de hårde, faste bænkesæder, som Aalborgstuen blev forsynet med.
I de hjem, hvor man brugte skivetækkener, bordtæpper, har de også
været med til at præge rummenes farveholdning døgnet rundt. I skifter
fra Aalborg omtales både røde og grønne skivetækkener. Himmelsengene, der stod i stuerne, kunne også have ganske farvestrålende omhæng.
Købmand Knud Hemmer havde således et rødt og grønt omhæng med
en rød og grøn silkekappe tiP 3
Panelvæggene i Niels Christensens stuer stod som allerede omtalt
med egetræets naturlige farve, og kun visse dele af udsmykningen var
fremhævet med forgyldning eller metalskinnende røde og grønne farver.
Disse farver blev noteret ved afrensningen, og efter stuens genopstilling
genskabte sløjdlærer Hansens søn, kunstmaler Franz Hansen, denne
oprindelige bemaling, dog stærkt afdæmpet i forhold til de originale
forhold af hensyn til loftets farveholdning. Loftets bemaling var blevet
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En stump af et bænkedynebetræk i jlamskvævning. Selv om vævningen er fra 1684
og altså noget yngre end de renæssancestuer, der er omtalt her, giver billedet dog et
godt indtryk afden karakter, de mange flamskvævede bænkedyner har haft.
(Foto: jan Slot-Carlsen)

afdækket og restaureret af Franz Hansen, og i fYldingerne var den så velbevaret, at den kunne bevares næsten urørt, omend naturligvis noget afbleget. Loftet, der er af fYrretræ, har i modsætning til egetræspanelerne
altid været helt farvedækket. 34
Ved panelernes modtagelse manglede de trædele, der oprindeligt har
dannet overgangen fra væggene til loftet, og mærkeligt nok har man
ikke forsøgt at rekonstruere de oprindelige forhold ved hjælp af Dahlerups detaljerede tegninger. Man har bl.a. ikke genskabt de karakteristiske knægte med deres beklædning. Den derved opståede unøjagtighed
må dog siges at være af mindre betydning.
Stuen var nu klar til møblering. Til at dække hullet i panelvæggen
havde man et skab fra 1639. Det var fra Vendsyssel og blev købt via
sløjdlærer Hansen allerede i 1890. 35 Det har en etage med to døre foroven, en tilbageliggende etage med en tværliggende klap i midten og en
etage med to døre forneden. Typen regnes for nordjysk, 36 og det er da
også påfaldende, at medens man ustandselig i skifterne fra Aalborg støder på skabe »med fem døre«, forekommer denne formulering ikke i det
tilsvarende helsingørske materiale. 37
I 1892 havde man også købt et lille egetræsbord, hvor pladen bæres
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Egetræspanelerne i Aalborgstuen har hovedsagelig stået i træets naturlige farve, og
kun enkelte dele af dekorationerne har været fremhævet med forgyldning eller meta/skinnende farver.
(Foto: Viggo Petersen)

af fire oprejste løver. 38 Bordet stod i et huggehus i Støvring og var ilde
tilredt, men sløjdlærer Hansen restaurerede det, så det sammen med
skabet kunne udgøre Aalborgstuens første, sparsomme møblering.
Foruden løvebordet, der stadig står i stuen, har der i tidens løb været
opstillet en del andre borde i rummet. Det nuværende langbord 39 er
købt i Århus i 1969. Man var ved erhvervelsen glad for, at man fik et
bord, der ikke virkede for kort i forhold til vægbænken, men denne argumentation er forkert. M skifterne fremgår det klart, at der ikke nødvendigvis hører et langt bord til en lang vægbænk. Under alle omstændigheder virker det rustikke bord helt fejlplaceret i den forfinede stue.
Mere heldig var man i 1930, da man på en auktion på herregården
Boller ved Horsens købte to renæssanceskabe til opstilling i Aalborgstuen. Det ene af dem, det såkaldte Galskytskab, 40 er tydeligvis fremstillet i
Aalborg, og det er senere lykkedes at sætte det ind i en præcis nordjysk
sammenhæng, selv om det ikke er muligt at nævne snedkerens navnY
Dette fine femdørs-skab passer fortrinligt i Aalborgstuen. Det andet
skab 42 er et flot møbel med fine indlægninger, men det har ingen tilknytning til Aalborg. Chr. Axel Jensen foreslog endog i 1936, at det
blev solgt for at skaffe en del af købssummen for stuen. 43 Det skete dog
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AaLborgstuens
Loft.
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ikke, men måske ville det have været mere korrekt at udstille et af museets andre renæssanceskabe på dette sted.
I stuen er endvidere udstillet en lille udskåret kiste og et par stole. 44
Selv om ikke alle de møbeludskiftninger, der i tidens løb har fundet
sted i Aalborgstuen, har været lige heldige, har opmærksomheden omkring stuens møblering dog betydet, at museet nu ejer en ret imponerende samling af renæssancemøbler, og der er flere gange opnået bevillinger til indkøb af dem.
Ejendommens anden panelstue, der i 1860' erne kaldtes Salen, men
som oprindelig må have udgjort familiens opholdsrum, var mindre
godt bevaret. En del af panelfelterne var gået tabt, og andre var som tidligere omtalt kommet til Nationalmuseet. Loftet var ikke bevaret, og
gulvet, der i 1867 beskrives som bestående af »sammenpassede egeplader, der dannede regelmæssige større mangekanter, som udgik fra et fælles midtpunkt«, var heller ikke blevet reddet. 45 De bevarede paneldele
blev i museet opstillet i et naborum til Aalborgstuen. Omkring 1975
blev de fleste taget ned igen i forbindelse med en påtænkt nyindretning
af lokalet, men der er dog stadig så mange tilbage, at man kan iagttage
den interessante detalje, at døren mellem de to rum på hver side har en
udsmykning, der svarer til panelerne i det værelse, siden vender imod.
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Aalborgstuen, fotograferet i 1907 med den forste, sparsomme møblering.

(LHA)

De to rums udsmykning er nemlig, som allerede omtalt, ikke ganske
ens. Selve opbygningen af panelfagene med et indskriftsfelt øverst, en
stor fYlding foroven og forneden, og en smal i midten er fælles, men
medens der i den øverste fylding i Aalborgstuen hovedsagelig findes
dobbeltbuer, har nabostuen udelukkende enkeltbuer på dette sted.
Buernes profilering er heller ikke ens, idet den er skarpkantet i Aalborgstuen og afrundet i naboværelset. Begge steder er buerne udsmykket med et såkaldt beslagværksornament, et meget yndet motiv i dansk
renæssance, men her i den særlige Aalborg-udførelse, som er karakteristisk for købstadens snedkere og billedskærere, og som vi finder på
feks. møbler fra byen og på omegnens kirkeinventar. 46 Det er ikke kun
i enkeltelementernes udførelse, men især i deres kombinering, at den
særlige Aalborg-stil viser sig. Specielt karakteristiske er de tomrumsudfyldende småblade, som så hyppigt findes i Aalborgområdet. Findes de
mon overhovedet andre steder?
På det lodrette rammeværk mellem panelfyldingerne er der i begge
stuer ud for de øverste fyldinger et såkaldt dukatornament, et andet yndet renæssancemotiv, som ligner mønter med hul trukket på en snor
med en kvast for neden. Nederst har Aalborgstuen derimod en perle-
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De 11igtigst'e afde rcnæssarrceornamenter, som er nævnt i teksten: tl. dukatomamem.
b. attisk slyngbånd c. skælornament. d beslngværksornmnent. e. rulletlttrk (i hjørnet). Dm tomme plads ved sid~n afruUev.erket udfildes afet par aftk kamkteristiske mtåblade, som er typiske for Ao.lborg-billedskærf!rne.
(Foto: jan Slot-Carlsen og Viggo Petersen)
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snor, medens naboværelset har r atti k lyngbånd. Dette ældgamle orna.m.ent, der St<tmmer fra den klassiske oldtid, blev genopdaget af de italienske renæssancehåndværkere og i mod ætn iJ1g til de ovenfor omtalte
arnamen er, der er op råer under tilens lange vandring mod Norden, er
lyngbånder nået uforvansker herop. Ud for mellemfyldingerne har Aalborgstuen en blomstervase, medens naboværelset har et ornament, der
er beslægtet med slyngbåndet.
, ammen med panelerne modtog museet en del døre med fy ldinger
svarende ril panelfelterne og rammetræ med attiske lyngbånd. Di se
døre må have siddet for k lljge steder i Niels Chrisrensen gård. En tilvarende dør b.l ev, da Aalborgstue n netop var ved at være færdi.gop ti ller, fundet på loftet i Jom&u Anegade 15, hvor den var anvendt i en
skiJievægY Der har sid n vær r antager, ar døren oprindelig stammede
fra Niels Chri ren ens gård, men der er der i virkeligheden ingen grund
tiL at tro. Der skulle være mæd{eligr, om d t glimrend og ikkert velrenotnmerede nedJ<erværksred, om har lavet Aalborgscu n, kun sku ll e
have lavet pan ler dette ene seed, og lwi det har laver flere, har de sikkert ligner h_inanden. et er overvejend andsynligr, at der i Aalborg
har været iJd<e å Ri pane.lsruer, der har ligner Aalborgstuen. Døren fra
Jomfru Anegade kan altså ligeså godt stamme fra en anden ejendom,
hvor snedkerværksredet har været i virksomJ1ed, og fal([isk ad killer den
sig i små detaljer fra dørene i Niels Christensens gård, f.eks. er der rosetter i buesvildeene i stedet for rulleværk
Nogle andre panelstumper, der findes i Aalborg Historiske Museums
mag-a in, må have idder i en panel-ru.e, der har ligr1-et Aalborg uren en
heJ del. O gså her har d r været dul<atornamemer på rammetræer, m en
buerne har i stedet for beslagværksornamenter været mykket med atti ske slyngbånd. Buefel ter med slyngbånd er velkendte fra kirl<, invencar,48 og naturligvis har d
g å kunnet anvendes til paneler. Det er på
nuværende ridspunkt ild,c lyld{edes at fasts lå, fra hvilken ejendom panelsrykkem rammer.
At paneler også kunne se helt anderledes ud, viser et velbevaret panel,
der indtil 1962 sad i Vesterågade 9. Huset blev revet ned i 1963, men
forinden havde Aalborg Historiske Museum ladet det grundigt undersøge og havde fjernet panelerne med henblik på en senere genopstilling.49
Vesterågade 9 var som tidligere omtalt opført 1570-80, men blev
omkring 1620 ombygget, således at det tidligere fremhus kunne indrettes som stue. Det antages, at panelerne er blevet opsat i forbindelse med
denne ombygning. 50
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Denne panelstump må stamme fra en stue, der har mindet ikke så lidt om Aalborgstuen, men som har haft lidt anderledes dekorationer.
(Foto: jan Slot-Carlsen)

Vesterågade-panelet har store glatte fYldinger, og kun i gesimsen
umiddelbart under loftsbjælkerne er der lidt udskæringer i form af en
såkaldt æggestav og små kvadratiske plader med skælmønster. Skælmønsteret, der minder meget om dukatornamentet, som det dog ikke
må forveksles med, er ligeledes et yndet renæssancemotiv. Foroven afsluttes panelet af en smal hylde. Nederst er der en bred, senere anbragt
fodliste. Det ville være fristende at antage, at der har været en fast
vægbænk her, men den ville i så fald have været meget lav, hvis gulvhøjden på nedrivningstidspunktet var den oprindelige.
Da panelet er af fYrretræ, må det altid have været malet. Det inderste
påviste malingslag var rødbrunt.51 Fyldingerne, men ikke rammeværket, var desuden dekoreret med orange og brune striber, men der er ikke
afdækket så stort et felt, at man kan se mønsteret.
Et andet, oprindeligt grønmalet fYrretræspanel med glatte fYldinger,
fandtes indtil 1904 i Jakob Himmerigs gård, der ellers er kendt for sine
flotte barokpaneler med malede bibelske fremstillinger. Renæssancepanelet befandt sig i tredie stokværk. De bevarede l O fag havde hvert to
fYldinger indfattet i simple renæssanceprofilerede rammer. 52 Et egetræspanel med glatte fYldinger fandtes som tidligere omtalt i nabohuset
til Niels Christensens gård.
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Prmelstue fin omkring 1620 i Vesterågade 9, fotograferet i 1962, umiddelbart for
bJ!f."ningen blev revet ned.
(AHM)
Både i Niels Christensens to panelstuer og i Vesterågade 9 gik det
egentlige panel op til knægtene under loftsbjælkerne, medens vægfelterne mellem panelet og loftet var udfyldt med glatte træplader i et rammeværk Andre steder må panelet have sluttet længere nede på væggen.
På den frie væg kunne der være en kalkmalet dekoration, sådan som det
må have været tilfældet i Østerågade 4. Ved husets nedrivning i 1909
fandt man den malede dekoration med tydelig afgrænsning mod det
forsvundne panei.5 3
På den frie væg over panelet kunne man også hænge malerier, sådan
som det kendes fra samtidige udenlandske afbildninger, og som det formodentlig har været tilfældet i Jens Bangs dagligstue. Her var der som
tidligere omtalt paneler, og i 1639 omtales 4 tavler (malerier) »Øverst i
stuen«, samt 7 andre malerier og to portrætter uden ramme. 54 Når de
30

I et lille afdækket
felt (ca. 20x20
cm) kan man se
den ældste bemaling afpanelet i
Vesterågade 9.
(Foto: jan SlotCarlsen)

fire af malerierne nævnes først, er det fordi de blev vurderet højere end
de andre, og alle 11 malerier har vel hængt på væggen over panelet, medens de to uindrammede portrætter - formodendig forestillende Jens
Bang og hans hustru - kan have stået på hylden over panelet. Her har
de 18 stentøjskrus, der nævnes ved samme lejlighed, vel også stået. En
sådan anvendelse af tilsvarende hylder kendes i hvert fald fra samtidige
billeder.55
Vilhelm Lorenzen foreslår i sin bog om Jens Bangs Stenhus, 56 at malerierne var indfældet i selve panelet, men det kan ikke have været tilfældet. I synet efter svenskernes besættelse 1644 får vi nemlig ikke kun at
vide, at panelet var »noget brækket og borttaget«, men også at »nogle
tavler (var) borttagne og rammerne stod igen«Y Når rammerne kunne
stå tilbage, kan billederne jo ikke have siddet i panelet. 58 Formuleringen
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jens Bangs panelstuer har ikke miru/et meget om den /m;fojiede og lidt skumle AaLborgstue, og man må snarere forestille sig noget i stiL med denne stue i Liibeck fa
1644.
(flt. i Gamle Hjem i ønde1jylland,
Hol.rten og de11 gamle Homestad Liibcck. u. n.)

må også udelukke, at malerierne har været indfattet i et fast rammeværk
over panelet, sådan som det kendes andetsteds fra.
Det er ganske meget, vi ved om Jens Bangs dagligstue eller kan slutte
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os til. Egetræspanelet har som omtalt haft en hylde foroven , hvorpå der
stod stentøjskrus som pynt, og herover har der hængt malerier. To bænkedyner på 6 og 4 alen må svare til et par vægfaste bænke. I stuen stod
der et bord med to skuffer under, et lille bord med en grå sten plade, fire
stole og en jernkakkelovn. Hvordan panelet har været udskåret, ved vi
derimod ikke, men når vi tænker på, hvor ødselt Jens Bang i øvrigt har
udsmykket sit hus, m å også panelet have været prægtigt. Endnu mere
overdådigt har panelet måske været i den fine stue i førstesalens sydøsthjørne. Det var her, Jens Bang havde sine flotte, udskårne egetræsmøb-

Da jens Bnngs Stmlms i ydre pmgt !ttngt overgår huad der ellers er set i Aalborg. er
de1· grund til at tro, at også panelerne vm· ud over det s.edvtznlige. Det eneste, 11i ved
om mrnmenes udsmykning, er dog nogL·t, 11i må slutte os tiL udfra m·kivalierncs beskrivelsel: Det 11iste fotogrrtfi er ikke det smukkeste, der findes t~fstmhtJSet, mm det
er det ,eldstl' og er tilmed nyopdagl't. Det findes pti Mnnd, me11 her blev mttn j in-st
for nylig klar orm; frt~ad det forestil/m: Fotogrofut er optaget 29. september 1850.
Hidtil har man antaget et fotografi, optaget J 5. maj 1851 af w mme fotograf og
med huLt samme perspektiu, {o r tlt 11ære det ældst-e. De to bilteder ligne1· naturli.guis
hinrmden meget, men du kan alligevel gorus flere interessante iagttagelser ved at
sammenligne dem. Der kmdti flere andre fo tografler.fi"tt Atliborg afden samme fotograf, der dtlterer sine optrig(!/ser på fransk, men de hidtidige forsog på at idmr.ificere ham virker iklu: overbevisende.
(Fow: Pjoo minjrtsafn fslarlds)
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ler: skab, himmelseng, håndklædetræ og en stor kiste, foruden en
mængde andre fornemme møbler. Om panelet ved vi derimod ikke andet, end at det må have været der, og at det havde faste vægbænke med
grønne bænkedyner langs vinduesvæggen. Måske gik det helt til loftet. 59
Lyset har vældet ind i det højloftede rum gennem de store vinduer både
mod Østerå og mod Adelgade. Det har været noget helt andet end den
trods alt lavloftede og lidt skumle Aalborgstue.
Har Jens Bang brugt de lokale snedkere? Det er muligt, men absolut
ikke sikkert. Ved stenhusets opførelse har han i hvert fald ikke kunnet
finde kvalificerede håndværkere i Aalborg, men har måttet hente dem
udenbys, ja, måske udenlands fra. Det kan heller ikke have været vanskeligt for ham med hans udstrakte handelsforbindelser.
I vinduesspejlene over førstesalens vinduer har Jens Bangs håndværkere benyttet en stil, der ved stenhusets opførelse 1623-24 var ganske
ny. Stilen betegnes som bruskbarok og var altså ikke længere renæssance. Højere oppe på huset blev stilen imidlertid atter mere traditionel.
Med denne vaklende stilbenyttelse er det umuligt at sige, om panelerne
var i traditionel renæssancestil eller i den nymodens bruskbarok. Måske
har de lignet Aalborgstuens paneler, men det er også muligt, at forbilledet og måske endog håndværkerne blev hentet i en af de store nordeuropæiske byer, som Jens Bang handlede med. I så fald har Jens Bangs
paneler vel ikke stået tilbage for de overdådige paneler, man stadig kan
beundre der. 60
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60. Bl.a. i Liibeck er der bevaret en række prægrige renæssancepaneler, se f. eks. KunstTopographie Schleswig-Holstein, 1969, passim.
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Øster Sundby
- en landsby i Aalborg
AfSvend B. Olesen
Landsbyen Øster Sundby er beliggende i det gamle Nørre Tranders
sogn, Fieskum herred og det tidligere Aalborg amt. I 1950 blev byen
indlemmet i Aalborg kommune, og er efter kommunalreformen i 1970
en del afNordjyllands amt.
Sundby er et typisk vikingetidsnavn. Et naturnavn + by. Retningsbetegnelsen Øster har byen fået påheftet langt senere af Aalborg til forskel
fra Sundby i Vendsyssel= Nørresundby.
Øster Sundby er uden tvivl opstået ved, at nogle bønder i den ældgamle by NørreTrandersom ved år 8-900 har besluttet at grundlægge
en ny by på den gamles overdrev. Hvor mange de var om det, kan ikke
siges. Ej heller om årsagen var utilfredshed eller overbefolkning. Men
fremgangsmåden var lovlig. Dog kunne nybyggerne kaldes tilbage til
moderbyen inden for 2 år, hvilket ikke er sket i dette tilfælde.
Det område udbryderne fik til deres rådighed bestod af to dele: Et
højtliggende, kuperet område og et engareal. Det første var mod nord
begrænset af den nu utilgængelige Dybdal. Mod øst var grænsen ubestemt. Den blev sikkert først fastlagt, da den nyere by Uttrup opstod.
Mod syd var grænsen Sivedal og den gamle vej fra Nørre Tranders til
Aalborg, Nørre Tranders Vej. Vestgrænsen var i lange tider noget ubestemmelig, fordi bønderne i Øster Sundby hævdede at have græsningsret sammen med Aalborg på de lave engarealer langs Limfjorden. Først
så sent som den 28. september 1757 fik Johannes Benzon på Sohngaardsholm på egne og bøndernes vegne en overenskomst med Aalborg,
så Øster Sundbys vestgrænse blev den gamle istidsskrænt langs daværende Rørdalsvej.
Engene lå langt nord for byen mellem Rørdals Bakker og et engareal
Sundmund ud mod Limfjorden. Disse to områder tilhørte indtil sidst i
1300-tallet hovedgården Rørdal, hvis voldsted var synligt, indtil tyskerne ødelagde det i 2. verdenskrig. Gården blev overtaget af dronning
Margrethe I, hvorefter bygningerne blev nedbrudt, og bakkerne og
Sundmund lagt under Aalborghus len.
I den sydøstlige del af det højtliggende område fandt nybyggerne et
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Bæltespænde af
bronze .fra vikingetid fundet i
Øster Sundby.
Nordcoler Jot.

velegnet sted til deres ny by, et skrånende terræn i læ for vestenvinden af
høje bakker, ved hvis fod, der udsprang en kilde. Ved at anlægge en
dæmning blev dens vand opsamlet i en uundværlig dam.
At der har boet mennesker i Øster Sundby i vikingetid, bekræftes af
et par fund fra tiden. I 1836 fandtes en sølvskat i Dybdal bestående af
itubrudte ringe og arabiske mønter. Dog var 13 mønter så hele, at de
kunne dateres. Den ældste til 901 og de yngste til 970. Tidligere kan
skatten altså ikke være gemt. Det er givet sket i ufredstid, hvor norske
vikinger ofte hærgede og plyndrede langs Limfjordens kyster. Manden,
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der gemte sin rigdom så godt, er sandsynligvis blevet dræbt, da han ikke
fik mulighed for at hente sin skat igen.
Det andet vikingetidsfund, der skal omtales, blev gjort med metaldetektor i 1987, da den ny ØsterUttrup Vej blev anlagt nord for Øster
Sundby. Fundets betydeligste stykke er et bæltespænde af bronze udformet som en mandsmaske.
Hvad der er sket i Øster Sundby i vikingetid og den ældste middelalder, haves der ingen beretninger om, men beboerne kan ikke have været
uberørte af, hvad der har foregået på Limfjorden, hvad enten det var danske eller fjendtlige krigsflåder eller handelsskibe, der pløjede dens bølger.
Vi skal frem til 1406, før Øster Sundby optræder i de skriftlige kilder.
I maj måned dette år holdt dronning Margrethe I og Erik af Pommern
retterting i Aalborg. Den 19. havde de en sag med Peder Høgh og Niels
Krabbe angående noget bøndergods i Fieskum herred, som i ufredstider
var kommet de to herremænd og Thomes præst i Nørre Tranders i hænde, men som nu blev tildømt kronen. Blandt dette gods var der 5 bøndergårde i Øster Sundby, hvis fæsteres navne og landgilde opregnes. Det
var Bæg, som gav 2 pund korn og 2 skilling grot, Jens Myrk gav samme
afgift, Jepp Dondemann gav 4 byskæpper korn og XVI grote, Haghen
gav l pund korn og VIII gro te og Kaye Ascers 2 pund korn og 2 skilling
grot. (Et pund= 2 tønder, en byskæppe = 1/z tønde, en skilling grot = 9
skilling dansk, en skilling grot = 12 grote). I Aalborgshus lens jordebøger er disse 5 gårde let kendelige på, at de som de eneste betaler skatpenge. Det er numrene 7, 9, 12, 14 og 16. (Rød farve på kort nr. 1).
I 1460 skænkede Jep Wognsen af våben til Hørbylund i Østvendsyssel en gård i Sundby i Fieskum herred, Nørre Tranders sogn til Aalborg
Gråbrødrekloster, som straks solgte gården til Vor Frue kloster i samme
by, fordi gråbrødrene ikke måtte eje faste ejendomme. Vi skal senere se,
hvilke gårde der er tale om.
Da kronen i 1516 fandt det nødvendigt at sikre sine ejendomsrettigheder i Aalborghus len ved at indværge dem med lovhjemmel, havde
den 6 gårde i Øster Sundby. Denne forøgelse var sket ved, at en gård var
delt i to. Når man fandt en sådan sikring påkrævet, skyldtes det nok den
begyndende uro under Chr. II.
Vi er nu nået frem til reformationsrøret og klementsfejden, der vendte op og ned på mangt og meget i Danmark og dermed også i Øster
Sundby. En af de to tvillingegårde nr. 4 og 17 var endnu i bondeeje,
selveje. Beboerne af disse gårde har vel været på Skipper Klements parti
og derfor fået gårdene konfiskeret. Ved reformationen i 1536 blev
næsten al kirke- og klosterejendom inddraget under kronen. I Øster
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Matrikelkort af
Øster Sundby.
Gul farve. De
gamle selvejergårde.
Rød farve. Gårdene, dronning
Margrethe I fik
tilbage i 1406
Grøn farve.
Gårdene ti! Nørre
Tranders kirke.
Blå farve.
Præstens gård.
Røde prikker.
Hospitalsgården.
Uden farve. Gårde, som sikkert
har hørt under
Vor Frue kloster i
Aalborg.
Punkterede gårde
nr. 15, 16 og 17
udflyttet. Nr. O
nedlagt.
Den runde plet
ved dammen er
bystævnet.

Sundby gjaldt det nr. 5 og 6, der hørte til Nørre Tranders kirke og nr. 2,
der hørte til præsteembedet ved samme kirke. Landgilden fik kirken og
præsten dog lov til at beholde, men ejendomsretten, herligheden kaldet
blev kronens. Den anden tidligere selvejergård nr. 3 og 15 er identisk
med den gård, Jep Wognsen skænkede til gråbrødrene i Aalborg, der
solgte den til Vor Frue kloster. Hvornår Wognsen havde erhvervet denne gård, kan ikke siges, men den blev naturligvis konfiskeret sammen
med klostret. Det gjaldt også gårdene nr. l, 10, O, 11 og 13. Disse 5 gårde har uden tvivl også hørt under Vor Frue kloster i Aalborg, hvis godsbesiddelser ikke er alt for godt oplyst. Gårdenes landgilde, der ses i Aalborghus lens jordebøger, består udelukkende af korn og smør, hvilket
viser, at de har været i klostereje.
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Tilbage i Øster Sundby er herefter kun en gård nr. 8, som på et tidspunkt efter 1431 er erhvervet af Helligåndsklosteret i Aalborg. Denne
gård blev ikke beslaglagt, fordi klosteret fik lov til at bestå som et verdsligt hospital og derfor naturligvis måtte beholde sit indtægtsgrundlag.
Herefter og frem til 1664 var alle gårde i Øster Sundby på nær nr. 8 ejet
af kronen.
Ved at sammenligne Aalborghus lens ældste jordebog fra 1562 med
den næste fra 1601 ses en følge af Fr. lis syvårskrig med Sverige. Kongen
forringede den danske mønt, så ledingspenge, skatpenge og alle andre
pengeafgifter steg i forholdet 3 til 4. Det har sikkert vakt vrede i Øster
Sundby, som det skete i det øvrige land. I Aalborg foranledigede kongen, at der blev rejst en galge på Gammeltorv for at få ordningen godtaget i Nordjylland.
Fra 1625 til1629 deltog Chr. IV i trediveårskrigen. Det betød, at Jylland i 1627 blev besat af kejserlige, tyske tropper. I Øster Sundby blev
der indkvarteret kejserlige ryttere. Da krigen var slut, blev der til Martins dag 1629 udskrevet en krigsskat, som alle fæstere i Øster Sundby
betalte med fra 1/z til3 ort (l ort = 16 sk.). Ifølge Aalborghus lens jordebog 1630 kunne 4 fæstere give fuld landgilde, 3 var helt fritaget,
mens de øvrige fik nedslag til ca. halvdelen. Det ser således ud til, at
Øster Sundby er sluppet nogenlunde gennem besættelsen af det kejserlige rytteri. Kan det mon skyldes et vist samarbejde? Efter krigens afslutning blev der ved Fieskum herreds ting rejst sag mod Villads Lauritzen i nr. 3 i Øster Sundby. Anklagen mod ham gik ud på, at han havde
været med til at nedbryde Filsted Ladegaard og tvunget andre til at deltage, samt at han havde ført en del tømmer derfra til sin gård. Villads
undskyldte sig med, at rytterne havde tvunget ham til at deltage i nedbrydningen, og at det var dem, der havde bragt tømmeret til hans gård.
Hvilke udfald sagen fik, ses ikke, men mon ikke Villads blev frifundet;
for den 24. maj 1639 fæstede han sammen med Mads Christensen, Jens
Lauritzen og Ole Andersen på menige sognemænds vegne Rørdals Bakker og Bakkers Rimmer til græsslet og fædrift for en årlig afgift af l
pund smør. l pund = ca. 7 kg.
I 1645 efter Chr. IVs fredsslutning i Brømsebro kunne samtlige
fæstere i Øster Sundby betale deres fulde landgilde, hvilket ikke var
tilfældet i sognets to andre byer. I Nørre Tranders kun 5 af 13.
Allerede 2 år efter afslutningen på svenskekrigene i 1660 havde Fr. III
sin landgildematrikel klar. Den omregnede samtlige Danmarks gårdes
landgilde og udsæd til hartkorn efter ensartede takster. Desuden oplyser
den om gårdenes tilstand og fæsternes økonomiske forhold. For Øster
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Sundbys vedkommende var alle gårdenes bygninger »Ved Magt« d.v.s. i
god stand. Kun 2 fæstere, Jens Jensen i nr. l og Christen Bruus i nr. 14
var forarmede. Desuden angives naturligvis hver gårds landgilde og udsæd, som det vil føre for vidt at angive her. Men byens samlede hartkorn
var 60 tdr. 2 2 h album og på dens marker kunne sås 43 tdr. rug, 74 tdr.
byg, 74 tdr. havre og avles 74læs hø. Øster Sundby har ingen tørveskær,
men beboerne kan have fiskeri på fjorden, hvis de vil, og hver tønde
korn kan beregnes til 60 daler. Foruden gårdene er anført 3 huse, der
hver betaler 12 sk.
Det ser således ud til, at Øster Sundby er sluppet nogenlunde godt
gennem svenskekrigenes rædsler. Hartkornsstørrelsen af landgilden og
udsæden blev i 1664 sammenfattet i Fr. Ills matrikel. Men netop på
det tidspunkt vil det være praktisk at se på den meget betydelige forandring, der skete for kronbønderne i Øster Sundby. De havde hidtil
hørt under Aalborghus len, hvilket i realiteten vil sige under Filsted
Ladegaard, der var Aalborg slots østre ladegård, men den 16. juni 1664
solgte Fr. III denne gård med et betydeligt bøndergods, deriblandt
gårdene i Øster Sundby. Køberen var proviantskriver på Københavns
slot Hans Hansen Osten. Det betød, at fæsterne i Øster Sundby fra at
have haft en stabil og tryg tilværelse under kronen nu kom under skif-

Detaije af epitafium i Holmens kirke med portrætter af Hans Osten og Abel Cathrine. De var de første private ejere afFilsted Ladegaard i 1664.
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rende ejeres forgodtbefindende. Da Hans Hansen Osten døde den 3.
marts 1672 arvede hans enke Abel Cathrine von der Wisch Filsted Ladegaard med underliggende bøndergods. Efter hendes død den l. januar 1676 opstod der en arvestrid, som endte med, at Abel Cathrines
svigersøn Nicolaj Bruggernan efter højesteretsdom den 4. februar 1678
overtog Filsted Ladegaard, men allerede den 15. april samme år afstod
han gård og gods med alle rettigheder til kornskriver på Proviantgaarden ved Københavns slot Johan Sohn. Han var gårdens ejer til sin død
i 1690.
Netop i årene fra 1660 til 1690 skete der fantastisk meget i Danmark, som også fik stor betydning i Øster Sundby. Kongerne blev enevældige, mange gårde og godser - som Filsted Ladegaard - og kirketiender blev solgt til private for at skaffe penge til kongens bundløse kasse. Samme formål havde Chr. Vs matrikel med forudgående markbog
1683. Ligeledes kop- og kvægskatten 1687. Dertil kom Chr. V s Danske
Lov, der indførte ensartet mønt, mål og vægt i hele landet.
Af disse mange forandringer var Chr. Vs matrikel den, der greb dybest ind i dagligdagen i Øster Sundby. Dens virkninger skal derfor først
omtales.
Denne matrikel var som sagt et nyt skattegrundlag, hvori gårdenes
jord blev takseret efter bonitet - jordens beskaffenhed og ikke som tidligere efter gårdenes landgilde. Forlægget for matriklen var markbogen,
hvori opmålinger og takseringer blev indført. Til dette arbejde blev udpeget 400 personer. Om dem skriver Christen Sørensen Testrup i Rind
herreds krønike, at de fleste var »liderlige idioter« og fortsætter: »Det er
endnu noksom bekendt, at hvilken by, som ej trakterede og fYldte dem
med stærk drik efter ønske, den blev højt ansat, som svier til mange
denne dag«. Man kunne meget vel forestille sig, at bønderne i Øster
Sundby har været yderst påholdende med brændevinsdunken; for hvis
man sammenligner hartkornet i Fr. liis matrikel med det i Chr. Vs, vil
man se at hartkornet i Øster Sundby steg med ikke mindre end
49,15%, medens det kun steg 5,88% i Nørre Tranders og 8,49% i
Øster Uttrup. Det er nok også denne voldsomme forskel, der har givet
stof til sagnet, som siger, at der ved midnatstid går en hvileløs landmåler med en raslende jernkæde på Øster Sundbys marker og råber: »Her
er ret mål og skel«.
Markbogen giver også en del andre oplysninger. Vi får således gentaget byens grænser med den forskel, at der nu er en grøft som skel til
Øster Uttrup. Derefter oplyses, at byens marker er delt i 8 årsgjøder,
hvoraf 5 dyrkes og 3 hviler årlig. Disse vange havde følgende navne:
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Borgbjerg gjoe er den eneste af Øster Sundbys 8 vange, der med sikkerhed kan stedfæstes. Her ses Borgbjerg fra vest ca. 1930.
H. Calusen Jo t.

l. Nålsprings Gjøe
2. Borgbjergs Gjøe
3. Gammel Jords Gjøe
4. Mellemste Aarsgjøe
5. Brude Høy Gjøe
6. Nørre Lang Agers Gjøe
7. Søndre Lang Agers Gjøe
8. Hinderdals Gjøe Pellet.
Derefter hedder det: »Til denne by befindes ingen lyngslet ej heller tørveskær. Hjultømmer køber de, hvor det kan bekommes for penge. Deres gærder haver de af diger. En del lader male sit korn i Ridemandsmølle i Hornum herred og en del til Segelflodmølle i Fleskum herred.
Efter beretning kan græsses til hver gård 8 høvder og findes ingen anden
herlighed«. Øster Sundbys samlede hartkorn var 88,27 tønder og det
dyrkede areal462,9 tønder land.
Den 5. februar 1687 udskrev Chr. V en kop- og kvægskat, der skulle
hjælpe på hans skrantende økonomi. I fortegnelsen opgives alle voksne
personer, så her er kvinderne for en gangs skyld medtaget. Husbond og
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husmoder skulle betale 3 mark hver. Voksne børn og tjenestefolk l
mark og 8 skilling, medens husfolk var fri for at betale. Af husdyr betaltes l mark for hver hest, hoppe og ko, 8 skilling for en fole, 6 skilling
for et ungnød og 2 skilling for hvert får, lam, vædder og svin. I Øster
Sundby var der i gårdene 87 betalende personer og i de 11 huse 20 ikkebetalende. Skatten herafbeløb sig til35 daler, 3 mark og 8 skilling.
Husdyrbestanden bestod af 20 heste, 11 hopper, 9 fole, 19 køer, 6
ungkreaturer, 48 får, 18 lam, 3 væddere og 14 svin. Deraf var 13 får, 4
lam og l svin ejet af husfolk. Kvægskatten udgjorde i alt 11 daler 3
mark og 12 skilling. Øster Sundbys indbyggere måtte således bidrage
med 47 daler 3 mark og 4 skilling til kongens bundløse kasse, hvad der
næppe er sket uden sure miner.
Antallet af husdyr er så ringe, at man dårligt forstår, hvorledes disse
mennesker har kunnet dyrke deres marker og fået føden. Måske er nogle dyr glemt i tællingen! Men man må også huske på, at den er foregået
på det mest gunstige tidspunkt for bønderne. Efterårs- og juleslagtningerne var overstået og fjerkræ var ikke medregnet. Lidt fisk kunne de
hente på fjorden med de 6 sildekåge, de havde til rådighed. I forhold til
Øster Uttrup var det et beskedent antal. Der rådede de over 20 sildekåge.
Ved gavebrev af 22. februar 1684 forærede Chr. V Sofie Amalie Lindenav på Lindenborg Nørre Tranders kirke på betingelse af, at den i al
fremtid skulle følge dette gods. Da hun var en begærlig dame, ville hun
også have ejendomsretten til de gårde, der betalte deres landgilde til kirken og dens præst. Herligheden tilhørte imidlertid Johan Sohn på Filsted Ladegaard, og han ville ikke sælge. I Øster Sundby drejede det sig,
som vi allerede har set, om gårdene nr. S og 6, der betalte til kirken og
nr. 2, der betalte til præsten. Den 24. maj klagede Sofie Amalie til Chr.
V. Allerede den 29. maj anmodede kongen stiftbefalingsmand Christen
Scheel i Viborg og biskop dr. Søren Glud samme sted om ved lejlighed
at mødes med de stridende parter for at forlige dem. Det er dog ikke
sket; for Johan Sohn beholdt sine gårde. Vi skal senere se, at sagen i
1753 fik en naturlig løsning.
Den l. december 1688 fik Johan Sohn kongelig bevilling til at kalde
Filsted Ladegaard Sohngaardsholm. Fra nytår 1689 måtte gården nyde
alle adelige sædegårdsrettigheder så længe, der var 200 tdr. bønderhartkorn til den inden for 2 mil. Den forfængelighed kostede Sohn 600 daler, der gik direkte i kongens kasse. For beboerne i Øster Sundby betød
det kun en navneforandring.
Allerede i 1690 døde Johan Sohn. Da han var temmelig forgældet,
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var arvingerne ikke meget for at overtage godset. Det endte dog med, at
renteskriver ved rentekammeret i København Hans Benzan overtog
Sohngaardsholm ved arv og køb i 1692.
I Hans Benzans tid høres der ikke meget til Øster Sundby. En ting er
dog bemærkelsesværdig. Fra 1705 findes en jordebog, hvor fæsternes
navne er anført. Det er tillige tilfældet i den folkeskat, Fr. V i 171 O udskrev for at skaffe midler til at føre Den store nordiske Krig 1701-1721.
I Øster Sundby indbragte skatten 4 daler og l mark. Det bemærkelsesværdige består i, at der i disse 5 år er udskiftet 13 fæstere af 17 mulige i
Øster Sundby. Hvad årsagen har været, kan der kun gisnes om, da der
hverken findes fæsteprotokoller eller kirkebøger bevaret fra den tid i
Nørre Tranders sogn. Måske kan udskiftningen være sket ved naturlig
afgang, som det hedder i dag, men også en hærgende epidemi kan have
været årsagen. At Hans Benzan af utilfredshed med sine fæstere har
foretaget en så voldsom udskiftning, må anses for utænkelig. Ganske
vist kalder Christen Sørensen Testrup ham Smalhans, men Hans Benzan har også ord for at være en retfærdig mand.
Hans Benzandøde som en hovedrig mand i 1715. Foruden Sohngaardsholm ejede han bl.a. også Vester Ladegaard, Olufsens gård, Gammelmølle og Kjærs mølle i Aalborg. På Sjælland havde han herregården
Juellund og ejendomme i København. Ved søskendeskiftet efter ham
arvede Severin Benzon J uellund, T øger Benzan Sohngaardsholm og J Ohannes Benzon Vester Ladegaard. De 3 brødre og deres 4 søstre var blevet adlet i 1710.
Som bekendt oprettede Fr. IV i 170 l en landmilits bestående af
15.000 bønderkarle. De blev udskrevet med en for hver 20 tdr. bondehartkorn. Efter afslutningen på Den store nordiske Krig blev udskrivningsgrundlaget i 1724 forandret, så der for fremtiden kun skulle udskrives en soldat for hver 32 tdr. bondehartkorn. Derfor blev landsbyerne inddelt i lægd af denne størrelse. I Øster Sundby blev der 3 lægd nr.
375-377. Det sidste lægd måtte dog tillægges noget fra Sønder Tranders. Lægdsmænd i Øster Sundby blev Jens Pedersen i nr. 4, Jens Jensen
i nr. 9 og Christen Juel i nr. 13. De skulle således hver skaffe en soldat
til Fr. IVs infanteriregiment. For øvrigt var det denne forhadte ordning,
der gav anledning til indførelsen af stavnsbåndet i 1733. Ellers er der
ikke nogen underretning om, hvad der skete i Øster Sundby i Tøger
Benzans tid. I Nørre Tranders fik han alle gårde gjort næsten ens i
størrelse. Det nåede han ikke i Øster Sundby. Måske fordi han var så
forgældet, at han i 17 40 måtte stille Sohngaardsholm med underliggende bøndergods til tvangsauktion.
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Det blev broderen Johannes Benzon, der i 1737 havde solgt Vester
Ladegaard, som den 18. januar fik hammerslag på Sohngaardsholm for
24,030 daler. Gælden oversteg langt dette bud, så kreditorerne har mistet mange penge på den auktion.
I 1753 købte Johannes Benzoo Nørre Trandees kirke. Dermed fik de
tre gårde i Øster Sundby nr. 2, 5 og 6 samme ejer af herligheden og
landgilden, og den gamle strid fra 1686 havde fået en naturlig løsning.
Med Johannes Benzon som herremand i 44 år havde bønderne og
husmændene i Øster Sundby en rolig periode. Det ses bl.a. af, at fæstet
af gårdene oftest blev i samme slægt. Der er som tidligere nævnt ikke
bevaret fæsteprotokoller fra Sohngaardsholm, men i tidsrummet fra
1773 til 1787 kom der kun en fremmed fæster til Øster Sundby.
De helt store forandringer i Øster Sundby kom efter Johannes Benzons død den 7. juni 1784. Sohngaardsholm gik i arv til sønnen Hans

Johannes Benzon.
Ejer afSohngaardsholm
1740-1784.
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Benzon og dennes to svogre Frederik Christian von Arensdorff og
Theodor Adeler. Sidstnævnte udkøbte året efter sine svogre. Havde Johannes Benzon været af den gamle skole, så var Adeler fremskridtsmanden. Han var besjælet med en vældig energi og vilje til at føre alle de reformer ud i livet, som kronprins Frederik og hans nye ministre med Reventlow og Calbjørnsen i spidsen gik ind for.
Med Th. Adeler havde bønderne og husmændene i Øster Sundby
fået en husbond, der både ville og kunne noget. Allerede i 1786 var byens marker målt op af en landmåler, så de kunne fordeles mellem bønderne og husmændene. Gårdene blev gjort lige store i hartkorn, så de
fik samme afgift at betale. Hver fæster fik sin egen jord på tre steder. Et
areal på de sandede syd- og vestvendte marker, et andet på de lerede og
kalkholdige, der lå nord og øst for byen, og endelig et tredje bestående
af et langstrakt kærareaL Her blev den såkaldte Fogedeng, der dannede
skel til Øster Uttrup, købt af Adeler og flyttet længst mod vest. Når den
hed Fogedengen skyldtes det at den fra gammel tid havde hørt til herredsfogedembedet i Fieskum herred.
Til husmændene blev et stort areal af Signalbakkerne udlagt til fællesgræsning. Desuden fik 6 husmand herude en strimmel jord på ca. 4800
kvadratalen. Adelers plan var, at husene tid efter anden skulle flyttes
hertil; men den ide faldt ikke i god jord hos husmændene. Også hospitalets 2 husmænd fik et fælles jordstykke til græsning nord for Sohngaardsholms husmænds.
Tre gårde blev flyttet ud afbyen. Nr. 15 helt ud mod fjorden nord for
Signalbakken. Den fik navnet Nygaard senere omdøbt til Skjøngaard
og hed sidst Lykkeseje. De to andre udflyttede gårde er nr. 16 og 17. De
blev placeret som naboer på »Hinderdals Gjøe Pellet« helt ude ved
kærene. Det nuværende Vester- og Øster Hennedal. Disse forandringer
nødvendiggjorde tillige en del vejarbejder.
Alene alt dette betød store forandringer for beboerne i Øster Sundby,
men det blev ikke derved. Med hensyn til markerne og deres drift havde Adeler meget at lære sine bønder. Således markernes indhegning
med grøfter og diger, brugen af mergel og endelig pløjning med lette
jern plove, der kunne trækkes af to heste, hvor der før blev brugt træplove med 6 heste som trækkraft. Også nye afgrøder som kløver og roer fik
Adeler bønderne til at forsøge sig med.
Den tidrøvende og besværlige udtagning af tiendekornet på marken
erstattedeAdeler med en pengeafgift. Og det forhadte hoveri tilbød han
også bønderne at afløse med en pengeafgift. At denne ordning er faldet
i god jord, ses af, at kun 4 af 61 på godset ikke tog imod tilbuddet. Helt
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enestående er det, at Adeler ophævede stavnsbåndet to år før det skete
på landsplan.
Midt i al Adelers reformarbejde blev Danmarks befolkning skrevet i
mandtal. Her er tale om folketællingen i 1787. Den giver mange nyttige oplysninger især til glæde for slægtsforskere, idet alle personer nævnes ved navn, alder, ægteskabelige forhold og profession. Men også
mere almene oplysninger kan hentes der. Om Øster Sundby får vi bekræftet, at den bestod af 18 gårde og l 7 huse. I gårdene boede der en familie i hver, og i de 17 huse 19 familier, hvis fædre alle var fæstehusmænd. Hovedparten gik i dagleje, men der var dog en smed, en hjulmager, en snedker, en stenpikker, en kalkslager og en byhyrde. Tidligere havde der også været en pottemager. Den 25. juni 1767 var der til
markedet ved Hjallerup kro tilført 2 læs røde potter fra Øster Sundby. I
alt havde byen 197 indbyggere, hvoraf 95 var af mandkøn og 102 af
kvindekøn. 28 hed Maren og 23 Ane. Der var 67 børn, og i gårdene
tjente 24 karle og 17 piger.

Øster Sundby 1880. Bemærk, at vejen fta Øster Uttrup går syd om Øster Sundby.
Peens smedje, møffe og teglovn findes endnu, ligefedes Jattighuset, men ikke den senere opførte hoflandske møffe. Gårdene nr. l og 13 er flyttet.
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Den 26. september 1798 fik Adeler kongelig bevilling til at sælge ud
af sit bøndergods uden at miste sædegårdsprivilegiet. Salget skete ikke
omgående og ikke på en gang, som det vil fremgå af følgende liste, der
følger matrikelnumrene og angiver køberne og datoen for udstedelsen
af skøderne.
l. Jens Bertelsen
2. Lars Bertelsen
3. Chr. Sørensen Herred
4. Axel Eskildsen
5. Lars Mathiesen
6. Peder Jensen Peen
7. Jens Andersen
8. Søren Sørensen i hospitalsgården
9. Søren Pedersen Boelsmand
lO. Johanne Sørensdatter
11,0 og 12. Bager Henrik Aarslev på Vejgaarden
13. Jens Pedersen Hasseris
14. Christen Larsen
15. Christen Andersen
16. Christen Hasseris
17. Mette Christensdatter

31.-3.-1804
1.-5.-1803
25.-2.-1805
17.-5.-1803
25.-2.-1805
12.-2.-1800
12.-5.-1800
14.-3.-1796
12.-5.-1800
12.-5.-1800
10.-12.-1803
12.-5.-1800
25.-2.-1805
25.-2.-1805
20.-6.-1808
12.-5.-1800

Efter at gårdene i Øster Sundby i årene omkring 1800 blev købt til selveje og frem til i dag er der foretaget så mange handler, udstykninger og
mageskifter, at det ikke vil være muligt at omtale dem alle. Der vil derfor i det følgende for hver gårds vedkommende blive berettet om de
første handler og deres senere skæbne. Omtalen vil ske i ovenanførte
rækkefølge.

Nr. l Vestervang
I 1787 var Jens Bertelsen og Ane Madsdatter fæstere af ejendommen nr.
l i Øster Sundby. De havde Anes gamle fader Mads Nielsen på aftægt,
og Jenses broder Lars var tjenestekarl på gården. Jens Bertelsen fik købekontrakt på nr. l den 19. marts 1803. Den underskriver han med ført
pen, hvilket betyder, at han ikke kunne skrive. Skødet er tinglyst den
31. marts 1804. Ane fik ved hans død adkomst til gården, men fik den
ikke tinglyst. Hun døde den 30. september 1819, og den 28. juni 1819
fik Niels Jensen skøde på nr. l, men allerede den 19. april 1820 blev
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Vestervangs avlsbygninger set fta nord. De findes ligesom vejen ikke længere på
grund af motorvejen.

Mads Christensen Uttrup ejer af gården ved skifteudlæg. Mads var gift
med Jens Bertelsens datter Maren Jensdatter. Efter hendes død den 18.
april 1827 giftede Mads Christensen sig med Kirsten Christensdatter.
Da han døde, solgte Kirsten gården til Madses datter af l. ægteskab
Mariane Madsdatter den 6. november 1860 for 35.000 rdlr. og en aftægt kapitaliseret til 150 rdlr. årlig. Begge kvinder underskriver med
påholdende pen. Kort tid efter blev Mariane gift med Niels Madsen,
der overtog gården ved vielsesattest den 8. december 1860. I 1873 købte han matrnr. 28b. Det er en væsendig del af bakkeskråningen nord for
gården, hvor der i de seneste år er bygget 6 nye villaer Dagvej nr. l , 3, 5,
5a,7og9.
Den 4. aprill877 fik Niels Madsen bevilling til udflytning af gården.
Ved at sammenligne gårdens beliggenhed på kort nr. l og 2 ses det, at
det ikke var ret langt, den blev flyttet. Niels Madsen solgte den udflyttede gård den 22. februar 1890 tilJens Larsen Corfitsen født i Gl. Hasseris den 7. januar 1857. Han gav 23.000 kr. for den, deraf 6.200 for
løsøre. Besætningen bestod af 5 heste, 8 køer, 2 ungkreaturer, 3 kalve og
4 svin.
Jens Larsen Corfitsen blev gift med Mette Kirstine Jensen. Deres datter Karen Corfitsen, der blev født den 18. august 1892, var knap 2 år,
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da moderen døde den 31. juli 1894. Jens Larsen Corfitsen levede derefter ugift resten af sit liv.
I 1911 brændte hele gården, men blev genopført på samme plads.
Stuehuset som en tro kopi af villa Hækken på Hasserisvej. Både hvad
det ydre og indretningen angår. Datteren Karen Corfitsen blev i 1918
gifr med Ricard Winrer fra Fløcdal gaard i Sven trup. Han blev forpagter afVesrervang i.ndril svigerfaderen død den 11. novemb r 1937 og
allerede i 1925 sognefoged. Ricard Wimcr var medstifter af Aalborg
Andelsmejeri i 1930 og dets formand fra 1935 ri! der blev nedlagt. Desuden havde han mange tillidsposter inden for landbruget og var i en
årrække medlem afNørre Tranders sogneråd, indtil kommunen i 1950
blev indlemmet i Aalborg. Da motorvejen i 1967 blev bygget klos op ad
Vestervang og skilte gårdens bygninger fra dens marker, solgte Ricard
Winter markerne til Aalborg kommune. De begrænses af motorvejen,
H.C. Andersens Vej, Paludan Møllers Vej og Jens Baggesens Vej. Trafikministeriet måtte overtage bygningerne, fordi stuehuset blev ubrugeligt
til beboelse. Det er nu indrettet til brug for spejdere. Ricard Winter
byggede derefter villaen Aftenvej 3, hvor han døde i 1975 82 år gammel
og Karen Winter i 1989 97 år gammel.

Nr.2
Her er tale om den gård, der i ældre tid betalte sin landgilde til præsten
i Nørre Tranders. Lars Bertelsen, som købte gården til selveje den l. maj
1803, havde den i fæste i 1801 og var broder til Jens Bertelsen i nr. l.
Lars Bertelsen solgte nr. 2 den l. juni 1815 til Anders Jensen. Han var
søn af Jens Andersen og Maren Clausdatter i nr. 7 og var l. gang gift
med Margrethe Jensdatter, datter af] ens Bertelsen og Ane Madsdatter i
nr. l og 2. gang med Ane Christensdatter fra Nøvling. Den l. februar
1840 overtog Axel Mortensen gården ved giftermål med Anders J ensens
datter Maren Andersdatter af2. ægteskab. Den 22. juni 1847 købte han
tillige nr. 13 og solgte derfor nr. 2 den 24. januar 1853 til smedemester
Johan Ludvig Flyger på Bakkegaarden. Den var opført i 1812 som en
lystejendom af købmand Josef Nielsen på Signalbakkerne. Bakkegaarden er n u nedlagt og erstattet af kollegiebygni n ger.
Efter at Flyger havde købt nr. 2, blev jorden på nordsiden af nuværende H.C. Andersens Vej lagt til Bakkegaarden, og udbygningerne i
Øster Sundby nedbrudt. Tilbage stod kun stuehuset. Her døde skibskaptain Thue Hansen i 1902. Han havde en tid været gift med Axel
Mortensens enke Maren Andersdatter og ejer af nr. 13.
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Stuehuset afden
nedlagte gård nr.
2, medens det
endnu rummede
3 lejligheder.
Dagvej 8.

Om gravøllet efter kaptainen går der endnu frasagn på egnen. Det
varede efter troværdige deltageres udsagn i tre dage og skal have været
særdeles fugtigt og morsomt med dans i kaptainens uniform og andre
klædningsstykker. Hans dødsbo fik 181 O kr. for bygningen.
Senere blev stuehuset delt i tre lejligheder. Det findes endnu som
Dagvej nr. 8, men ombygget med kun to moderniserede beboelser. På
grunden er desuden bygget Dagvej nr. 6 og 12, medens nr. 10 ligger på
en del af matr. nr. 1s gamle plads og i en årrække var røgterhus til
Vestervang. Men nu en istandsat privatejet villa.

Nr.3
Denne gård er identisk med den vestligste af de gamle selvejergårde i
Øster Sundby. Christen Sørensen Herred havde den i fæste i 1787 og
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Stue- og vesterhus af gård nr. 3. De gennemstukne bjælkeender viser, at husene er
opført af bindingsværk. Sommervej 13.
P Rismøller fot.

købte den den 25. februar 1805. Hans slægt havde siddet som fæstere
på gården helt tilbage til1724. Selv var han søn af Søren Herred og Maren Christensdatter og gift med Karen Pedersdatter. Deres søn Søren
Christensen Herred arvede gården ved skøde af 4 . januar 1809 og ejede
den til 4. april 1848, da svigersønnen Axel Pedersen fik skøde på den.
Axel Pedersen blev umyndiggjort den l. september 1868, og da han
overdrog gården til sønnen Laurits Axelsen, var det hans værge, der underskrev skødet den 22. december 1888. Laurits Axelsen giftede sig
med Kirstine Sofie Andersen fra Klarup, men døde kort tid efter brylluppet, så Kirstine fik udiægsskøde på gården den 6. september 1890.
Kort tid efter giftede hun sig med karlen på gården Jens Larsen Jensen
kaldet Borup, så han fik skøde ved vielsesattest den 17. december 1892.
Endnu levede Axel Pedersen, hans kone og hans moder. De blev aftægtsfolk hos de nygifte. Forholdet mellem parterne blev så anspændt,
at Borups valgte at betale sig ud af aftægten. For at skaffe midler dertil,
solgte de gårdens gode nordmark til A. C. Christensen i nr. 13.
Den gård, Borups overtog, var meget gammel. Ad den østre dør i det
stråtækte stuehus kom man ind i et bryggers med stengulv, en åben
skorsten og en stor bagerovn. Herfra var der to trin op til køkkenet og
derfra endnu to til opholdsstuen. Mod nord var der to trin ned til sove56

værelset. Mod vest et trin op til et lille mørkt rum. Herfra to trin ned til
pigekammeret. Fra opholdsstuen var der også et trin op til »den pæne
gang«. På den anden side af den var storstuen med et enormt rødt skab,
en standkiste, en spinderok og en garnvinde. Bag stortstuen lå der en aftægtsbolig bestående af tre rum med lerstampede gulve og to vinduer
med jernstænger for mod syd og ligeledes to mod nord, men de var med
små blyindfattede ruder.
Vesterhuser, der lå frit, indeholdt hønsehus, vognport og endnu en
aftægtsbolig. Laden og østerhuset dannede en vinkelbygning, som lå
langt fra de andre bygninger. Laden var med en række lemme til indforkning af kornneg. På loen blev alt kornet tærsket med plejl og deref-

Karlen Søren
Søndermølle og
Svend i døren ti!
nr. 3s tærske/o.
Uk. fot.
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ter renset med et sold. I østerhuset var der svinesti, ko- og hestestald
samt et karlekammer. Gårdens mark var på de tre sider begrænset af
Nørre Tranders Vej, Kaj Munks Vej og Jens Baggesens Vej, mens østgrænsen er vanskelig at angive nøjagtig.
Under l. verdenskrig solgte Borup gården til A.C. Christensen i nr.
13 og flyttede til Aalborg. Gårdens jord blev lagt under nr. 13 og laden
og østerhuset blev nedbrudt. Stuehuset og vesterhuset blev udlejet til en
familie med 9 børn. Da A.C. Christensens rolle var udspillet i Øster
Sundby, kom hans bestyrer af nr. 13 til at bo i det gamle stuehus.
I dag er det moderniseret. Stadig med stråtag. Dog også med kragetræer og en ubeboet storkerede! På udbygningernes plads er opført en
ældre villa Sommervej nr. 11.

Nr.4
Nr. 4 er den del af den østlige selvejergård i Øster Sundby, som ikke
blev udflyttet i 1787. Den blev købt fra Sohngaardsholm af Axel Eskildsen den 17. maj 1803. Han var blevet fæster af gården ved at gifte sig

Gammelt hus på Aftenvej 15. Det hørte oprindelig under nr. 4. Ved huset var der
en stensat brønd.
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Her i nr. 4s store stue blev eleverne i Øster Sundby undervist, medens skolen blev
bygget i 1894. Sommervej 4.

med enken Kirsten Pedersdatter den 23. oktober 1763. Deres søn
Eskild Axelsen fik skøde på nr. 4 efter faderen den 30. marts 181 O. Ved
skifteafslutning den 5. oktober 1816 overgik gården til broderen Peder
Axelsen. Derefter blev hans enke Maren Christensdatter ejer ved skifteretsattest. Hun gav sønnen Christen Pedersen skøde den 10. februar
1849. Hans enke Kirsten Marie Nielsdatter giftede sig igen. Denne
gang medJens Pedersen Boelsmand født den 29. maj 1816 i gården nr.
9. Han fik skøde på nr. 4 ved vielsesattest den 4. juni 1851 og døde den
9. november 1866, hvorefter Kirsten Marie Nielsdatter igen var enke.
Hun fik bevilling til at hensidde i uskiftet bo, og gav sønnen Peder
Jensen Boelsmand skøde på gården den 7. april 1877. Hans søster Kirsten Marie Jensen Boelsmand blev gift den 26. juni 1887 med Severin
Henriksen fra Årestrup. Han fik skøde på nr. 4 af svogeren den 22. juni
1889.
Severin Henriksen var ikke uden lune. Han fortalte således om en cykeltur fra Aalborg en sen aften: »A kom til at køre på noget sært knoldet
noget, der ikke ville f:1 ende. A stod af cyklen og så, at a havde kørt lige
langs ad Lang Laust«. Severin Henriksen solgte under l. verdenskrig
gården til A.C. Christensen i nr. 13 og flyttede til en mindre ejendom
ved vejen tfl Nørre Tranders {se under nr. 7). Her døde han i 1933 og
hustruen i 1947.
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A.C. Christensen ansatte Cilius Jørgensen som bestyrer af gården,
hvor der blev opfedet stude. De stod både i ko- og hestestald. Efter af
A. C. Christensens æra i Øster Sundby var slut har nr. 4 bl.a. været ejet
af kaptain Humme!, kreaturhandler Emil Jensen og Chr. Larsen fra
Nørre Tranders. I dag står kun stuehuset tilbage, medens avlsbygningerne er erstattet af 8 rækkehuse i 2 blokke, der sammen med stuehuset og
en fælles fløj, er smukt formet som en firefløjet gård. På toften nord for
gården, hvorfra matr. nr. 17 (Øster Hennedal) i 1787 blev udflyttet, er
opført to villaer Sommervej nr. 6 og Efterårsvej nr. 2.

Nr.5
Det er den vestlige af de to gårde, der betalte deres landgilde til Nørre
Tranders kirke i ældre tid. Den blev købt til selveje af Lars Mathiesen
den 25. februar 1805. Han havde allerede gården i fæste i 1787, og var
gift med Kirsten Jensclarrer den l. Januar 17 l. 72 år gammel olgre
har1 ghden den 19. april 1822 ril Mathia Jen en, som videresolgte den
til Jen Jensen den 1.6. fi bruar 1829. Allerede den 21. juni amme år
blev Christen Nielsen Nørregaard ejer og beholdt gården, indtil han
solgte den den 30. januar 1854 til jøden Israel Warburg på Rørdalgaarden. Warburg var imidlertid ikke interesseret i gårdens søndermark
Det var derimod Peder Sørensen Peen i nr. 6, fordi de to gårdes søndermarker stødte op til hinanden. Peen købte derfor nr. 5s søndermark af
Warburg sammen med gårdens bygninger. Dermed var nr. 5s skæbne
beseglet.

Nr. 6. Sundbygaard
Her er tale om den østlige af de to gårde, som betalte landgilde til Nørre
Tranders kirke i gammel tid. Helt tilbage til 171 O blev fæsterne af denne gård kaldt Peen, også når der kom en ny mand udefra til gården.
Den 12. maj 1800 købte Peder Jensen Peen nr. 6. Han gav 900 rdlr. for
den. Han blev begravet den 25. august 1811, efter at have været gift 3
gange. Hans enke Ellen Jensdatter blev gårdens ejer, indtil hun indgik
sit 3. ægteskab den l. november 1811 med Søren Jensen Boelsmand fra
nr. 10. Han blev straks ved overtagelsen af gården kaldt Peen. Dette ægtepar er et godt eksempel på, hvordan bønderne i ældre tid søgte at holde gårdene inden for egen familie. Ellen Jensdatters to brødre ejede nr.
2 og 7. Søren Peens søskende ejede nr. 8, 9 og 10. Søren Peen døde den
18. august 1831 og Ellen Jensdatter var enke for tredje gang. Hun fik
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Fra venstre ses Peens smedje - nu Ajif!llvej 20 - over den udhuse af nr. 4. Derefter
Sundbygaard og dens nu. forsvundue mol/e.
Uk. fot.

kongelig bevilling til at sidde i uskiftet bo og døde den 21. januar 18 51 ,
men gav forinden sønnen Peder Sørensen Peen skøde på gården den 11.
december 1840. Han var den 14. april1840 blevet gift med sin kusine
Kirsten Sørensdatter fra nr. 8. Det var ham, der købte nr. 5s bygninger
og søndermatk. Desuden byggede han en hollandsk mølle, en smedie
og en teglovn.
Efter Peder Sørensen Peens død den 12. august 1871 fik Kirsten
Sørensdatter skøde på gården ved skifteretsattest af 11. november 1871,
men allerede den 20. december samme år fik Sørinus Peen skøde fra sin
moder. Det blev ham, der kom til fuldstændig at ombygge gården, der
bestod af flere Ericliggende bygninger, delvis sammenbygget med nr. 5.
De blev alle nedbrudt efterhånden som nybyggeriet skred frem. I 1875
blev den store kampestenslade opført. To år efter fulgte vesterhuset med
ko- og hestestald samt karlekammer. Derefter fulgte det smukke stuehus, der skulle stå færdigt til Sørinus Peens bryllup med Ane Dorthea
Pallesen fra Rostrup Hedegaard i 1881. Byggeriet blev afsluttet med
østerhuset i 1883. Derefter havde Sørinus Peen en velbygget gård med
tilhørende mølle, smedie, teglovn og mejeri i stuehusets kælder. Endvi-
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dere havde han egen vandforsyning. Den var etableret ved at lægge en
ledning fra den højtliggende bybrønd ned til gården. Sørinus Peen var
således på det nærmeste selvforsynet med alt. Det er desuden rypisk for
ham, at alle trægenstande fra tøjrpæle til skovlskafter blev fremstillet i
huggehuset i østfløjen. Da nabogården nr. 7 blev udflyttet, købte han
toften og stuehuset.
Sørinus Peen var en lun mand. En dag stod der en lirekassemand på
gårdspladsen og trakterede sit instrument. Peen så lidt på ham og sagde:
»Ja jov, hver har sit at drawes med<<.
Ane Dorthea Peen døde den 23. januar 1922 og ørinus den 6. eptember 1926 79 år gammel. Først da .fik ønnen Ped r (Per) skøde på
gården. J han ejerrid blev gårdens kær og nordma1·k solgt til cementfabrikken i RørdaL an afhændede også nr. 7 toft og sruehu . Ved nuværende Wesselvej udsrykkede han en del byggegrunde. Den 21. september 1975 solgte Per Peen Sundbygaard, som faderen havde døbt
den, til kvægtorvsinspektør Svend Lauritzen "og hustru Gertrud Lauritz n. De moderniserede stuehuser g istandsatte udbygningern som i
1982 blev udlejer ti l Aalborg Telmiske Skole der ru·iver gården om
EF 1-skole. Fra 21.-9.-1995 ejes undbygaard af 'vend og Gertruds øn
Tom Lauritzen og hustru. undbygaard e1· faktisk d n enest gård i
Øster undby, hvorfra der drives landbrug i dag.

Nr. 7
Denne gård blev købr af Jens Andersen den 12. maj 1800. Han blev gift
den 16. april 1772 med Maren Iau ·da ter fra Øster Uttrup og blev
samtidig fæster af nr. 7, som også han fader og bedstefader havde haft i
fæsre . I 1787 levede faderen Anders Villad en som aftægtsmand i gården. Deres øn Clau Jen en fik skøde på m. 7 den 16. juni 1808. Efter
hans død i 1837 blev enken Karen Jen daner ejer. Hun overru·og gården
til pi jesønnen Niels Chrisrensen ved skøde af 15. november 184 L.
æste ejer blev Tbomas Peder en kalder Hjulmand. Han var gift med
M tre Kirsri nc Ras m usdatter, datter af Ra mus Niel n Kok i n r. 14 og
Eik skøde på nr. 7 d n lO. september 1881. De solgte gården i 1906 til
A. . Christensen i nr. 13. Han afholdt den 4. april en aukri n i gården.
e an11 ncen. .hristensen var kun intere serec i gård ns nordmark og
l ær. Bygningerne g coften solgte han som vi har set ril ørinu Peen i
nr. 6 og af søndermarken blev der to mindre ejendomme Struervej nr.
80 og 82. Nr. 82 købte Severin Henriksen, da han solgte gården nr. 4,
medens nr. 80 i dag er en afdeling af Aalborg Tekniske Skoles jord-
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Stuehus af nr. 7- Aftenvej 27- efter at udbygningerne er nedbrudt, men før det
blev moderniseret.

Auktion i nr. 7 den 4. apri/1306

Uk.fot.
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Auktiomannonce.

.Jnktinn i l.=jnnbbg.

Ou~bag ben 4. ~lJril b. VI.,
'IDUbbao sti. 12, laber ®aarbeier m.
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. ,Plno, en ~o~~c, 9 ~ar gL, -lJrrenti•
trct uteb 1. ~ræntie lJaa .\)obeb•
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.t)øn~,

~eftegang, en .\')nUelfe:s
mnfline, en tJleufemnftine~ 2 S:fe~rr~
uogtte, 3 ~rtiefb~bogne, en Dtabrcnfer,
nogle ~lobe og forjlcUiQc ,3nblJogen•

(tanbe,

eu

cnbllibcre et $artt røbe og

· ~uibe .Sreooetartofler.
mufttonett ljolbeø paa ~anrbcjer
tljomaø $cbcrfcnø ætcnbom t Ø.=@5unbbt).

Salæret er nebfnt nteb 4
~rcbit

~ltt.

til 1 (lftober b. m.

malborg mlrr og tjleffum .\)erub,
ben 19 illlart~ 1906.
~-.)eb multionen i ø .• @5unbb\} ben 4.
·U mvru bortfreigcø cnbuibere 6 ~ri fe•
føcr, ber ifal fare i m:prfl, 6 ~rlfe~olte;
2 @5æt @5elctøf, en ~ljletønbe, en ~ætmc;
hmbe OR 2 mf(e~u~~.cr.

brugsskole. Nr. 7s stuehus er nu en smukt istandsat villa, og på toften er
bygget to villaer Mtenvej nr. 25 og 29.
Efter salget af nr. 7 flyttede Thomas Pedersen og hustru til Vejgaard,
hvor han døde ii 1922 og hun i 1928.
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Nr. 8. Østergaard
Østergaard er den eneste gård i Øster Sundby, der ikke har tilhørt Sohngaardsholm. Hvornår og hvordan den er kommet til Aalborg Hospital,
kan ikke siges, da der ikke er bevaret arkivalier, der kan oplyse derom.
Men det må være sket efter 1431, da hospitalet blev stiftet som helligåndskloster. Sandsynlig er gården en sjælegave fra før reformationen. I
1795 fik hospitalet bevilling til bortsalg af bøndergodset i Nørre Tranders sogn.
Det benyttede Søren Sørensen i Østergaard sig af, og sikrede sig
straks gården ved købekontrakt af 4. februar 1795, men han fik først
tinglyst skøde den 14. marts 1796. Søren Sørensen var allerede gårdens
fæster i 1787. Det var han blevet ved at gifte sig med Jens Østergaards
enke Ellen Nielsdatter den 4. marts 1759. Ved købet af gården var han
i 2. ægteskab med Kirsten Sørensdatter fra Nøvling. Efter Søren Sørensens død fik hun skøde på gården den 8. juni 1802. Deres søn, der også
hed Søren Sørensen, fik skøde fra moderen den 16. juni 1808. Han blev
gift med Maren Jensdatter, født 1780 i gården nr. 10 den 5. februar
1815. Han døde den 15. juli 1840, hvorefter Maren fik bevilling til at
sidde i uskiftet bo.
Deres ældste datter blev gift med Peder Sørensen Peen i nr. 6 og den

Østergaards markante stuehus Struervej 90 set fra gårdspladsen.
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yngste Johanne Marie blev gift med Mikkel Christensen Krogh fra
Østre Uttrup. Han fik skøde på Østergaard den 6. april 1841 og var ved
sin død den 22. december 1871 sognefoged. Hans enke fik skøde på
gården den 18. december 1872. Hun ejede den derefter til den l. oktober 1887. Ægteskabet med Mikkel Krogh var barnløst, derfor gav hun
sin søstersøn fra nr. 6 Søren Pedersen Peen skøde på Østergaard, selv
om hun levede til den 24. marts 1905.
Søren Peen var gift tre gange, sidst med Karen Nørgaard den 6. oktober 1883. Han var en kendt mand i Øster Sundby. En overgang var han
medlem af sognerådet. En dag mødte Peen en ældre kone, som sagde:
»Peen du må give os noget mere hjælp fra kommunen«. »Det er jeg ikke
ene om at bestemme«, svarede Peen. »Så må staten hjælpe«, sagde Maren. »Staten Maren, det er dig og mig«, svarede Peen. »Ja, så forstår a
godt der ingen penge kan blive«.
I 42 år var Søren Peen medlem af direktionen for Landbosparekassen
i Aalborg, hvortil han næsten daglig kørte i sin jumbe. Sønnen Johan
Peen forpagtede i en årrække Østergaard. Han gik fallit ved gårdspekulation efter l. verdenskrig, rejste til Amerika, men vendte hjem og blev
gårdejer i Torderup.
Østergaard blev senere købt af gartner Marius Nielsen. Efter hans
død har hans søn Gert Nielsen overtaget den og driver den som
mønstergartneri. På gårdens grund ved Forårsvej er bygget 5 nye dobbelthuse nr. 70AB-78AB.

Nr.9
Den 12. maj 1800 købte Søren Pedersen Boelsmand gården nr. 9 i
Øster Sundby. Han var i 1787 fæster af gården og gift med Anna Nielsdatter. De havde Sørens 87 år gamle fader Peder Jensen på aftægt. I
180 l var Søren gift anden gang med Maren Jensdatter.
Da begge ægteskaber var barnløse, fik Sørens brodersøn Peder Jensen
Boelsmand skøde på nr. 9 den 4. januar 1813. Han var gift med Kirsten
Jensdatter, datter af Jens Bertelsen og Anne Madsdatter i nr. l. Da Peder
Jensen Boelsmand døde den 18. januar 1845, overtog hustruen gården,
uden at få tinglyst adkomst til den. Men den 13. april1850 fik sønnen
Søren Pedersen Boelsmand skøde på nr. 9, og den 26. december 1850
blev han gift med Margrethe Madsdatter, der ligesom hans moder var
fra gården nr. l. Deres søn Peder Sørensen Boelsmand fik skøde på nr.
9 den 26. december 1873. To måneder før faderen døde. Peder Sørensen Boelsmand blev gift den 23. aprill874 medAne Dorthea Nørgaard
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Nr. 9s stuehus Struervej 95, der oprindelig har haft stråtag, set fra havesiden.

fra Nørre Tranders. Efter hans død den 3. juli 1891 fikAne Dorthea adkomst til gården, men giftede sig den 2. februar 1894 med Christen
Vesteegaard fra Saltum. Han solgte gården som enkemand under l. verdenskrig til A.C. Christensen i nr. 13. han drev gården med en polak
som bestyrer og opfedning af stude ligesom i nr. 4. Vesteegaard flyttede
til en mindre ejendom i Nørre Tranders, men købte senere nr. 9 tilbage.
Sønnen Christen Vesteegaard overtog nr. 9. Efter hans død var hans
hustru Dagny Vesteegaard i nogle år ejer af gården.
I dag står kun stuehuset tilbage. Jorden er solgt til cementfabrikken i
Rørdal og avlsbygningerne er nedbrudt. På toften er bygget en villa, og
der er planer om flere.

Nr. JO
Det blev en kvinde, der købte nr. lO til selveje den 12. maj 1800. Hun
hed Johanne Sørensdatter, var datter af Søren Herred og Maren Christensdatter i nr. 3 og Jens Pedersen Boelsmands 2. hustru. De blev gift
den 24. maj 1770. Jenses gamle fader har vi truffet som aftægtsmand
hos broderen Søren i nr. 9. Lige siden 1699 havde denne gård fået
fæstere ved, at mand og kone skiftevis døde og den efterlevende giftede
sig igen. Den 16. juni 1808 gav Johanne Sørensdatter sønnen Søren
Jensen Boelsmand skøde på gården. Selv levede hun til den 26. juni
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1824 og var ved sin død 81 1h år gammel. Hun oplevede således, at
Sørens broder Niels Jensen Boelsmand overtog gården den 14. november 1814. Han blev gift med Maren Larsdatter Thom fra nr. 11 den 19.
marts 1815. Deres søn Jens Nielsen Boelsmand fik skøde på gården den
5. april 1848. Han var den 26. februar 1843 blevet gift med Ane Margrethe Andersdatter fra nr. 2. Deres søn Johannes Jensen overtog nr. lO
ved skøde af 10. januar 1885. Han blev sognefoged og var gift med Caroline Sørensen Lasgaard. Deres ægteskab var barnløst, så de blev de sidste ejere af nr. 10. Gården blev solgt til A.C. Christensen i nr. 13. Inden
de flyttede til Hasseris afholdt de løsøreauktion. Nogen tid efter nedbrændte gårdens gamle, stråtækte bygninger, der stod tomme. Man
påstod i Øster Sundby, at der blev anvendt petroleum til slukningen!
Efter Johannes Jensens død i 1928 forærede hustruen en sølvalterkande til Nørre Tranders kirke. På gårdens grund ligger nu Forårsvej nr.
44, 46, 48 og 50.
Den lO. december 1803 solgte Th. Adeler 3 gårde i Øster Sundby til
bagermester og eligeret borger i Aalborg Henrik Aarslev. Det var nr. 11
og 12 samt den mellemliggende gård, som på kort nr. l er betegnet med
o. Aarslev var kun interesseret i de tre gårdes vestermarker. Det er det
område, der begrænses af følgende gader: Kaj Munks Vej. Pal u dan Møllers Vej, Øster Sundby Vej, Signalvej, Carit Etlars Gade, Hadsundvej til
og med nr. 33 og derfra en skrå linie op til Nørre Tranders Vej og dennes ulige numre op til Kaj Munks Vej. Området blev lagt under Vejgaarden og fik matrikelnummer 18, 19 og 20 af Øster Sundby. De tre
gårde var ved salget fæstet til Lars Jensen Thom, Niels Povlsen og Niels
Jensen regnet fra øst.

Nr. 11. Thomasminde
Lars Jensen Thom, der i 1787 var fæster af nr. 11, købte den 13. juni
1805 at Henrik Aarslev både sin fæstegård med den tilbageværende
nordmark og nabogården, hvis nordmark blev lagt til nr. 11. Dens bygninger blev senere nedbrudt. Lars Jensen Thom var utvivlsomt blevet
fæster af gården, da han giftede sig med Anna Andersdatter den 4. oktober 1778; for hun sad på gården som enke efter Søren Christensen
Thom. Lars Jensen Thom blev begravet den 16. april 1809, og så var
Anna Andersen igen enke og nu også gårdejer. Hun skødede gården til
sønnen Søren Larsen Thom den 15. januar 1810. Hun døde dog først i
1838 88 år gammel.
Søren Larsen Thom blev gift med Kirsten Pedersdatter fra Øster Ut68

Ældre billede af Thomasminde Forårsvej 37. Stuehuset er opført 1862 afAndreas
Uk. Jo t.
Thorn. Pigen nr. 2 .fra venstre er gårdens nuværende ejer Jenny Jensen.

trup den 18. oktober 1818. Deres søn Andreas Sørensen Thom fik skøde på nr. 11 den 4. juli 1849 og blev gift den 20. maj 1850 med Kirsten
Christensdatter. Hendes forældre var amtsrådsmedlem Chr. Clausen og
Johanne Villadsdatter fra Øster Uttrup. Andreas Thom solgte nr. 11
den 21. juni 1869 og flyttede til Sønder Tranders. Han blev en kendt
mand i Nordjylland og udnævnt til kammerråd.
Manden, der købte nr. 11 i 1869, var ungkarl Thomas Sørensen fra
Storvorde. Den 27. december 1870 blev han gift med Else Jensen. Han
var medlem af sognerådet og i en periode dets formand. Ægteskabet var
barnløst. Derfor blev gårdens næste ejer i 1912 Thomas Sørensens
søstersøn Jens Peter Jensen fra Sønder Tranders. Han var på det tidspunkt gift med Kirstine Winter Christophersen i nr. 12, som han blev
ejer af ved vielsesattest. Jens Peter Jensen blev sognefoged efter Johannes
Jensen i nr. 10. Han gav gården navnet Thomasminde. Efter hans død
den l. august 1942 overtog sønnen Thomas Sørensen Jensen gården.
Thomas blev sognefoged efter Ricard Winter i nr. l og var det, indtil
dette embede blev ophævet i 1970. Han solgte gårdens jord til cementfabrikken i RørdaL Efter Thomas Jensens død i 1995 er hans søster Jenny Jensen ejer af Thomasmindes bygninger og lidt jord syd for Øster
Uttrup Vej.
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Nr.12
Denne gårds bygninger, nordmark og kær ejede Henrik Aarslev på
Vejgaarden, indtil han solgte til Just Christensen Fin. Han var i 1801
tjenestekarl på gården og fik skøde på den den 18. juni 1811. Hans datter Karen Kirstine Justdatter fik skifteretsattest på gården den 15. juni
1847. Hun var den 26. maj 1847 blevet gift med Andreas Nielsen, der
overtog gården ved vielsesattest. Han solgte gården til Jens Christian
Nielsen den 14. december 1859. Hans enke Else Marie Jensen fik skøde på nr. 12 ved skifteretsattest den 11. december 1866. Hun blev 2.
gang gift med Poul Winter Christophersen fra Gunderup. Han fik skøde ved vielsesattest den 20. juni 1867. Da Christophersen døde blev
Else Marie Jensen igen gårdens ejer den l. marts 1890. Hendes søn af l.
ægteskab Niels Gregersen fik som sin arvelod matrikelnummer 12b,
hvorpå han byggede en mindre ejendom, som han kaldte Sølyst. Den
blev senere udstykket i mange mindre parceller og blev til cementarbejderbyen Sølyst.
Datteren af 2. ægteskab Kirstine Winter Christophersen blev gift
med Jens Peter Jensen fra Sønder Tranders, der fik gården ved vielsesattest. (Se under nr. 11, som han også ejede).
Deres ældste søn Jens Winther Jensen blev den næste ejer af nr. 12.
Derefter hans to sønner Gunnar og Svend Winther Jensen. De solgte

Nr. 12s stuehus set fta Forårsvej.
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gårdens jord til cementfabrikken i RørdaL I dag er Gunnar Winther
eneejer af gårdens bygninger Forårsvej nr. 29, da broderen er død.

Nr. 13. Christiansminde
Niels Pedersen Hasseris, der købte nr. 13 den 12. maj 1800, var den 15.
september 1776 blevet gift med Maren Nielsdatter fra Nørre Tranders.
De var ved den lejlighed sandsynligvis blevet fæstere af gården. De var
det i al fald både i 1778 og 1787.
Deres søn Peder Nielsen Hasseris fik skøde på nr. 13 den 6. februar
1808. Efter hans død fik hans enke Mette Christensdatter gården ved
reciproquet (midlertidigt) testamente af 2. september 1822. Hun døde
den 11. januar 1847. Næste ejer blev Axel Mortensen og Maren Andersdatter, der, som vi har set, også ejede nr. 2 fra 1840 til1853. De fik
skøde på nr. 13 den 22. juni 1847. Axel Mortensen døde den 21. april
1854, så Maren blev eneejer ved skiftebrev den l. maj 1855. Allerede
den 20. juni 1855 fik Thue Hansen nr. 13 ved vielsesattest med Maren
Andersdatter. Ham har vi truffet under omtalen af nr. 2. Han fik den 4.
august 1860 bevilling til at flytte gården ud nordvest for byen. Da Thue
Hansen solgte gården til A. C. Christensen den 9. juli 1892, forbeholdt
han sig grunden, hvorfra gården var udflyttet. Ligesom han beholdt

Christiansminde ØsterUttrup Vej 25. Stuehuset er opført 1861 af Thue H ansen.
H er set fra gårdspladsen.
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stuehuset på nr. 2. På gårdens gamle grund ligger nu villaerne Forårsvej
nr. 25 og 27.
A. C. Christensen var ej er af nr. 13 i 31 år. I den tid forøgede han
gårdens areal til over 200 tdr. land. Det skete ved køb af nr. 3 og l O
samt nordmarkerne af nr. l, 4, 7 og 9. Under l. verdenskrig og årene
derefter drev han gården med bestyrer og boede selv i villa Prøvesten på
Nørre Tranders Vej i Vejgaard. Herfra red han daglig til Øster Sundby
for at inspicere sine gårde.
I 1923 solgte han gården til Jacob Møller, der kaldte gården Christiansminde. I dag ejes den af cemetfabrikken i Rørdal, som ved denne
og andre handler ejer al jord nord for den nyanlagte Øster Uttrup Vej
og øst for motorvejen. Dette store område vil sammen med Øster Uttrups vestermarker ende som en enorm stor sø, når Rørdal-fabrikken
langt ind i næste århundrede har tømt det for kridt.

Nr.l4
Før gårdene i Øster Sundby ved udskiftningen i 1787 blev gjort lige
store i hartkorn, var den gård, der betalte sin landgilde til præsten i
Nørre Tranders, større end de ny blev. Derfor blev noget af denne gårds
jord lagt under nr. 14, medens hovedparten forblev under nr. 2.
Christen Larsen, der den 25. februar 1805 købte nr. 14, var gift med
Mette Povlsdatter. Hun var født i gården. Hendes forældre Povl Pedersen Krag fra Sønder Tranders og Maren Eskildsdatter fra Øster Sundby
blev gift i Nørre Tranders kirke den 25. januar 1767. Derefter er de sikkert blevet fæstere af nr. 14. De var det i al fald allerede i 1773. Da
Christen Larsen døde, fik Mette Povlsdatter skøde på sin fødegård og
giftede sig den 28. februar 1809 med Niels Axelsen, som fik skøde ved
vielsesattest, der dog først blev tinglyst den 18. juni 1819. Niels Axelsen
var broder til Peder Axelsen i nr. 4, hvor han var født. Næste ejer af nr.
14 blev Rasmus Nielsen Kok fra Nørre Tranders. Det blev han ved giftermål med Mette Povlsdatters datter af l. ægteskab Sofie Christensdatter.
Da sognene i Danmark i 1842 fik selvstyre, blev Rasmus Nielsen Kok
medlem af Nørre Tranders første sogneforstanderskab. Da han døde
den 9. september 1852, fik Sofie Christensdatter gården ved skifteretsattest den 22. september samroer år. Deres datter Johanne Rasmusdatter blev gift med Niels Christian Jensen Skalborg, født i Skalborg den
18. oktober 1824 og død i Øster Sundby den 31. juni 1895. Han afgav
i 1893 gratis jord til anlæg af byens vandværk og var dets formand til sin
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Gården m: 14- Forårsvej 17- før ombygningen. Ved stuehuset står fru Skalborg.
Drengen med cyklen er Johannes Skalborg.
Uk. Jo t.

død i 1895. Dødsfaldet betød, at der skulle skaffes arv til børnene, derfor blev det meste af gårdens vest- og nordmark solgt, dels til Bakkegaarden og dels til Lykkesej e. Bygningerne og den resterende del af jorden fik sønnen Christen Nielsen Skalborg skøde på den 6. juli 1895.
Han blev gift den 22. april 1897 med Anne Marie Jensen fra Grindsted
i Hammer sogn. Han var ligesom faderen formand for vandværket. Deres søn Johannes Skalborg overtog gården i 1939 og er gift med Ellen
Kristine Jensen datter af møller Christen Jensen, der var ejer af Øster
Sundby mølle. I 1965 måtte Johannes Skalborg afgive så godt som al
gårdens jord til motorvejsbyggeriet, og i 1970 solgte han som formand
for vandværket dette til Aalborg kommune på fine betingelser.
Johannes Skalborg og hustru ejer og bebor stadig gårdens bygninger,
Forårsvej 17. (Efter at dette er skrevet døde Skalborg den l. juli 1996).
Med omtalen af nr. 14 er alle de gårde, der blev liggende inde i Øster
Sundby, beskrevet. De tre udflyttergårde nr. 15 Lykkeseje, nr. 16 og 17
Hennedalsgårdene er ligesom nordmarkerne og kærene af byens øvrige
gårde opkøbt af cementfabrikken i Rørdal for at sikre de nødvendige
råstoffer - kridt og ler. Lykkeseje er totalt forsvundet, medens Hennedalsgårdene fortsat består som forpagtergårde, men helt afskåret fra
Øster Sundby.
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Vestermarkerne af nr. l, 2, 3 og 4 samt af nr. 11 og 12 er blevet en
væsentlig del af den tidligere forstad Vejgaard. Dette område er nu fuldt
udbygget, men stadig matrikuleret under Øster Sundby, uden anden
tilknytning til moderbyen og forbigås derfor i denne forbindelse.
Et blik på kort nr. 2 fra 1880 vil afsløre, at Øster Sundby endnu på
den tid var en bondeby med 12 gårde i behold og samme antal huse
som i 1787. Men med udgangen af 1880erne forandrede dette billede
af byen sig hurtigt. Den væsentlige årsag dertil var opførelsen af cementfabrikken i Rørdal i 1889-90. Det medførte en kraftig tilstrømning af arbejdere, der for manges vedkommende slog sig ned i Øster
Sundby, som var den nærmeste by. Det betød en betydelig forøgelse af
indbyggertallet og opførelse af mange nye huse, men også andre forandringer. Vejen fra Øster Uttrup, der før gik syd om Øster Sundby, blev
forlagt til skellet mellem nr. 8 og 9s marker. På nr. 8s jord blev der udstykket 6 grunde og på nr. 9s 11. Derved opstod den bydel, som populært blev kaldt Smalby.
Den 3. oktober 1894 købte Thomas Sørensen i nr. 11 fattighuset og
lod det nedbryde. Samme år blev det nødvendigt at bygge en skole, da
den i Nørre Tranders ikke længere kunne rumme de mange elever, der
fulgte med tilflytterne. Skolen blev opført på den plads, hvor gården

Den gamle skole .fra 1894 - Sommervej 3 - set .fra dammen. Bag de 4 vinduer til
venstre var skolestuen. Bag de øvrige var der beboelse. Til højre lidt af nr. 3s øster-
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Den hollandske
mølle er opfort
1900 og solgt af
møller Jakob Chr.
Jensen til Aalborg
kommuneden
12. januar 1965.

Lykkeseje (matr. nr. 15) havde ligget, indtil den blev udflyttet i 1787.
Skolebygningen er nu i privateje og har nr. 3 på Sommervej. På samme
toft blev der omkring 1930 bygget to villaer. Sommervej nr. 7 og 9.
I 1893 blev det påkrævet at tænke på en fornyelse af byens vandforsyning. Til det formål blev der af firmaet P. J. Buaas i Aalborg bygget en
vindmølle på Sønderbakken. Den pumpede vand op af en l 00 alen dyb
brønd til en nedgravet beholder, hvorfra Øster Sundby stadig forsynes
med vand. Kun sker det nu med motorkraft. I 1897 fik Øster Sundby
en brugsforening på hjørnet af nuværende Struervej og Forårsvej. Overfor blev der tre år senere bygget en hollandsk mølle.
For at gøre det lettere for de mange cementarbejdere at komme til deres arbejdsplads, blev der anlagt en sti i skellet mellem nr. 13 og 14s og
nr. 6 og 15s marker. Den blev markeret med røde og hvide cementpæle
og kaldt Cementstien. Den førte til Dybdal, hvor der var store trapper
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Trappe i Dybdal, der var en del nfcementarbejdernes vej fra Øster Sundby til Rørdal, men Dybdal var også et y11dct udflugtsmål.
Uk. fot

for, at arbejderne kunne komme op og ned af de stejle skrænter. Ad
denne sti har mange cementarbejdere gået for i en 12-timers arbejdsdag
at pukle i Rørdals kridt- og lergrave eller slæbe cementtønder om bord i
skibe til en timeløn, der i 1914 var steget til35 øre.
I 1905 var børnetallet i Øster Sundby steget så kraftigt, at der nu var
80 eleve fordelt på 2 klasser. En ekstra bygning blev opført som nabo til
brugsforeningen. Den indeholdt foruden en skolestue, lejlighed til en
lærerinde og lokaler, hvor sognerådet holdt sine møder indtil 1917, da
disse lokaler blev indrettet til skolestue for en andenlærer, og skolen
gjort 5-klasset. Samtidig flyttede sognerådet sine møder til Vejgaard.
Øster Sundby var på det tidspunkt nærmest at betragte som en cementarbejderby, da de fleste gårde var helt eller delvis nedlagt, så det
ikke længere var dem, der prægede bybilledet.
Til byen kom der dengang og tidligere mange originaler. Der var
Hoffsofie fra Øster Uttrup, som var alle mindre børns skræk. Hun gik
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ind til folk og bad om kaffe på kronprinsens regning. Der var Møllehøsten. Han tiggede ved at sige: »Ka' De læ' mig 25 øre til nogle apotekersager« . Der var også Søren Bander med perlemorsknapper syet på alt
sit tøj. Men også Store Peter og Søllesøren var at træffe nu og da sammen med lirekassemænd og andet godtfolk.
Nu der er tale om originaler, bør den kloge mand Chresten Røgter
omtaler. Han boede oppe på Sønderbakken i Putlases hus. Søndag før
jul 1803 kom tre unge mænd fra Aalborg for at kontakte ham, men de
traf ham ikke. De kom så igen juledag. De havde skrevet en kontrakt
med Fanden, og underskrevet den med deres eget blod. Deres problem
var, at de ikke kunne få Fandens underskrift, men det kendte Chresten
Røgter råd for: De skulle købe en sort kat, og med den gå tre gange baglæns om Set. Jørgens kirke og derefter blæse ind i kirkens nøglehul, så
ville Den Slemme komme ud.

Dammen, der førhen var en nødvendighed er nu en seværdighed. I baggrunden ses
stuehusene til de nedlagte gårde nr. 3 og 2. Huset i forgrunden blev bygget p/i folles
gadejord.
H D alby fot.
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På gaden i Aalborg tabte de uheldigvis kontrakten. Den blev fundet,
hvilket resulterede i en retssag. Så i stedet for Fandens autograf fik de tre
ungersvende en hård straf.
Øgenavne var særdeles almindelige i Øster Sundby. Tiest erhvervet
på RørdaL De var ofte træffende, men ikke altid lige pæne, så de skal
ikke genoplives her.
I de senere år er forholdene i Øster Sundby atter forandret. Byen er
nu mod vest begrænset af motorvejen og mod nord af ØsterUttrup Vej.
Kun mod syd og delvis mod øst er der åbne marker, som forhåbentlig
fortsat må bestå som grønne områder med frit udsyn til den fornemt
placerede Nørre Trandets kirke.
Øster Sundby har ikke længere sine skoler. Ingen brugsforening eller
andre steder at handle. Den gamle Kærvej, Cementstien, ja så galt vejen
til Aalborg findes ikke i dag. Dertil kommer man kun ad mærkelige
omveje. Også vindmotoren på Sønderbakken er borte.
Efter indlemmelsen i Aalborg er Øster Sundby landzoneområde,
hvor der ikke uden særlig tilladelse må bygges nyt. Det er som før fortalt sket i begrænset omfang med opførsel af såvel villaer som rækkehuse, men altid uden at skade helhedsindtrykket. Alle byens huse er smukt
istandsat, så Øster Sundby nu fremstår som en hyggelig, isoleret og selvgroet villaby med den hollandske mølle som vartegn og de gamle veje
centreret om den idylliske dam som asfalterede gader. Kun ærgerligt, at
de har flet nogle for byen aldeles uvedkommende navne, fabrikeret ved
et kommunalt skrivebord. Med dette hjertesuk slutter en gammel sundbydreng historien om sin fødeby.

Benyttede kilder
Utrykte kilder
Aalborghus lens jordebøger 1562-1630. 31. Rigsarkivet = RA.
Aalborghus lens ekstraskatternandraller 1621-29. RA.
Aalborghus lens regnskaber 1644-50. RA.
Matriklen 1662 for Vendsyssel samt Nør- og Sønder Tranders og Hasseris sogne i Himmersyssel fol. 748-57. RA.
Fr.liis matrikel (1664) for Aalborghus amt. (Nr. 1833A) RA.
Viborg bispearkiv. Fieskum herreds pakke. Landsarkivet Viborg= LAV.
Markbogen 1683.
Chr. Vs matrikel for Aalborghus amt. RA.
Aalborg med flere amters kop- og kvægskatmandtaller 1687. RA.
Specifikation på Sohngaardsholms bøndergods 1692. RA.
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Jordebog over Sohngaardsholm og Vesteegaards bøndergods i Nørre
Tranders sogn 10. oktober 1705. LAV
Rigtig fortegnelse på familie- og folkeskatten af Nørre og Sønder Tranders menigheder til januar termin 171 O. RA.
Lægs roulle over land infanteris distrikt udi Jylland 1724. RA.
Jordebog i auktionsskøde til Johannes Benzon på Sohngaardsholm Hovedgaard 20. april 1740. Viborg landstings skøde- og panteprotokol
nr. 41 fol. 292. LAV
Generalhoverireglement for Sohngaardsholms gods i Nørre Tranders
sogn 1773. LAV
Hartkornsspecifikation over Sohngaardsholms gods i Nørre Tranders
sogn 1778. RA.
Folketællinger 1787, 1801 og 1834. RA.
Realregister SP.b 37. Fol249-267. LAV
Matriklen 1844.
Kirkebøgerne for Nørre Tranders, Sønder Tranders og Nøvling. LAV

Trykte kilder
C. Molbech og N.M. Petersen. Danske diplomer og breve. Kbh. 1858.
Ældste danske Arkivregistraturer. Bind III side 26, D p. 4 og 6.
Kronens skøder.
Holger Rasmussen. Limfjordsfiskeriet før 1825.
P.C. Knudsen. Aalborg bys historie. Aalborg 1931.
Jydske Efterretninger 1790.
Henrik Pedersen. De danske Landbrug 1688.
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Udvandringen fra Aalborg amt
1868-1903
Præsentation af en udvandrerdatabase

ved Henning Bender

Indledning
Kristian Hvidts disputats fra 1971 - »Flugten til Amerika(( - lagde
grunden til en egentlig udvandrerforskning i Danmark. Bogen, der stadig er hovedværket på området, bygger først og fremmest på oplysningerne fra Københavns Politis protokoller for oversøiske udvandrere i
årene 1868-1899. Det var en af Kristian Hvidts store fortjenester at
henlede opmærksomheden på dette materiale og at gøre det tilgængeligt
i en database. 1
Den datateknologi, der var til rådighed i slutningen af 1960' erne det drejede sig dengang om hulkort og om kostbare kørsler på store,
langsomme »datamater((- gjorde det tvingende nødvendigt at prioritere
de data, der kunne medtages fra protokollerne. Hvidt medtog derfor
kun danskere; men fravalgte personnavne, oplysninger om sidste bopæl,
fødested og specifikke bestemmelsessteder. Disse fravalg betyder desværre, at Hvidts database ikke kan bruges, når det gælder slægts-, personal- eller lokalhistorie, ligesom den heller ikke kan bruges, hvis man ønsker at undersøge de danske udvandrerlisters pålidelighed gennem en
sammenligning med andre landes ud- og indvandrerlister eller folketællinger.
I 1990 tog Det danske Udvandrerarkiv derfor initiativ til udarbejdelsen af en ny udvandrerdatabase der skulle indeholde alle oplysninger fra
Politiets Udvandrerprotokoller. 2 Indtil nu (sommeren 1996) har vi nået
de 36 år fra 1868 til1903. Det er denne nye database, der skal præsenteres, med eksempler på, hvordan den kan bruges til at korrigere det internationale materiale og til at skabe forøget viden om udvandringen fra
Danmark og fra Aalborg amt.
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1 Præsentation afudvandrerdatabasen
Amerikansk materiale
En dansk udvandrerdatabase må naturligvis ses i sammenhæng med,
hvad der i øvrigt findes af udvandrings- og indvandringsmateriale. Det
vigtigste oversøiske materiale er ankomstlisterne til USA's østkysthavne,
hvoraf de ældste er bevaret fra og med 1820. Disse lister blev udfYldt af
indvandrerskibenes kaptajner, der under ed skulle give korrekte oplysninger om hver enkelt passagers navn, alder, stilling og nationalitet. 3
Når der findes et så godt materiale, kan det undre, at så mange amerikanske slægtsforskere alligevel går galt i byen, når de skal søge deres
europæiske aner på grundlag af disse nationalitetsangivelser. Mistanken
om, at der er noget galt, styrkes af, at det i en helt anden sammenhæng
er blevet påvist, at der i forhold til indrejseopgivelserne er for mange

»23. August
1884: Nanna
Larsen, Sæby«.
I passagerlisten
for 24. august
1884 optræder
hun som Nancy
Larsen, 11 1h år
gammel, .fra
Hørby i Vendsyssel. Hun ser Lidt
ældre ud, og et
opslag i kirkebogen viser, at hun
er født i fibruar
1871. Nårder er
løjet om alderen
skyldes det, at 1h
pris for børn kun
gjaldt indtil det
fYLdte 12 år.
(Foto: H Tonnies).
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mennesker af dansk og skandinavisk oprindelse i de amerikanske folketællinger i anden halvdel af forrige århundrede. 4 En nærmere kontrol af
nationalitetsangivelserne i de amerikanske ankomstlister er dog aldrig
foretaget. Det skyldes, at det europæiske sammenligningsmateriale- afgangslisterne - er sparsomt bevarede og svært tilgængelige.

Europæisk materiale
Mgangslisterne fra Hamburg 1850-1934 med ca. 5 millioner udvandrere er de vigtigste. De indeholder både oplysninger om passagererne
på de direkte oversøiske skibsafgange fra Hamburg samt på de indirekte udvandrere, der via Hamburg rejste fra andre europæiske havne, især
ad ruten Hamburg-Hull-LiverpooL Desværre kan Hamburgmaterialet
kun benyttes manuelt med de oprindelige nødtørftige grovalfabetiske
navneindgange, idet der ikke findes nogen database. (5) Mgangslisterne
fra Bremen og Bremerhaven er gået tabt, mens afgangslisterne fra Liverpool og andre britiske havne ikke eksisterer før 1890 - og selv herefter er meget vanskelige at benytte.(GJ Set med danske øjne er Hamburglisterne derfor af en ganske særlig vigtighed. Ikke blot fordi de
rummer store dele af den ellers helt ukendte danske og slesvigske udvandring i årene 1850-1868, men fordi sammenligninger med de danske lister efter 1868 viser, at der er titusinder af danske/ slesvigske udvandrere, der først købte billet til oversøiske bestemmelsessteder efter
ankomsten til Hamburg. Disse mennesker er derfor ikke registreret som
udvandrere i de danske politiprotokoller, der kun omfatter de udvandrere, der købte billet i Danmark fra og med 24.maj 1868 og frem til slutningen af 1930'erne.

Det danske materiale
Efter en række skandaler, hvor godtroende udvandrere blev bondefanget af danske agenter, vedtog Den danske Rigsdag den 1.maj 1868 en
streng kontrol. Iflg. loven skulle Københavns Politidirektør godkende
og kontrollere alle udvandringsagenter i Danmark og autorisere alle
danske oversøiske billetudstedelser. Det skulle ske, hvadenten rejsen foregik direkte fra København til USA eller indirekte via en anden udenlandsk havn. For kontrollens skyld blev oplysningerne fra billetterne
kopieret i en række politiprotokoller. Det blev til 90 tykke bind, hvor
hver enkelt udvandrer er opført med navn, alder, stilling, sidste foste opholdssted- billettens bestemmelsessted, nummer, udstedelsesdato/år, ud83

vandreragent, samt skibsnavn, hvis turen til Nordamerika blev foretaget
direkte fra København. Protokollerne er ført overskueligt og ensartet
gennem hele perioden, men de er alligevel tidsrøvende at benytte manuelt, da der er tale om to protokolrækker- den direkte og den indirekte - der år for år opfører udvandrerne grovalfabetisk efter begyndelsesbogstavet i efternavnet. 7
Materialets homogene natur gør det oplagt at kode maskinelt. På
Udvandrerarkivet har vi i modsætning til Hvidt haft mulighed for at
medtage alle oplysninger for samtlige 286.857 udvandrere, der er opført
i perioden 24.maj 1868 indtil maj/juli 1903. Hertil kommer de særlige
mormonlister for 1872-1894, 8 der omfatter 14.126 udvandrere (7.780
danskere, 5.327 svenskere, 965 nordmænd, 54 andre- samt herudover
550 missionærer fra USA), samt Vejlelisten 1879-1887, 9 der omfatter
4.109 danske udvandrere. Udformningen af disse lister afviger stærkt fra
politiets og må derfor ikke blandes sammen med en database, hvis vigtigste formål er at gengive Københavns Politis Udvandrerprotokoller,
nøjagtigt som de er.
Hvad den praktiske inddatering af politiprotokollerne angår, forsynes hver enkelt udvandrer med de 13 mulige grundoplysninger fra protokollerne: efternavn; fornavn; stilling; familiestatus; alder; fødested
(først fra 1899); sidste opholdssted; agentens navn; billettens nummer;
billettens registreringsdato; skibsnavn (kun ved direkte udvandring);
bestemmelsessted og evt. annullering af billet. Det foregår på grundlag
af, hvad der faktisk står i protokollen- også når det drejer sig om oplagte fejl eller mærkelige staveformer. Til gengæld lettes søgemulighederne af yderligere 11 entydige sæt hjælpekoder.

Databasens indhold
For årene 1868-1903 er der på denne måde indtastet 286.857 udvandrere, registreret af det københavnske politi. 172.395 havde dansk bopæl
- 71.045 havde svensk bopæl; 25.491 kom fra USA, men var i reglen,
efter navnene at dømme, af dansk oprindelse; 6.900 kom fra Slesvig;
1.948 fra resten af Tyskland; 941 fra Finland; 729 fra Norge; 466 fra
Rusland og 883 fra et bredt udvalg af såvel oversøiske som europæiske
lande. Endelig fortrød 6.059 inden afrejsen og annullerede den allerede
købte og registrerede billet.
91, l o/o af de danske udvandrere i databasen har således USA som bestemmelsesland (»Ikke-danske« 93,4%), og det er derfor af særlig interesse at sammenholde de amerikanske indvandrerlister med den danske
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Tabel l· 286.857 udvandrere i Københavns udv.protokoller 1868-1903:

Udvandrere 1868-1903

I alt

Direkte fra København til USA

Danske Ikke-danske

89.002

63.271

25.731

197.855

109.124

88.731

I alt Københavns Udvandrerprotokoller 286.857

172.395

114.462

Indirekte via anden europæisk havn

Tabel Il· 172.395 danske udvandrere fordelt på bestemmelseslande:

Land

Antal

o/o

Land

Antal

o/o

USA

157.051

91,1 o/o

Sydamerika

3.238

l ,9%

Canada

4.882

2,8%

New Zealand

2.090

l ,2%

Australien

3.551

2, l o/o

Andet

1.583

0,9%

udvandrerdatabase. Det har givet anledning til mange pudsige opdagelser, der rejser tvivl om, hvorvidt man med sikkerhed kan finde sine danske rødder på grundlag af det amerikanske ankomstmateriale.

Il Revision afdet amerikanske materiale
Kønsskifte og foryngelseskur på Atlanterhavet
Ifølge ankomstlisten i New York ankom damperen SS Minnesota på
1.950 tons den 28.juli 1869 fra Liverpool via Queenstown (Cork) med
1.139 passagerer. Det drejede sig om: 60 amerikanere, 416 briter og
664 tyskere. Blandt tyskerne var bl.a.:
passager nr. 628: Moren Nielsen, 38 år, mand, arbejder, tysker.
passager nr. 629: Moren Christensen, 22 år, mand, arbejder, tysker.
passager nr. 630: Margrethe Jensen, 27 år, kvinde, spinderske, tysker.
De selvsamme 3 passagerer var 3 uger tidligere- den 8.juli 1869 registreret af Københavns Politi som rejsende til New York på fællesbilletten
C 5270. Men i København som:
Billet C 5270: Maren Nielsen, enke, 59 år, Kraglund, Aalborg Amt.
Billet C 5270: Maren Christensen, datter, 22 år, Kraglund, Aalborg Amt.
Billet C 5270: Margrethe Jensen, datter, 27 år, Kraglund, Aalborg Amt.
Men hvordan kan man vide, at »Moren«, en 38-årig mandlig tysk arbejder, i virkeligheden er identisk med »Maren«, en 59-årig dansk enke?
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Det kan man kun ud fra de sammenhænge, personerne indgår i, i såvel
de amerikanske ankomstlister som i de danske politilister, og kun fordi
politiets udvandrerlister er indført i en database.
En sammenligning mellem ankomstlisten for SS Minnesota af 28.
juli 1869 med politiprotokollerne i København for den 7., 8. og 9. juli
1869 viser, at ankomstpassagernumrene 231-796 i New York ganske
svarer til billetnumrene C5240-C5568 i København. Gennemfører
man sammenligningen, person for person og gruppe for gruppe, viser
det sig, at 630 af de 664 »tyske« passagerer, der ankom til New York på
SS Minnesota, uden al tvivl kan identificeres som: 316 danskere, 292
svenskere, 19 nordmænd og 3 slesvigere. 630 afi alt 664 tyske passagerer
ombord på SS Minnesota var slet ikke tyskere, men skandinaver!

Konsekvent fejl?
Fejlagtige nationalitetsangivelser for over halvdelen af et skibs passagerer og forkerte kønsangivelser for l 0% af de nordiske passagerer ville
måske ikke være så alvorligt, hvis der kun var tale om dette ene skib.
Men bedømt på hele andet halvår af 1869, synes der at være tale om en
konsekvent fejl, når det drejer sig om de 98 skibe, der ankom til New
York og Boston fra LiverpooL 5.705 »tyske« passagerer bærer tydelige
skandinaviske navne. Til gengæld er der kun ganske få fejl af denne karakter i de 54 skibsankomster fra Hamburg, mens l 08 skibe fra Bremen
stort set ikke havde skandinaver ombord. 10

De videre konsekvenser
Hvis det er korrekt, at et stort antal danske indvandrere er blevet registreret som tyske, bør der være flere udvandrere fra Danmark til USA,
end danskere der ankommer til USA. Sådan forholder det sig da også!
Allerede i 1867 - altså året før de danske lister starter - registreres der
alene i Hamburg 2.149 danske udvandrere til USA. I USA registreres til
gengæld kun 1.436 danske ankomster. Et minimum på 713 danskere er
»forsvundet« undervejs!
Tallene for 1868 kan ikke opgøres på grund aflakuner i de danske og
tyske lister, men for det første fuldstændige opgørelsesår: 1869 - er der
tale om mindst 5.426 danske udvandrere til USA. 4.359 er registret i
København, mens 1.067 danske udvandrere kun er registreret i Hamburg, ikke i København. Over for disse 5.426 danskere, der forlod Europa for at rejse til USA, står kun 3.823 ankomster til USA! Mere end
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>>31. Maj 1885;
Christiansens
børn, Aalborg«.
Passagerlisten for
2. april1885 giver lidt mere. Det
drejer sig om
Line og Franklin
Christiansen, på
henholdsvis 9 og 4
år, og de rejste
med deres morLene Christiansen
på 30- alle fra
Aalborg til Utah,
USA.
(Foto: H. Tonnies).

1.600 er >>forsvundet« - eller rettere fejlregistreret. 316 af disse var passagerer på SS Minnesota.
De amerikanske ankomstlister er med andre ord ikke den sikre kilde
til at finde europæiske rødder, som i hvert fald amerikanske slægtsforskere hidtil har troet. Det hjælper ikke amerikaneren at søge efter en
mandlig forfar fra Tyskland, når >>han« i virkeligheden er en næsten
dobbelt så gammel >>formor« fra Nordjylland. Alene på SS Minnesota
bliver 82 nordjyder til tyskere- 21 fra Aalborg Amt og 61 fra Hjørring
amt. Og mindre smigrende - 18 voksne nordjyske kvinder bliver registreret som voksne mænd! Det er derfor heldigt, at vi nu for første gang
ikke blot har brugbare oplysninger om de mennesker, der blev registreret som udvandrere fra Danmark fra og med maj 1868 - men også ved
noget om materialets begrænsninger.
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!Il Dansk udvandring 1868-1903
Hvis vi skal bedømme dansk udvandring i årene 1868-1903, må vi erkende, at de oversøiske ankomstlister er mangelfulde, og at det danske
materiale kun fortæller om de udvandrere, der købte billet i Danmark.
Herudover skal der i det mindste for 1869 lægges 25% flere til- nemlig de danske udvandrere, der har købt deres billet i Hamburg og derfor
kun er registreret her. Det nøjagtige tal på danske udvandrere i forrige
århundrede kendes derfor ikke, ud over at vi ved, at de tilgængelige tal
er for små. Disse minimumstal giver en fordeling på landets amter, der
viser, at de procentuelle tyngdepunkter for den danske udvandring
1868-1903, beregnet i forhold til det gennemsnitlige folketal efter folketællingerne 1870-1901, er i:

København amt/by
Sydsjælland, Lollflnd!Falster og Bornholm (Præstø, Maribo og Bornholms
amter) - Østjylland (Arhu og Vejle amter) -samt
Nordjylland (Aalborg og Hjørring amter).

Dansk udvandring 1868-1903
Aalborg og Hjørring amter

).\, \ ..:...•
·J

'/

:J

.,,

'\ - -

' ·.. !

(..

\ ~ 1.'

:l

l ".

' ~~; ·~'1--

04

,_

1868

J 875

1880

188S

1890

189'>

..

1903

År

E

- - .. .. •

88

Danmark
A.1lborg amt x 10
Hjørring amr x ~

Tabel !Il Sidste opholdsamt i Danmark for danske udvandrere 1868-1903
Udvandrerdatabase
1868-1903

+Mormon
1872-1894

+Vejle
1882-1887

o/o Folketal
1870-1901

København amt/by

37.552

1.709

66

9,36%

Frederiksborg amt

2.753

82

4

3,33%

Holbæk amt

6.021

115

2

6,56%

Sorø amt

6.746

394

8,03o/o

Amt i Danmark

Præstø amt

10.409

140

4

l 0,48%

Maribo amt

13.928

115

17

14,30%

5.382

150

3

15,07%

82.791

2.705

96

9,27o/o

Bornholms amt
Sjælland m.m.

8.389

132

99

6,40%

Svendborg amt

10.698

52

205

9,11%

Fyn

19.087

184

304

7,68%

Hjørring amt

12.954

560

398

12,87%

Aalborg amt

9.917

1.754

283

11,52 o/o

Thisted amt

6.270

159

86

9,81 o/o

Viborg amt

2.667

147

127

3,07o/o

Randers amt

4.614

450

45

4,76o/o

Aarhus amt

12.022

1.349

366

9,01%

Vejle amt

10.264

297

2 .. 013

11,20%

Ringkøbing amt

3.187

103

116

3,65%

Ribe amt

5.632

72

275

7,64%

67.527

4.891

3.709

8,30%

169.405 11

7.780

4.109

8,6%

Odense amt

Jylland
Danmark

På grundlag af databasen kan det endvidere konstateres
- at USA er bestemmelsesstedet for mere end 9 ud af l O udvandrere.
- at 2 ud af 3 udvandrere er unge erhvervsaktive mænd.
- at landbrugserhvervet dominerer udvandreroes stillingsbetegnelser
indtil midt i 1880' erne, mens byerhvervene herefter bliver førende.
- at udviklingen i de årlige udvandrertal på lands- og amtsplan er meget parallel:
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Udvandringen fra såvel Danmark som Hjørring amt kulminerer således
i 1882, mens Aalborg amt først topper i 1888. Men herudover løber
udvandringsbølgerne helt parallelt med højdepunkter i begyndelsen af
1870'erne, omkring 1882, i årene omkring 1890, samt i 1902.
Udvandrerdatabasens styrke er imidlertid ikke blot at fremdrage disse overordnede træk, men ganske særligt, at den for første gang gør det
muligt at følge udvandringen fra de enkelte sogne, herreder og amter i
Danmark til de enkelte stater, counties og townships i USA. Person for
person. Her eksemplificeret ved udvandringen fra Aalborg amt 18681903.

IV. Udvandringen fra Aalborg amt 1868-1903
Begyndelsen
ll.juni 1868 udkom pjecen » Udvandreres sande Raadgiver og Veileder«
som tillæg til Aalborg Stiftstidende. Pjecen indeholdt en kraftig opfordring til at udvandre:
»Dervil med hver

Dag blive den arbeidende Befolkning i Danmark mere
indlysende, at Udvandringen bliver en ligefrem Nødvendighed, hvis den
ikke vil dele Lod med den . tore Mængde, der alt er overladt til Communernes Fattigforsørgelse. Det er ikke som for en Snees Aar siden, at det
kun var Enkelte, der vilde forsøge sin Lykke ved Udvandring til Amerika; nei, det er Tusinder og atter Tusinder. I Aaret 1867 mener man, der
giklidrover 9000 bort fra Danmark, for at bosætte sig i de forenede Stater i Nord-Amerika, hvor der i sandhed ogsaa er god Plads, god Fortjeneste, god Frerng11ng for dem og deres Efterkommere. At Udvandringen
vil tilrage er en elvfølge«.

>>Den sande rådgiver« var vækkelsesprædikanten, socialisten og rejselederen Abraham Mogens Sommer (1829-190 l). 12 Han boede i årene
omkring 1870 i Nørre Uttrup og afholdt med dette sted som udgangspunkt i hundredvis af møder rundt omkring i Nordjylland. Møderne
skulle tjene til at »vække« befolkningen - frikirkeligt, socialt og for udvandrersagen. Sideløbende udgav han månedsskriftet »Emigranten«,
med talrige anvisninger på rejsemuligheder og blomstrende beskrivelser
af rejsemål i USA. A.M. Sommer vidste, hvad han talte om- han havde
allerede krydset Atlanten flere gange som rejsefører for nordjydske udvandrerselskaber- men han havde let til overdrivelser. Når han nævner
et udvandrertal på over 9.000 fra Danmark i 1867, kan det ikke bekræftes, heller ikke af Sommer selv, da han bliver spurgt af Justitsministeriet.13 Men han har ret, når han fortæller, at masseemigrationen fra
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Danmark er mindre end en snes år gammel i året 1868. Udvandringen
af større grupper fra Danmark begynder først med mormon-udvandringen fra Nordjylland til Utah midt i 1850'erne, med mormonmissionærer som rejseledere og nyomvendte nordjyder som deltagere. 14
Det kan meget vel være dette grupperejsesystem Sommer kopierede
som et alternativ i årene omkring 1870, hvor mormonudvandringen fra
Nordjylland var allerstørst. Han tilbød sig i hvert fald som rejselederunder forudsætning af at deltagerne betalte! Rejsemålet var naturligvis
ikke »mormonstaten« Utah, men et landbrugsområde i Iowa, hvor familiegrupper fra Nordjylland »burde reise et heelt Dansk Settlement, hvor
Landsmænd trygt kunne søge til«. Her var landbrugsjorden- ifølge Sommer- så god, at man uden nævneværdig arbejdsindsats høstede hvede
46 fold og majs 800 fold; kornet kunne videresælges for langt højere
priser end i Danmark, mens braklægning, gødskning og kalkning af jorden var unødvendig. I dette landbrugs-slaraffenland var der i øvrigt allerede en del nordjydske »afhoppere«. Det var folk, der var faldet fra
mormonismen undervejs til Utah og var blevet, hvor de var, da de så,
hvor dejligt der var i Iowa! Om det skyldes M.A.Sommers agitation eller ej - Iowa blev faktisk, fra og med 1870' erne et af de vigtigste rejsemål for danske udvandrere - og det overhovedet vigtigste rejsemål for
nordjyske udvandrere. Da M.A.Sommer dør i Aalborg i 1901, har nekrologen muligvis ret, når det hedder, at »De danske, han direkte eller indirekte har besørget over havet, må tælles i titusinder« .15
Da Nordjylland således er en så væsentlig bidragyder til den danske
udvandring, er det relevant at se nærmere på udvandringen fra netop
dette område, når man skal belyse spørgsmål som begyndelsen på den
danske masseemigration og dens videre forløb. Vi må o~så vide, med
hvilken sikkerhed vi kan benytte udvandrerdatabasen. Kan vi eksempelvis regne med, at en udvandrets »Sidste bopæl« i databasen nogenlunde
svarer til fødestedet?

Fødested og sidste bopæl
De indenlandske vandringer i Danmark kan ofte være komplicerede.
Det gælder eksempelvis ægteparret Mikkel Andersen og Maren Nielsen.
De blev registreret som tyskere ved ankomsten til New York med SS
Minnesota den 28.juli 1869 fra Liverpool, mens de i København blev
registreret som udvandrere fra Niverød, Karlebo, Frederiksborg amt,
9.juli 1869. Men går vi ved hjælp af kirkebøgerne bag denne oplysning,
viser det sig, at de begge er flyttet til Niverød fra Ferslev, Aalborg amt, i
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»7. Oktober
1884-Karen
Marie Jensen,
Aalborg«.
Om denne »ældre« dame fortæller Listen, at hun
er 50 år og enke.
Bogen i hendes
hånd afilører,
hun sandsynligvis
er mormon og på
vej til Utah. Det
er formentlig
»Mormons Bog«,
som de fleste mormoner lod sig fotografere med.
(Foto: H. Tonnies).

1867 - mens ægteskabet er indgået i Ellidshøj, 1862. Begge er født i
1833 - han i Malle, Sennels sogn, Thisted amt - hun i Sønderholm.
Begge har 5-6 forskellige opholdssteder i Thy og Himmerland i
1860' erne. Der er således tale om udvandrere, der er født i henholdsvis
Thisted og Aalborg amter - men som i København bliver registreret
som udvandrere fra Frederiksborg amt- og i New York som indvandrere fra Tyskland! Parret nåede i øvrigt Utah den !.september 1869. De
rejste med den første mormongruppe, der benyttede damp hele vejen:
dampskib til New York, og damptog fra New York til Salt Lake City
med den transkontinentale bane, der netop åbnede 10.maj 1869. Rejsen mellem Danmark og Utah, der tidligere tog mindst 7 måneder, tog
nu 7 uger! Det var denne transportrevolution, der satte skub i udvandringen fra Danmark. 16
Eksemplet viser dog, at man skal være forsigtig med at betragte sidste
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bopæl synonymt med fødested. Det almindelige flyttemønster i forrige
århundrede var: landdistrikt :::::::? stationsby :::::::? købstad :::::::? udvandring,
og det betyder, at de større byer er overrepræsenteret som sidste bopæl i
forhold til det antal, der vitterlig var født i disse byer. Der er således
langt flere landmænd, der udvandrer med Aalborg by som sidste bopæl,
end det antal der med nogen rimelighed kan have været erhvervsaktive
landbrugere inden for byens meget snævre grænser.
Forholdet mellem fødested og sidste bopæl kan direkte eftervises fra
og med 1899, hvor Københavns Politis Udvandrerlister begynder at opgive fødested, når det afviger fra sidste bopæl. Regner man med fødested i stedet for sidste bopæl for årene 1899-1903 er der l Oo/o færre, der
er født i Aalborg amt og by, end dem der melder sidste bopæl. Det omvendte gør sig gældende for Hjørring amt- der er 10% flere udvandrere, der er født i amtet, end dem der melder sidste bopæl. Helt ekstremt
bliver det for Københavns vedkommende. Kun 40% af de udvandrere,
der melder København som sidste bopæl, er født her. Vandringerne går
altså klart fra landdistrikter/mindre byer til de større byer inden den endelige udvandring. Det viser sig også inden for amterne. Næsten halvdelen (43%) af de udvandrere, der angiver Aalborg by som sidste bopæl
i årene 1899-1903 er godt nok født i Aalborg amt, men uden for Aalborg by. Udvandringen fra Danmark er ikke et byfænomen- men byen
er sidste station inden afrejsen. Det massive flertal afde danske udvandrere i forrige århundrede kommer fta landområderne, men de melder ofte de
større byer som sidste bopæl.

Udvandringen fra Aalborg amt fordelt på sidste bopæl
Med 12 udvandrere for hver 100 indbyggere hører udvandringen fra
Aalborg amt til blandt de kraftigste i Danmark. Intensiteten blev kun
overgået af Bornholms amt med 15 pr. l 00; Maribo amt med 14 og
Hjørring amt med 13. Men indtegnes udvandringsprocenterne i forhold til befolkningstallene på sogneplan, er der store forskelle fra egn til
egn (se kort A).
Markeres de sogne, der har mere end l O udvandrere pr. l 00 indbyggere, går der et klart udvandringsbælte fra Skelund i syd-øst mod nordvest gennem det østlige Himmerland. Bæltet passerer Limfjorden ved
Aalborg/Nørresundby og fortsætter op over Brønderslev, til det når
Vesterhavet ved Løkken. Parallelt hermed er der et udvandringsbælte
gennem Vendsyssel fra Kattegatkysten ved Vorsaa langs med Jydske As
til Hjørring. Endelig er der et bælte, der begynder midt i Vesthimmer93

/

Uch,•nc.lrulg i Jl n.>Ct" nt
l•fW.'HOJ'It>.l'

<••

j.~..
] <f>!
•J, JI

·l..l·N

......

··~~-'~

• •,.,...
.

2 t·U•

· ·-·Ø

6
Kort A. agnekort over udvandringen .fra Aalbotg amt m. m. 1868-1903 .
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land- krydser Limfjorden ved Øland- og fortsætter op over Brovst,
hvor det når Vestkysten ved Blokhus. Det er hovedstrukturen - men
der er flere isolerede lommer. Ud over byerne - Løgstør og Aalborg/
Nørresundby- gælder det f.eks. Gjerding sogn i Hellum herred, der er
amtets ))topscorer« med mere end 25 udvandrere pr l 00.
Disse tal gør sig naturligvis også gældende, når udvandringen i Aalborg amt fordeles på byer og herreder. Tallene viser Aalborg amt som
grænseområde mellem det stærkeste jydske udvandringsamt- Hjørring
amt- og de svageste: Randers og Viborg amter. Herrederne mod nord
og øst: Kjær, Fieskum og Hellum er stærke, Slet herred mod nordvest er
i middel, mens herrederne mod vest og syd Hornum, Aars, Gislum og
Hindsted- der grænser mod Viborg og Randers amter- er svage udvandringsområder.

By/Herred

Udvandring
1868-1903

Udvandring i%
Befolkning 1880 afbefolkning 1880

3.074

14.152

21,7

Nørresundby

269

1.757

15,3

Løgstør

189

1.388

13,6

Nibe

142

1.493

9,5

Hellum h.

775

7.633

10,2

1.668

17.052

9,8

Fieskum h.

901

9.329

9,7

Slet h.

591

7.874

7,6

Hornum h.

584

9.968

5,9

Hindsted h.

742

12.416

5,7

Aars h.

365

6.132

6,0

Gislum h.

213

6.233

3,4

Aalborg

Kjær h.

Ser man på bestemmelsesstederne kan Aalborg amt deles i to dele. Vesthimmerland (Slet, Hornum, Aars og Gislum herreder) og Kjær herred
er helt domineret af udvandringen til Iowa. Dog således at Kjær herred
også har en udvandring af en vis betydning til Wisconsin, Nebraska,
South Dakota og Minnesota. Østhimmerland derimod - (Hellum,
Hindsted og Fieskum herreder) har en jævnere fordeling: Der er nogenlunde lige mange udvandrere til Iowa, Wisconsin og Nebraska.
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Men disse grove oversigter dækker naturligvis over store forskelligheder fra sogn til sogn. Hvorfor kommer størstedelen af Kaosas-udvandrerne fra Visborg og Sdr.Kongerslev? Hvorfor tager udvandrere fra
Vebbestrup hovedsageligt til Maine? Og hvorfor tager Gjerding-boere
særligt til Wyoming?
Disse spørgsmål- og mange flere - kan kun løses ved hjælp af de lokalhistoriske studier, udvandrerdatabasen nu har åbnet helt nye muligheder for. Det gælder både for Himmerland og i Kjær herred såvel som
for alle andre dele af Danmark- og Nordamerika! Redskabet er databasens evne til at finde og kombinere et stort antal datoer, navne, aldersangivelser, køn, stillinger, familiestrukturer, opholdssteder, skibe, billetter- samt ankomsthavn og/eller bestemmelsessted.

Forhold mellem ankomsthavn og endeligt bestemmelsessted
USA er det helt dominerende bestemmelsesland for såvel den danske
udvandring som helhed - med 91 o/o - som for Aalborg amt i særdeleshed- 94%. Andre bestemmelsesteder er kun repræsenteret med ganske
ra udvandrere, og udvandringen begrænser sig til ganske få år og grupper. For Aalborg amts vedkommende gælder det:
Australien- nærmere bestemt Queensland -der tegner sig for 185
udvandrere og New Zealand for 57.Til begge lande foregår udvandringen i første halvdel af 1870' erne, og der er tale om landmandsfamilier
og arbejdere fra Aalborg by. Udvandringen til Sydafrika omfatter kun
11 faglærte arbejdere fra Aalborg i 1876/1877. 33 rejser til Brasilien i
årene 1886/1887 og 24 til Argentina efter århundredskiftet. Kun udvandringen til Canada er med 324 af en vis betydning. Halvdelen er
landbofamilier med de danske bosættelser i New Brunswick (New Denmark), Ontario (London) og Manitoba (Winnipeg) som specifikke
mål. Resten- hovedsageligt landarbejdere- har billet til Quebec. De er
taget videre. 17 Det samme gælder størstedelen af de rejsende, der angiver New York eller Chicago som rejsemål.
l »Emigranten<< 1866-1872 advarer M.A.Sommer i hvert fald gang
på gang udvandrerne imod at løse billet længere end til New York eller Chicago. Man sparer penge ved først at købe den videre billet til
bestemmelsesstedet i USA. I overensstemmelse hermed registrerer Udvandrerprotokollerne i årene 1868-1903 New York som bestemmelssted for 38% af samtlige danske udvandrere - Chicago med 14%.
Værst er det i årene 1868-1880, hvor mere end 2 13 af udvandrerne angiver de to byer som rejsemål - bedre efter 1880 hvor det kun drejer
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sig om 1h Da det er helt usandsynligt at forestille sig, at over halvdelen af samdige registrerede danske udvandrere har slået sig ned i New
York og Chicago, får vi formendig et bedre billede af, hvorledes de
danske udvandrere fordeler sig i USA, hvis vi ser på, hvordan den resterende halvdel fordeler sig. Det giver i hvert fald en langt større overensstemmelse med antallet af danske indvandrere i de amerikanske folketællinger. 18
Danske Udvandrere fordelt på De 6 vigtigste ankomststater i USA 1868-1903.
(New York og Chicago FRAREGNET).
Aalborg
amt

Hjørring
amt

Hele
Danmark

USA-folket.

Iowa

31,3%

27,2%

17,1%

18,6%

Wisconsin

15,9%

18,3%

17,2%

17,6%

Nebraska

13,1 o/o

9,9%

11,4%

13,6%

South Dakota

7, l o/o

7,4%

2,9%

5,4%

Minnesota

6,5%

15,6%

15,2%

17,7%

Michigan

3,4%

3,0%

8,4%

6,9%

1900

Når man ser på fordelingen af de nordjyske udvandrere over hele perioden sammenholdt med den danske udvandring i almindelighed, virker
det næsten profetisk, når M.A.Sommer allerede i septembernummeret
af »Emigranten« 1869, beskrev udvandringen fra Nordjylland således:
>>nogle ønske at bosætte sig i Wisconsin, hvor de have Familie, andre tage
til Minnesota, dog synes den overveiende Deel at agte sig til Iowa, som
ogsaa er det bedste Land og det sundeste Clima. Nogle agte sig til Omaha og andre længere ind ad Nebraska<<.

Som udgangspunkt har jeg valgt et kort, udgivet af >>Dansk Folkesamfund« i USA i 1899. Det viser fordelingen af danske protestantiske kirker i USA- og afspejler hermed ganske nøje fordelingen af de danske
landbrugsbosættelser i USA. Det gælder både de tidlige bosættelser i
Michigan, Wisconsin og Illinois fra 1860' erne og 1870' erne - samt de
yngre i Iowa og i de østlige dele af Nebraska og South Dakota fra
1880'erne og 1890'erne. Herefter har jeg ved hjælp af databasen fundet de steder, hvor de nordjydske indvandrere er i overtal (>50%)
blandt det samlede antal danskere. Det giver en række klare koncentrationer:
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Kort B. Kort over nordjyske bosættelser i USA
Områder hvor >50% afde danske indvandrer er .fra Nordjylland.
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Nordjyske kolonier i USA
Iowa (Elk HornY 9
Af 12.354 danske udvandrere, der løste billet til Iowa, kom mere end
hver fjerde (27%) fra Nordjylland (Aalborg amt 1.120- Hjørring amt
1.411). Danskerne spredte sig ganske vist forholdsvis jævnt ud over det
frugtbare prærieland, men ikke mindst takket være nordjyderne, opstod
der alligevel koncentrationer, der betød, at man i enkelte områder kunne tælle op imod 90% danskere. Sådanne steder var dansk hovedsproget
langt op i dette århundrede.Det gjaldt først og fremmest »The Danish
Villages« - nabobyerne Elk Horn og KimbaHton - hvor »Det danske
Indvandrermuseum« åbnede i 1994. Tegner man med Elk Horn som
centrum en cirkel med en radius på ca. 30 km., finder man inden for
denne cirkel ca. 5.000 mennesker, der er født i Danmark iflg. 1900-folketællingen. Tallet er omtrentligt, idet cirklen kun omfatter dele af
Audobon, Cass, Pottowatamie og Shelby counties i det sydvesdige
Iowa, hvortil kommer, at en del dansksindede slesvigere meddeler Danmark som fødested, uanset at de juridisk set er født i Tyskland. Hvad
udvandrerdatabasen angår, registrerer den hverken disse slesvigere eller
danskere i Elk Horn, der kun havde meldt New York eller Chicago som
bestemmelsessted, eller de der var flyttet til Elk Horn fra andre steder i
USA. De kan kun identificeres ved en sammenligning mellem folketælling og database, person for person, da de amerikanske folketællinger
kun oplyser fødeland, ikke sidste bopæl inden afrejse.
Ikke desto mindre finder vi 2.312 udvandrere i databasen, der angiver småbyerne omkring Elk Horn i Iowa som bestemmelsesteder. 20

Blandt disse kom 631 fra Aalborg amt og 541 fra Hjørring amt- således at
Nordjylland er repræsenteret med lidt over halvdelen (51%) af registrerede
danske indvandrere til den største samlede danske landbrugsbosættelse uden
for Danmarks grænser siden Vikingetiden! Disse nordjyder kom særligt
fra Vesthimmerland og grænseområderne mellem Kjær herred og
Hjørring amt, og det er derfor fristende at se en sammenhæng mellem
den agitation M.A.Sommer drev fra Nørre Uttrup for udvandring til
dette hjørne af Iowa- og den faktiske nordjyske dominans.

Iowa i øvrigt
De særlige nordjyske bebyggelseskoncentrationer i resten af Iowa er
mindre - de findes særligt i de fem nabobyer Emmetsburg, Ruthven,
Milford, Spencer og Hull i det nordvestligste Iowa, langs med hovedbanen fra Chicago-(Seatde). Til disse byer kom 333 danskere, hvoraf 189
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(57%) fra grænseområdet mellem Kjær herred og Hjørring amt: Vodskov, Vadum og Aaby- samt Try og Jetsmark. Andre, fra de samme dele
af Nordjylland, tog lidt længere med jernbanen. De skulle til Viborg i
South Dakota.

South Dakota (Viborg)
Søger man i databasen på Viborg i South Dakota og på de omkringliggende stationsbyer: Centreville, Hurley, Yankron og Dell Rapids - finder man med andre ord en tilsvarende nordjysk koncentration af udvandrere fra sognene på begge sider af grænsen mellem Aalborg og
Hjørring amter. Udvandrerne er simpelthen taget videre med toget
mod vest, efterhånden som jorden langs banen blev optaget mod øst i

»23. Maj 1888.
j. C. Olsen; Gruppe".
I passagerlisten
fra 24. maj 1888
fra København
før afgangen til
New York via Liverpool, fir man
bedre besked. Det
drejer sig om
landmand jens
Christian Olsen,
29 år fra Talstrup
i Vendsyssel, plus
konen Christine,
24 og døtrene
Oline, 4 år ig
Georgine, 2 år.
(Foto: H. Tonnies).
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Iowa i 1880'erne. MViborgområdets 835 danske indvandrere kommer
271 fra Aalborg og 276 fra Hjørring amt- altså i alt 66%. Det var en
koncentration af danskere, der var stor nok til, at man den dag i dag finder danske grundlovsfester, folkedans og æbleskiver i Viborgområdet i
South Dakota. Man vil endda kunne træffe enkelte ældre, der taler
nordjysk, som man gjorde det ved århundredskiftet.

Andre nordjyske bosættelser
Hvis man fravælger de småsteder, der kun har nordjysk koncentration,
fordi en enkelt eller to større familier fra Nordjylland har slået sig ned
på stedet- familier talte dengang ofte op imod en halv snes medlemmer
- er der stadig en række mindre koncentrationer i Midtvesten:
I Illinois, Iroquis County - lidt syd for Chicago finder man tre små
byer. Chebanese, Clifton og Gilman med 238 nordjyder ud af335 danskere- altså 71% - fordelt med 11 O fra Aalborg og 128 fra Hjørring
amt. Som det kunne ventes så langt østpå, fandt indvandringen sted allerede i første halvdel af 1870' erne og bestod i øvrigt hovedsageligt af
folk fra Aalborgs vesdige og nordlige opland.
Længst mod syd i Wisconsin, Rock County, finder man den lille by
Clinton- hvor 42 af 48 er nordjyder (19 fra Aalborg, 23 fra Hjørring)
- men undersøgelsesformen tilslører naturligvis, at der også kan være
mange nordjyder i områder, hvor de blot ikke udgør over halvdelen.
F.eks. i Rarine i Wisconsin, hvor man finder 1.128 nordjyder (30%), ud
af af 3786 danske indvandrere. Tilsvarende gælder andre større byer i
»dansker-bæltet«. De nordjyske udvandrere til de byer kommer, som
man kunne vente, oftest fra Aalborg, Hjørring og Frederikshavn og er
allerede før afrejsen beskæftiget i byerhverv.
Også religiøse forhold spiller en rolle. Utaher således den stat i USA,
der i vore dage har flest indbyggere af dansk oprindelse- næsten 10%.
Det skyldes naturligvis mormonindvandringen. Hvad baptisterne angår, der ligesom mormonerne stod meget stærkt i Nordjylland, præger
de indvandringen til Minnesota, der ellers ikke er en typisk nordjysk
indvandrerstat. Det skyldes, at hovedsædet for den danske baptistkirke i
USA lå i Albert Lea, i det sydligste Minnesota ved grænsen til Iowa. M
1.299 danske indvandrere til Albert Lea, er 680 nordjyder- altså 52%
- (211 fra Aalborg og 469 Hjørring). Størstedelen kom fra et bredt bælte langs Kattegat mellem Hals og Frederikshavn.
Således kunne man blive ved, men jeg vil ikke tage fornøjelsen fra de
lokalhistorikere, der for eftertiden vil kunne kortlægge udvandringen
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fra deres egne sogne. Både med tal og individuelle historier. Begge dele
kan vi nu tilbyde på Udvandrerarkivet. Både de »hårde« facts, der kan
bruges til at strukturere fremstillingen: tal, procenter, personnavne, bopæl, alder, stilling og bestemmelsessted fra databasen, og de »blødere«
oplysninger, der kan give undersøgelsen fYlde og et menneskeligt
aspekt. Det kan findes i de mange breve, erindringer, billeder og bøger,
der findes på Det danske Udvandrerarkiv i Aalborg. God fornøjelse!

Afslutning
Jeg har nu præsenteret en database, der omfatter alle de udvandrere, der
er nævnt i Københavns Politis Udvandrerprotokoller 1868-1903. Da
databasen medtager alle protokollernes oplysninger, håber jeg at have
demonstreret, hvorledes der åbner sig en lang række nye muligheder;
det gælder ganske særligt søgemulighederne på personer og steder. For
første gang kan det danske udvandrermateriale sammenholdes og sammenlignes med ud- og indvandrerlister i andre lande og med folketællingerne i Nordamerika. Det giver et langt bedre grundlag end tidligere
for at beskrive den danske udvandring.
Hertil kommer, at slægtsforskere i udlandet kan fa langt fYldigere og
mere præcise oplysninger om, hvornår deres danske forfædre udvandrede, og hvorfra de kom. Det vil give dem en bedre indgang til de relevante danske kilder. Samtidigt vil danske (og svenske) slægtsforskere
kunne følge deres udvandrede slægtninge.
Endelig villokalhistorikere - både i Danmark og i de oversøiske områder, hvortil udvandrerne drog - kunne bruge databasen til undersøgelser på person- og lokalitetsplan. Lokaliteterne vil kunne afgrænses
efter eget valg, og der åbner sig helt nye muligheder for et samarbejde
danske og oversøiske lokalhistorikere imellem, omkring de mange mennesker eller grupper, der rejste fra et lokalsamfund i Danmark til et andet lokalsamfund på den anden side af havet. Hvem var de? Hvor gamle var de? Hvad bestilte de før og efter rejsen? Hvorfor rejste de i det
hele taget, og hvordan gik det dem i det fremmede?
Disse nye muligheder betyder naturligvis, at databasen ikke blot bør
være tilgængelig på Udvandrerarkivet. Udvandrerdatabasen skal kunne
bruges af alle, der har lyst. Sammen med Dansk Data Arkiv og Statens
Arkivers Filmningscenter, er udvandrerdatabasen nu lagt ud på Internettet sammen med en scannet udgave af de originale udvandrerprotokoller. Det er derfor nu muligt både at se og søge i databasen og at kontrollere den, ved at trække originalmaterialet frem på skærmen. Jo flere
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fejl der herefter bliver opdaget og tilbagerapporteret, jo bedre bliver databasen. Brugerpotentialet er stort- allerede nu er der mere end 70 millioner mennesker, der bruger Internettet og blandt disse er der en betydelig del af de 2 millioner mennesker, der regner sig som efterkommere
af danske indvandrere til Nordamerika. Der er herigennem lagt op til
hidtil uanede muligheder i arbejdet med lokalhistorie - på tværs af alle
grænser!
For de der ønsker at prøve, er udvandrerdatabasens lnternetadresse:

http://www. cybercity. dk/users/eec13656
og skulle denne adresse blive ændret p.g.a. en mulig opkobling til Aalborg Kommunes kommende server, vil udvandrerdatabasen og enkelte
folketællinger stadig være at finde på:

http://ddd.sa.dk
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Illustrationer
Heinrich Tonniessamlingen ptt Lokalhistoriik Arkiv for Aalborg Kommune omfottcr 264.000 bt'Vrt1'ede glasnegativer for årene 1863-1974 med tilhormde besci.llingsprotokolle1: Disse billeder med person- og stcdnau11t, samt datoer og negtJ.r:ivmmm: er nu indfim i en eMu:ronisk dmilbase forperiodm Ji'em til århtmdredskif
tet. amkoring mellem Tiinnies-dntttbasm og Udt,andrerdatnbascn har for itrene
1880-1892 uist, at der findes 468 fotogmfier afnordjyske udvandrere, der lod sig
fotogntftre hos Tonnies på Nytarv 8 i Aalborg lwrt for afi~iscn ji'll København. Det
er hLa.et li.l!e udvalg ofdi.sye udvtmdrt:rfotogmjier. der illustrerer denne artikel.
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Fire huse i Hobro
AfLisbeth Ruby Vedel-Smith
En by er ikke nogen statisk enhed. Der sker hele tiden noget, gammelt
rives ned og nyt bygges op. Det er en naturlig udvikling, der kan følges
overalt i vore byer. Nogle steder er alt det gamle forsvundet, inden man
blev opmærksom på, at byen mister noget af sin identitet, hvis alt det
gamle er væk. Derfor gøres der i dag meget for, at bevare de gamle byejendomme, dels ved den rent fYsiske vedligeholdelse, dels gennem lokalplaner med bevarings- og fredningsforslag.
Selv om Hobro er en gammel by, har den ikke ret mange gamle ejendomme. Mange er i tidens løb blevet flammernes bytte, mens andre er
blevet revet ned for at bygge nye og større bygninger.
Byens ældste ejendomme er ikke mere end godt 200 år gamle, og de
har i tidens løb gennemgået større og mindre forandringer, så deres udseende har ændret sig.
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Kort over Hobro ca. 1670 fta Resens Atlas.
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Christen Sørensen
Thestrups tegning
afden del afHobro, som nedbrændte i 1690.
Fra »Rinds Herreds Krønike", ca.
1740.

~\

\,
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De gamle ejendomme der er tilbage, ligger hovedsagelig på Adelgade,
og der gøres i disse år meget for at gøre opmærksom på, at de bør bevares bl.a. ud fra deres kulturhistoriske værdi. I det følgende vil der blive
redegjort for fire af disse ejendommes historie.

Adelgade 17-19
Niels Bigum - en af byens store ejendoms besiddere.
Ved Hobros første brandtaksering i 1781 bestod byen af 70 huse og
gårde, i alt 206 bygninger, hvoraf ca. 20% havde tegltag. Det var især i
den nordlige og sydlige ende af Adelgade, at ejendommene med tegltag
lå. Byens største ejendomsbesiddere var købmand Peder Kirketerp og
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enkemadam Wassard. Derefter kom købmand Niels Bigum. Foruden
Adelgade 17-19 ejede og boede han i Adelgade 18, hvis 19 fags lange
forhus havde tegltag. Dertil kom hans sø bod, et lille 8 fags hus af fYrretræ med tegltag, som lå i Adelgade 15.
Niels Bigum blev født 1722/23 og løste 1747 borgerskab i Hobro som
købmand. Han handlede med tømmer, kornvarer, salt, hør, hamp, tjære,
jern m.m., varer som blev transporteret ad søvejen, hvortil han havde
brug for søboden til opbevaring af varerne. Den eneste anden købmand
i byen, som havde egne søboder var Søren Sørensen. Desuden var der det
store magasinhus for enden af Skibsgade, men det tilhørte kancelliråd
Stauning i Randers. Niels Bigum var desuden forhandler af stemplet papir, som skulle bruges ved alle skattepligtige dokumenter f.eks. skøder og
veksler. Niels Bigum var sjældent hjemme om sommeren, hvor han rejste
til Norge eller København »for sit købmandsskabs skyld«.
Niels Bigum var gift med Birgithe Christensdatter, og de havde
mindst 4 børn, 2 drenge og 2 piger. Døtrene giftede sig med henholdsvis købmand og gæstgiver Johannes Kirketerp (ejer af Adelgade 10) og
købmand Rasmus Holm (ejer af Adelgade 29). Rasmus Holm havde
været købmandskarl hos Søren Sørensen, Wassards svigersøn. Bigums
ene søn, Lauritz købte 1797 halvdelen af Adelgade 21.
l 1781 bestod ejendommen Adelgade 17-19 af en 11 fags ege- og fYrbygning med stråtag og klinede vægge. Her boede snedker Christen
Nielsen med kone og 5 børn, bl.a. trillingepiger der alle tre voksede op

Kort over Hobro 1767 fra Pontoppidans Danske Atlas.
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Prospekt afHobro 1767fra Pontoppidans Danske Atlas.
og blev gift. Den yngste af børnene var Niels Christensen Møller, en
mand som kom til at præge byens liv i første halvdel af 1800-tallet. Efter at Christen Nielsen i 1783 havde købt Ad !gade 62-68 og Ayttet
derhen, codejendommen ifølge folkerælling listerne com i mange år.
Birgithe hriscen datter overlev de Nids Bigum og sad i uskiftet bo
med børnene. Hun døde i 1805, og skifret efter hende afsluttedes før t
i december 1806. Sønnen Lauritz Bigum arvede Adelgade 18 og tømmerpladsen Adelgade 15. Som led i skiftet blev der i marts 1805 holdt
offentlig auktion over Adelgade 17-19, og den højstbydende blev enkemadam Karen Winkel, hvis afdøde mand var møller Mathias Winkel på
Blåkilde Mølle.
Selv om huset tilsyneladende var ubeboet siden 1783 lod Niels Bigum det ikke forfalde. Ved takseringen i 1791 var det gamle hus blevet
revet ned og et nyt opført. Det nye forhus var på 11 fag, bygget af egetømmer med murede vægge, og det var teglhængt. Ifølge 180 l-takseringen var der 3 stuer og 3 kamre i huset, men folketællingen samme år
nævner ingen beboere.

En enkemadam med otte børn
I forbindelse med sit køb af ejendommen betingede madam Winkel sig,
at ind- og udkørsel til stedet kunne foregå over Lauritz Bigums tøm108

roerplads Adelgade 15. Da Mathias Winkel døde i 1802 sad Karen
Winkel tilbage med 8 børn i alderen 23 til 9 år, og da hun flyttede ind i
Adelgade l 7-19 flyttede 4-5 af børnene sandsynligvis med. Den ældste
søn døde før moderen, og fem af børnene flyttede fra Hobro i tidens
løb. Kun to af pigerne blev i byen. Den ene, Birgitte giftede sig i 1809
med købmand Lauritz Schiellerup, og den anden Frederikke Elisabeth
blev boende hos moderen.
Efter at børnene var flyttet hjemmefra, havde madam Winkel ikke
brug for hele huset. Da 1811-takseringen fandt sted, var forhuset blevet
indrettet med to køkkener, foruden at der var installeret kakkelovne. I
gården var der en 5-fags halvtags bygning, bygget i fyrbindingsværk med
murede og klinede vægge og tegltag. Den var indrettet tillade, lo, kohus
og tørvehus. En halvtagsbygning er en bygning, hvor taget kun har fald
til den ene side.
I 1812 solgte Karen Winkel ejendommen. Købekontrakten var udfærdiget 17. august 1812, to dage før den store brand, som raserede den
sydlige del af byen. Salget omfattede: ».•• l O Fag Forhuus og 5 Fag Halvtagbygning i Gaarden, med dertil hørende Gaardsrum, iwærende
Brøndwand samt Frugt- og Enghauge til Fiorden, saaledes som det nu
forefindes«. Dertil kom at Karen Winkel skulle have fri beboelse i forhusets 3 1h nordligste fag resten af sin livstid.
Den nye ejer måtte efter 2 år lade ejendommen gå på offentlig auktion. Det har ikke været let at drive købmandshandel i den brandhærgede by, og dertil kom statsbankerotten i 1813, som ikke gjorde tilværelsen nemmere for folk. I de følgende år skiftede ejendommen ejere
flere gange, indtil byfoged Hans Billeskov Jansen købte den i 1817,
men hver eneste ejer havde overtaget forpligtigelsen over for madam
Winkel.

Sådan boede enkemadam Winkel
Karen Winkel døde i 1819, og i skiftet efter hende kan vi se, at hendes
del af huset bestod af dagligstue, sovekammer og køkken. I dagligstuen
var der l chatol, 4 spejle i forgyldte rammer, l stueur, l jernvindovn
med kobbertøj, 2 biovne, 6 stole med rødt betræk, 2 lænestole, l bord
med stenfliser og l rundt bord med forhøjning.
I sovekammeret var der l stort skab, l slagseng, 3 overdyner, 3 underdyner, l hovedpude, 6 lange puder, l fyrbord og 2 læderstole. I køkkenet var der l fyrretræsbord med skab under, l vask, en hel del kobbertøj bl.a. destillertøj, d.v.s. redskaber til brændevinsbrænding, for109

uden for kellige køkkenredskaber. Der fandtes ingen r de penge i hu er,
men en l øbmand i Aalborg , kyl.dre hende 700 Rig bankdaler sølv og
byfoged Jansen , om var skifteforvalter i boet skyld re 500 Rig bankdaler. T il sammenligning kan nævnes, ar Ad lgade 17- 19 på dette rid punkt var br;J.ndfor. ikrer for 900 Rig bankdaler ølv.
Tre af døtrene der var 26, 33 og 35 år da moderen døde, var ugifte.
Både gifte og ugifte kvinder blev betragret som umyndige i økonomisk
henseende. Selv enker havde ikke fuld rådigh d over deres økonomi, da
de ofte havde en beskikket lavværge. Kun hvis enken selv havde valgt
lavværgen, kunne kun selv træffe beslutninger angående sine økonomiske forhold. Inden sin død havde Karen Winkel søgt myndighedernes
bevilling for, at de tre ugifte døtre måtte være myndige under kurator.
Det betød, at de skulle betragtes ligesom mindreårige (18 til 25 år)
mænd, og at kurator skulle bistå med forvaltningen af deres formue. De
kunne selv råde over deres midler, men de kunne ikke stifte gæld uden
kurators samtykke. D e rre dørre giftede ig alle senere, hvorved de igen
i økonomisk henseende blev b u·agrer om umyndige.

En del af byfogdens gård
Allerede i 1816 havde byfoged Jansen købt Adelgade 21 og var flyttet
ind med sin store familie. Der har været for lidt plads til det store hushold, hvorfor Jansen købte nr. 17-19. Madam Winkel blev boende til
sin død, hvorefter byfogden inddrog hendes del ril sit eget brug.
Allerede i 1818 ændredes indretningen afh alvtagbygningen. D ervar
ikke længere brug for lade og lo, i redet indretrede man vognrenti e. Efter madam Winkels død ændrede Jansen også indretningen af forhuset.
Af brandtakseringen 1827 fremgår det, at der er kontor, 2 kamre, køkken, tørvehus og rullestue i forhuset.

Tre lejligheder- een ejer
Jansen flyttede fra Hobro i 1843 og solgte derfor Adelgade 17-21. Den
nye ejer var købmand Magnus Benjamin Prænkel. H an havde ikke brug
for så meget plads, å han indJ·ertede Adelgade 17-19 ri l tre lejligheder. l
tak eringen fra 1847 nævn es at forhu er havde 2 skorstene, og at der var
bræddegulve og Loft over det hele og halvragbygn ingen blev nu bruge til
kosraid og arbejdshus. De tr familier omfattede i aJr Ll personer. D en
ene bestod af enkemadam Birgitte Schiellerup og hendes tjenestepige.
For Birgitte Schiellerup må det have været en særlig fornemmelse, at ende
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sine dage i det samme hus, måske oven i købet i de samme stuer, som hendes moder Karen Winkel. Birgitte Schiellerup døde barnløs i 1848.
De to andre familier bestod af henholdsvis 4 og 5 personer. Den ene
var rebslager Hans Sodberg med kone, svend og 2 læredrenge, og den
anden var feldbereder Anton Stelsig med kone og datter foruden en
rebslagersvend. Sodberg og Stelsig har sikkert i fællesskab brugt arbejdshuset.

Gården deles i tre
Birgitte Schiellerup døde 9. februar 1848, og l. marts udfærdigedes købekontrakter, hvorved Frænkel delte gården i 3 og solgte den. Adelgade
17a =de 3 1/z nordligste fag blev købt afbødker Thomas Peter Sørensen,
Adelgade 17b = de 2 1/z midterste fag, fælles gadedør med 17a, gik til
skomager Carl Christian Lauritzen, og Adelgade 19 = de 4 sydligste fag
købte rebslager Hans Soelberg.
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Den tilhørende havejord blev ligeled delt i rre, men gård p.ladsen,
kælderen og lokummet var fæ lle for d tr ejere. Med købet fulgte også
forpligtelse til, at de nye ejere i fællesskab skulle vedligeholde porten, især
dens lukketøj, så den kunne lukkes forsvarligt især ved nattetider. Desuden skulle ejerne og beboerne af Adelgade 21 når som helst have ret til at
gå eller køre over gården gennem porten. Den brønd som fandtes i gården, skulle alle beboere i Adelgade 17-21 have ret til at benytte, og der
måtte ikke stilles hindringer i vejen for afbenyttelsen. Der skulle også
være plads til, at man kunne vaske og skylle tøj ved siden af brønden.
Vedligeholdelsen af brønden deltes ligeligt mellem de fire ejere.
Brønden skulle desuden altid holdes i ren, god og brugbar stand. Hvis
Frænkel ikke gjorde brug af sin ret til at benytte brønden, skulle han
ikke bidrage til dens vedligeholdelse. Tværs over gårdspladsens østre
side løb en rende, som førte ind i haven i Adelgade 15. De nye ejere
skulle sørge for, at den altid var ren og opkastet, ligesom de måtte sørge
for, at der ikke var noget, der kunne hindre vandets frie løb.
Halvtaghuset norden i gården var ved salget blevet delt mellem bødker Sørensen og skomager Lauritzen med henholdsvis 2112 og 2 fag. I
december 1849 havde de to revet halvtaget ned og bygget et nyt hus i l
etage af grundmur med tegltag. komager Lauritzens del var 6 alen lang
og 8 alen vid, indr ttet cil vær.ksred og l kammer med bræddegulv og
loft, i alt 3 fag. Bødker Sørensens del var 1O alen lang og 8 alen vid, indrettet til værksted med loft og gulv i hele bygningen, i alt 4 fag med
skorsten. I 1852 havde Lauritzen desuden forbedret sin del af forhuset.
Der var blevet påsat en kvist i halv grundmur over hans 2 112 fag indrettet til beboelse, og indvendigt var værelserne blevet tapetseret med
papirstapeter og malet. I 1853 solgte bødker Sørensen sin del af ejendommen til skomager Lauritzen, som herefter ejede hele Adelgade 17 =
6 fag.
Da rebslager Sodberg købte Adelgade 19, bestod hans 4 fag af egebindingsværk med murede vægge, tegltag og l skorsten. De var indrettet til beboelse med gipsede (d.v.s. et fint pudslag af gips) værelser og
bræddegulv. Han forbedrede sin ejendom ved at erstatte bindingsværket
med grundmur og påsatte en kvist i husets (= 4 fag) længde i halv
grundmur. Kvisten blev indrettet til to værelser.

Tre bliver til to
Selv om ejendommen nu var delt i to, hang forhuset fysisk sammen, og
når der skete større ændringer i husets konstruktion, skete ændringerne
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for begge numre. Dette fremgår tydeligt af en brandtaksering i 1865.
Det gamle bindingsværksforhus var revet ned og et nyt forhus opført.
Det var i 2 etager af 11/z og l stens grundmur med tegltag. Adelgade 17
var 16 alen 15 1/z tomme (ca. 10,5m) langt og 12 alen (ca. 7,5 m) bredt.
I stueetagen var der to butikker og beboelse, og øverste etage var ligeledes indrettet til beboelse. Det hele var forsynet med de fornødne vinduer, døre, gipsede lofter, bræddegulve, pudsede og tapetserede vægge.
Der var desuden l O kakkelovne og 3 komfurer. Adelgade 19 var bygget
på samme måde, var lige så bredt, da de var bygget sammen, men var
kun l O alen 9 tommer langt (ca. 7, 7 m) . Det var indrettet til butik og
beboelseslejlighed på samme måde som nr. 17, der var dog kun 4 kakkelovne og l komfur i nr. 19.

Adelgade 17
Efter opførelsen af det nye forhus sker der ikke de store ændringer med
ejendommen. Efter skomager Carl Christian Lauritzens død i 1904,
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han havde boet sine sidste år i Randers, hvor han døde, solgte hans arvinger ejendommen til gæstgiver Carl Mikkelsen, som indrettede gæstgiveri i forhuset. Først efter at købmand Rosenvinge havde købt ejendommen, foretoges en restaurering af denne i 1947. Stueetagen blev
indrettet til forretning med kontor, og !.salen til privatlejlighed. Der
blev indlagt centralvarme, foruden at der var indlagt vand, gas og lys.
Desuden opførtes 3 kviste, l til gaden og 2 til gården. Privatlejligheden
bestod af 3 værelser og køkken på !.sal og i tagetagen var der soveværelse med altan, børneværelse, pigeværelse, bad med wc og håndvask,
hvortil kom en mængde indbyggede skabe. Desuden var der toilet i
stueetagen. I udhuset norden i gården var der vaskerum med kedel,
brændsels- og emballagerum m.m. Rosenvinge havde i 1945 givet
65.500 kr. for ejendommen, og ombygningen og forbedringen stod
ham i ca. 44.000 kr.
I 1960 havde forhuset igen skiftet funktion. Nu var der guldsmedebutik, tandklinik og beboelse. I 1965 blev Adelgade 17 og 19 igen lagt
sammen under en ejer.

Byfogdens og postmesterens gård
Efter opførelsen af forhuset i 1865 bestod nr. 19 af l grundmuret forhus med butik og beboelse, l sidehus opført i 1858 i søndre side af gården. Det var l etage højt, grundmuret med tegltag og l skorsten og
havde bræddeloft og gulv. Det rummede vaskehus og pakkammer. I vaskehuset var der en indmuret kobberkedel. Desuden fandtes en grundmuret latrin i gården. Sidehuset påbyggedes senere endnu en etage, og i
1940 var der 3 retirader i gården, foruden at der fandtes lys, gas og vand
indlagt i forhuset. I 1947 havde Aalborg Stiftstidendes lokalredaktion
til huse i stueetagen.
1965 købte guldsmed Byskov Ottosen Adelgade 19, og da han i
1960 havde købt Adelgade 17, blev de to ejendomme igen forenet under en ejer.

Adelgade 17-19
Husene fremstår i dag med fælles facade. Hele stueetagen optages af udstillingsvinduer, og l. salens karakteristiske sprossevinduer er blevet udskiftet med hele vinduesglas, hvilket giver facaden et underligt bart udseende. De gamle sprossevinduer er dog bevaret i de to baghuse.
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Adelgade 17-19
fotograferet 1987.

Adelgade 21
I 1777 solgte Birgithe Kirketerp, enke efter byfoged og kammerråd
Søren Langballe, sin gård på Adelgade til byfoged Jens Peter Woydemann. Gården bestod i 1781 af et 16-fags forhus til gaden af egetømmer, stråtag og murede vægge, l sidehus på l O fag af egetømmer med
murede vægge, de 5 fag var teglhængt og de 5 andre havde stråtag. Et
andet sidehus på 9 fag af fYrretræ, stråtækt, med murede og klinede
vægge. Desuden et tværhus på 16 fag af egetømmer med murede og klinede vægge og stråtag. Det var ikke nogen helt lille gård, Woydemann
havde købt, men allerede 3 1h måned efter brandtakseringen, døde han,
og gården blev solgt på auktion til købmand Søren Sørensen. 1783 købte postmester Albreth Gleerup gården. Ved folketællingen i 1787 bestod husholdningen af Gleerup, hans kone, 6 børn og 2 tjenestefolk.
Postmesteren har tilsyneladende haft et iltert temperament, for i 1795
blev han dømt for at have fornærmet byfogden Hans Hiorth. Gleerup
rettede sig ikke efter dommen, og i 1797 blev der udtaget højesteretsstævning mod ham. Det virkede, og parterne forligtes, hvorefter Gleerup betalte den idømte bod.
Gleerup forbedrede gården. I 1791 havde han lagt stentag på forhuset og nedrevet det lille sidehus på 9 fag. Gleerup solgte gården i 1797
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til købmændene Søren Sørensen og Lauritz Bigum, med en halvdel til
hver, men inden 1801 havde Bigum overtaget hele gården.

Lauritz Bigum - en omtumlet tilværelse
Lauritz Nielsen Bigum var født 1767 som søn afkøbmand Niels Bigum
og Birgithe Christensdatter. Han løste borgerskab som købmand i Hobro i 1799, men opsagde det igen i 1802. Han flyttede tilsyneladende
en del rundt. I 1803 og 1807 betegnedes han som borger og købmand
i Randers, 16. marts 1811 løste han borgerskab som værtshusholder i
Nakskov, og 29. juli 1811 løste han borgerskab som bager i Hobro. I
borgerskabsprotokollen bemærkedes det, at han før havde været bager i
Nakskov i 10 år. Dette sidste borgerskab i Hobro blev opsagt 5. oktober
1812.
1805 ejede han Adelgade 7, og 1809 købte han Adelgade 43 afforvalteren på Overgaard. I 1807 var han i store vanskeligheder. Da måtte
han overlade sit bo til opbud, d.v.s. at al hans ejendom overgik til hans
kreditorer. De to, der stod for opbudet, var birkedommer Hoeg og
købmand Rohde, begge Randers. Lauritz Bigums bo bestod af Adelgade 18 og tømmerpladsen Adelgade 15, som han arvede efter forældrene
i 1806, hvor skiftet efter moderen sluttedes. En bygmester i Randers
købte Adelgade 18 og 15 på auktion i 1807, men opbudet sluttede først
i juni 1809, hvor bygmesteren fik auktionsskøde på gården. Umiddelbart efter solgte han denne til byfoged RomroedahL Lauritz Bigum står
ikke som ejer af nogen ejendom i brandtakseringen i 1811, og den sidste oplysning vi har på ham er opsigelsen af borgerskabet i 1812. Han
har tilsyneladende forladt Hobro, da hans navn heller ikke forekommer
i skifteprotokollerne.
I 1801 boede Lauritz Bigum med 7 tjenestefolk i Adelgade 21. Han
må have været grovkøbmand som faderen og omsat sine varer ad søvejen, for en af hans tjenestekarle var skipper Erik Kehlet, som senere giftede sig med farver Heegaards datter og selv blev farver. Kehlet overtog
181 O den store farvergård Adelgade 44. Alle i Bigums husholdning i
1801 var ugifte, han selv med, og efter de oplysninger, vi har om ham,
forblev han ugift.

Hobro fir apotek
Allerede 1803 solgte Lauritz Bigum Adelgade 21 til apoteker Anton Jacobæus. Jacobæus indrettede Hobros første apotek i gården, men byen
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var lille, og allerede i 1806 rejste han til Rudkøbing for at blive apoteker
der.
12. april 1806 udfærdiges købekontrakt mellem Jacobæus og apoteker Michael Christopher Rose på Adelgade 21 med apotek. Som der
står i kontrakten:» ... den overdragne Gaard med det i Gaarden indrettede Apothek, med sammes tilhørende Instrumenter, Vase, Vahre-Beholdning som og det til Apotheket henhørende Privilegium, samt de i
W ærelserne forefindende Kakkelowne og iøvrigt alt hvad som er nagelfast og indmuret, saawel som den Gaarden tilhørende Grund og Haugeplads, samt iøwrigt tilhørende Rettigheder og Byrder«.

Rose - apoteker og ejendomshandler
Rose stillede gården som sikkerhed for halvdelen afkøbesummen til J acobæus. I 1809 betalte Rose sandsynligvis sin gæld til Jacobæus, da han
dette år udstedte en panteobligation på det samme beløb, nemlig 3000
Rigsdaler til en agent i Randers med sikkerhed i gården med apotek og
privilegium. Som kautionist og selvskyldner underskrev apotekeren i
Randers.
Gården var i 1811 brandforsikret for 2080 Rigsdaler, og den bestod af
et 2 etages forhus på 8 dobbelte fag, af ege- og fYrbindingsværk, murede
vægge og tegltag. Der var 3 stuer, apotek, 4 kamre og køkken, foruden 4
kakkelovne. I gården var der en halvtagbygning på 8 fag af fYrretømmer
med murede vægge og tegltag. Den var indrettet til laboratorium.
Roses indtægter som apoteker har tilsyneladende ikke været tilstrækkelige, for i juni 1812 lånte han 10.000 Rigsdaler af baron Christian
Rosenkrantz til Willestrup med 2. prioritet i Adelgade 21. Baronen må
have haft stor tillid til Rose, eller også havde han for mange penge, da
den sikkerhed Rose stillede ikke virker al for god. Gården stod nu som
sikkerhed for 13.000 Rigsdaler, og den var kun forsikret for knap 2100.
Det næste års tid væltede ulykkerne ned over Hobro og dens indbyggere. I august 1812 brændte en stor del af byen, og i februar 1813
brændte andre dele af byen, i alt brændte halvdelen af byens bygninger.
Dertil kom statsbankerotten i 1813, som gjorde, at folks værdier blev
nedskrevet til ca. en fjerdedel af deres oprindelige værdi. I skøde- og
pantebøgerne fra 1813 ses den ene omskrivning efter den anden af panteobligationer. Rose var heldig, hans ejendom blev ikke berørt af de to
brande. Det var den sydlige bydel, det gik ud over. I 1813 standsede
branden sin fremtrængen ved et lille 5 fags ege- og fYrbindingsværkshus
med murede vægge og for det meste tegltag. Det lå mellem Adelgade 41
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og 43, og tilhørte ved brandtakseringen i marts 1811 skrædder Peter
Weibye. Da skaderne gøres op l O. februar 1813 står der i protokollen,
at stedet nu tilhører apoteker Rose, og at skaden er begrænset til taget.
Foruden at drive apotek handlede Rose tilsyneladende også med
ejendomme. Mellem 1814 og 1816 købte han Adelgade 17-19, og i
1815 købte han på offentlig auktin Johannes Kirketerps gård Adelgade
10. Kirketerp var på dette tidspunkt 64 år. Han havde mistet sin kone,
en søster til Lauritz Bigum, året før, og de var barnløse. Kirketerp døde
i 1817. Da Rose købte gården havde skolen til huse her, efter den var
blevet hjemløs efter brandene. I 1818 var gården delt mellem enkemadam Roum og sagfører Christian Cæsar Holm.
Det gik tilsyneladende godt for Rose. I 1816 skete der store forandringer. 12. april købte Rose Adelgade 18 og 15 af byfoged Rommedahl. Som sikkerhed for købekontraktens overholdelse var generalkrigskommissær von Schuchardt til Nøragergaard og Willestrup kautionist
og selvskyldner. 23. april solgte Rose Adelgade 21 til den konstituerede
byfoged Hans Billeskov Jansen. I købet medgik: »... Alle i bygningerne
wærende nagelfaste Thing saasom Tinrækker, Waskerborde etc. medfølger i Kjøbet. Ligeledes de i Gaarden wærende 4 Windowne. Dog reserwerer jeg Apotheker Rose mig de i mit Laboratorium wærende indmurede Kjedler og andre i Gaarden wærende til Apotheker-Cunster hørende Indretninger.« Som kautionist og selvskyldner for byfogden underskrev hans fader. Seks dage senere solgte Rose Adelgade 17-19.
Rose indrettede apotek i Adelgade 18, men det gik ikke. I april 1818
gik han fallit og hans bo blev taget under opbud af byfoged Jansen og
solgt på auktion. Rose flyttede til Randers, hvor han fik stilling som
medhjælper ved Løveapoteket. Han døde i Randers i 1849.

Byfogdens gård
Den konstituerede byfoged Jansen rykkede ind i Adelgade 21 med kone
og barn. Hans Billeskov Jansen blev født 1788 som søn af Rasmus Jansen, der 1806 blev biskop i Aalborg. Biskop Jansen kautionerede flere
gange for sønnen, men også resten af biskoppens store familie stillede
krav til ham. Biskoppens økonomi var ikke god, og den blev ikke bedre
af, at man byggede ny bispegård, som blev dyrere end beregnet p.g.a.
statsbankerotten i 1813. Da biskop Jansen døde i 1827 var hans egen
og bispestolens gæld så stor, at bispeembedet måtte stå ledigt i 6 år, før
man igen havde råd til at ansætte en biskop.
Hans Billeskov Jansen giftede sig første gang med Elise Juliane Høm,
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en søster til gæstgiver William Høm. Elise døde i 1829 og fem år senere i 1834 giftedeJansen sig med hendes søster Johanne Marie, men hun
døde allerede i 1836, 32 år gammel. Jansen giftede sig ikke senere. Han
blev stamfader til familien Billeskov Jans en, litteraturforskeren F. J. Billeskov Jansen er hans oldebarn.
Da Jansen flyttede ind i Adelgade 21 blev forhusets indretning ændret så der nu var 2 stuer, kontor, 4 kamre og køkken, og bygningen i
gården, hvor der havde været laboratorium, blev indrettet til stald, karlekammer m.m. Jansen købte Adelgade 17-19 i 1817, men en del af
denne blev beboet af madam Winkel til hendes død i 1819. De næste
24 år boede familien Jansen i Adelgade 17-21.
I 1823 blev ejendommen forbedret og indretningen ændret. Nr. 21
havde nu 2 stuer med gipsloft, 5 kamre, køkken og spisekammer, i halvtagbygningen i gården var der stald, karlekammer, bryggers og mælkestue. Den ændrede indretning hang sikkert sammen med familiens hurtige forøgelse med et barn om året, i 1823 havde de 5 børn. Men familien voksede stadig, og i 1827 havde Jansen flyttet kontoret hen i nr. 1719. Det var den sidste ændring Jansen foretog.

jansen - en dårlig økonom med mange børn
I 1829 døde Jansens første kone, sandsynligvis i barselsseng, Elise Juliane
havde da født 8 børn. Jansen havde været konstitueret som byfoged i
nogle år, men i 1820 fik han bestalling som byfoged og byskriver. Det var
derfor nødvendigt at indrette kontor i gården til varetagelse af embedet.
Ved konens død stod Jansen ene med 8 børn i alderen 0-11 år. Hans ugifte svigerinde, Johanne Marie Høm, flyttede sandsynligvis allerede på
dette tidspunkt ind i Adelgade 17-21, i hvert fald bor hun der ved folketællingen i februar 1834. Ifølge den var det et stort hushold Jansen havde. Foruden 5 hjemmeboende børn og svigerinden, var der en lærerinde,
sikkert til at undervise børnene, der var en kontorbetjent og 3 tjenestefolk. Så Jansen havde god brug for den plads, der var i Adelgade 17-21.
Samme år, men efter folketællingen, giftede han sig med sin svigerinde
Johanne Marie, men lykken varede kort, hun døde allerede 2 år efter.
Jansen holdt sammen på sin store familie. Ved folketællingen i 1840
boede alle børnene, på nær den ældste datter hjemme. De to ældste sønner gik i faderens fodspor og var kontorister hos ham, den ene blev senere toldforvalter i Assens. Husholdningen bestod af endnu en kontorist, der var cand. jur., en kontorbetjent og 4 tjenestefolk.
Byfoged Jansen var åbenbart lige så dårlig en økonom som sin fader
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biskoppen. Bl.a. skyldte Jansen penge ri l madam Wini el, en gæld som
indgik i hendes dødsbo i 1819. Men Jansen havde ogs~ lånt penge af
andre, og biskop Jansen kaurionerede flere gang for sønnen. I 1828 var
det ved at gå galt. Biskop Jansen var død i 1827 og hans kautionering
bortfaldt derfor. I marts 1828 blev der holdt 5. auktion over Jansens
ejendom Adelgade 17-21. Jansen ft.k afværget salget og blev boende i
gården till843. Dette år blev han udnævnt til hcrr dsfoged og herredsskriver i Bølling og Nørre herreder i Ringkøbing amt. Jansen døde i
1852 og blev begravet i Hobro.

Købmand Frænkel- jøde og borgerrepræsentant
Da Jansen flyttede fra byen i 1843, solgte han Adelgade 17-21 til købmand Magnus Benjamin Frænkel. Frænkel var jøde, han var født i 1809
og løste 1835 borgerskab som købmand i Randers. 1839 giftede han sig
med Amalie Wulff, og samme år flyttede de til Hobro, hvor han løste
borgerskab som købmand 13. maj 1839. De flyttede ind i en del af
Adelgade 29, og her blev 2 af deres 4 børn født. Efter at have købt Adelgade 17-21 ændrede Frænkel deres indretning. Adelgade 17-19 blev lavet om til beboelse for 3 familier, og i første omgang lejet ud, men i
1848 solgt. Selv flyttede familien ind i nr. 21. Forhuset blev forbedret
og indrettet til beboelse med butik, køkken og spisekammer, i bygningen i gården var der stald, bryggers og kammer. Derforuden var der 4
kakkelovne, l skorstensindretning og l kakkelgulv.
Frænkels købmandstitel blev med tiden ændret til manufakturhandler, han forsynede bl.a. arresten med lagner. Samme år som Frænkel
solgte Adelgade 17-19 fødtes parrets sidste barn, så familien havde 4
børn, 2 drenge og 2 piger. Frænkel deltog aktivt i byens offentlige liv.
Allerede i 1844 som 35-årig blev han valgt som borgerrepræsentant.
Bortset fra perioden 1847-53 sad han i borgerrepræsentationen til
1867, og var dens formand 1846-47 og 1853-64. Han var den første,
der rejste sagen om opførelsen af et sygehus i Hobro i 1844. Resultatet
blev et kombineeec fartig- og ygehus, som blev taget i brug i 1847. Det
lå i Gl. Bagger , d n nuværende Vestergade, og rummer i dag Sydhimmerlands Mu eums kontorer.

Et grundmuret hus
Selv om ejendommen havde undergået forandringer i årenes løb, var
det ikke så meget i det ydre som i det indre. Først i 1857 skete der en
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gennemgribende ændring. I brandtaksationsprotokollen står der: »a) Et
Forhuus, 2 Etage af Grundmuur til Gaden og begge Gawlene og af bindingswærk og Muur til Gaarden med Tegltag, 27'h Al lang, 103/4 Al
wiid (ca. 17,26 m lang og ca. 6,75 m bred), indrettet til Boutik med
fastnaglet Indretning og til beboelse med 6 Wærelser, nederste Etage
gibset og øwerste Etage med bræddeloft. Alt forsynet med bræddegulw,
2 Skorsteene, 5 Kakkelowne, Komfur, taxeret. b) Et Sidehuus, sønden i
Gaarden, een Etage af Grundmuur med Tegltag, 18 Alen (ca. 11 ,3 m),
8 Al 15 Tom. wiid (ca. 5,48 m), indrettet til Kielder, Waskehuus og
Tørwehuus, l Skorsteen, taxeret med en indmuret Kobberkjedel. c)En
bygning, norden i Gaarden, 4 Alen (ca. 2,5 m) i Diameter og i 8 kant,
af Grundmuur med Papiirtag med Bræddeunderlag, indrettet tillatrine
m.m. taxeret. De 2de tidligere taxerede halvtage ere nedbrudte<<.
Et grundmuret hus er et hus, som helt igennem er af sten. Det var dyrt
at bygge i sten, derfor ser man ofte, at mange huse var en blanding af
grundmur og bindingsværk. Det var fint og fornemt at bo i grundmurede huse, fordi de var dyrere. Derfor ser man ofte, at det er facaden til gaden, som grundmures, mens man til gården havde bindingsværk. Vi kan
være glade for, at man ikke altid havde råd til at bygge grundmurede
huse. Derfor kan vi i dag i nogle huse finde spor af de oprindelige eller i
hvert fald ældre huse, f.eks. oprindeligt bindingsværk i husets bagside.
I 1867 havde man hønsehus i samme bygning som latrinen. Selv om
husene efterhånden blev mere brandsikre, skete det, at der opstod
brand. Adelgade 21's forhus blev beskadiget 8. marts 1873 om formiddagen »foranlediget af en meget betydelig skorstensild«, som der står i
brandforsikringsprotokollen. Et halvt år senere døde Magnus Benjamin
Frænkel, og hans kone arvede ejendommen. Ser man i forsikringsprotokollen, skete der mere end en fordobling af forsikringssummen i 1884,
men beskrivelsen af bygningerne ændres ikke. Det må være på dette
tidspunkt, at den tre-etages grundmurede bygning opførtes. Sidehusets
2. etage kommer først til senere.

Frænkelbørnene arver på skift
Da Amalie Frænkel døde i 1893 arvede sønnen købmand JosefFrænkel
Adelgade 21.
Broderen Benjamin var købmand i Viborg. Han opbyggede en samling af kunstindustrigenstande, som Josef arvede ved hans død i 1899.
Josef Frænkel døde i 1910, og ejendommen gik til den eneste overlevende af hans søskende, nemlig Caroline, kaldet Camilla Frænke!.
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Samlingen af kunstindustrigenstande overgik ved Josefs død til Hobro by, og var derved en medvirkende årsag til, at byen fik et museum.
Ingen af de fire søskende var gift, så denne gren af den store Frænkel-familie uddøde med Camilla i 1924. Den eneste forandring der var sket i
de sidste mange år var, at der i 1912 blev opført en pavillon i haven af
bindingsværk med træbeklædning og tagpaptag.

Nye ejere og mange ændringer
Efter Camilla Frænkels død blev huset købt af manufakturhandler Harald Jepsen, som fra 1937 til sin død i 1955 også ejede Adelgade 19.
Jepsen udvidede ejendommen i to omgange. I 1929 blev der bygget et
halvtag i forbindelse med forhuset til lager. Det var af grundmur og
havde skifertag. I 1934 udvidedes med yderligere 2 bygninger, begge
grundmurede. Den ene havde ecopal-tag (præpareret pap til tagbeklædning) og var indrettet til butik og lager. Den anden rummede kun lager
og havde tag af pandeplader (lette blikplader).
I dag er kun forhuset og sidehuset sønden i gården tilbage. De andre
bygninger er væk. Forhusets tre etager rager op over naboejendommene
og dominerer gadebilledet.
Facaden fremtræder med nyklassicistiske træk i de to øverste etager,
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mens stueetagens butikfacade har bræddebeklædning mellem butiksvinduerne. Det oprindelige tegltag er blevet udskiftet med et skifertag.
Det tilbageblevne sidehus har ligeledes faet skifertag. I gården, der er
belagt med toppede brosten og cementfliser, er der en lille køkkenhave.

Adelgade 23 - byens rigeste familie
I 1772 døde en af byens rigeste mænd. Det var købmand Christen Wassard, der havde handlet med tømmer, kornvarer, salt, hør, hamp, tjære,
jern m.m. Til varetagelse af denne handel havde han ud for sin gård
Adelgade 25 ladet opføre »et pæleværk og norske søboder«. Hans enke
arvede ham. Adelgade 25 var en stor gård, og dens grund strakte sig til
Adelgade 21. Enkemadam Wassards svigersøn, købmand Søren Sørensen havde overtaget gården, før hun døde i 1782, mens grunden, hvor
nu Adelgade 23 ligger, først blev hans efter hendes død. I mange år blev
stedet brugt som tømmerplads i forbindelse med købmandshandlen. At
det var byens rigeste mand, der ejede stedet, ses af, at Adelgade 25 ved
brandtakseringen i 1781 var den næsthøjest vurderede gård i byen. Kun
Peder Kirketerps gård takseredes højere.
Opførelsen af Adelgade 23 kan dateres meget nøjagtigt. l. februar
180 l blev der foretaget folketælling i Hobro, Lauritz Bigum boede i nr.
21 og Søren Sørensen i nr. 25, og der nævnes ingen mellem de to. 2.
maj 1801 blev der foretaget brandtaksering, og nu havde Søren Sørensen imellem sin egen og Bigums gård opført: »a) Forhuset til gaden, 9
Fag, Eege- og Fur-Bindingsværk, muur-Tawl og Teglhængt, indrettet til
Stuer, Kamre og Kiøkken. b) Et Tværhus, 6 Fag, Eege under- og Fur
Over-Tømmer, muurede og klinede Wægge, StraaeTag, indrettet til
Lade og Stald«. Adelgade 23 er altså opført i 1801.
Da folketællingen desværre havde fundet sted, og den næste først
fandt sted i 1834, ved vi ikke, hvem der boede der til at begynde med.
Søren Sørensen kan have bygget det til brug for nogle af sine tjenestefolk, ved folketællingen 1801 havde han 8 tjenestefolk boende i Adelgade 25, eller han kan have bygget det med udlejning for øje. Ved brandtakseringen i 1811 boede en madam Møller i ejendommen, bortset fra
at hun ikke havde børn under 14 år, ved vi ikke noget om hende. Det
kan måske være Johanne Marie Wassards (Søren Sørensens kone)
moster Charlotte Amalie Møller, som døde i 1813. Forhuset var på dette tidspunkt blevet udvidet med 2 fag, hvor der var port.
Søren Sørensen døde 4. april 1814, og Johanne Marie Wassard arvede ham. De havde ingen børn, men havde taget Søren Sørensens søster123

søn, Anders Steensen, til sig som plejesøn. Anders Steensen var 20 år, da
Søren Sørensen døde og derfor umyndig. 28. november 1814 udstedte
Johanne Marie Wassard et gavebrev på Adelgade 25 til Anders Steensen,
han kunne dog ikke sælge ejendommen uden hendes samtykke. Da han
var mindreårig, anmodede han 3. december s.å. øvrigheden om, at få
beskikket købmand FrederikJuul som kurator. Juul skulle så råde ham i
økonomiske forhold, indtil han blev myndig som 25 årig.

Enkemadam Sørensen - en rig og gavmild kvinde
Johanne Marie Wassard flyttede herefter ind i Adelgade 23, og allerede i
1816 havde hun udvidet gården. Forhuset var uændret, men det oprindelige tværhus var væk. Der var to halvtage, det ene på 4 fag af ege- og
fYrbindingsværk med murede vægge og teglhængt til bryggers og tørvehus, og det andet på 3 fag af fYrbindingsværk med tegltag til vognremise. Desuden et tværhus østen i gården på 7 fag og 2 stokværk, af fYrbindingsværk med murede vægge og tegltag. Heri var der lade, lo, stald og
et kammer.
Her boede Johanne Marie Wassard resten af sin levetid. Hun levede
»af sine midler«, som der står i folketællingslisterne. Desuden handlede
hun med ejendomme. Som enke skulle hun have en lavværge, som rådgiver og hjælper i sager vedrørende formue og retslige forpligtelser o.l.
Hvis øvrigheden udpegede lavværgen skulle enken have dennes samtykke i alle forhold, dette var ikke tilfældet, hvis enken selv havde valgt lavværgen. Det fremgår ikke klart, om Johanne Marie Wassard havde valgt
eller fået beskikket en lavværge, men om det var det ene eller det andet,
så kan vi se, at alle retsdokumenter, hun underskrev eller udstedte, begyndte således: »Jeg underskrevne Johanne Marie Wassard, salig Søren
Sørensens, med Lavværge, Kiøbmand Andreas Brendstrup i Hobroe,
giør hermed wittedigt ... «. Madam Sørensen kan selv have valgt Andreas Brendstrup. At hun havde tillid til ham, fremgår af, at han var
indsat som den ene eksekutor i hendes testamente, som blev oprettet i
1829.
Som eksempler på hendes handel med ejendomme kan nævnes, at
hun i 1819 købte Adelgade 27 og 2 år senere forærede den til byens skole. Desuden forærede hun sin søster, som var enke, Adelgade 34. Hun
havde råd til denne gavmildhed. Da hun døde, efterlod hun sig et bo på
over 14.000 Rigsbankdaler sølv, hvoraf Adelgade 23's værdi var 1050
Rigsbankdaler sølv.
Der skete ikke flere ændringer med Adelgade 23 resten af Johanne
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Marie Wassards levetid. Ved folketællingen i 1834 havde hun 2 tjenestefolk og en husjomfru. Husjomfruen var hendes afdøde mands søsterdatter, Severine Steensen, en søster til Anders Steensen. Johanne Marie
Wassard døde i 183 7, og hovedarvingen ifølge hendes testamente var
Anders Steensen. Severine var også betænkt i testamentet. Foruden en
stor sum penge arvede hun bohave og gangklæder. De to tjenestefolk
var ligeledes blevet betænkt med en mindre sum, foruden alle Johanne
Marie Wassards og Søren Sørensens søskendebørn.
Anders Steensen var møller på Blåkilde Mølle, han var gift, men ligesom plejeforældrene var han barnløs. Skiftet efter Johanne Marie Wassard tog flere år, og sluttedes først i 1839. I forbindelse med skifteopgørelsen blev Adelgade 23 solgt. Den nye ejer var Anders Steensens svoger, købmand Ole Christian Lohmann, som var gift med Severine
Steensen. Severine blev altså boende i Adelgade 23, selv efter at hun
havde giftet sig.

Gården forbedres og fir butik
Familien Lohmann fik kun et barn, en datter Johanne Marie, opkaldt
efter Johanne Marie Wassard, født i 1840. I 1843 havde købmand Lohmann ændret forhusets indretning, og som taksationsmændene skrev:
»Efter Undersøgelse fandtes denne Gaards Bygninger at have modteget
betydelige Forbedringer og Forandringer«. Forhuset var blevet indrettet
til3 stuer, 2 kamre, butik og port i 2 fag. Tværhuset østen i gården havde fået udskiftet noget af fyrbindingsværket med egetræ, en klar forbedring. Alt i alt var brandforsikringssummen steget til mere end det dobbelte.
Købmand Lohmanns husholdning var ikke stor. Foruden kone og
barn bestod den kun af en enkelt tjenestepige. Ved folketællingen i
1845 havde Lohmann lejet noget af ejendommen ud. Her boede guldsmed Niels Schou Svendsen med to lærlinge, hvoraf den ene var Anders
Steensen, en brorsøn til Anders og Severine. Niels Schou Svendsen giftede sig med en datter af kollektør m.m. Niels Christensen Møller og
købte i 1848 Adelgade 82 af sin svigerfader.
Allerede 4 år efter den sidste forbedring af ejendommen forbedrede
Lohmann den yderligere. Den beskrives på følgende måde i taksationsprotokollen fra 1847: »a) Forhuus til Gaden 11 Fag een Etage, Ege og
FyrBindingswærk muurede W ægge og Tegltag, 2 Skorstene, indrettet til
Beboelse med malede og gibsede Wærelser, Boutik og Port i 2 Fag,
Qwist til Gaarden for 3 Fag. b) En Halvtagbygning norden i Gaarden 4
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Fag Ege og FyrBindingswærk murede Wægge, Tegltag, indrettet til
Bryggers og T ørwehuus. c) En Ditto Bygning i samme Side af Gaarden
3 Fag FyrBindingswærk med murede Wægge og Tegltag indrettet til
Wognremisse. d) Et Twærhuus østen i Gaarden 7 Fag 2 Etager, af Ege
og FyrBindingswærk med murede W ægge og Tegltag indrettet til Lade,
Loe, Stald, Karlekammer og Magasin, dobbelt Loft over det hele, og e)
3de Kakkelowne med Rør, 2 Komfurindretninger og l Kobberkjedel
indmurede.
Ved den næste brandtaksering ti år senere i 1857 var der igen ændret
på indretningen. Der var nu 2 butikker i forhuset, og antallet af kakkelovne var fordoblet. I den nærmeste halvtagbygning var der nu bagers og
køkken, og i det næste, hvor der før var vognremise, var der nu tørvehus. Vognremisen var i tværhuset sammen med stalden og kornlofter.
Herefter ændrede Lohmann ikke mere på ejendommen. Severine Lohmann var død i 1850, da datteren kun var 10 år gammel. Severine kom
fra en stor familie. En broder, Christian Steensen, var toldbetjent i Hobro, han havde 6 børn, hvoraf den ene var Anders, guldsmedelærlingen,
som boede i Adelgade 23 i 1845, og en anden var Jens Christian Steensen, malermester og senere fotograf.

En af byens ældste bevarede ejendomme
Ole Christian Lohmann, som var født i Varde, løste 1824 borgerskab
som købmand i Hobro. Han giftede sig ikke igen efter Severines død.
Han døde i 1867, og datteren Johanne Marie arvede alt. Johanne Marie
blev boende i nr. 23, og hun forblev ugift. I 1872 lod hun halvtagbygningen med tørvehuset nedrive, og i 1874 gennemgik forhuset en større
ændring. Bindingsværket blev erstattet af grundmur til gade og gård, og
der blev indsat nye vinduer, døre m.m.m. Der blev lagt nye gulve, og
væggene blev pudsede. En del af taget havde tagsten, resten tagpap.
Brandtakseringen nævner udtrykkelig, at huset oprindeligt er bygget i
180 l, hvilket betyder, at man ikke har revet det gamle hus ned og bygget nyt, men kun forbedret det oprindelige hus. Det betyder, at der stadig findes rester af huset fra 1801 i Adelgade 23, selv om det er blevet
ændret med årene. Nr. 23 hører således til blandt byens ældste bevarede
ejendomme, kun Adelgade 45 er sandsynligvis ældre.
Johanne Marie Lohmann boede hele sit liv i Adelgade 23. Hun giftede sig ikke, men oprettede testamente til fordel for endnu en Johanne
Marie, som hed Nielsen til efternavn. Johanne Marie Nielsen var født l.
april 1873, og frk. Lohmann stod fadder til hende.
126

Urmager, karetmager, bager og cykelsmed
I 1902 blev det halvtag, der lå nærmest forhuset, og som rummede bagers og køkken nedbrudt. Et nyt halvtag i grundmur og med tegltag
blev opført, og det blev sammenbygget med forhuset. Her blev der indrettet urmagerværksted. På pladsen hvor tørvehuset, som blev nedbrudt
i 1872, havde stået, blev der bygget et nyt grundmuret halvtag med asfalttag, som skulle bruges som vaskerum. Det gamle bindingsværkstværhus blev indrettet dels til beboelse, dels til karetmagerværksted med
motor. Dette betød, at noget af karetmagerens værktøj var mekaniseret.
Sammenbygget med tværhuset var et nyt halvtag, hvor der var retirade
og skarnkasse. Karetmagerens motor blev senere udskiftet med en 3 HK
elektromotor, og der kom 2 høvlebænke i værkstedet. Desuden opførtes
et brænderum og et brændeskur i gården.
I 1919 var både urmageren og karetmageren flyttet. I stedet blev vaskehuset flyttet hen, hvor urmageren havde været, og der blev indrettet
bageri i det tidligere vaskehus. Karetmageren var blevet skiftet ud med
en cykelsmed, som indrettede reparationsværksted »med almindelig
mekanisk drivkraft«, som der står i brandforsikringen. I 1923 byggedes
en grundmuret bygning med tegltag vinkelret på forhusets gårdside ud
i gården. Det indrettedes til endnu en butik.

Moderne tider og gammel ret
Efterhånden blev det for trangt med alle de huse og halvtage i gården, så
i 1948 gjorde ejeren noget ved det. Halvtaget med retirade og skarnkasse, brænderummet og brændeskuret blev revet ned. I stedet opførtes et
åbent skur i gårdens sydøstligste hjørne, og nede i haven, bag tværhuset,
opførte man et brænderum. Ved samme lejlighed moderniseredes resten
af ejendommen.
Den bygningsbeskrivelse, der står i brandforsikringsprotokollen, lød
således:
»a) Forhus, l Etage + stor Frontespice + Trappeopgang. Grundmur, tildels Bindingsværk. Taget dels af Skifer, dels Eternit. Bygningen er gammel, men tildels moderniseret og ganske godt vedligeholdt. I stueetagen
er der Butikker, på lste Sal Beboelse. Lys, Gas, Vand, Støbegods er indlagt. b) Halvtag, l Etage, Nord i Gaarden. Grundmur, Pandeplader og
Pap. Bygningen er indrettet til Vaskehus, Lager m.v. c) Bageri, l Etage.
Grundmur, Paptag. Opført 1919. Bageovn. Skorsten. d) Baghus, 2 Etager. Bindingsværk, Tegl. Bygningen der er gammel, er indrettet til Lager
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i Stueetagen og Beboelse på 1ste Sal. Lys, Gas, Vand, Støbegods indlagt.
h) Tilbygning til Litra a. Grundmur, Tegl. Bygningen, der er opført
1923, er indrettet til Kontor. i) Aabent Skur. j) Brænderum i Haven«.
Forsikringssummen blev næsten fordoblet i forhold til den sidste
brandtaksering i 1923.
En af de forretninger, der boede tilleje her, var Kibsgaards Boghandel. Frode Kibsgaard købte Adelgade 23 i 1971. Sælgeren Olga Vilhelmine Henrichsen, fik i forbindelse med salget tinglæst en bopælsret.
Det drejede sig om en livsvarig bopælsret for hende selv og Helga Elfrida Henrichsen til en årlig værdi af 2000 kr. Bopælsretten blev aflyst i
1979 p.g.a. Helga Elfrida Henrichsens død. Selv om der var gået over
150 år siden madam Winkel døde i 1819, er det faktisk den samme ret,
som hun betingede sig, da hun i 1812 solgte Adelgade 17-19.
I dag er forhusets facade præget af store udstillingsvinduer, og tilbygningen fra 1923 har fået udskiftet sit tegltag med et af bølgeeternit.
Gårdspladsen mellem bygningerne er flisebelagt. De forskellige bygninger som Adelgade 23 består af er opført over et tidsrum på 120 år. Selv
om de forskellige bygninger har undergået forandringer i tidens løb, viser de alligevel, hvordan en enkelt ejendom har formået at indpasse sig
til forskellige tider og efter forskellige behov, og alligevel bevare noget af
sit oprindelige udseende.
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Fire tæt forbundne ejendomme
Som det fremgår af det foregående, er det utroligt spændende, hvad
man kan finde af oplysninger om de gamle ejendomme, ved at læse
brandtaksationer, skøde- og pantebøger og skifteprotokoller m.m. Man
f:lr et indtryk af, hvordan livet levedes, under hvilke forhold man boede,
hvordan gårdene efterhånden blev delt op i mindre dele, og hvordan
ejendommene ændrede sig efter, hvilket erhverv, der blev udført fra
dem. Lige så interessant er det, at læse om de mennesker, der boede i
ejendommene. I denne forbindelse er det ekstra interessant, at disse fire
ejendomme i mange år var tæt forbundne med hinanden gennem de
mennesker, der beboede dem. Disse mennesker var en del af Hobros historie, ligesom husene er det, og tilsammen er de en del af den kulturhistorie, som vi har fået i arv.
Det er derfor vigtigt, at man prøver at bevare noget af det gamle købstadspræg, der er tilbage i købstæderne, og ikke bare fjerner alt gammelt, for at give plads til nyt. Gammelt og nyt kan udmærket forenes,
og tilsammen giver de en by et præg af en levende organisme, der udvikler sig, men med sine rødder i behold.

Hobros nordlige del med Adelgade 17, 19, 21 og 23, 1987. Bemærk at byens areal
er udvidet ved opfYldning affjorden.
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Spillemanden
Den kloge mand i Farsø

AfHans Gjedsted
En gammel bedstemor, der gerne ville fortælle om det, hun oplevede i
sin barndom, var for mit vedkommende stærkt medvirkende til at skabe grobund og interesse for at grave lidt i fortiden. Hun har ubevidst
fået løftet en flig og givet et lille dunkelt indblik i begivenheder og
skæbner, som yderligere har pirret ens nysgerrighed. Hendes til tider
måske noget diffuse fortællinger har så ligget og ulmet i baghovedet i
mange år. At det så senere har været muligt at supplere og kontrollere
flere af hendes historier, med oplysninger fra biblioteker og arkiver har
bare været et stort plus.
Bedstemoderen var i dette tilfælde: Ane Cathrine Rebecca Christensen, der boede det m este af sit liv i Østrup, hvor hun døde i 1978 i en
alder af95 år. Hun var antagelig langt bedre kendt under navnet »Slagter Trine«. Dette navn havde hun pådraget sig ved at gifte sig med
»Slagter Christian«. Da de kort efter århundredeskiftet blev gift, boede
de hos Chr. Christensens forældre på St. Binderup Kro, hvor deres 3
ældste børn var født.
I min egen barndom, før og under 2. verdenskrig, besøgte jeg næsten
dagligt mine bedsteforældre. Sad vi en kold vinterdag sidst på eftermiddagen og lunede os ved hendes kakkelovn, var det bestemt ikke vanskeligt at få Slagter Trine til at fortælle om sin egen barndom. Hun var født
i Vognsild; hendes forældre var Karen Spillemand og Hans Gjedsted.
Nogle af højdepunkterne i hendes tidlige barndom var de besøg og ferier, som hun og hendes søskende tilbragte hos deres gamle bedsteforældre: Rebecca og Christen Sørensen på Stensgården vest for Farsø. Hendes bedstefar var nok bedre kendt under navnet: »Kræn Spilmand«, eller »Den kloge mand i Farsø«. Hans kone: Rebecca Jensdatter blev aldrig kaldt andet end »Bek«. En afTrines brødre: Christen (senere Chr.
Gedsted, Mejlstrup) var i øvrigt tjenestedreng hos bedsteforældrene.
Alt, som har været genfortalt igen og igen, skal selvfølgelig tages med
et vist forbehold, alt afhængig af fortælleren. Noget bliver sværtet mere
sort, end det egendig var, og til gengæld bliver andre episoder næsten
forgyldt til det ukendelige. I det følgende er hovedvægten lagt på de
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ting, som kan dokumenteres i de offentlige arkiver. Det der fortælles
om personen Kræn Spillemand og bevares i folkemunde er vel det der
interesserer eftertiden mest, hvorimod de kendsgerninger, der kan graves frem af arkiverne og virkelig dokumenteres, kun består af tørre og
uinteressante tal.
For Slagter Trine var Kræn Spillemand ikke en person, som var omgivet af et mystisk og okkult skær, som mange ofte ønsker at fremstille diverse kvaksalvere- nej, han var bare en gammel elskelig bedstefar. At han
så havde den evne, at han af og til kunne hjælpe såvel mennesker som
dyr, det syntes hun bare var godt. Hun forsøgte aldrig på nogen måder at
få ham placeret i noget overnaturligt miljø. På et punkt havde hun dog
en temmelig stor respekt for bedstefaderen. Hun fortalte, at hvis der var
et eller andet, som man helst ville holde for sig selv, så skulle man absolut
ikke tænke på det, når han var i nærheden. Om han delvis var tankelæser,
er nok tvivlsomt, men det fortælles også fra anden side, at han kunne sidde meget længe og bare stirre helt intens på sine patienter. For dem der
søgte ham, føltes det i hvert fald længe. Tankelæser eller ej, en af anekdoterne om ham peger dog lidt i den retning. Da familien en søndag formiddag som sædvanlig sad i Farsø Kirke og overværede gudstjenesten,
kunne han mærke, at der var et eller andet galt hjemme. Han rejste sig og
gik før gudstjenesten var færdig, og da han kom hjem, fandt han en af
karlene i gang med at stave sig igennem nogle af hans opskrifter. Karlen
blev fYret, og rygtet ville vide, at han senere mistede forstanden.
I Slagter Trines barndom var Kræn Spillemand næsten ophørt med at
praktisere, hvis man da kan bruge denne betegnelse for hans virksomhed. I Farsø var der både læge og dyrlæge. Sidstnævnte var Hans Jensen,
som var far til søskendeparret Johannes V. Jensen og Thit Jensen. Alligevel var der stadig mange mennesker, der kom hos Kræn Spillemand.
Slagter Trine kunne da huske, at han i sin alderdom henviste til såvel
læger som dyrlæger med den bemærkning: »At denne sygdom var han
ikke klog i«. Men folk fortsatte med at søge ham helt til hans død,
måske af gammel vane, måske af økonomiske grunde. For Trine og hendes søskende var Stensgården et godt sted at komme, der var altid liv,
der kom altid mange mennesker. Og de 7 kilometer til fods fra Vognsild var da til at overkomme.

Chr. Spillemands herkomst:
Såvel Chr. Sørensen som hans kone Rebeccas forslægt havde dybe rødder i Vesthimmerland. Han var født i Farsø 10.8.1808 og blev hjemme136

døbt 23.-8., fremvist i Farsø kirke 16.9.1808. Han var søn af gårdmand
Søren Nielsen og Maren Christensdatter, der boede vest for Farsø i
Stensgården. Ved dåben ses som faddere farbroderen Jens Nielsen, der
da tjente i Hornum Bro Mølle, Niels Smed i Farsø, samt Anders Christensen og hustru fra Svoldrup. 1
Modsat de fleste andre voksede Christen og hans søskende op som
børn af en selvejer. Deres forældre havde allerede 1802 2 købt Stensgården til selveje. Gården blev købt for en pris af 400 rdl. og dens hartkorn
var sat til 3 tdr. 4 skp. Denne kendsgerning, at forældrene var selvejere,
har uden tvivl sat sit præg på børnene. Hvor forældrene var underlagt
en herregårds hoveri og hvad dermed fulgte, var børnenes opvækst underlagt helt andre tyngende betingelser. Først ca. 50 år senere begyndte
herregårdene på Farsøegnen at sælge ud af deres fæstegårde.
Før udflytningen til Stensgården boede Søren Nielsen i Farsø by i en
trelænget gård. Brandforsikringen i 18023 giver et lille fingerpeg om
gårdens størrelse, ellers er det småt med kilder, der kan fortælle om forholdene omkring Farsøs fortid. Årsagen er de manglende kilder fra
Hvanstrup, der ejede en hel del af såvel gårde som huse i Farsø. Søren
Nielsens stuehus lå i nord og var på 7 fag i længden, 8 alen dyb, opført
af klinede vægge med loft, vinduer, døre, l jernbilæggerovn, med indmuret kobberkedel på 1h tønde. Desuden skorsten og bageovn af
brændte sten. Det søndre hus var 7 fag i længden, 9 alen dybt, og blev
anvendt tillade. Det østre hus var 11 fag lang, 5 1h alen dybt, det blev
brugt til stald og lade. Alt i alt blev det vurderet til 170 rdl. Samme vurdering ses 1804. Efter udflytningen til Stensgården var den samlede
vurdering 400 rdl. Hvorledes Søren Nielsen og Maren Christensdatter
havde kunne finde penge til køb af selvejergård fremgår ikke, men 1805
lånte de 400 rdl. hos And. Bertelsen i Stistrup. Søren var ud af en slægt,
der bar tilnavnet ))Skrædder«. Hans farver gårdmand/gårdfæster, men
længere tilbage var de antagelig skræddere/husmænd i Farsø. Marens
forældre i Vognsild: Chr. Grynderup og Helvig Hansdatter døde i dybeste armod og modtog fattighjælp. ))På sognet«, som man kaldte det.
Så fra denne side var der bestemt ikke nogen hjælp at hente.
Kræn Spillemands hustru: Rebecca Jensdatter var født i Svoldrupgaard 9.3.1828. Hun blev hjemmedøbt dagen efter og fremstillet i
Vognsild kirke 28.3. Hun var datter af gårdfæster Jens Laustsen og Karen Nielsdatter i Svoldrup. Blandt fadderne ved hendes dåb nævnes
hendes 2 farbrødre: Niels Laustsen, ladefoged på Lerkenfeld og en gårdmand Laustsen fra Svingelbjerg. 1 Hun var det 3. barn ud af en søskendeflok på 7 børn. Navnet Rebecca har været brugt som mellemnavn i
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slægten fra ca. 1700 og frem til nutiden. Hendes far var fæstebonde under godset Lerkenfeld, indtil han i 1844 købte gården til selveje. Også
Rebeccas forslægt kan følges langt tilbage i de vesthimmerlandske sogne.
Folketællingslisterne fra 1834 og frem viser, at Søren Nielsen og Maren Christensdatter havde en del af børnene boende i Stensgården. Desuden havde man gerne et par tjenestefolk, et plejebarn og af og til også et
par almisselemmer boende. Dette fortsatte i øvrigt også efter, at Kræn
Spillemand havde overtaget gården. Undersøger man de af sognepræsten
førte til- og fraflytningelister, fremgår det på intet tidspunkt, at Kræn
Spillemand skulle have forladt sognet for at tage ophold andetsteds. Noget tyder dog på, at han havde været soldat. I Lægdsrullen for året 1829
og 1836 opgives han som værende henholdsvis 20 og 26 år. Hans højde
angives i begge tilfælde til65 3/4 tommer (svarer til172 cm). Noget tyder
på, at han måske blev indkaldt i 1831, og 1832 fik han betegnelsen
>>Øvet SN, 3 JQ 4A«. Og i 1835 fik han betegnelsen »53 J. R. 463«. 4 Disse oplysninger er fra lægds rullerne, som desværre ikke er særlig tydelige.
Familien mener dog, at han i en periode skulle have været kusk for en
læge i en købstad, men dette kan ikke påvises. Ligeledes kan det heller
ikke påvises, at han i en årrække kørte som en slags fragtmand og bragte varer fra købstæderne og ud til landhøkerne. I en alder af 48 år var
Kræn Spillemand stadig ungkarl og boede hjemme hos forældrene.
Hans forældre var da henholdsvis 73 og 64 år, og de besluttede at sælge
gården til Christen. Denne handel blev tinglyst 13.1.1848 med følgende ordlyd: 5
Underskrevne gaardmand: Søren Nielsen, Farsø, tilstår herved, ar have
solgt og afhænder, ligesom jeg fra mig og mine arvinger, a:lger, kjøder
og aldeles overdrager til min søn: Christen Sørensen, hjemme ho mig,
min hidtil ejede og iboende gaard, tillige med den ved samme værende
besætning, ind- og udbo, samt tilliggende på Farsøes Bys marker i Farsø
Sogn, Gislum lerrcd, med dens påsrående bygninger og tilliggende
ejendom, af Hartkorn, Ny Marricuel Nr. 6 af2, 7, J 2 /4 Tdr. Og på
Matricuel Nr. W. O, L, 3, 1/ -l tdr. derialt giver 3 tdr. l skp. l fjk., hvoraf
svares gammel ska 23.4 rdl. 9 112 ·kJ. For kjøbesummen af800 rdl., skriver otte hundrede Rigsbankdaler Sølv, og ellers at have opfYldt den mellem os dags dato oprettede aftægtskontrakt.
Og da kjøbercw, bemeldte min søn, har fyldescgjort mig dco ønskede
,kjøbesum her, skal førnævme gaard med ejendomme og be·æming og
med al l ~;: de dertil hørende herligbeder og retrigheder byrder og forpligtelser, således som jeg samme- efter tinglæs( skøde af 6. juni 1802, og
Mageskifre af 15. august 1829 (kun er s rykke eng) som er ar regne fra nu
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af at tilhøre kjøberen og være hans fuldkomne ejendomsret. Til bekræftelse under min hånd- Undertegnede til Vitterlighed.
Farsø den 20. november 1847.
L. Nielsen
Til Vitterlighed:

Jens Aar up

Søren Nielsen
(med ført pen)

Efter købet af sit fødehjem var han fortsat ungkarl i 8 år. Hans forældre
blev boende i gården til deres død. Søren Nielsen døde 18 55 og Maren
Christensdatter døde 1862.
Stensgården var af en sådan størrelse, at driften krævede en del tjenestefolk af begge køn. Skiftedag: l. november 1855 havde Christen Spillemand fæstet en pige fra Svoldrup. 6 Det var den da 27 årige Rebecca
Jensdatter. Selv om Chr. Spillemand var 20 år ældre end Rebecca, gik
der forbavsende kort tid, før de besluttede at gifte sig. Eller rettere sagt
- blev efter tidens forhold måske rvunget til det. Ved deres bryllup:
16.5. 1856 i Farsø Kirke var Rebecca nemlig allerede gravid- og i 2.
måned. Forloverne var Christens broder i Pandrup: Jens Sørensen og
Rebeccas broder i Svoldrup: Laust Chr. Laustsen. 7 I ægteskabet var der
de 3 piger: Karen, Maren og Sørine.
Rebecca (Bek) levede selvfølgelig en noget tilbagetrukket tilværelse i
forhold til sin mand, som havde sat sit liv i faste rammer længe før hun
i 1855 kom i gården som tjenestepige. Dels var der aldersforskellen på
20 år, dels var det jo gerne ham folk kom for at konsultere. Men rammerne om det hele, altså Stensgården vest for Farsø, havde Rebecca forstået at sætte sit præg på. Johannes V Jensen, omtaler nogle af hans selvoplevede indtryk fra sine besøg i Stensgården: 8
... det var sådcn en smuk r:1mili , alting var rent og vellugrende ude hos
Spill.cmandens, med skinnende kobberrøj på væggene, alt sclvfølgcligr,
sådan som bønder var, · ~ altid har været. Jeg rænker, ar der var sådan en
gammel nedarver vc.lfærd. der Fra begyndelsen var &rsag ril, ar man kunne hente råd hos SpHlemandcn. Og å var han endt med a·r bliv allemands tillieismand i liv og d0d. Den absoluLrc ri llid ri l ham beroede før 1
g fremmest på han andruhed, nogcL frygtløs som gik lige tiltingeneuden omsvøb. Ens over for alle.

Rebecca beskrives i samme kilde, som værende »Mager og hul, med
trætte træk, men altid fattet og tavs«. Hun havde en medfødt skavank,
hendes halshul var for lille, og Rebecca kunne derfor ikke synke almindelig mad. Hun gik altid rundt med noget mad i forklædelommen,
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nogle brødstumper, pebernødder eller lignende. Man så hende altid
tygge, og når brødstumperne var malet tilstrækkeligt tynde, kunne hun
synke det. På denne måde ernærede hun sig igennem et langt liv. Og
mod dette handicap kunne hendes mand ikke finde nogen kur, hvor
gerne han end ville.

Kvaksalveren Christen Spillemand
Christen var jo først og fremmest bonde. Skal vi dømme efter såvel Thit
Jensen som Johannes V. Jensens omtale af manden, var han en dygtig og
respekteret landmand. Når folketællingerne udviser et relativt stort folkehold, kan årsagen udmærket være, at meget af hans egen tid gik med
at være »Klog Mand«.
Ud over dette var han i en tid valgt ind i sognerådet i Farsø Sogn. 9 I
første omgang fra 1854 til ca. 1863, og så igen fra ca. 1868 til 1877.
Herved kom han til at bestride en del offentlige tillidshverv, han var
bl.a. udpeget til skolekommissionen, skattekommissionen, brandfoged,
og havde desuden noget at gøre med fattigkassen. Sognerådsmøderne
gik lidt på omgang og blev holdt, hvor der nu var bedst plads. M protokollen fremgår, at der af og til blev holdt møder hos Chr. Spillemand.
Alle hans bøger, remedier og opskriftsamlinger er desværre gået tabt.
Slagter Trine var blevet fortalt, at en læge i Løgstør havde narret det hele
fra familien og var så rejst fra egnen. Enkelte ting er der dog - nemlig
opskriften på hans gigtdråber, som endnu kan købes på de himmerlandske apoteker. At den så varierer lidt fra det ene apotek til det andet,
betyder knap så meget, bare der står »Kræn Spillemandsdråber« på etiketten. Med hensyn til udbredelsen af hans produkter har E. Høvring
Pedersen i øvrigt lavet en god tilbundsgående undersøgelse for Dansk
Folkemindesamling. 10
Når gigtdråberne i nogen egne bruges til eksem- og i andre egne for
tømmermænd, viser det jo bare Spillemandens store alsidighed. Personligt bruger jeg dråberne, når jeg har »Hold i nakken«, og en af mine
nærmeste bekendte siger, at han rager dem som er hurtige virkende afføringsmiddeL å er der også dem de r påstår, ar d skulle vær er ufejlbart middel ril ar fi·cmme vigtende p ren.. Om de ti l udbedring af
idstnævnre skavank skal bruges: l>Indvortes el ler udvortes<(, er ikke nærmere oplyst. Alt i alt er der her tale om et enestående produkt, der stadig sælges, og nok har været anvendt i mere end 150 år.
Selvfølgelig fortælles der mange historier om Kræn Spillemand og
hans bedrifter, noget vil der jo altid blive bevaret i folkemunde. Des140
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værre er det bare de samme historier, som også fortælles om alle de andre kloge mænd og kvinder i landsdelen. I Vindblæs var der »Håningsdynastiet«, i Gislum »Begen«, og ved Hornum Bro boede »Brokællingen«, og der kan nævnes mange flere.
Født i Farsø vil Spillemanden bare altid komme til at stå i skyggen af
så kendte bysbørn som Johannes V Jensen og søsteren Thit Jensen. Ikke
desto mindre er det netop fra dette kendte søskendepar, at vi har de absolut bedste beskrivelser af Spillemanden og hans familie. Som barn
kom Johannes V Jensen nemlig daglig på Stensgården for at hente
mælk. Ikke fordi den lå som nærmeste nabo til dyrlægefamilien- tværtimod, men årsagen var, at hans forældre mente, at Rebecca var lidt mere
renlig med mælken og med mad i det hele taget end flertallet af de øvrige bønder i Farsø. Om Spillemanden har haft noget større kendskab til
bakterier og deres indflydelse på sygdomme, får stå hen i det uvisse. I
sine Himmerlandshistorier omtaler Johs. V også Spillemandens ældste
datter: Karen (min oldemor) som en stor, venlig og mild pige. Hans beskrivelse af figuren: Kræn Spillemand, har i øvrigt følgende ordlydY
... Han var overnaturlig stor og svær, med at par klapbukser uden mage,
han lignede tårnet i Skak, høj og rund og tæt med et rankt hoved, som

141

gik i et med skuldrene. Når han kom frem af sir kammer, fyld re han hele
døren, ligesom defanren i Zoologisk have. Der store an igt var ejend mm.cligr sort, tørvesorr, en lille hudlap hang ham fra læben ned over hjørnemnd.en, når han alre. Når han rrak vejrer, flappede det i hans bals,
som om han fij, luft igennem en mængde barder, som en blæsende bvaJ.
Stemmen var fed og dæmpet, som om den kom fra et bjerg, højt op p fra.
Han talte det gamle distinkte, rammende jydske, som nu ikke mere tales
.. . Ar e ham pille, om han gjorde endnu en jælden gang, var meget
mærkværdige, han stemmed violinen er sred oppe mod tårner- ar f?.
den under hagen, lod sig ikke m r gøre, og så pillede han, gam le utr lige gesvindte bondehopsaer og rile, med kunstige sløjfer og hvæld på
srrengene, ild fra VIHldne bo.ndegilder, der gik igen. Der så ud som sad
han med violinen i skøder, og de enormt tykke fingre flyrrede ig kun
uberyddigt, der var, m om han hysrede musikken ud af violinJ1aJ en
med hånden. Datteren Karen blev endnu kønnere, når den gamle spillede, hun glemte sig selv og stod op ad væggen, med de ømmeste øjne til
faderen ...
Ovennævnte beskrivelse er fra »Juleskrift til Ungdommen« Kbh. 1929,
og er nok det nærmeste vi kommer Spillemandens udseende. Johs. V.
Jensen var normalt temmelig nøgtern i sin skrivemåde, og da det ikke er

Karen Christensdatter (1857-1924).
BiLLedet er fra bryLLupsdagen den 20.
maj 1879.
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Hans Gjedsted Hansen, VognsiLd
(1850-1912). BiLLedet er fra b1yLLupsdagen den 20. maj 1879.

lykkedes at finde et fotografi af hverken ham eller Rebecca, må vi slå os
til tåls med ovennævnte. Men for l 00 år siden var der kun få mennesker
i Vesthimmerland, der havde poseret foran et kamera. Af hans børn er
der bevaret flere udmærkede billeder.
Søsteren Thit Jensens omtale af Spillemanden berører også hans virke som kvaksalver, og hun har i sin tid afleveret et særdeles værdifuldt
bidrag til Dansk Folkemindesamling, sammen med oplysninger om
Hånningsdynastiet i Vindblæs: 12
... jeg har kendt den berømt hri ren pillemand, hans gigrdråber sæ lges endnu på de Aesrc apoteker i Danmark. Jeg kom i hnn hjem, da jeg
var en lille pige. for .min jove inrere . cred fiu dyrkede ham, byucde
bøger med ham, og føne lange indgå nd sanlCaler med ham. Min far
var fordom fri, Ct leksikon af viden ar lå Op i, og OS børn ril en uforglemmelig retresnor i »Nysgerrighed•<dvs. han døm re inrer, nægtede ikke noget han ikke forsrod, men lirkede sig frem ri l forsdid e. Jeg var for lille til
at fange indholder af de 2 mænd :umaler, jeg husker kun, at min får
kunne srå længe, se ned, og ly[r ri l hrist n pillemand forklaringer.
Hvor han kom fm ved jeg ikke, jeg 'kan ktm sige hvad der blev sagt.
Han havde været rytter (formodentlig dragon) havde haft plads som
staldkarl og kusk hos en læge. Om det var derfra, han havde sine mange
bøger, kan jeg ikke sige, men han havde mange bøger, og der blev hvisket
om: »Den sorte Bog«. (Cyprianus).
Han havde samme atmosfære om sig af gru- som Laust Glavind, men
man sagde, at han aldrig h:lVde været i k nflikt med nogen øvrighed. Ingen Læger anmeldte ham, og Far ø Ap t k bl v fatrig, da han døde, for
da faldt største pareen af dets indtægt b n å cor var hans praxis. Om
søndagen hold r der rækker af vogne nær &a og langvejs fra, omkring
hans gård_. Folk søgte ham for alt mel.lem himmel og jord. Der var en
u ud ryddelig mening, at der var fu ld af sorre hunde i gården om narren,
og h ri ten pi llemand sal på dørhellen og ·pillede for de sorte hunde,
der dan ede. Han pillede udmærker violin. Han var ar seril - eD frodig
bonde udm, lede (også privat når vi var der) en stor naturlig værdighed.
En datter b.lev gode gift, en anden var lidt til en side. Han klog kab gik
ikke i arv. Men mange nulevende kan sikkert fortælle meget mere om
ham, end jeg kan.
Men jeg havde en mærkelig op.levelse efter hans død. Jeg ad i et tog
fra A1lborg til Th.isred, el par gårdmands! oner sad der og kom i ·nak
med mig. J , den ene kendte gode min fød by Far ø, hvor den kloge
Kræn pillemand h ede- g om han l vedc endnu? Nej det gjorde han
jo ikke. å fortalte hun: Hendes mand , som nu ogs~ var død, navde
været gift tidligere, og havde mistet sin kone af tæring (»Den Tærcn«)
kon efter giftemil leL En tid efrer blev han så gin med konen, der sad her.
g kort efrer var det ikke cil ae rage ft jl af; hun havde ogsa faer >> Den
Tærerw. Manden søgte med hende den berømte Læge Heiberg i Viborg.
Der søgte hun så til en rid, indril der gik op for manden, ar b;ll! kone
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gik samme vej som den første. Han syntes, at det var sådan en skam, at
der kunne han ler ikke bære. å drog han på ine ben hen ril Chrisren
pilmand i Farsø. Og nu fortæller jeg, om konen sad og forralre . Hun
var da henved er halvt hundr d år, eller måsk merc. »] , Kræn Spilmand. forstod så godt mandens nød og gav ham også et råd. Da manden
var ved ar gå ud af døren, kaldte han ham tilbage og agde, " ig ril din
kone, at hvi hun kan holde der her i ig, så kommer hun ig, men kan
hun ikke holde der i ig, så dør hun. Men kom der i hu - hun skal g.l
udenfor og rage der- imod vejrer - så kan hu11 holde der i sig<<.
Jeg spurgte konen, hvad der var for et .middel men der havde hun aflagt løfte om ikke at sige; og ikke ved noget lokkemiddel kunne jeg fa det
ud af hende ... Så ville skæbnen, at jeg for en halv snes år siden traf en
dame, som fortalte, at hun havde været opgivet af tuberkulosen. En
søster kom hjem fra Amerika, og der huskede man Kræn Spilmands
middel, som hun opgav sin søster. Hun fulgte det, og damen lever endnu. Men jeg fik som sædvanlig midler opgiver med absolut tavshedsløfte
- undtagen overfor tuberkulosemenncsker. Så langt fulgte altså Kræn
pilmands råd og ry, at danske i Amerika vedb.lev ar huske og følge hans
råd.
Recepten på Kræn Spilmands Gigtdråber findes på mange apoteker,
den er let at skaffe til veje, hvis det har nogen betydning.
Med venlig hilsen
Thitjensen
Ovennævnte afskrift af et brev sendt til Dansk Folkemindesamling er
venligst udlånt af Erik Høvring Pedersen. Brevet taler for sig selv, og bidrager med mange interessante oplysninger om personen Kræn Spilmand.
Såvel Johannes V. Jensen som andre fra Spillemandens samtid har fremhævet, at han ved sine forsøg på at hjælpe såvel mennesker som dyr- aldrig benyttede sig af en mystificering af sine evner. Men det stod selvfølgelig patienterne frit, hvorledes de opfattede hans råd og vejledninger. Når han som anført i Thit Jensens brev tilrådede at tage medicinen
-»Udendørs og imod vejret«, eller »En mørk kold nat imod vestenvin-
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den«, som det udlægges andetsteds, var årsagen at finde i medicinens
beskaffenhed. Var der tale om en ildelugtende, kvalm og måske ikke
særlig velsmagende blanding, kunne det nok kræve sin mand at få den
sat til livs. Men fulgte man Spillemandens råd - og lod den kolde vestenvind afkøle læber, smagsorganer etc., så gik det ligesom lidt nemmere med at få skidtet ned. Opfattede patienterne det med vejret som
en del af kuren, var det i sig selv noget der kunne give Spillemandens
helbredsmetoder - et lille skær af det okkulte. Men han lod folk tro,
hvad de helst selv ville, og det kunne ingen lægge ham til last. For ikke
at blive fanget i sine egne garn sagde han aldrig, at patienten skulle gøre
dit eller dat. Han sagde bare, hvad han ville gøre i deres situation, og
dertil føjede han yderligere, at det nok skulle hjælpe, hvis Gud ville.
Hans forhold til øvrigheden var bemærkelsesværdigt pletfri, eller for
at udtrykke det på en anden måde, så har det ikke kunnet påvises, at
han nogensinde har været i konflikt med loven. Det var ellers ret almindeligt, at )) Kloge Folk« blev anmeldt af læger, eller af patienter, som følte sig snydt. Her var det helt anderledes med de kloge koner i Vindblæs
-))Maren Håningdynastiet«, som jævnligt lagde sig ud med folk og fik
besøg af herredsfogden.
Hvor der var tale om anmeldelser af den slags kvaksalveri, var det
som regel pga. betalingens størrelse i forhold til, hvad kuren havde gavnet. Eller hvis man direkte kunne påvise, at vedkommende havde gjort
skade på mennesker eller dyr.
Det fortælles om Spillemanden, at han brugte en slags sovekammer
som konsultationsværelse. I kammeret stod der en skrivepult, hvori han
gemte en hel del notater og bøger, mens den af Thit Jensen omtalte store bogsamling var i et loftskammer. Bedstemor fortalte om samme skrivepult, at den var forsynet med en revne som en anden sparebøsse,
hvori patienterne kunne putte betalingen for deres konsultation. Han
havde ingen fast prispolitik og pointerede altid, at det kostede egentlig
ikke noget, men ville man absolut betale lidt, tja, så var man da velkommen. De fleste medbragte dog nogle sække korn, som var tidens
mest almindelige betalingsmiddel. Så Spillemanden, at de holdt ude i
gården med noget korn på vognen, var det en selvfølge, at det bare blev
læsset af i ladeporten. Dette gav i øvrigt anledning til, at han jævnligt
måtte sende flere vognlæs korn til Hobro.
Selv om han altid nævnte ))Det her koster ikke noget«, så var der vel
kun de færreste der turde løbe an på, om en gratis kur kunne virke? Da
han var ved at afvikle sin praksis, gik det rent galt med økonomien for
Farsø Apotek. Tidligere havde man tjent tykt på alle Spillemandens
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kunder, og man kunne simpelthen ikke eksistere på grundlag af det antal recepter, som den nye læge udskrev.
En af grundene til, at han under sit virke stod sig godt med øvrigheden var nok, at da der kom både læge og dyrlæge til Farsø, begyndte han
rask væk at afvise folk og bad dem i stedet søge lægen eller dyrlægen.
I denne forbindelse må det være på sin plads at nævne et par af alle
bedstemors små anekdoter, som desværre hverken kan bekræftes eller
påvises, de hører bare naturligt hjemme i beretninger om den slags personer. Det forlyder, at da den første læge var kommet til byen, kom han
en mørk aften ud til Spillemanden. Problemet var, at hans kone var blevet næsten blind af grå stær, og han havde hørt, at det var noget Spillemanden tidligere havde kunnet kurere med stort held. Som sædvanligt lovede Spillemanden ingenting, men ville da godt prøve om han
»Ved Guds Hjælp « kunne gøre lidt gavn, men lægen skulle selv give en
hånd med. Han anbragte så en spand vand på en stol og fik lægens kone
anbragt på en anden stol. Så fandt han et finkornet pulver, pakkede det
ind i et stykke papir og brændte det hele af på en tallerken.
Derefter bad han lægen tage plads bag konen og holde hendes arme
fast ind til kroppen og endelig ikke slippe, før han gav lov. Nu tog han
den gamle tallerkenen, rørte lidt i det afbrændte pulver- og pustede det
hele ind i øjnene på den stakkels kone. Hun skreg og jamrede sig og
kæmpede for at komme til at gnide sig i øjnene, og selv om det gjorde
ondt på lægen, turde han ikke slippe, før den gamle gav lov. Efter nogen
tid dyppede de så konens hoved i spanden og fik øjnene skyllet rene.
Det finkornede pulver havde da delvis skåret hul på den grå stær uden
at skade resten af øjet. Det lyder alt for simpelt til at være sandt.
Selv om fødsler var noget man normalt overlod til jordemoderen, var
det ikke så sjældent, at der gik bud til Kræn Spilmand, hvis der opstod
komplikationer. Under en sådan fødsel blev det hurtigt klart for Spillemanden, at de på ingen måde kunne ra arbejdsro for den stakkels ægtemand, som var helt ude af den. Spillemanden forklarede derfor manden, at
nu skulle de bruge vand fra en ganske bestemt kilde, som han kunne finde
ude i kæret imellem Morum og Thorsgård. For at vandet skulle have sin
rette værdi, måtte han først køre tre gange højre om kilden og derefter tre
gange venstre om. Spillemanden var fuldstændig klar over, at engen var så
sumpet, at man umuligt kunne køre bare een gang rundt om kilden på
mindre end en time. Hermed havde han så arbejdsro i nogle timer.
Da manden ud på natten kom hjem med vandet, var Spillemand og
jordemoder for længst taget hjem - og der lå en dejlig tøs i vuggen.
Hvad han derefter foretog sig med vandet, melder historien intet om.
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Folkemindesamleren Evald Tang Christensen har også på sine ture i
Vesthimmerland forsøgt at indsamle oplysninger om Spillemanden.
Men det vil føre for vidt her at gengive flere af den slags anekdoter.

Kræn Spilmands testamente
Et par år før Kræn Spillemand døde, besluttede han og Rebecca at lave
et testamente. Det afviger ikke særligt fra andre af tidens testamenter,
men når det alligevel er medtaget her, er det af hensyn til det indblik,
det giver i familiens hverdag. Et testamente er for så vidt en slags statusopgørelse, der giver et fingerpeg om familiens placering i de sociale lag.
Her anskueliggøres delvis deres daglige levemåde, hvordan de rent materielt har haft det, og hvilke krav de i øvrigt stillede til den sidste del af
deres tilværelse. 13
Testamente

Underskrevne gårdejer Christen Sørensen i Farsø, og hustru Rebecca
Jensen, bestemmer herved som vor sidste vilje, at når jeg: Christen Sørensen afgår ved døden, skal vor datter Sørine, arve den af os tilhørende
ejendom:

6a, hartkorn
2 tdr., 6 skp.
lu,
l skp.
2lb,
2b,
22b,
For ovennævnte er >>Gammel Skat« sat til 25

Matr.nr.

3 fjk. 13/4 alb.
3 fjk. 1/ 4 alb.
2 fjk. 2 alb.
l fjk. 11h alb.
11/4 alb.
Rdl.

Med de derpåværende bygninger, avl, afgrøder, besætning, inventarium,
gjødning og ildebrændsel, samt ind- og udbo, med undtagelse af hvad
heraf som nedennævnt forbeholdes mig og hustru til brug. Og ansætter
det her anførte til en værdi af 14.000 kr., hvoraf de 10.000 kr. regnes for
den faste ejendom, og resten for det medfulgte løsøre. Skulle jeg imidlertid forinden min død - ønske at afstå ejendommen m.v. til min førnævnte datter, skal hun eller gårdens ejer være pligtig, at yde mig og
hustru: Rebecca Jensen, forsvarlig ophold og underhold ved hendes eget
bord og samme kost, i det hele, som hun selv nyder, anstændigt i enhver
henseende. Men bliver vi ikke tilfredse hermed, skal anmeldte vor datter,
eller gårdens ejer, med 3 måneders varsel, opføre en anstændig og ordentlig aftægtsbolig, hvis størrelse og indretning, udsryr og beliggenhed
ved gården, vi selv forbeholder os ret til at bestemme, ligesom hun årligt
skallevere os følgende naturalier:
5 tdr. rug
3 byg

l ol rødspætter
2 !sp. tællelys
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kartofler
4
6 lsp. midtflæsk
fårekød
6
5 ol æg
2 !sp. ål

3

16 pd.
l

pk.

12 pd.
2 pd.
40 pd.
3 p t.

16
41
40
6
7
16

pd. kaffe
pd. melis
puddersukker
fl. Yin
!sp. smør
ost
pt. brændevin
uld (som vi udtager af forårs- eller efterårsklipningen)
tvist
2 skp. salt
sæbe
6 pd. soda
20 pd. ns
humle
flormel
16.000 stk. skudtørv
mælk daglig
2 læs lyng

Mtægtsyderen skal: lå og kære og hjemkør lyngen, kære passe, hjemkøre og indbære tørvene i vor aftægtsbolig på lofter, cil hvilket vi forbeholder os uhindret færd el, lig om vi og forbeholder o uhindret ret til
og adgang til at benytte gårdens brønd. Han eller hun skal befordre vort
korn til og fra mølle, samt i sygdomstilfælde og ved svaghed- yde os tilstrækkelig pleje og betjening, befordre præst og læge til os, samt udrede
betaling af læge og medicin.
Hvis vi forlanger der skal aftæ!,>tsycleren endvidere ko te og lønne en
sæddig og ansrændjg pig til vor udelukkende opvartning og pleje hvilken pige vi . elv ancager og af kcdiger. Ved vor indrrædel ·e i afrægrsb ligen f rbe.holder vi os ret ril - foruden vor gang- og sengeklæder, amr
sølvtøj, ar medrage bohave: sengeklæder, køkkcncøj, dækketøj, køkkenog bryggersredskaber, hvad vi finder at bave brug for i vor afrægtsbolig,
for at kunne føre vor egen hu holdnjng. Afrægrsboligen b.liver scedse af
aftægtsyderen vedligeholde, åvel ind- om udvendig, både på rag og fag,
og således at den enhver tid afgiver en god, bekvem og anstændig beboelse. hdlc vi ønske en særlig brønd ved afrægrsboligcn, bekoster vi selv
de nødvendige marerialer hertil, men materialernes hjemkøreise og betalingen for arbejdets udførels erlægges af gårdens ejer, og kal denne også
b rale en årlig kommuneskat, jeg muligvis bliver an ·ar ril und r mit ophold i aftægrsboligcn.
Med hensyn til aftægtens yde.lse bemærkes, ar denne skal ske i aftægtsb ligen, men hvis min kone og jeg får i inde ar rage ophold er ancler
tcd, kal afrægren leveres os indril 2 mile fr:t, frægrsbo l~gcn, men bonfalder i ~~ fald: mælk og ildebrændsel der i reder for berales os årligt
.med komane 1.13 kr. Smørret vil være at levere med 1/ tz hver den før te i
hver måned og alt det øvrige med 1/ 4 for hverr kvarrals begyndcl e. AfrægcsboligeJ1 kaiunder vor fraværel e red c tå cil vor r1idighed, å ae vi
til enhver rid er berettiger ti l at vende ci lbage og rage den i b iddclse.
U:nder vorr ophold i oftægrsoligen leveres mælken os daglig hver morgen, smørret m d 2 af 3 pun l om ugen cfrer anfordring. .Ka.rcoflcrne i
opgravningsriden, t vi r og ræll lysene Jen l. okrob r, ildebrændseJ i rette bjergningstid, flæsk, kød og alt i efterår tiden, ulden i klipningtiden
og de øvrige naturalier med 1/rt del forud for hvert kvartals begyndelse.
Samtlige naturalier skalleveres os med gode sunde varer og forsvarlige i
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mål og vægt, og findes desuden i så henseende efter vort skjøn - mangler, ere vi berettiget til at købe gode fuldvægtige varer i stedet - på afrægr.yderens beko rning.
At gl\rdcn have forbeholder vi o CL omdømr srykke, om vi selv mårre besrerrunc og hvorril vi ere bcreniget dl ar rage den nødvendige gjødning hos afrægrsyderen til fri afhenrdse, og for den øvrig del af haven
forb holder vi o rer til ar rage halvdeJen a.f frugter der finde på frugr~:æerne, hvorfor vi selvfølgelig forbehold r os fri og uhindr r adgang riJ
disse.
Når jeg eller min husrru afgår ved døden, bonfalder der foranførte afrægr mt:d 113 del med LLndragelse af ly og ildebrændsel, der leveres uden
noget fradrag indrillængsrlevendcs død. Når vi afgår ved døden , sJ<al afrægtsyderen bekoste vor anstændige og hæderlige begravelser cfrer egnens skik og brug. Af vort indbo skal afrægrsyderen efrer læng rievende
død have køkken og b.rygger red kabeme, men der øvrige indbo deles
imd lem arvingerne forsåvidt den længstlev nde ikk har uddelt det forinden in død. Når afrægrsyderen: arvingen ørinc Sørensen i heL1bold
ål nærværende tesrarneme mårre overtage gården med tilbehør, alrså ved
min død eller forinden om jeg ønsker der, ud rede der ril hende behørige adkomsrdokLUll,enrcr, imod ar lllm meddeler mig og husrru, eller den
!:eng dcvede af o , behørig aftægr komrakr, overensstemmende med der
foranstående. Ejendommen overdrages ørine Sørensen fri for hæftelser,
men riisvarer bun i vederlag ri! resr 2000 kroner, så ar h ndcs arveJod
kun bliver 12.000 kroner efrer fradraa af aftægtens værdi .
Vor darrer MaJ n ørensen ka l arve er beløb af mic ti lgodehavende af
10.000 kroner, og min datter Ka ren- gift med gårdejer Hru1s Hansen,
Vognsild, skal foruden hvad hun har modraget i forskud på arv, endnu
have er beløb på 4.000 kroner, og blive denne rdning og deling at~ retage såsnart jeg Christen øren ·en er død, h v ri min lwsrru ved in underskrift indvilger.
åfrcmr vor daner Maren forbliver ugifr ål min og huserus død, kal
hm1 være berettiger ril ar bebo vor Jftægt bolig, og h.ar afrægrsydcrcn da
samme forp.ligrelse mel hensyn til vedligehol lelse m.v. med hend som
med o . Hvorhos der kal leveres hende d ·amme nødvendige kudrørv
og mælk til hend eger brug, men som vederlag derfor, skal Maren
ørcn·en give afkald på renter af de 2000 kroner af hendes arveparc,
samt betale mrelken med 8 ør r pr. porre og rørvene med 3 kroner pr. w ind. N1tr hun bliver gift, . ka l afrægrsydercn uden vederlag bekoste hendes bryllup, . m r udlever hend i medgift: l ko og 2 far med yngel . Bliver aftægtsboligen ikke opførr, medens 'cg et i live, skal min hustru va~r
berettiget til med forna.>vnte var el at rordre dens p før cl og derefter fordr ~tfrægren bestemt leverer efrer fOran førte.
Der er m ir- luisren øren en øn ke, ar ordningen af mir bo, af
mine arvinger overdrages Herredsfuldmægtig C. Evald i Løgstør, der vil
ordne alt i overensstemmelse med nærværende testamente, og skulle han
ønske det, skal han være Curator testamenti i mit bo, hvortil han indsættes.
Hvad jeg iøvrigt måtte efterlade mig og hvorover der altså ikke ved
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nærværende testamente ere disponeret, deles imellem mine arvinger efter
loven.
Til bekræftelse underskrevet i vidners overværelse, Farsø den 21. august
1889.
Christen Sørensen
Rebecca Jensen (m.f. p.)
P. Frost
Byrial Nielsen
Søren Chr. Nielsen
Desuden underskrevet i Skifteretten 6. juni 1891 i Løgstør- af følgende:
Hans Hansen, Sørine Sørensen, Maren Sørensen, Rebecca Jensen.
Til vitterlighed: C. Evald (herredsfuldmægtig)
Et sådant testamente er selvfølgelig noget trivielt, og når det, som i dette tilfælde egentlig kun kom delvis i brug, kan det næsten synes spildt.
Men ser vi nærmere på de enkelte punkter, er det dog med til at fortælle os lidt om de implicerede personer. De mange forbehold i forbindelse med en eventuel aftægt kan måske nok synes at være meget omfattende, men Rebecca og Christen har vel kun søgt at afklare og afbøde
eventuelle tvivlsspørgsmål imellem de efterladte. Her skal så blot
tilføjes, at der på daværende tidspunkt ikke var megen hjælp at hente,
når man var nået op i den uarbejdsdygtige alder, man kunne kun forsøge at gardere sig bedst mulig ved hjælp af en tinglyst aftægtskontrakt.

Spillemandens død
Kræn Spillemand blev en gammel mand, han døde på Stensgård i en alder af 82 år. I denne forbindelse indrykkede Rebecca en dødsannonce i
Løgstør Avis med følgende ordlyd:
Bekjendgørelse:
I går klokken 6 eftermiddag afgik ved døden, min kj ære mand: Christen
Sørensen, kaldet Spillemanden, i en alder af 823l 4 år, hvilket hermed meddeles fraværende slægt og venner. 3 Døtre begræder med mig tabet af
den kjærligste mand og fader.
Begravelsen er bestemt til torsdag den 4. juni kl. 11 fra hjemmet.

Farsø den 29. maj 1891 14
Rebecca Sørensen født Jensen

Begravelsen er ofte nævnt i andre skrifter om Spillemanden. Det skal
derfor blot nævnes her, at der sjældent var set så mange mennesker til en
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begravelse i Farsø. Det forlyder, at der kom mange fra andre egne af landet.
Der gik 6 dage efter begravelsen, så blev der i Løgstør Avis indrykket
følgende nekrolog. Hvem ophavsmanden var, meldes der desværre ikke
noget om:
Onsdag den 10. juni
Kristen Spillemand
I torsdags jordedes på Farsø Kirkegaard liget af den gamle gårdmand:
Kristen Sørensen, også kaldet »Spillemanden«. Han havde nemlig i sine
unge dage været landsbymusikant. Han var i vide egne, navnlig i Midtog Vestjylland, bekjendt som »En Klog Mand«, og det er ikke overdrive!-

Spillemandens
gravsten på kirkegården i Farsø.
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e, ar årligt Aere hw1drede mennesker øgte ri! ham om råd. Men pillem<lnden var virkelig også klog og agtet blandt sine sogneboere, derreer
ellers jældem ti lfæleler med l log mæ.nd. Han bar i .fl re år værer agnerad medlem og hafr for kellige til lid poster. g der var ikke bloc fremmede der søgrc råd ho. ham, men der er må ke jk.ke mange familier i den
nærmeste om gn afhrsø, som pillemanden ikke har ladet smage» inc
Dråber«. Kom der e n til h:~ m, som han ikke troede at kunne hjælpe, gav
han alricl der råd: » å hellere til Lægen, rhi denne sygdom er jeg ik.k
hjemme i«. Man vil må ke undre sig ov r, hvorledes e.n ådan p ra:xis kunne trives, uden ar komme i konfl ikt med politier, og dog gik der .11 nogen lunde thi pillemanden gav ikke ju t råd mod betaling, og de fleste
læger, der kendte ham , l d ham i fred og ro, Foreli han var en hæderlig
per on, der shidr bekjendr ikk gjorde skade, men i virkeligheden havde
god forstand på behandl i ng af flere sygdomme. Man skal derfor ikke
mene, at det altid var småfolk og landboere, som søgte til Spillemanden,
tværtimod hændte det ikke så sjældent, at folk af stand i al hemmelighed
hentede et godt råd hos ham.
Så det kan med sandhed sættes på hans mindesten, at han vil blive
savnet. 15

Kræn Spillemands død blev anmeldt til Skifteretten i Løgstør den 6.
juni 1891. Arvingerne opgives at være: hustruen Rebecca Jensen (Jensdatter), de ugifte døtre: Maren Sørensen og Sørine Sørensen, Farsø,
samt Karen Christensen (Christensdatter) bosat i Vognsild, og repræsenteret ved ægtemanden Hans Hansen (Gjedsted) i Vognsild.
Enken Rebecca boede hos sin datter i Stensgården frem til sin død
23. juli 1895. Hun blev 67 år. 16

Kræn Spillemands efterkommere:
Den 24.1.1857 fødte Rebecca en datter, der blev døbt Karen, Hun var
ikke den første i slægten, der kom et par måneder for tidligt, og hun
blev bestemt heller ikke den sidste. I en alder af 22 år blev hun gift med
Hans Hansen i Vognsild. (Hans Gjedsted den 2.). Ved hjælp af en medgift- eller skal vi kalde det arveforskud (på 6000 kr.) kunne de købe en
gård i Vognsild. Hans Gjedsted Hansen døde 1912, og Karen Gjedsted
døde 1924. I dette ægtesakb var der 8 børn (Hans, Christen, Ane Cathrine Rebecca, Marie, Niels, Otto, Ane og Kristine). Denne gren af
Kræn Spillemands efterkommere er den største. 17
Den næste i rækken: Maren blev født 9.8.1859; hun døde på Løgstør
sygehus 1912. I 1898 blev hun viet til Kristen Sørensen i Vilsted (barnefødt i Fjeldsø). Ægteskabet var barnløst, og fungerede ikke særlig
godt, hvorfor de blev skilt. Rygter er der aldrig mangel på. Det fortæl152

Sørine Sørensen
(1866- 1898) og
Peder Pedersen
Torp (18641904) med børnene: Christen
(1892- 1946) og
Niels (18931971). Billedet,
som er fta 1894,
er venligst udlånt
afErna Torp, Viborg.

les, at hendes mand ikke behandlede hende ordentligt, og at han blot
tog hende for de mange penges skyld. Den stakkels Maren var ikke normal. >>Lidt til en side« som min bedstemor sagde. Det samme bekræftes
i øvrigt både afJohs. V. Jensen og Thit Jensen. Når hun på et tidspunkt
havde været et interessant emne for Kristen Sørensen (fra Fjeldsø), kan
årsagen være, at hun ved faderens død i 1891 arvede ca. l 0.000 kr. -og
fik endnu en slant, da moderen døde 1895. Johs. V. Jensen skriver i
øvrigt også, at mange kunne Kræn Spillemand kurere, men ikke sin
egen kone og datter.
Den tredje og sidste af døtrene var Sørine. Hun var født 23.2.1866
og døde meget ung, den 25.9.1898. Hun blev i 1891 gift med Peder Pedersen Torp (fra Torp i Louns Sogn). Peder Pedersen døde 5.5.1904. I
deres korte ægteskab var der 4 børn, hvoraf de 3 blev voksne, nemlig
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Christen, Niels og Marie. Ved forældrenes død indgik Stensgården som
Sørines arvepart. I denne var der ineluderet aftægt til moderen: Rebecca
- men hun levede kun 3 år efter Kræn Spillemands død. Yderligere oplysninger om Sørines familie og efterkommere findes i en udmærket
anetavle, udarbejdet af Erna Torp, Viborg. 18

Kilder
Ane Cathrine Rebecca Christensen, Østrup (beretninger).
l. Farsø-Vognsild Kirkebøger.
2. Skøde og Panteprotokol SP 86, fol. 116.
3. Gislum Herreds Brandforsikring protokol BrD-5, fol. 111.
4. l.ægdsrullcr, lægd 390 Farsø" 112«, nr. 25. 1829 og 1835 .
5. kødc-Pamepr()[okol: B 48 C> SP-2. rol. 149.
6. Farsø Kirkebog: Tilgangslisterne.
7. Farsø Kirkebog: Vielsesreg.
8. Johs. V. »Juleskrift til Ungdommen« 1929.
9. Farsø Sogneråds Forhandlingsprotokoller l & 2.
10. E. Høvring Pedersen »Folk og Kultur« 1980.
11. Som kilde nr. 7.
12. Thit Jensens brev til Dansk Folkemindesamling.
13. Skifteprorokol1889. 5110.
14. Løgstør Avis 28.5.1891.
15. Løgstør Avis 10.6.1891.
16. Skiftet: se B 42 SP 34, fol. 286.
17. Parsø-Vognsild Kirkebøger.
18. Anetavle, venligst udlånt af Erna Torp, Viborg.
Desuden en del spredte oplysninger fra egen anetavle.
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Gårdmalerne og deres billeder
AfKetty Johansson
1991 blev året, hvor et gemt, men ikke helt glemt fænomen - »gårdmalerier« - kom frem i rampelyset på landsplan. Årsagen var en artikel i
De danske Landboforeningers ugeskrift- »Landsbladet«, hvor man efter en kort introduktion til emnet, startede en indsamlingskampagne i
form af en opfordring tillæserne om at indsende fotografier af gårdmalerier med flest mulige oplysninger om motiv og maler.
Indsamlingen var lanceret i god forståelse med landbrugsmuseet på
Gl. Estrup, der stillede en udstilling i udsigt, hvis kampagnen gav udbytte. Det gjorde den i overmål. Der blev indsendt mere end 400 fotografier fra hele landet.
Dette udmærkede initiativ ruskede op i læserkredsen, som fandt de
gamle længst kasserede billeder frem og gav anledning til mange henvendelser til de lokale museer. For Sundby Samlingerne var det en kærkommen anledning til at arrangere en udstilling af »værker« af vor
landsdels tre repræsentanter for denne beskedne, men forbavsende livskraftige kvist på malerkunstens vidtforgrenede træ. Gårdmalerne havde
sine forbilleder i prospektmalerne og de topografiske billedmagere i
første halvdel af 1800-tallet, der var samtidige med Guldaldermalerne.
H vor guldaldermalerne formidlede fantasifulde stemninger tog den
topografiske billedmager udgangspunkt i virkeligheden- passende forskønnet, så der også var købere til »værket«.
En af de kendte malere i Jylland var Rasmus Henrik Kruse (17961877). Kruse, der var præstesøn fra Nordsalling, var en person med alsidige interesser inden for historie, arkæologi og geologi, men mest inden for malerkunsten. Kruse var oplært inden for landvæsenet, men var
autodidakt udi malerkunsten. Hans udtryksform var gouache-teknikken med dækfarver udrevet i vand og tilført lim som bindemiddel - en
teknik, der giver smukke klare farver.
... Kruse, der havde bopæl på Fur, rejste rundt og malede især i Jylland,
men gjorde også afstikker til øerne. Han havde en drøm om at udgive et
bogværk med prospekter af herregårde ledsaget af en oplysende tekst.
Han havde et halvt løfte om økonomisk støtte fra Chr. VIII, men det
glippede- det var heller ikke dengang ualmindeligt, at en sponsorkontrakt gik i vasken.
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Lindenborg: R.F Kruse, ca. 1930.

Kruse blev overhalet af en noget yngre sjællandsk konkurrent, landskabsmaleren J. F. Richardt (1819-95). Denne debuterede i 1839 på
Charlottenborg og udførte i de følgende år en række malerier af såvel
danske som skånske slotte og herregårde- senere udgivet i litografi med
tekst af T. Becker og C. F. Secher. Richardts litografier er bl.a. benyttet
som illustration i Trap, Danmark l. udg. 1860.
Det lykkedes ikke Kruse at få sine prospekter udgivet, men i dag er
de ofte benyttet som illustrationer og som bogomslag. Man kan unægtelig få sig en overraskelse, når man sammenholder Richardts og Kruses opfattelser af det samme motiv. Kruse betegner selv sine prospekter
som værende »malet efter Naturen«. Et lokalt eksempel er Lindenborg
slot, som Kruse malede ca. 1840- Richardt i 1847. Kruses Lindenborg er skinnende hvidt og nykalket - Richardts version er afskallet
blegrød kalk i dårlig forfatning. Fra autoritativ kilde vides det, at Lindenborg var blegrød, hvor der var kalk tilbage - helt frem til
1880'erne, hvor slottet efter en gennemgribende restaurering blev
hvidkalket.
Da interessen for herregårdsromantikken og det følelsesladede guldaldermaleri var aftagende, opstod der et nyt marked for billedmagerne.
Efter midten af 1800-tallet, hvor bønderne fik del i den politiske
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Lindenborg: JF Richardt, 1847

magt, skete der et markant skift i bondestandens selvopfattelse. De nye
selvejende gårdmænd så nu sig selv som eksponenter for det bærende erhverv.
Mange kom på højskole, hvor undervisningen også indeholdt elementer af ikke-materiel karakter. Når man kom hjem fra et højskoleophold, var man ikke fremmed for at tilværelsen også kunne bestå af andet
end det daglige brød.
Samtidig med, at højskolen fYrede op under bøndernes selvopfattelse, inspirerede den også til overtagelse af traditionelle borgerlige normer.
Gennem tiderne har det været et velkendt fænomen, at skik og brug
-modeluner om man vil- cirkulerede i de forskellige samfundslag. Når
et eller andet fænomen havde været »in« i de højere lag i en periode,
gled det ned i næste lag etc. til sidst finder man det i de jævneste sammenhænge.
Med andelsbevægelsen i slutningen af 1800-tallet kom der for alvor
gang i en økonomisk udvikling, som satte dybe spor i livsmønstret i
landbosamfundet. Familiestrukturen ændrede sig radikalt. Den traditionelle storfamilie, hvor alle var med i alt, var på retur. Denne ændring
afspejlede sig tydeligt i indretningen af de mange nye stuehuse, der blev
opført i disse år. I de højskoleinspirerede hjem blev der indrettet folke-
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stuer til tjenestefolkene og til familien en indretning, der tilstræbte en
vis lighed med byernes embedsmandshjem med en »pæn« stue med plys
og mahognimøbler, broderier og skilderier på væggene.
Det er i denne økonomiske og på sin vis kulturelle glansperiode, man
skal se opkomsten af gårdmaleri-genren.

jens Svend Chr. Petersen (1857-1927)
]. S. C. Petersen var skræddersøn, født i Biersted 1857. Som det var skik
og brug, kom han ud som tjenestedreng forskellige steder i Vendsyssel,
senere blev det teglværksarbejde, men det var for hårdt for den spinkle
skræddersøn
Han var tidligt blevet klar over sine særlige anlæg for tegning og
præsten i Aaby havde endog tilbudt at bekoste studier ved akademiet,
men det sarte faderen sig imod. Jens Svend C hri rian Petersen rog chancen og prøvede, hvor langt ralene t kunne række. l begyndelsen af
l 80'erne begyndte han ar fulbyde sine tjenesrer som gårdmaler.
Vi har kendskab til hans tidligste billeder, der vi er n noget fam lende håndværker. Hans cclmiJ var som Kruse-gouachen. Petersen gik på
ine ben rundr i landsdelen med papirnul , malerkas e, glas og rammeLister.

Prisen for et skilderi med glas og ramme var 3-5 kr. Det vides dog
ikke med bestemthed, om han udøvede »malertusk« dvs. fik naturalier
for billederne.
Bierstedmaleren fandt sin kundekreds i Vendsyssel og det nordlige
Himmerland.
Petersens kunstnerblik var positivt og åbent for kundernes ønsker der var ingen svajryggede tage og aldrig rod bag laden.
Den kulturhistoriske værdi er bl.a. de mange detaljer på gårde og

Gård i Nørholm. Sign. j. S. C Petersen.
Nr. Uttrup 1906
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Gård i Nørholm: Sign. j. S. C Petersen.
Nr. Uttrup 1906

Lundby Mellemgaard, Gunderup.
Sign. ]S. C Petersen, Vestbjerg 1896.

Trine Majs Hus i Aabybro. Sign. ]S. C
Petersen, Biersted 1926.

huse: Hesteomgange, hønsestiger, lænkehunde, storke på taget- de nymodens vindmøller - sommerbilleder og vinterbilleder, kaner og køretøjer for gangdøren. Visse af hans billeder er rene oplevelsesstykker med
masser af liv. Petersen malede både de solide firlængede gårde med 3
skorstene og hvad der til hørte og de mere beskedne husmandssteder og
landsbyhuse. Alle havde et ønske om at få det kæreste eje afbildet og ophængt i stuen.
Petersen boede flere steder bl. a. i Sulsted, Vestbjerg, Hostrup, N r.
Uttrup og til sidst igen i Biersted. Vi kan følge hans forskellige adresser
i signaturen på billederne, der som regel også er dateret. Hans mest inspirerede periode var fra midten af 1890'erne til slutningen af l. verdenskrig.
Petersen kunne male andet end enkeltgårde og huse. Der er mange
eksempler på lange smalle billeder med prospekter af landsbyer med
gårde og huse på rad og række og collager af gårde tilhørende forskellige slægter.
Jens Svend Chr. Petersen var gift og havde en stor børneflok, som han
forsørgede ved sin kunnen som billedmager til en pris, som kunderne
kunne og ville betale.
En af hans sønner blev en habil gårdmaler- han var også repræsenteret på udstillingen på Gl. Estrup dog med et billede udført i tusch.

Markhuse i Biersted. Sign. J S. C Petersen, 1913.
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Peter]. Pedersen, Ulsted (1892-1962)- »Skryds-Peter«
Den næste i rækken er P. J. Pedersen, Ulsted, der havde tilnavnet
»Skryds-Peter« efter gården »Skrydsholt« i Dronninglund sogn, hvor familien oprindeligt stammede fra. Efter nogle år i landbruget startede
Skryds-Peter i 20-års alderen sin karriere som gårdmaler med bopæl i
Dronninglund. Efter giftermålet i 1923 flyttede familien til Ulsted,
hvor han blev resten af sit liv.
Skryds-Peters kundekreds var Vendsyssel, som han afsøgte på kryds
og tværs. De første år til fods- senere på cykel og efter 2. verdenskrig i
bil.
Skryds-Peters maleteknik var de første mange år gouacheteknikken,
senere gik han delvist over til tuschtegninger. Skryds-Peters tegneblokke
eksisterer stadig og vidner om hans udvikling som maler. De første skitser er ubehjælpsomme, men han bliver snart opmærksom på vigtigheden af detaljer. Gårdmalernes force var jo netop det genkendelige. Skitsebøgerne bliver efterhånden fYldt med delstudier i gesimser, døre, gardinophæng, skorstene, møller og mere eller mindre færdige haveanlæg.
På samme måde bliver man bekendt med priser og rabatter. Billederne
betales efter kvadratalen - og der var mængderabat.
Det var ikke usædvanligt, at en stor børneflok alle skulle have et bil-

\Vlh

Fra 'Skryds-Peters' skitsebog. Detaifoplysninger: FLagstang 'hvi' med 'rø' knop.
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Sognefogedgården ved Bydarnsvej i Nr.
Uttrup. Sign. P]. Pedersen u.å. (ca.
1930).

lede af »den fædrene gård«. Det højeste antal, undertegnede har observeret, var 10-5 med mølle og 5 uden (til de ældste).
Skryds-Petervar en munter mand, der var velkommen i folkestuerne
rundt om på gårdene. Det fortælles, at han, foruden at være en god
kortspiller, også kunne tatovere. Gårdmanden fik et flot maleri til den
pæne stue og forkarlen et billede på overarmen.
Skryds-Peterafbildede alt lige fra de største gårde til de mindste husmandsbrug. Da markedet var mættet i landbruget, tog han fat på de nye
stationsbyer med mejerier, brugsforeninger, købmandsbutikker, og
håndværker- og rentierhuse.
Fra skitsebøgerne kan vi se med hvilken akkuratesse han malede reklameskilte og håndværkernavne. Ja selv kolonihaver malede han.
I begyndelsen af 1930'erne var der lavkonjunktur- gårdmalerierne
blev for dyre for de kriseramte landmænd. Skryds-Peterlod sig dog ikke
slå af marken, han kunne i stedet tilbyde tusch-tegninger, der var langt
billigere. I disse år fik han kontakt med et par Aalborg-fotografer: Tillebæk og Maahn, som tog rundt og fotograferede gårde og huse, hvorefter Skryds-Peterleverede billeder efter det fotografiske forlæg.
I disse år fik gårdmalerne konkurrence af luftfotograf Sylvest Jensen,

Ildals gaard, Lindho/mll(!j J40, Lindholm. Sign. P]. Pedersen (1944).
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der dog ikke for alvor satte gårdmalerne ud af spillet - luftfotografierne
var for dyre!
Skryds-Peterfortsatte i in m tier til inedages ende i 1962. De senere år malede han andre former for mal.erier bl.a. var han leveringsdygtig
i kopier efter postkort, men det er en anden historie.
Også Skryds-Peterhar en søn, der er en habil gårdmaler.

David Guldberg (1899-1982)
Den tredje i rækken af Vendsyssels gårdmalere, David Guldberg, var
snedkersøn fra Jetsmark. I sin ungdom arbejdede han forskellige steder
ved landbruget og var bl.a. møllersvend, men arbejdet var for hårdt for
den spinkle unge mand. I stedet besluttede han at udnytte sin store interesse og begyndte i 1923 som gårdmaler.
Efter giftermålet med Marie Guldhammer, der var udlært skrædder,
flyttede familien til Biersted, der blev udgangspunkt for hans virke i
Vendsyssel, Himmerland, Thy og Øster- og Vester Han Herred.
Guldberg færdedes på cykel, med toget og efter 1955 på knallert.
hans teknik var tuschtegninger, der efterhånden kunne være delvist farvelagte. Han arbejdede altid efter skitser og altid på bestilling. Hans
skitsebøger er omhyggeligt forsynet med oplysninger om lokalitet og
indeholder mange udenoms oplysninger om f. eks. togtider og billetpri-
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Fra David Guldbergs skitsebog. Kringelgaard, Gjøl.
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Gamme!aa, Vadum.
Sign. D. Guldberg u. å.
(ca. 1935).

ser. Hans store omhyggelighed og orden i skitserne bevirkede, at han i
sine senere år kunne bruge de gamle skitser til nye kopier, hvilket ikke
sjældent skete. En af hans skitsebøger rummer f eks. hele Gjøl. Det er
uhyre værdifuldt netop i disse år, hvor mange ejendomme er blevet moderniseret til ukendelighed at kunne finde skitser, der viser, hvordan
gårdene og husene virkelig så ud i deres velmagtsdage. Man skulle tro,
at de tidligere omtalte luftfotografer, der især udfoldede virksomheden
efter 2. verdenskrig, ville være en alvorlig konkurrent til gårdmalerne,
men det følte Guldberg aldrig. Hans billeder kostede kun 1h af luftfotografierne. Til gengæld havde han den fordel frem for luftfotografen,
at han kunne pynte lidt på virkeligheden - eller i hvert fald aftegne
gården fra den mest fordelagtige vinkel. Luftfotografiet gengav den
ubarmhjertige sandhed og havde desuden den skavank, at den benyttede linse havde en tendens til at få udlængerne til at ))krympe«.
Hos Guldberg fik gårdens udlænger nøjagtig den størrelse, som køberen syntes var den rigtige og alle mælkespandene var med på rad og række, ja, selv flagstangen kunne skifte plads, hvis det var det, man ønskede.
Guldberg har berettet, at den største kunst ikke lå i at male et gårdportræt, men i at sælge det. Det krævede stor tålmodighed og salgspsykologi, inden en bestilling var lirket i hus og Guldberg kunne tage hjem
til Biersted og udføre sin >>kunst«. Guldbergs skitsebøger indeholder flere tusinde gårde og huse, som derved er bevaret i deres oprindelige skikkelse. David Guldberg eksperimenterede også i oliemaleriet i sin fritid.
Han har malet interessante billeder og er nok den mest kunstneriske af
de tre. Dog er det som gårdmaler han er kendt i vide kredse, hvor hans
billeder stadig pryder væggene rundt om i Nordjylland.
Udstillingen på Gl. Estrup i efteråret 1991 omfattede 120 udvalgte
gårdmalerier fra hele landet, heraf var ))vore« 3 nordjyske malere repræsenteret med hele 23 værker.
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Gårdmalerier er nu for længst gået af mode, men ikke ønsket om af få
ejendommen afbildet. Der foretages stadig luftfotografering og fra tid
til anden kommer tegnekyndige folk rundt og tilbyder ejendommene i
en »kunstnerisk streg«.

Kilder:
Johs E. Tang Kristensen: Rasmus Henrik Kruse. Naturmaler og antikvar, Herning 1979
Johs. E. Tang Kristensen: Biersted-Maleren. Jens Svend
Christian Petersen, Udstillingskatalog. Sundby-Hvorup sognehistoriske
Samling, 1977
Ketty Johansson: Gårdmalere. i: Sundsholmeren nr. 33, 1991
J.F. Richardt, T. Becker og C.F. Secher: Prospecter af danske Herregaarde, Reitzel 1844-66.

164

Om norske rødder i Himmerland
AfP. V. Christiansen
I det lange tidsrum, hvor Norge var knyttet til Danmark ved en fælles
konge og et fælles styre fra København, kom der mange danskere derop,
på handelens vegne, som embedsfolk osv. Mange blev boende der, stiftede familie, således at mange nordmænd i dag kan føre deres anetavler
tilbage til danske indvandrere.
For eksempel er et anseligt antal nordmænd i dag fælles om en afstamning fra det, de kalder »jydeslægten«, og hermed mener de tre
brødre, som flyttede fra Aalborg-egnen til Nordnorge i begyndelsen af
1680'erne.
Det drejer sig om tre brødre fra Nøtten i Ferslev sogn, som for godt
300 år siden drog til Nordnorge, hvor de slog sig ned- Jeppe på Inderøy
ved Trondhjem, over l 000 km i luftlinje fra Aalborg, Niels på Hamarøy
i Nordland, yderligere ca. 600 km mod nord, og endelig Jacob på Tranøy i Troms fYlke, i alt ca. 2000 km væk fra hjemmet. Hvad fik de tre
himmerlændinge, som hed Pedersen til efternavn og ofte førte tilnavnet
Winther, til at flytte i tusindvis af kilometer væk fra Nøtten, hvor deres
fader, Peder Ibsen Winther, havde den ene af landsbyens store gårde i
fæste, og hvor deres slægt havde siddet på de fleste af gårdene i hvert
fald siden ca. 1600?
Det spørgsmål har beskæftiget mange af deres talrige efterkommere,
som i dag findes i hele Norge, men især i Nordnorge. 1

Hvem varde?
De hørte til en velstående østhimmerlandsk bondeslægt, som gerne
brugte tilnavnet Winther, og som var giftet ind i tilsvarende andre bondeslægter, som f eks. Gregersen' erne fra H åls og herredsfogdens slægt i
Hellum herred. De havde nære slægtninge siddende i bl.a. Volsted,
Ferslev, Flamsted og Håls,2 lidt fjernere slægtninge i Vesthimmerland
(Næsborg, Beltoft o.a. steder i Slet herred). 3
Selv om tiderne igennem 1600-tallet var hårde, klarede disse velhavende bønder sig gennemgående godt.
De tre norgesfareres farfader hed Jep Pedersen Winther og boede i
N øtten. Han var gift med Kirsten Gregersdatter, søster til den på egnen
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indflydelsesrige Peder Gregersen i Flamsted og til Poul Gregersen i
Håls.
Jep Pedersen Winther døde i en ung alder under de kejserlige troppers besættelse og udplyndring af]ylland 1627-29. Den ældste af hans
sønner, Peder Ibsen Winther, blev myndig ca. 1645 og overtog den
fædrene gård i Nøtten, kort efter at Torstenssans tropper havde forladt
Jylland efter endnu en omgang grundig udplyndring.

Deres hjem i Nøtten
Denne Peder Ibsen Winther i Nøtten var altså de tre brødres far. Han
sad på krongården Overgård i Nøtten fra ca. 1645, til han døde ca.
1690, men foruden fæstet i krongården havde han selveje i en anden
gård i sognet.
I den lokale offenclighcd havde han en central po icion. Han var lovkyndig og fungered ofte m agfører 6 r andr', han var kongelig majesræc delefoged i Fl skum herred, og af og ril fungerede han i herred·fogdens sred på tinge.
Han var nøjer gncnde i penge ag r, slap ikke godvilligt en skilling.
Ti lsyndadend lmnn han efterhånden ikke altid betale de kongelige
skarter r.il tiden. l efterårer 1674 var to »eksekverryrrere« i gården for ae
gøre udlæg for en halv n · rigsdaler si atteresmncer. D n 6. maj 1675
var den gal igen. Begg gange kom sønnen Jacob faderen til undsærrung
og beralre skatterne - foruden ekstra gebyr til rytterne - af ·in egen
lomme. Der fik Jacob nu ingen rak for- men der vender vi om lidr tilbage til. Det er karakteristisk for Peder Jepsen Winther, at da han i 1687
stævnedes af en rionesrcr Rass for 14 mark, om han skyldte d 11J1e,
vedgi l han n k gælden men ti lbød 1O mark 8 skilling ti l afgørel e af
mellemværender! For ham gjaldt, ar hvad der var sparer, vru· tjent. Hru1
var blevet enkemru1d i 1674 og den 2. januar 1675 ho ldt han skifre efter sin afdøde hustru, Maren Nielsdatter. Deres seks børn, de tre sønner,
som senere kom til Norge, og tre døtre, skulle arve hver 30 rigsdaler,
som han ville udbetale »til drengene, når de deres egen fulde værge bliver, og pigerne, når de bekvemmelig bliver forset«, dvs. til drengene, når
de var fyldt 25, til pigerne, når de blev gift. 4
I det samme forår, 1675, indbød Peder Ibsen Winther slægt og venner til et kæmpemæssigt bryllupsgilde på sin gård.
Den 16. april var der fuld gang i forberedelserne til bryllup, for den
dag leverede en købmand i Aalborg til »Peder Winthers fæstemø et
tomt oksehoved for 3 mark«. Et oksehoved var et stort fad (fustage),
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som almindeligvis rummede 6 ankre, svarende til ca. 240 potter- i dette tilfælde sandsynligvis til øl.
Den ny fæstemø, hvis navn var Gjertrud Jensdatter, var, som vi kan
forstå, allerede rykket ind på gården, og en måneds tid senere gik det
rigtig løs: den 19. og den 22. maj leverede købmanden kolonialvarer
som safran, muskatblomme, ingefærpudder, peber, nelliker, kanelbark,
mandler, 6 pund svedsker, et pund annis, 4 pund blå rosiner - og så et
anker fransk vin.
»En broget kvie blev slagtet til min faders bryllup, som jeg efter løfte
skulle have 6 daler for«, erindrede sønnen Jacob nogle år senere, da han
gjorde sit regnskab med faderen op. Der har næppe manglet noget ved
det bryllup, som den da ca. 60-årige gårdmand Peder Ibsen Winther
holdt ved pinsetid 1675.
M en købmandsregning, som han i øvrigt nægtede at betale, fremgår
nogle af hans vaner: han fik jævnlig leveret enten gul eller sort tobak
samt et par potter dansk brændevin pr. måned. 5
Den 13. november 1674 købte han et flot »ruslæders livgehæng«, dvs.
et gehæng til f.eks. en kårde, til at hænge om livet, fremstillet af rødgarvet læder af kalveskind. Hans interesse for våben kom måske af, at han
som dreng, ved faderens tidlige død, havde arvet dennes langbøsse. Da
nu hans egen søn, Jacob, kom hjem med en »degen«, dvs. en kårde, lånte
han den af ham, og sønnen påstod, at han aldrig havde fået den igen!
Samme vej gik en bøsse, som Jacob havde lånt af sognepræsten i Ferslev,
hr. Johannes Jacobsen, og »som min fader har sig bemægtiget«.
En selvbevidst mand har Peder Ibsen Winther i Nøtten været, med
stor livsappetit. Man skulle helst undgå at komme i vejen for ham.

En regning gøres op
Som det fremgår, kom der efterhånden mislyde i forholdet mellem Peder Ibsen Winther og sønnen Jacob, som ved faderens andet giftermål i
1675 var ca. 22 år gammel. Da han et par år senere blev myndig, krævede han sin mødrene arv, de 30 rigsdaler, som skiftebrevet lød på.
Nu kom faderen pludselig i tanker om, hvad sønnen skyldte ham:
Havde Jacob måske ikke gået hjemme i halvandet år, minus 5 uger,
og fået sin kost i huset? Havde Jacob i den tid nogensinde arbejdet med
på gården »enten i mark eller hede eller hjemme med tærskning eller
anden bondegerning«? Hvad med den rødblissede hest, faderen havde
givet ham, men som han senere havde solgt til Jens Lauridsen i Nøtten?
Eller de føl, Jacob havde ladet faderen betale foder til i flere vintre. Og
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hvad med dengang, da Jacob »kom fra Vendsyssel med en hest, som han
der havde købt og drog til sin fader med og blev fodret en tidlang med
havre, hakkelse og hø«?
Peder Ibsen Winther tog det hele med, nu han var kommet i gang:
han havde også gjort nogle rejser for sin søn, »førend han sin afsked fra
Hans Lauridsen i Aalborg og sal. Niels Kaas' arvinger kunne bekomme«. Jacob må altså have taget plads hos det nævnte købmandsfirma i
Aalborg, men kunne ikke finde sig til rette og måtte have faderen til at
gøre sin indflydelse gældende for at skaffe sig fri af pladsen.
Ud af det altsammen lyser faderens vrede over denne søn, der ikke
kan hjælpe til på gården, som heller ikke kan blive i sin plads i byen,
som hellere føjter rundt og handler med heste - og oven i købet tror,
han kan gå og nasse derhjemme. Og minsandten om ikke knægten havde købt to bøger i Aalborg for faderens regning, den ene Saxo Grammaticus (for 4 daler 2 mark), den anden en bønnebog (for 3 mark). For
os andre, der ved, at bønderbørn dengang ikke som noget selvfølgeligt
fik lært at læse indenad, er det imponerende, at den unge mand anskaffede sig bøger. Det viser ikke blot, at i hans familie sørgede man for, at
børnene fik boglige færdigheder ud over den blotte udenadslære, men
også, at han personligt må have haft åndelige interesser.

Jacob stævnede sin far
I 1680 kom sagen for herredstinget- Jacob stævnede ganske simpelt sin
fader for at ra sin mødrene arv.
Det blev en pinlig omgang, med krav og modkrav. Peder Ibsen Winther satte beløb på sønnens ophold på gården i et helt år og 20 uger: 3
mark pr. uge, i alt 54 daler, tilsvarende for foder til heste og føl. Med
bøgerne og det hele lød regningen til sønnen på 85 daler og l mark.
Jacob opstillede til gengæld sin regning til faderen: udlæggene til
kongelige skatter med gebyr til rytterne, der skulle udpante, lån til at
købe øl, brændevin, salt, humle, en slibesten, jern, leje af en hest, pløjearbejde, den brogede kvie, der blev slagtet til bryllupet, kården og bøssen, som faderen konfiskerede, alt i alt tæt ved 70 daler. Alt medregnet,
ville der altså blive ca. 15 daler til overs til Jacob af hans mødrene arv.
Peder Ibsen Winthers nabo, Peder Jensen Vammen, mødte op i retten
og aflagde sin »sjæls ed« på, at det forholdt sig, som Peder Ibsen Winther havde sagt. Det samme gjorde Jens Lauridsen i Nøtten.
Jacob havde derimod ingen vidner til at bekræfte rigtigheden af sine
krav.
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Her IIises en kopi affol. 122A i Fieskum herreds tingbog J680 (LAN). Mandagen
den 3. maj anno 1680 ble11 sagen mellem Peder Ibsen Winther i Nøttcn og hans søn
Jacob Pedtnen Wt'inthe1· behandlet pA Fl.t!skum herreds ting. l tingbogen er fra dette
retsmode indfort Jacobs redeg()rel.se fm; hvadfoderen sky/du l1am (11cr tillempet nutidens dansk):
"Anno 1674 den Il. august betalte {jeg) for ham til ko11gl. Majestæts skatter penge
9 daler 3 mark 6 skilling, til 2 eksekverryttere l dalc1: Dm tid jeg solgte Peder
Christensen i Ferslev min sorte hest, lånte jeg ham denrfpenge 2 dnlcr- yderligere 2
mark.
For (16)76 den 6 maj til 2 eksekverryttere 3 daler, til øl og brændevin 2 mark l
skilling. Desuden lånte jeg ham til salt 3 mark 8 skilling, som min søster leverede på
mine vegne«.
Jacob fortsætter med en række andre ting, nsom min fader tif mig bekommet har,
som jeg med rede penge har betalt: 2 skæpper httmle l da k?· 3 mark, en slibesten .l
daler 3 nu1rk 4 skilling, salt 3 mark, j ern 2 mark 4 skiL/i.ng. salt 14 skilling. Derforuden en hest IJavde i Leje i 5 1/r, årlig den{ l Oskæpper byg. er 7 td1: l skæppe.
Demden 2 stude et år for 2 td1: byg, og kostede de åringer en tønde byg tfier ktljJite/skob 2 daler. Desuden havde min firder 2 plagf' og pløjede rm·d, som vi var ikke
fin{ud) akkol'derede om etc.
Desudi:n ht1vde jeg en ung ko, som bletl der i boet, sti god som 9 daun: Desuden 3 ftlr
og en gammeL v,eddcr, stykket l dale1; er 4 daler. Desuden en bro!{ot kvie biov slaglet til min foders bryllup, som (jeg) iftcr løfte simile have 6 dAler jm:
.h1ulvidere m degen (m kårde), som j eg !tlnte min fod~:r og ikkt1 bekommet igm, for
3 dale1: Derforuden m bpsse, som jeg lulr lånt f11: jo!Mnncs Jacobsen i FtmletJ som
min fader ha.r sig bemæ.gtiget. som med br. Johannels egen luirzd e1· at b,>r,ise, for 6
daler. .. «.
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Herredsfogden fremhævede netop denne forskel i sin dom og konkluderede, at Jacob skulle kvittere for alt, hvad han i henhold til faderens redegørelse havde modtaget, altså de 85 daler og l mark.
»Hvad da Peder Winther til sin søn Jacob Pedersen skyldig bliver, er
inden 15 dage efter denne doms dato at betale«. 6
Det var imidlertid ikke kun en ag mellem fader og s n, Aere per oner i den nærmeste omkred var inddrager. åled blev Jacob sag førr
ved herredsdoger af gårdmand Niel Lauridsen i Torderup (Gunderup
sogn), som var gift med Jacob søster Kirsten, og som altså også som
lavværge for hende havde krav på 30 rigsdaler i arv. Dem1e Niel Lauridsen måtte i øvrigt nogle år senere gå fra sin gård. Og det ene af de
nævnte vidner for Peder Ibsen Winther, nemlig Jens Lauridsen i Nøtten, er identisk med den Jens Lauridsen Dal, som blev gift med en anden af Jacobs søstre, nemlig Inger, og som senere arvede fæstet i gården
i Nøtten.

Jacobs vej mod nord
I virkeligheden havde Jacob nok allerede truffet sin beslutning om at
rejse langt væk fra hjemegnen, da han anlagde sag mod faderen.
Et tingsvidne ved Løgstør birks ting giver os nemlig et par tips om
hans færden i tiden forud for retssagen mod faderen. Han boede i 167677 »tillogement« hos en Jens Andersen i en lokalitet ved navn Sønder
Bierre (velsagtens Sønder Bjerge, formendig i nærheden af Løgstør), og
ved påsketid 1677 bortrejste han herfra til »fremmed land«. I 1680 var
han tilbage i Nordjylland igen, idet vi allerede har set, at han om foråret
dette år sagsøgte faderen for sin mødrene arv ved Fieskum herredsting,
og ved samme lejlighed måtte han ved Løgstør birks ting skaffe sig
tingsvidne for, at han ikke skyldte penge for kost og logi til ovennævnte
Jens Andersen i Sdr. Bjerg, som var død i mellemtiden. Han kunne på
birketinget fremvise »regnskab og kvittering under sal. Jens Andersens
hånd, at have betalt ham for logement og kost for 11 måneder og 3
uger«. 7
Altså, ikke længe efter faderens nye bryllup i 1675 havde Jacob forladt Nøtten-egnen, havde boet tilleje på Løgstør-egnen 1676-77, hvor
han formendig drev handel. I den forbindelse havde han derefter været
i »fremmed land« et par år, og var tilbage igen i foråret 1680. Det
»fremmede land« kan efter datidens sprogbrug godt have været Norge,
selv om det også hørte til kong Christian den Femtes rige.
At Jacob stadig var ugift, bekræftes af Løgstør birks tingbog, hvor han
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betegnes som »ærlig og velagt ungkarl Jacob Pedersen Winther af Nøtten«.
Ifølge den norske efterkommer Ole M. Rosenberg Kinnapels forskning blev Jacob gift i Norge, og hans 2 ældste børn blev født 1685 i Gildeskål i Helgeland (se note 1).
I tiden mellem 1680 og 1684 havde han altså slået sig ned i Norge,
hvor han var blevet gift med Marit Nielsdatter Høstmarch, som var født
ca. 1663 i Gildeskål i Helgeland, datter af købmanden Niels Jensen
Høstmarch og hustru Karen Olufsdatter Humble. Helgeland er den
søndre del af Nordland fylke.
Det næste barn, født 1688, og flere efterfølgende børn blev født på
Tranøy længere nordpå, i Troms fylke.
Det kunne se ud til, at Jacob først arbejdede i svigerfaderens købmandsvirksomhed på Helgeland, og at han derefter flyttede med sin familie til Tranøy. Her døde han i 1734. Han boede på en gård (gejstligt
gods), og han drev således både jordbrug og handel.

Danmark var langt væk
Om det var Jacob, der banede vej for sine brødre, eller om det måske
var den lidt ældre broder Jep, der som nævnt kom til at bo i Trøndelagen, er uvist. Jep var gift to gange og har ligesom Jacob efterkommere i
Norge.
Den yngste af de tre brødre, Niels, kom til at bo på gården Ulvsvåg
på Hamarøy i Nordland. Han fik titel af »lensmand<<, den norske betegnelse for en kongelig skatteopkræver. For nøjagtigt 278 år siden, i oktober 1718, døde han ombord på sin nordlandsjagt en mils vej fra sin
gård. Han var ugift og havde ingen livsarvinger, skifteforvalteren fik
altså til opgave at få styr på, hvem der var hans søskende, og hvor de, eller deres arvinger, boede. Det var sorenskriveren over Salten fogderi, der
var skifteforvalter, og hos ham mødte den afdødes bror Jacob på Tranøy,
mens den anden bror, Jep, »som skal findes udi Inderøens fogderi ved
Trondhjem«, ikke mødte, men lod sig repræsentere ved en søn Peder
Jepsen Winther, der var hos sin farbror Jacob.
Men der blev også gjort et forsøg på at få de danske arvinger opsporet. Skiftet blev påbegyndt den 27. april 1719. Skifteforvalteren sendte
breve af sted til Jylland via rådstueskriveren i Trondhjem, men der kom
ikke noget svar, og den 30. oktober samme år afsluttede han skiftet på
grundlag af de oplysninger, han fik af Jacob, og de var ret mangelfulde,
hvoraf det tydeligt fremgår, at forbindelsen mellem de 3 brødre og de 3
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søstre for længst var blevet afbrudt. Om Karen hedder det kort, at hun
er gift med en kgl. staldmester i København. Om Inger hedder det, at
hun »skal bo på en gård i Jylland, hedder Øvergård i Ferslev sogn i Aalborg stift og haver til ægte Jens Larsen Dahl«.
Om Kirsten hedder det, at hun er »ugift« og »skal findes sammesteds«. Der kan højst være tale om, at Kirsten var enke. Som vi skal se i
det følgende, var disse oplysninger ikke korrekte.
Søstrene fik tillagt hver en søsterlod på 53 rigsdaler 12 4h skilling, og
disse blev overdraget broderen Jacob på Tranøy. Spørgsmålet er, om
pengene nåede frem til de rette ejere.

Hvad var der sket hjemme i Nøtten?
Faderen, Peder Ibsen Winther, var død omkring 1690, hans yngre 2.
kone er der ingen efterretninger om.
Tilbage var så de 3 søstre: Inger, som var den ældste i flokken (født
ca. 1645), og de lidt yngre Karen og Kirsten.
I 1719 var de tre søstres situation således: Inger var blevet enke i
1715 og boede ikke mere i N øtten.
Kirsten var ikke ugift, men var blevet gift med en lokal gårdmand,
enkemanden Niels Lauridsen i Torderup (Gunderup sogn), med hvem
hun fik 2 børn. Han blev fradømt fæstet i 1689, og hvor de herefter
kom hen, vides ikke. 8 I Norge vidste de muligvis slet ikke, at hun havde
været gift. Det kan ikke udelukkes, at Kirsten havde boet på den fædrene gård i Nøtten efter at være blevet enke, men hun ses ikke at være begravet på sognets kirkegård (Ferslev).
Karen boede også i 1719 i København, hun var blevet enke i 1717,
men boede stadig i dette samme hus, som var blevet overtaget af en svigersøn.
Det fremgår uden videre, at Jacobs oplysninger om familien derhjemme var meget mangelfulde.
Selve den enorme afstand gav naturligvis en dårlig kommunikation,
men dertil kom det faktum, at Den store nordiske Krig netop fra omkring 1715-20 udspilledes i den nordlige del af Skandinavien.

Ingers datterdatter rette arving i 1725
Lidt mere om familiens kontakt indbyrdes får vi at vide i Fleskum-Hornum herreders tingbog 1725, hvor en gårdmand i Ferslev, Peder Sørensen, oplyser, at »da hans hustrus, Inger Villadsdatters, sal. moders, Ma172

ren Jensdatters, morbroder, Niels Pedersen Winther, som boede i Ulfsvaag, beliggende i lenswold i Saltenes fogderi i Nordland, for nogle år
siden i Norge ved døden skal være afgangen, og han formener sig på sin
hustrus vegne med al rette at være arving efter ham, havde han nu for
retten til stede fire ærlige og trofaste dannemænd, nl. Christen Christensen af Ferslev, Thomas Lauridsen og Søren Andersen sammesteds,
samt Jacob Ibsen af Ellidshøj, af hvilke han begærede et sandfærdigt
vidne anlangende bemeldte sal. afgangne Niels Pedersen Winthers
søster Inger Pedersdatter Winther og hendes rette arvinger... «
Her får vi klar besked om nogle slægtshistoriske forhold, som det ellers ville være vanskeligt at få entydigt fastslået, nemlig at Inger Pedersdatter Winther kun havde et barn med Jens Lauridsen Dahl, datteren
Maren Jensdatter, som var blevet gift med mølleren Villads Sørensen i
Fiarosted (Gunderup sogn).
»Maren Jensdatter, som boede i FIamsted Mølle, der også for en 18 år
siden er død og efterladt sig en eneste datter ved navn Inger Villadsdatter, som nu har Peder Sørensen i Ferslev til ægte ... «
Inger Villadsdatter blev ifølge kirkebogen døbt i Gunderup kirke i
1703, og hun blev båret til dåben af sin mormor i Nøtten.
Endvidere fortalte de fire dannemænd, hvis familierelation til hovedpersonerne ikke er klarlagt, hvad der var sket i familien i den sidste halve snes år, nemlig at »Inger Pedersdatter Winther, som på en 8 eller 9 års
tid har været hos hendes datterbarn Inger Villadsdatter, Peder Sørensens
hustru i Ferslev sogn og by, siden hun flyttede fra Nøtten, og hos dem
nydt sin ophold og forplejning indtil hendes dødedag, som var nu for
kort tid siden«. Inger var blevet begravet den 6/4 1725 i en alder af
80 112 år og havde altså, efter at hun var blevet enke i 1715, boet hos sit
barnebarn i Ferslev.
De fire dannemænd bekræftede, at »hun havde en broder, nemlig
Niels Pedersen Winther, som rejste over ad Norge og nu berettes samme
steds i Nordlanden at skal være død for nogle år siden<<.
Det fremgår af fortsættelsen i tingbogen, at Peder Sørensens husbond, hr. krigsråd Bertel Hauch, vil påtage sig at inddrive arven. 9
Om dette lykkedes ham, ved vi ikke.
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Noter
(LAN= Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg):
l. Ole M. Rosenberg Kinnapel i Kristiansand S. har samlet en del af efterslægten i Sognep rest Hans Keinapel og etterslegt I-II, 6. udgave, 1985.
2. Se min artikel En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. århundrede i Personalhistorisk Tidsskrift, 1989, l. De tre brødre har numrene 26, 27 og 28 i artiklens slægtsoversigt.
3. StorbondenAnders Winther i Næsborg (ca. 1485-ca. 1565), havde en stor efterslægt
i Vesthimmerland. Den var beslægtet med den østhimmerlandske Winther-slægt,
som påvist i min ovenfor nævnte artikel i Pershst. Ts., side 63 f.
4. Skiftet indført i Fieskum herreds tingbog under 3/5 1680 (fol. 121B-l22A). LAN.
5. En opremsning af leverede varer, som Peder Ibsen skyldte for, findes i Fieskum herreds tingbog 1679, fol. 80B-81A (LAN).
6. Den omtalte retssag er gengivet i Fieskum herreds tingbog 1680, under tingdagene
19/4, 26/4 og 3/5).
7. Løgstør birks tingbog 1680, fol.27A (LAN).
8. Se Aalborg Hospitals fæsteprotokol ved r. ny fæster Knud Lausen den 20/12 1689
(LAN) .
9. Fieskum og Hornum herreders tingbog 1725, fol. 1018 (LAN). Højesteretsassessor
Bertel Hauch (1671-17 41) var ejer af Dallun d, Sohngårdsholm og Bonderupgård.

174

Litteratur om Himmerland og
Kjær Herred 1995-1996
Ved bibliotekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske Landsbibliotek, Aalborg
Fortegnelsen omfatter litteratur, som er udkommet i 1995-1996, suppleret
med enkelte tider fra tidligere år.
Artikler i Fra Himmerland og Kjær Herred er ikke medtaget. Periodiske
publikationer medtages kun første gang, de udkommer. Armskommunale publikationer og publikationer fra Aalborg Kommune medtages kun, når de skønnes at have ekstern interesse!
Det Nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelser om manglende
tider.

Himmerland og Kjær Herred i almindelighed
Arbejdsmarkedsrådet Nordjylland: Planlægning 1996. 1995. 40 sider.
Bjerring, Bodil: Evaluering af samarbejdsforsøget om uddannelse - Nordjyllands Amt. SAKS-Projektet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning,
Aalborg Universitet, 1995. 47 sider, ill. (KAD-SiD Samarbejde).
Bråten, jens: Flere himmerlandske originaler. Eget forlag, 199 5. 126 sider, il!.
Bøge, Per: Lejrskole i Nordjylland. Gyldendal Undervisning, 1995. 36 sider, ill.
(Gyldendals Lejrskoleserie).
Cykel- og kantbanergennem byer i Nordjyllands Amt. Evaluering. Nordjyllands
Amt. Amtsvejvæsenet, 1995. 21 sider, ill.
Dolmer, Per: Blåmuslingers vækst og dødelighed i Limfjorden. Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1996. 65 sider. (DFU Rapport, 1996:12).
Gyllenborg, Nina: GYMBAS - den fælles biblioteksdatabase for gymnasierne i
Nordjyllands Amt. Det Nordjyske Landsbibliotek, 1996. 33 sider+ 5 bilag.
Han Herred Bogen. Lokalhistorisk årbog for Øster og Vester Han Herred. Udgivet af Fjerritslev Avis og Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. Fjerritslev Avis, 1995.
Himmerlands Ungdomsskole igennem 75 år. Himmerlands Ungdomsskole,
1995. 60 sider, ill.
juel Knudsen, Lars: Vegetationsforhold i Limfjorden i områder lukket for musEngefiskeri i perioden 1988-1995. Red.: Berit Brolund. Limfjordsovervågningen ved Ringkjøbing Amtskommune, Viborg Amt og Nordjyllands Amt,
1996. 2+54 sider, il!.
Jørgensen, Knud: Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Mariager
Fjord (inld.) og Limfjorden, distrikt 16- vandsystem 1-22a. Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1996. 20+3 sider+ 2 bilag. (FFI Rapport, 1996:49).
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Konservativ Inspiration. Udgivet af: Aalborg KU & Vesthimmerland KU.
1996ff.
Landbrugets struktur. Rapport om landbruget i Nordjyllands Amt. Nordjyllands Amt, 1996. 27 sider + ca. 112 sider bilag.
Monrad Hansen, Kirsten: Kampen om LimfJorden. Livsformer, miljøværdier og
reguleringsformer. Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1996. 114 sider. (DFU
Rapport, 1996:7).
1954-1994- 40 års jubilæum. Vesthimmerlands Pelsdyravlerforeing. Red.: Kaj
Hansen m.fl. 1995. 31 sider, ill.
Nordjyllands Amtskommune. Amtsvejvæsenet: Trafik 95 Nordjyllands Amt. Arsdøgntrafik 1994 på hovedlandeveje og landeveje i Nordjylland. 1995. Folder, il!.
Nordjysk UV-guide. Dansk Sportsdykkerforbund, 1996ff.
Qvistorjf, Helge V: Hvor Danmark er lunere. 207 tidsbilleder, krøniker og anekdoter fra Østhimmerland. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1996. 168 sider, ill.
Q11istdorjj;' HeLge V: Røverne .i. Ro ld . Bland r røvere og godtfolk i Rold kov.
]y k L kalhi rori k Forlag, 1995. 63 sider, ill. (Qvi rdo rff-År bøger, 4).
1177/f.trbryds_{ortog mellem KAD og iD i Viborg Arn r, Nordjyllands Anu, Vestjæll ands Amr Ro ki ld ' Amt, Årh u Amt. Midtvcjsrapporr. AK -proje.krer, lnsrin.1r for Samfundsudvikling og Phllllægnjng, Aalborg Univer. iter
1995. 62 sider.
Sand Kristensen, Per mjl.: Blåmuslingbestanden i LimfJorden samt evaluering
af bestand: tørrelse m c i perioden 1993-1995. Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1996. 27 sider, il!. (DFU Rapporr, 1996:2).
Sørensen, Lor1c: Bundfauna - Halkær Bredning & Sebber Bredning 1993.
Nordjyllands Amtskommune. Forvaltningen for Teknik og Miljø. Miljøkontorel, l 94. 50 ide r. (Miljøprojekt, 1994:2).
do 1994. 1995. 60 sider. (1995:1).
Transportkoordinatorer i NT og STS. Evaluering af forsøgsordning. Udarbejdet
af COWiconsu!t. Trafikministerier, 1995. 40+5 sider. (Forsøgsordninger.
System Rapport, 29).
Vandmiijøplrmens grundvandsovervågning. Rapport. Nordjyllands Amt. Forvaltningen for Teknik og Miljø. Miljøkontoret, 1996. 60 sider, ill. (Vandmiljøovervagnj ng) .
Vejledende registrering af beskyttet natur efter naturbeskyttelsesloven §3 - 1995.
Nordjyllands Amt. Forvaltningen for Teknik og Miljø. Landskabskontoret,
1995. Løsblade, ill.
Vesthimmerlands Lærerkreds 1970-1995. Red.: Knud Kreilgaard m.fl. Støvring
Bogtryk/Offset, 1995. 48 sider, ill.
Wohlfahrt, Eske: Limf)ordsforbindelser. Limf)ordsmuseet, 1995. 32 sider, il!.
(Småskrifter, 15).

Nordjyllands Amtskommune
Jeppesen, Hans-jeppe: Arbejdstid og arbejdsmiljø på sygehuse. Aalborg Sygehus,
Arbejdsmedicinsk Klinik, Center for Arbejdsforskning, 1996. 111 sider.
(Rapport, 1996: 1).
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Overordnet udviklingsplan for Aalborg Sygehus. 1995. 32 sider+ ca. 60 sider bilag).

Enkelte lokaliteter
Astrup
Møldrup Kommune i 25 år. 1970-1995. 1995. 39 sider, ill.
Brovst
Vestergaard, Martin: Fra pen og blæk til Dankort 1869-1994. Brovst Sparekasse 125 år den 28. april 1994. 1995. 48 sider, il!.
Fjerritslev
jorgensen, Knud: Udsætningsplan for Svenstrup A og Slette A. Distrikt 19 Vandsyscem 52 og 53. Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1996. 9 sider+ l bilag (FFI Rapport, 1996:48).
Lindstrøm,john: Blade af Fjerritslevs historie. 2. oplag. Fjerritslev Avis, 1994.
135 sider, ill. (Org.:l967).
Gunde rup
Råstofkortlægning i Nordjyllands Amt Flamsted-Fje/Lerad. Sand/grus/sten.
Nordjyllands Amtskommune. Forvaltningen for Teknik og Miljø. Landskabskontoret, 1996. 33 sider + 54 sider bilag, il!. (Råstofkortlægningens
Fase 2. Rapport, 25).
Hadsund
Toubro, Jørgen: l 00 år med Dansk Metal i Hadsund-Assens. Red.: PR-Information. 1996. 80 sider, il!.
Hals
Fredlev Nielsen, Hanne: Hugdrupgård i Hou. Herremænd, fæstere og ejere af
Hugdrupgård i Hou, Hals Sogn. Red.: Henrik Gjøde Nielsen. Hals Museum, 1996. 19 sider.
Gjøde, Henrik: Spring og sport. Af idrættens historie i Hals Kommune.
Gandrup, 1996. 64 sider, ill.
Rise Hansen, C.: Sognepræst og menighed. Christen Thomsen Christensen
og menigheden i Hals 1858-1862. Red.: Klem Thomsen. Hals Museum,
1995. 52 sider.
Thomsen, Klem: Museumsforeningen for Hals Kommune 1972-1996. Hals
Museum, 1996. 43 sider.
Hammer
Vodskov Badminton Klub 50 års jubilæum. Den 30. september 1995. Red.:
Tage Bejerholm m.fl. Schølin Grafisk, 1995. 29 sider, il!.
VodskovBigBand 1955-1995 40 års jubilæum. Jubilæumsskrift i forbindelse
med jubilæumsfesten fredag 17. november 1995. Red.: Hauke Bahnsen
m.fl. Søren Hempel, 1995. 15 sider, il!.
Hasseris
Hasseris Gymnasium 1970-1995. Red.: Karsten Bøgh m.fl. 1995.70 sider, il!.
H au bro
Ryberg, Per: Graver ved Haubro Kirke 1947-1979. 1995. 18 sider, ill.
Hobro
Arbejder i Hobro 1896-1996. SiD-Hobro, 1996. 5 hæfter, ill.
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Nielsen, Svend: Kunst i Hobro. Central Tryk Hobro, 1995. 71 sider, il!.
Schoop, Gerhard: Dansk Røde Kors, Hobro Afdeling. 1920-4. november1995. Red.: Egon Nielsen m.fl. 1995. 21 sider, il!.
Scriver, Olaf 100 års jubilæum. 1896-1996 Hobro & Omegns Restauratørforening. Central Tryk Hobro, 1996. 32 sider, il!.
Hvorup
Berthelsen, Ole: Nørre Unrup i mit bakspejl. Attika, 1996. 159 sider.
Madsen, Erik: Træk af landsbyen Bouets historie. Nørresundby/SundbyHvorup Lokalhistoriske Forening, 1995. 125 sider, il!.
Nibe
Kristensen, Frode: Det gamle Nibe. Før verden gik af lave. 4. udg. Nibe Museum, 1995. 28 sider, il!.
Nielsen, Kurt: Nibe Kirke. Dens bygning, udsmykning og mennesker. Udg.
afNibe Menighedsråd. Jydsk Centraltrykkeri, 1995. 110 sider, il!.
Nørresundby
Den elektroniske skole. Rapporter for august-december 1995 fra forsøgsundervisning på Holstebro Gymnasium og HF. Kursus, Nørresundby
Gymnasium og HF-Kursus. Undervisningsministeriet, 1996. 53+ 43 sider,
ill.
Nørresundby Kommuneskole, Skansevejens Skole, 1996 Red.: Birgit Ørskov,
1996.
Overlade
Hjermind, Jesper: Brokkernes budskab. (Skalk, 1995:6, s. 16-1 7). (Om Vitskøl Kloster).
Romdrup
Rasmussen, Johanne: Om skolen og Forsamlingshuset. Lokalhistorisk Forening for Romdrup-Klarup, 1995. 12 sider, il!.
Sejlflod
Petersen, Ella: Erindringer fra Kjellingbjerggaard. Lokalhistorisk Forening for
Sejlflod Kommune, 1995. 34 sider, il!. (19).
Skørping
Qvistorjf, Helge V.: Tidsbilleder der synger. Skørping Sangforening 18951995. 1995. 18 sider, il!.
Store Arden
~ Spredte beretninger fra de gamle sogne i Arden Kommune. Lokalhistorisk Forening for Arden Kommune, 1994. 34 sider, il!.
Store Brøndum
St. Brøndum Sparekasse i 125 år. 1995. 40 sider, il!.
Sulsted
Sulsted Kirke. Sulsted Menighedsråd, 1996. 88 sider, ill.
Sønderholm
Petersen, Viggo: Sønderholm Kirke. Sønderholm Menighedsråd, 1996. 23 sider, il!.
Aalborg
Agenda 21 -Aalborg. Bæredygtig udvikling. Erhvervs- og Miljøforvalrning,
1996. Løsblade.
Andersen, Marius: Marius. Fra busdreng til borgmester. Red.: Asger Strøm.
Lakune, 1995. 105 sider, il!.
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Bergh, Ole: Aalborg og Nørresundby Malerla ug i l 00 år. Aalborg UniversiLersforlag, 1995. l 03 sider, ill.
BJ•omdnmu:lse mod nye mål og metoder. Slutrapport til den europæiske kommi i n om pilarprojekt udført med tilskud fra EFRU efter artikel l O i
EØF-forordning no. 4254/88. Udarbejdet af Aalborg Byfornyelses Center.
Ved Jan Eriksen m.fl. Byggeservice, 1994. 90 sider, ill.
Jørgensen, Keld: >>Brændte broer<< . En rapport om arbejdet m. "Banegårdsfolket«. Aalborg Kommune, 1996. IO sider, ill.
Kildedal, Karin: Hyldehaven. En evaluering af Danmarks første børnehave
for børn med astma og/eller allergi. Aalborg Kommune. Social- og Sundhed forvalwing n, 1996. 103 ider, ill.
Kurserfor JlygttJ.inge og indvtl'ndrere. AMU- enter, 1996ff.
Psykiat1·iens grænseland. Jysk-Fyn k istrikt psykiatrisk Seminar 4.-5. maj
1995. Aa lborg Psykiatriske Sygehus. Uddannelses- og Udviklingsafdelingen,
1996. 42 sider.
Roklubbm Ægi1: 1995. Fold r.
Roser pii betongnmd. ocial mi ljøforbedring på rønland corv. lutevaluering rapp n for projekt »/\krivir ter og samvær«, rønlandsrorv, Aalborg,
1991-94. De Vanføres Boligselskab, 1995. l L id ·.r, ill.
Samfimdshjælpal-efl, Hvem hjælper hvem i Aalborg. .2. udg. De Frivilliges
Hus, 1996. 54 sider.
Skovfogad Laum.m, Ib: Det gam le Aalborg på vrangen. Beretningen om
smugkroernes fjende nr. l: "Lange Anton «. Eger forlag, 1995. 122 sider, ill.
Sl.ægtshistorisk Foreningfor Aalbo,gegnm: lægesfor kernes fællesskab med de
levende om de døde. 1996. 8 sider.
Studstrup, Frank: Ta' bussen til byen - Historien om omnibussernc i Aalborg. Red.: Niels Melchior Jensen m.fl. Sclskaber for Aalborgs Hiscorie/Aalborg Kommune. Magistratens 5. Afdel ing/Aalborg Historisk Mu eum,
1995. 115 sider, ill. (Aalborg-Bog n, 1995).
Trafik & miljøplan for Aalborg Midtby. ebat om ammenbinding af gågaderne, buslinier og terminaler parkeringspolirik. Aalborg KommLmc 1995.
Ørum, Anders: Den lange søvn. Et udendørs skuJpr:m- og musikprojekr.
Sæhrimner, 1996. 35 sider, ill.
AaLborg Havnefront. Udgivet af Magistratens 2. Afdeling. Handelstrykkeri et,
1995. 23 sider, ill.
Aalborg Postkontor. Algade 32-44, nr. 283, Aalborg Bygrunde. Red.: Susan
Madsen m.fl. P&T Bygningstjenesten, 1995. 34 sider, ill. (Bevaringsværdige
Posthuse i Danmark).
Aalborg Stadion- mod nye mål- ideer og forsLag. Januar-marts 1996. Aalborg
Kommune, 1996. 26 sider, ill.
Aafbog Øst- plan og virkelighed. Vær med i en lokal debat om revision af
kommuneplanen. Aalborg Kommune. Magistratens 2. Afdeling, 1996. Folder, ill.

Arestrup
Melodier fi'{l. Roldokov-egnen. Melodier efrer Peder Pedersen (Jyde Peter)
1856- 19 7 rubberup, Aardestrup ogn i Himmerland. Red.: Niels Jørn
Øsr rgå rd m.A. Foreningen for Musika l k F lkeku lrur i Nordjylland, I 995.
13 sider. (Nordisk Folkekultur.
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Ars
jernstøberiet DaniaAJS -1970-1995. 1995. 33 sider, il!.
Nielsen, Thorkild: »I denne glædestime«. Glimt fra befrielsesperioden på
Aarsegnen, maj-august 1945. Lokalhistorisk Forening for Aars Kommune,
1995. 71 sider, ill.
Vesthimmerlands Museum, Vesthimmerlands Museumsforening 75 år. 1920-21.
januar 1995. 35 sider, ill.

Aalborg Kommune
Bykatalog. Hovedtillæg byggeblade-forslag. Aalborg Midtby og Nørresundby
Midtby. 1996. 66 sider.
Cykt>lstiplan. Aalborg Kommune. Magistratens 2. Afdeling, 1995. 8 sider, ill.
Debat om mi?j<J og planlægning. Aalborg Kommune. Magisratens 2. Afdeling,
1996. 4 sider ill.
Du er en heldig kartoffil. Gasforsyningen, 1996. 19 sider, ill.
DUS-ordningen forældre-personale samarbejde. Magistratien 4. Afdeling,
1995. 12 sider.
Facndepl1mtning. Gør byen grønnere. Parkforvaltningen, 1996. Folder, il!.
Opmgu!Jc i daginstitution & dagpleje i Aalborg Kommune. Pladsanvisningen,
1995. 12 sider.
ammenbinding-busLinier-pnrkering. 1996. Folder, il!.
Jl'f1ji.kregi.st1·eringer Aalborg Kommune. Aalborg Kommune. Magistratens 2.
Afdeling, 1996.. 26 sider ill.

Aalborg Universitet
Beskæftigelsesforløbet for cand. merc. -årgangene 1988-93 fra Aalborg Universitet. 1994. 51 sider, il!.
Konsept. Udgivet af Aalborg KS. 1996ff.
Uglen. 1996ff
Aben uddannelse 1995-1996Aalborg Universitet. 1995. 15 sider, ill.
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Meddelelser fra styrelse og redaktion
Også i dette år har selskabet udsendt til alle medlemmer en folder, der i korte
træk beretter om Historisk Samfund. Det er styrelsens håb, at medlemmerne vil
gøre venner g b kendte opmærk omme p/\ vort .d ·kab, s~lcdcs ar der på den
måde kan blive mu lighed for ar øge taller af medlemmer. Der sl{al oply es, ar
folderen også uJ ende til arki ver, biblioteker og lærean ralter i von omr~d e, så
forhilben dig ud bredes kend kabet til vort selskab yderligere ad den vej.
l for ommeren var der planlagt et besøg i le udgravcd rester af der gam le
råbrødreklosrcr i Algade i Aalborg. Den lille afremur stanede ved nmseet i Algade og havde museumsinspektør Jens NieL en so.m en særdele kyndig l der.
Der gjo rdes holdt f1ere reder pr. den kone strækning, og båd.e her og i de udgravede rum under husene i Algade fik delragerne god og fyldig besked om forholdene i de svundne tider. Turen havde fortr inlig god cilslutning.
Sensommerturen havde Store Vildmose som mål. Udgangspunktet var Vildmosemuseet, hvor museumslederen gav en glimrende introduktion til det, som
skulle følge efter: turen ud gennem mosen. For deltagerne blev det en stor og
god oplevelse. Desværre må det siges, at kun få havde meldt sig som deltagere i
det fortræffelige arrangement.
Generalforsamlingen, der afholdtes på Luneborg Kro, blev ledet af Ove
Paulsen. Det forløbne år blev i beretningen af formanden karakteriseret som et
jævnt og almindeligt foreningsår, hvor alle de kendte aktiviteter inden for selskabets rammer havde fundet sted. Formanden fremhævede den gode tilslutn in g ril rorsdagsforedragene og ti l ensom m ·rtureu til Blicheregn n i fjor. Desuden mralces clec udvided samm:b jdc vedr. udflugterne. I deu fcer~r udendt s sålede invitation fra Jysk Arkæologisk dskab vedrørend >en rur ri l iJkeborg. Årbogen fik gså omtale. Både årbog 19 5 og den kommend årbog
1996. Formanden oplyste kort om a rtiklerne i den årbog, der udsendes her
sidst pil året.
T lighed med tidligere har Hi torisk amf'und også i det forløbne år modtaget økonomi k . tørre fra en rækk bidragydere, som f, reningen skylder stor tak
f, r venlig hjælp. Der er tale om en række kommuner, pengeinstitutter og legater.
Med hensyn til cl kaber almin lelige riistand udrrykrc formanden .unnar
H. Rebstrup, idet han henvi te til regn kabel, ar økonomien tegncd solidt og
sundt. Det lod sig deri m d ikke overse, ar medlemstaller er sva rr vigende. F md.
efterlyste ideer til og muligltcder for at riJgodesc de medlemmer, J r kaH skaffe
sel kabet fl re nye med lemmer.
Forma.n dcn .l urtcdc beretn in gen med en stor cak ti l m dlemmern for ret,
der er g-JcL, og rettede ligeledes en hjertelig tak ri l tyrelseskollegerne for godt og
riJ lidsfuldr samarbejde genne m en bng årrække. Bererningen godkendtes
ensrenunigr. Kassereren Anne-Mari Møller Knudsen Forelagde det reviderede
regnskab, der ligeledes godkendtes enstemmigt.
Til styrelsen genvalgres Ann -Marie Møller Knudsen. I stedet for Gunnar
H. Rebstrup, der nu efrer en la11g årrække i sryrelsen ikke ønskede at modtage
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genvalg, valgtes som nyt medlem af styrelsen journalist Søren Beukel Bak,
Nørresundby.
Som revisor genvalgtes S. Bugge Vegger, Farsø. I stedet for revisor Arne Pedersen, Aalborg, der efter nu 25 år som selskabets revisor bad sig fri, valgtes fru
Ellen Marie Jensen, Aalborg.
Inden mødet sluttede, takkede Ove Paulsen med forsamlingens tilslutning
Gunnar H. Rebstrup for indsatsen for Historisk Samfund.
Sluttelig takkedes di rigemen for god mødeledelse.
Eftt.r generalforsamlingen har sryrel en den 30. september 1996 konstitueret
sig med ve Paulsen som formand , Birthe Friis som kasserer og Eva Auken
som næstformand og sekretær.
Udgivelsen af årbogen 1996 er varetaget af redaktionsudvalget, der består af
Eva Auken, Birthe Friis, Ketty Johansson, Ove Paulsen, Jens Topholm og Gunnar Rebstrup.

Gunnar H Rebstrup
Medlemmernes opmærksonhed hentedel på, at medlemskabet medfører gratis
adgang til Aalborg 1:-liscoriske Museum og til Lindholm Høje Museet for medlem og husstand (gælder for forældrepar og børn).
Historisk Samfund har stadig en beholdning af ældre årbøger, som kan erhverves til særdeles 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:
Sognepræst Ove Paulsen, Storvorde, formand
Adjunkt Eva Auken, Suldrup, næstformand og sekretær
Museumsinspektør Birthe Friis, Hobro, kasserer
Journalist Søren Beukel Bak, Nørresundby
Museumsleder Kerry Johan son, Nørresundby
Fuldmægtig Anne-Marie Møller Knudsen, Aalborg
Fru Valborg Lars n, Sulsred
Sognepræst Hans-Aage Mink, Gislum
Statsautoriseret revisor Bent Olsen, Aalborg
Arkivar Jens Topholm, Aalborg
Museumsdirektør Torben Witt, Aalborg

Redaktionsudvalget:
EvaAuken
Birthe Friis
Ketty Johansson
Ove Paulsen
Jens Topholm
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Turudvalget:
Ove Paulsen
Bent Olsen
Hans-Aage Mink
Anne-Marie Møller Knudsen
Ad hoc-udvalg vedr. økonomi og information:
Ove Paulsen
Birthe Friis
Bent Olsen
Formand:
Ove Paulsen, Tofthøjvej 37, 9280 Storvorde, tlf. 9831-8470

Kasserer:
Birthe Friis, Sydhimmerlands Museum, Vestergade 21, 9500 Hobro, tlf. 9851-1555

Næstformand og sekretær:
Eva Auken, Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup, tlf. 9865-3230
Historisk Samfonds adresse:
Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred
Linde Alle la, 9000 Aalborg
Postgirokonto: 3045730
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Sammendrag af regnskab for perioden l. januar-31. december 1995
Indtægter:
Kommuner
Arden .. ............ ........................... .... .
Hals ..... .......... ................ ................. .
Aars .... ............... .. .. ... ......... ........ ..... .
Løgstør .............................. ...... ....... .
Aalborg ........ ................ .................. ..

1.500
1.000
500
500
7.500

Lokalhistorisk Forening
Tipsmidlerne ................................. ..
Pengeinstitutter
Nørresundby Bank .......... ...... .. ...... ..
Sulsted Ajstrup ............................... .
Sparekassen Midtfjord .................... .

11.000

5.300
1.000
1.500
350

2.850

Tilskud i alt ............ ...... ......... ....... ......... .. .. ... .......... ...... ............. ...
Kontingent. ......... .. ...... ......... ............ ........ ... ................ ..... ......... ...

Salg af gl. årbøger ... .................................. .......... .. .. .................... ..
alg af Landlige reksriJcr m.m ...................................... .............. ..
Biller ,1lg ved sommercu r ........... ................................................. ..
Indestående på giro primo 1995 ............................ .............. ........ .
Tilskrevne renter- gi ro .................................... ....... .................. . ..
Tilskrevne renter- kassekredit ............ ........ ........ ........ .. ............. ..
Balance
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19.150,00
84.529,00
1.296,00
269,00
3.929,75
16.514,29
24,14
40,83
125.753,01

Udgifter
Trykning af årbog ........................................................................ .
Portoudgifter .. .... ... ... ......... ... ... .. ... ........... .. .. ..... .. .... .............. .··- ....
Trykning af foldere, fotokopier samt kuverter. .......... ................... .
Andel i T rsdag. foredrag ........................ ......... ... ... .. .
Andel i porroudgi(rcr i forbindelse
med Torsdagsforedrag ................................. ........... ..

43.532,50
13.195,00
3.150,50

6.000,00
3.269,25

9.269,25

Kontingent til SLF ....... ...... ................ ..... ......... ................... ....... ..
Sommertur: Bus...... .. .......... .. ... ...............................
3.443,75
Planlægning af tur...... ... ........... ..... .......
785,42
Girokonto- ultimo 1995 ... ............ ....... .. ..... .. ............................ ..
Kassekredit- primo 1995 .......................................................... ..
Kassekredit- ulitmo 1995 ....................... ... ................... ............. .
Kassekredit- renter og gebyrer. .................................................. ..

3.000,00

125.753,01

Balance

Aktiver
Lager af ældre årbøger ... 25.000,00
Kassebeholdning:
10.233,18
+ 36.747,69
-320,25 46.660,62
Balance

4.229,17
10.233,18
1.821,51
36.427,44
894,46

71.660,62

Passiver
Egenkapital ....... ......... ...

71.660,62

Balance

71.660,62

Undenegnede revisorer har dags dato gennemgået foreningens regnskab og
sammenholdt de dertil hørende bilag med kassebogen, samt afstemt saldi på
giro- og bankkonto.
Aalborg, den 17. maj 1996
Arne Pedersen
rev1sor

Farsø, den 27. maj 1996
S. Bugge Vegger
rev1sor
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Historisk Samfund for Himmerland og
Kjær Herred er stiftet 1912. Samfundets
væsentligste opgave er at udgive årbogen
»Fra Himmerland og Kjær Herred«, der
er udkommet siden 1912. Ligesom landets øvrige lokalhistoriske samfunds
årbøger bringer den artikler, der belyser
egnens historie, meddeler oplysninger
om egnens historiske steder og indeholder fYldige oversigter over litteratur om
Himmerland og Kjær Herred.
En anden betydningsfuld opgave består i
at arrangere historiske ekskursioner og
lade afholde historiske og kulturelle foredrag.
Endvidere har vort selskab med mellemrum udgivet selvstændige skrifter. I 1968
således >>Aalborg Bindingsværk« af docent Hans Henrik Engqvist. I 1970 >>Aalborg malere i 500 år« af konservator Sylvest Grantzau. I 1978 udsendtes >>Vor
Frue Kirke i Aalborg<< af overlærer Svend
B. Olesen.
Det Kongelige Landhusholdningsselskabs Beskrivelse af Aalborg Amt, udgivet i 1832 ved C. Christensen genoptryktes i 1979.
I anledning af Historisk Samfunds 75 års
jubilæum i 1987 udsendtes i fotografisk
genoptryk>> Farstrup og Axelsons Dagbøger fra det 16,. 17. og 18. Am·hundrede«,
udgivet i Aalborg ved Ignatius Eecher i
1813.
I samarbejde med Aalborg Historiske
Museum og med Landsforeningen Danske Folkedansere har vort selskab i 1992
udgivet >>Landlige tekstiler fra Himmerland og Kjær Herred« af tekstilforskeren
Gitte Nødskov.
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