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Svend B. Olesen til minde

I en alder af 88 år og efter kortere tids svagelighed døde Historisk Samfunds tidligere mangeårige styrelsesmedlem, tidligere overlærer
Svend B. Olesen, den 24. september 1997 i sit
hjem på Nørre Trandeesvej i Aalborg.
Svend B. Olesen fødtes i 1908. Han voksede
op i Øster Sundby i Nørre Tranders sogn, hvor
faderen var lærer. Det blev en lang virksomhed
i folkeskolens tjeneste, som blev Svend B. Olesens livsgerning. Efter sin lærereksamen fra
seminariet i Ranum blev han ansat ved skolevæsenet i Aalborg, ved
Kjellerupsgades Skole, hvor han virkede til sin pensionering.
Det var i den tidlige ungdom historien fik tag i Svend B. Olesen.
Som ung lærer tog han som volontør del i arkæologiske undersøgelser i Aalborg under daværende museumsinspektør Peter Riismøllers
ledelse. Allerede da følte han sig lidenskabeligt knyttet til Aalborg og
til byens fortid.
I Historisk Samfunds styrelse korn Svend B. Olesen i 1967, og da
var hans ty som en af de ypperste kendere og skildrere af, hvordan
det forholdt sig med fortiden i Aalborg og omegn forlængst fasttømret. Fra den første dag i styrelsen fik han sæde i redaktionsudvalget
for vort selskabs årbog, og her havde han sin faste plads i alle årene
i styrelsen.
Ved siden af et dygtigt og særdeles kompetent arbejde i styrelse og
redaktion bidrog han med en lang række interessante og velskrevne
artikler. Med en særlig forkærlighed for byens og egnens kirker, deres
omgivelser og deres inventar, samt for centrale dele af Aalborgs historie, spec. fra middelalder og frem til vor tid, kom han i høj grad til at
sætte sit præg på vort selskabs årbøger. Nok havde Svend B. Olesen
sine præferencer, men som kulturhistorisk skribent gik han ikke af
vejen for noget emne. Hans arbejder bar præg af præcision og stor
omhu. Han filede gerne på udtrykket, indtil det rette var truffet. På
sit felt var han uhyre vidende. Det ses af mange, mange kronikker og
attikler fra hans hånd i dagblade og i jubilæumsskrifter, og det af-

slører også de vægtige bøger han skrev om kirker og gamle borgerhuse i vor landsdel.
I 1991 bad Svend B. Olesen sig fri for styrelsesarbejdet Det betød
ikke, at hans flid blev mindre. Sine sidste år anvendte han til bl.a. at
komplettere sin grundige kortlægning og beskrivelse af hjemsognet
Nørre Tranders med omliggende landsbyer.
Ved Historisk Samfunds 75 års jubilæum i 1987 udnævntes han til
æresmedlem af selskabet som en påskønnelse af et usædvanligt stort
og flittigt historisk virke.
Svend B. Olesen nåede i sit lange liv at gøre historien mange tjenester. I en lang række af år var han med i ledelsen af Aalborg Historiske Museum.
Hans navn vil huskes, og hans bedste arbejder vil sikre hans ty
som en af de store aalborgensiske htstonesknbenter.
I Historisk Samfund bevares mindet om Svend B. Olesen.

Gunnar H. Rebstrup

Et par Tingbogsuddrag
Af Hans Gjedsted
En forudsætning for at kunne lave en nogenlunde god undersøgelse
af noget der er foregået i 1600 årene er, at der findes brugbare kilder.
Det bedste ville selvfølgelig være, hvis man kunne få emnet belyst og
bekræftet fra andre samtidige optegnelser. Når det så ikke altid kan
lade sig gøre, står man overfor et valg: skal man forsøge at lave noget
som ikke på alle punkter er belyst 100%?- eller skal man bare droppe det hele, og glemme alt om de spæde oplysninger man er stødt på?
I dette tilfælde hentydes der til sporadiske oplysninger fra de ældste tingbøger, som er et af de få bevarede kildeskrifter, der på en
underfundig måde kan fravristes adskillige oplysninger om forfædrenes hverdag. Ikke blot på grund af deres indhold har de interesse,
men også hvis man spekulerer lidt over alt det der i de enkelte sager
ikke nævnes, og af tingskriveren forudsættes bekendt. Når tingbøgerne på flere punkter er mangelfulde, så er der nok flere årsager, som
under alle omstændigheder skal findes hos herredsfogden eller hans
tingskriver. Hvis ikke herredsfogden selv var alt for nøjeregnende, så
kunne det vel godt smitte lidt af på skriveren. Sidstnævnte var iøvrigt
flaskehalsen på ethvert Herreds - eller Birketing, idet han gerne skulle kunne føre tingbogen lige så hurtig som der blev afgivet forklaring.
At tingbøgerne mange steder er mangelfuldt ført, var ikke ukendt
for øvrigheden. Retningslinierne for hvorledes tingskriveren skulle
føre de enkelte sagstyper, var bl.a. nøje præciseret i den Dronningborgske reces af 21. december 1551, art. 3, og i den Koldingske reces
af 13. december 1558, art. 11. Det tog man bare ikke særlig højtideligt, hvilket bekræftes af et kongeligt åbent brev af 29. ma1ts 1578,
hvor Kongen beklager sig over, ·At vidnesforklaringer, domme eller
breve, der med sin fuldkomne mening osv. osv."- ikke straks var indført i Tingbogen. Der er bare ikke meget der tyder på, at disse indskærpelser blev efterfulgt. Ikke alle stadier af sagerne er indført, de
fleste referater er stort set yderst summariske, og endda temmelig
unøjagtige. For manges vedkommende slutter selv omfattende sager
brat, uden at der er nævnt nogen som helst årsag. I småsager kunne
årsagen være, at der var indgået privat forlig, uden at det blev meddelt til Tinget. Men i grove voldssager, mord, røveri, etc. kan det nok
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undre, at sagen ikke altid er afsluttet på en reglementeret måde. Det
er ikke just medvirkende til at lette studiet af tingbøgerne, og kan let
være årsag til at man ikke ser flere beretninger fra netop denne kildetype. Det følgende er derfor et forsøg på at santie en del løse, og
ufuldkomne tingbogsuddrag omkring et røverisk overfald, og ko1t
efter en grov drabssag i Giver. Selv om den pågældende sag er ført
såvel ved Hornum - som ved herredstinget i Aars, så lider den fatalt
af mangler ved begge retsinstanser. I hovedtrækkene er såvel vidnesforklaringer som synsforretningerne nogenlunde enslydende,
hvorimod de endelige konklusioner og domme faktisk mangler, og
må suppleres med oplysninger fra Viborg Landstings Dombøger. De
ansvarlige personer for diverse mangler i dette tilfælde, må vel så
være følgende: for Hornum Herred, herredsfoged Peder Gundersen i
Eiliåshøj, og hans skriver Peåer Nieisen i Gjelstrup. Og for Aars herred var det: herredsfoged Christen Schønning, fra Lille Binderup og
hans skriver Peder Justsen, som iøvrigt var hans nevø. Måske kan
Lensmanden på Aalborg Slot: Gunde Lange, også lastes lidt for manglende tilsyn med tingbøgerne, han havde i hvert fald bøgerne til syn
og underskrift een gang årligt.

Åstedet
De kriminelle handlinger foregik midt i Himmerland, henholdsvis på
vejen imellem Mosbæk og Lille Binderup, samt i den lille landsby
Giver. I 1600 årene, var der i Giver by kun 4 gårde, 2 mindre huse
og en mølle, med tilsammen 242 tønder land dyrket agerjord. I Mosbæk var der 3 gårde, med tilsammen 189 tønder land. Derforuden
bestod sognet kun af de 3 såkaldte: "alene-gårde" : Aagaard, Katbygaard og Astrupgaard, der tilsammen dyrkede 176 tønder land jord.
Med hensyn til befolkningstallet foreligger der ikke nogen nøjagtige
tal. Flere af gårdene var af en sådan størrelse, at de udmærket kunne være drevet med 2 fæstere , og selv om man medregner tjenestefolk og daglejere, børn og gamle, var Giver sogn ikke særlig stort.
Med hensyn til Lov og Ret, havde 1600 årenes befolkning ikke helt
samme opfattelse af tingene som øvrigheden. Småting som skovhugst, lidt selvtægt, hjemmebrænding, samt salg af øl og brændevin,
betragtede bønderne, egentlig ikke som noget ulovligt, og slet ikke
hvis det kun gik ud over Herremanden eller anden øvrighed. En del
af beboerne i Giver, gik bestemt heller ikke af vejen for væbnet røveri på vejfarende - eller det der var værre. Det følgende består fak10

Videnskabernes Selskabskort ca. 1780.

tisk af 2 uafhængige retssager, men hovedpersonerne er de samme,
og der er vel også en vis sammenhæng.
Den første sag drejer sig om et væbnet røveri på offentlig vej. Ham
det gik ud over, var Laust Andersen fra Valstrup i Øster Hornum sogn.
Laust Andersen havde den l. juni 1649, haft besøg af Christen Andersen fra Giver, der skulle træffe en aftale med ham, i hans egenskab
af formynder, for sin afdøde broders børn, Laust og Anne. Det blev
da aftalt, at de skulle mødes i Giver den 4. juni, for at tage bestem11

melse om afviklingen af børnenes arvelod. Det blev her besluttet at
han i stedet for det beløb han havde påtaget sig at opbevare, de
såkaldte børnepenge, nu skulle afvikle børnenes atv i naturalier. Man
enedes om, at han skulle levere: 3 øg, 3 føl, 2 kvienød, en ko, 3
spædkalve, og et fyrreskab. Det gav Laust Andersen sin unelerskrift
på, og han skulle så levere det hele i Giver 2 dage senere.
Laust Andersen begav sig den 6. juni, fra Valstrup mod Giver.
Noget af arvegodset var på hans vogn, og kreaturerne bundet efter
vognen. Han valgte at køre ad Viborgvejen, via Sønderup bro, og
videre mod Lille Binderup, forbi Mosbæk til Giver. Da han var nået
frem til et sted imellem Lille Binderup og Mosbæk, blev han standset
af 3 personer som var bevæbnet med økser. Det var Peder Christensen, Anclers Mikkelsen og Søren Jacobsen fra Giver. De truede ham
tii at aflevere hele arven, hans kjortel og bøsse, samt en hei dei rede
penge som han medbragte. Derefter beskyldte de ham for at være en
tyv, og jog ham væk. Han sagsøgte dem derefter på Hornum herredsting, hvor sagen blev nøje beskrevet og indledt, henholdsvis den
25. juni og 2. juli 1649. Herefter nævnes sagen desværre ikke mere.
Den er antagelig helt sat i baggrunden af et grufuldt mord 6 uger
senere, hvor overfaldsmændene igen er blandt de anklagede.

De 3 Røvere
Hvem var disse 3 personer, og hvordan vidste de, at Laust Andersen
netop den 6. juni skulle komme til Giver med en atv~ Med hensyn til
Christen Andersen, så var han ikke med i overfaldet den 6. juli, men
han havde nok foretaget sig et eller andet mistænkeligt, for han var
alligevel nævnt blandt de sigtede, idet han jo skulle have modtaget
atven. Om han i det hele taget havde haft kendskab til overfaldet,
blev aldrig opklaret, han blev dræbt en uge senere. Han var barnefødt i Gryelsted ved Nibe, søn af Anders Lauridsen, Gtyclstecl, og antagelig broder til Laust Andersen, Volstrup. Han var fæster af en gård i
Giver, under Godset Albæk- Torstedlund. Samtidig med at han overtog fæstet, havde han vel giftet sig med Mette Christensdatter, og hun
havde broderen: Peder Christensen, som også deltog i overfaldet på
Laust Andersen. I samme gård var svigermoderen, Inger Anclersdatter
på aftægt, og tjenestepigen Karin Pedersdatter. Da det ikke nævnes,
var der antageligt ikke børn i ægteskabet.
En af de øvrige røvere, nemlig Anders Mikkelsen, var barnefødt i
Annexgården i Bislev. Han var søn af storbonden Mikkel Jensen og
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Maren Andersdatter Ged, sidstnævnte var datter af præsten Anders
Ged i Kirketerp. MikkelJensen var da forpagter af præstens annexgård
i Bislev, og blev senere selvejergårdmand i Diørup. Foruden Anders
Mikkelsen havde han yderligere 2 sønner og en datter. Den ene, Christen Mikkelsen, som ved mere eller mindre fine metoder, manøvrerede den adelige Munkslægt bort fra herregården Hvanstrup ved Farsø,
og blev faktisk selv herremand. Den anden var Niels Mikkelsen i
Oustrup ved Aars. Faderen Mikkel Jensen var ikke en hr. hvem-somhelst, han var en hyppig gæst på Tinge, var meget hård i retssager, og
pengeudlåner i stor stil. Den sidste af røverne, nemlig Søren Jacobsen,
var broder til fæsteren på den store gård: Rebstrup i Sønderup sogn,
Christen Jacobsen. De var født på Lynderupgård i Skivum sogn, som
sønner af Jacob Ged. Om der er en slægtsforbindelse mellem Præsten
Anders Ged i Kirketerp og sidstnævnte Jacob Ged, vides ikke.

Motivet til Røveriet
Da Peder Christensen jo boede i gården, som efter hans fars død, var
overtaget af søsterens nye mand, Christen Andersen, har han efter alt
sandsynlighed haft kendskab til, at Laust Andersen skulle levere den
omtalte a1v. Det ville derfor være nærliggende at det var ham der har
planlagt overfaldet på Laust Andersen. Det er svært at forestille sig, at
Christen Andersen uden videre ville deltage i at stjæle en a1v fra sin
broders børn. Men at han alligevel er nævnt blandt de stævnede, er jo
lidt svært at forklare. Men retssagen nævnes ikke mere i Tingbogen.

-

Et lig drev i land
I juli måned 1649, fandt man i Limfjorden et lig. Det var drevet i land
på østsiden af Halkær bredning, i et område der tilhørte godset Lundbæk. Det noget makabre fund blev straks anmeldt til Lensmandens
delefoged, nemlig Christen Mortensen i Svenstrup. Han udpegede 6
mænd til at foretage en slags ligsyn, da det med alt mulig tydelighed
fremgik, at liget havde været mishandlet, og endda udsat for en temmelig grov behandling, før det var kastet i fjorden. De 6 udvalgte
mænd mødte op den 18. juli og gik i gang med deres undersøgelse.

Retssagen på Hornum Herredsting.
Den 13. august mødte såvel synsmændene som alle de anklagede på

13

Tinghøj i Estrup. Synsmændene blev først kaldt frem, og under edsaflæggelse med oprakte fingre, aflagde de deres beretning. De havde
fundet frem til følgende:

At den døde måtte være en af Gregers Krabbes 4fæstebønder fra
Giver, nemlig Christen Andersen, og de vidste at han havde boet
der sammen med: sin hustru Mette Christensdatter, hendes broder, Peder Christensen, Mette og Peders m01~ Inger Andersdatte1~
og tjenestepigen Karin Pedersdatter. De kunne endvidere meddele, at liget var stærkt opsvulmet, han var blå i ansigtet og så ud
som om han havde været brændt. Øjnene hang nede på kindbenene, hans mund stod åben, så man kunne stikke en hånd ned.
Tungen var nærmest sort elle1' blå, og halsen var af samme farve og mærkeitg stor, og sa var han bia sort iangt ned pa brystet,
hvor han havde fået et kraftigt slag ved hjertet. På toppen af hans
hoved manglede deJ' to stykker hud, så bred som to fingre, fra
toppen af hovedet og helt ned i panden. Hans overskæg og hageskæg var svedent, som kunne det være brændt. På begge hans
arme var huden løs, og blodet var gået ud gennem hans kød. På
begge hans hænder og håndled var huden gået løs, som om han
var skoldet eller havde fået skade af ild. Hans: "Unævnelige dele"
var stærkt mishandlet o.s.v. ...
Således fortsatte synsmændene detaljeret med en beskrivelse af de
sørgelige rester af Christen Andersen. I dag ville det have været en
opgave for retsmedicinere, men selv om det ikke var hverdagskost
for de 6 bønder, må det siges at de lavede deres undersøgelse med
en forbavsende grundighed.

Drabssigtelsen og vidneafhøring
Gregers Krabbes fuldmægtig: Niels Sørensen, Stuberup, lod derefter
følgende personer indstævne, nemlig Christen Andersens hustru, Mette Christensdatter, hendes broder, Peder Christensen, og deres moder,
Inger Andersdatter. Desuden tjenestepigen i gården, Karin Pedersdatter, Søren Jacobsen i Giver, Christen Simonsen i Skivum og Anders
Mikkelsen i Aagaard. Når sagen først var rejst ved Hornum herredsting, skyldes det dels, at liget drev i land i Hornum herred, og at
Godsejer Gregers Krabbe, hvem den dræbte var underlagt, ligeledes
var bosat i samme herred. Men da Giver sogn, og således drabsste-
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det, var beliggende i Aars herred, blev sagen også rejst her, og er derfor gengivet i Aars herreds tingbog med næsten samme ordlyd. Gregers Krabbes fuldmægtig, Niels Sørensen lod med andre ord samtlige ovennævnte 7 personer stævne for mordet, og bad derefter Herreelstinget om tilladelse til at fremføre et vidne, for at få sagen belyst.
Det første vidne var en stakkels invalid pige, der gik uneler navnet:
"Karin Krøbelsquinde". Hun opgav at hun var barnefødt i Skjellerup
ved Hobro, og døbt Karin Christensdatter. Hun var meget dårligt stillet, hun kunne kun krybe lidt rundt, men kunne ikke ved egen hjælp
komme rundt fra et sted til et andet.

...hun meddelte, at hun for 4 uger siden, ved nattetide, var blevet
bragt på en vogn fra Niels Sørensens i Lynderup. Da de passerede nu afdøde Christen Andersens gård i Give1~ var han kommet
gående i gården med en rive i hånden, og en lædertrøje hængende på hans skulder. Hun havde da bedt om husly for natten,
og han gav hende lov til at sove ved bageovnen, hvor der var
varmt. Ingen andre på gå1·den var bekendt med at Km1n Christensdatter havde overnattet ved bageovnen. Ved midnatstid hørte hun at der var en delfolk i stuen, som drak øl. Det var Anders
Mikkelsen fra Aagaard, SØ1'en Jacobsen fi·a Give~~ og Peder Christensen der boede i gården, og var bmder til Christen Andersens
hustru. Karin Christensdatter var bange for at blive ved ovnen, og
skjulte sig de1jor ved nogle tønder og ølkm~ hun kunne nemlig
høre at der var slagsmål. Derefter kom de 3 mænd slæbende med
Ch1"isten Andersen, og smed ham ind på ilden i stegerset, hvor tjenestepigen Karin Pedersdatter netop havde gjort en kraftig ild.
Peder Ch1"istensen havde båret hmn ved hovedet, Anders Mikkelsen ved fødderne, og Søren Jacobsen havde båret ham midt på.
Ch1·isten Andersen var da endnu i live, og havde råbt 3 gange:
»Pedel'- red mit liv", men denne slog bare til ham med en økse.
Inger Andersdatter (svigermoderen) bavde da sagt, at de skulle
vende ham godt i ilden. Efter nogen tid bar de ham så igen ind i
stuen, og tog nogen af de forbrændte klæder cif ham. Derefter
bragte de ham ud i gården, og lagde ham op i en vogn, som Christen Simonsen i Skivum kom med. Mere kunne Kai'in Christensdatter ikke berette, og gemte sig derefter igen i ovnen, hvor hun
blev til et stykke op på næste dag. Da hun kom ud, spurgte Inger
Ande1·sdatte1~ hvordan bun var kommet der? og bun kunne jo da
kun f011ælle atCbristen Ande1'sen havde givet hende lov. Inger
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Andersdatter spurgte endvidere, om hun havde hørt de mange
karle der var på druk om natten? hvortil hun kun turde svare nej.
Derefter bar Mette Christensdatter og tjenestepigen hende over til
Søren Jacobsen, der lod hende køre ud til Willum i Mos bæk.
Derefter spurgte Herredsfogden, hvad de anklagede havde at sige til
denne forklaring, men alle nægtede bestemt at have noget kendskab
til nattens hændelser. Samme tingdag, altså den 13. august, henvendte Gregers Krabbes fuldmægtig, Niels Sørensen, sig til den myrdedes
far, Anders Laursen, Gtydsted, og spurgte om han ville føre en retssag? Hertil svarede Anders Laursen, at han var både gammel og fattig,
og hverken kunne udstå, eller havde råd til at føre en retssag. Niels
Sørensen meddelte derefter, at han ville tage fangerne med, og anbringe dem i forvanng pa Torstediund. Da Anders Laursen var arveberettiget efter sin søn, forlangte fuldmægtigen Niels Sørensen fra Albæk Torstedlund, at han for herredstinget skulle tilkendegive følgende:

"At efter Tingsvidne1'S !ydelse, er det bevist, at Peder Christensen,
Søren Jacobsen, Anders Mikkelsen, Christen Simonsen, Mette
Christensdatte1~ Inger Andersdatter og Karin Pede1'sdatter- skal
have ombragt hans søn, som boede i Giver osv., - hvmjor de
ovennævnte var stævnet".
Det er i store træk hvad der foregik på Hornum herredsting den 13.
august 1649. Sagen skulle derefter via sandemænd forelægges på
Viborg Landsting, men skulle selvfølgelig fortsætte ved Herredstinget,
indtil en morder var udpeget.

Tiden fra 13. til 20. august.
Inden næste tingdag blev der fra de pårørende familiers side sat en
hel del i sving, og på alle mulige måder blev der gjort forsøg på at
gennemhulle Karin Krøbelsquindes vidneudsagn. Med andre ord,
beskyldningerne skulle afvises, og der skulle fremskaffes et brugbart
alibi for de anklagede. I så henseende må man desværre nok erkende, at datidens retssystem ikke var særlig godt på alle punkter. Eftertiden får desværre let det indttyk, at ham der kunne møde med 12
mand, og sværge en "Tolvmands-ed", straks var bedre stillet i sin
bevisførelse, end ham der bare kunne fremskaffe folk nok til en:
"seksmands-ed". At den slags vidner kunne bringes til veje, ved hjælp
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af nogle tønder korn, eller et par rigsdaler, er der desværre alt for
mange eksempler på.
Karin Krøbelsquindes vidneudsagn var meget udførlig, og hvad
hun egentlig kunne forvente af fordele, ved evt. at sværge falsk, er
svætt at få øje på. Desværre var hun krøbling og hun blev det man
kalder "omgangsforsørget". Karin Christensdatter befandt sig absolut
helt i bunden af de sociale lag - så hendes forklaring og person,
behøvede man bestemt ikke at regne med. Det har antagelig ikke
altid været let for herredsfogden og de 8 stokkemænd, når de gang
på gang måtte overvære den slags ting, som jo egentlig var let at gennemskue, men således var betingelserne.

På Tinge den 20. august.
Den første der mødte frem var Mikkel Jensen fra Bislev Annexgård,
som havde brygget flere ting sammen for at få sønnen Anders Mikkelsen på Aagaard frikendt. Som tidligere nævnt havde han stor erfaring med retssager, dels førte han selv mange processer, men blev
også tit sagsøgt. Som første vidne førte han tjenestepigerne på Aagaard, Anne Pedersdatter, og Maren Lauridsdatter. Deres forklaringer
var enslydende, med nogenlunde følgende ordlyd:

... at onsdagfor 5 uger siden, var Anders Mikkelsen i sin mark og
eng og kø11e hø ind. Han gik sildig i seng, og lå i den om morgenen da hun stod op.
Næste vidne som Mikkel Jensen havde medbragt, var pigen, Ingeborg
Sørensdatter, der tjente hos tiltaltes broder Niels Mikkelsen i Oustrup,
og som netop havde opholdt sig nogle dage på Aagaard da Christen
Andersen blev dræbt.
Hun kunne vidne:

... at hun var i Aagaard i 4 dage, og 2 timer før solen stod op,
havde Anders Mikkelsen spurgt hende, hvad vejr der var.
Nogenlunde samme forklaringer fik man af karlene Knud og Niels
Pedersen, der også tjente på Aagaard. Med grundlag i foregående vidneudsagn, rejste Mikkel Jensen derefter en anklage mod "Krøbelsquinden" Karin Christensdatter, Anders Laursen, Gtydsted og Herremanden Gregers Krabbe. Sidstnævnte var den 20. august repræsen17

teret ved fogden Laust Christensen. Og for ligesom at understrege sin
strategi, lod Mikkel Jensen derefter endnu et vidne kalde frem, nemlig sin svigerdatter Inger Pedersdatter. Hun kunne bevidne:

... at Anders Mikkelsen var gået i sin seng meget sildig- og blevet
der hele natten.
Derefter skulle Søren Jacobsen (Ged) renses for beskyldningerne, og
broderen Christen Jacobsen fra Rebstru p, i Sønderup sogn, stod frem
imellem tingstokkene. Han var fæster af en af Kongens ryttergårde,
og herredets største allene-fæster, idet Rebstrup med sine 24 tønder
hartkorn, næsten svarede til 5-6 almindelige store fæstegårde. Han
var en agtet person med mange tillidshverv, og ligesom Mikkel
Jensen ofre nævm i Tingbøgerne, og der både som domsmand og
Herredsfogdens repræsentant. Hans første vidne var Søren Jacobsens
tjenestepige, Maren Poulsdatter, som kunne oplyse:

... at onsdag for 5 uger siden, gik Søren Jacobsen i seng sildigog blev der til om morgenen. Hun lå så nær ved hans seng, at
hun ville kunne høre det, hvis han var stået op.
De øvrige tjenestefolk, Berete Jensdatter og Poul Mikkelsen, blev
også afhørt, de afgav samme forklaring.
Som tidligere nævnt, blev de anklagede ført til Torstedlunds fangekælder efter første retsmøde den 13. august. Det var ikke noget der
huede Christen Jacobsen, at broderen skulle sidde der. Han meddelte derfor Herredstinget, at han sammen med Willum Laursen, Mosbæk: »Ville borge med 400 rigsdaler i rede penge for Søren Jacobsen,
og gå i hans sted hvis han bortrømte". Herefter er Søren Jacobsen
antagelig blevet løsladt - mod kaution, som man nok ville udt1ykke
sig i dag. (slut 2. retsdag).
Det viste sig et par måneder senere, at hans gode vilje til at udborge for broderen, var på nippet til at gå galt. Den 26. november samme år, var han nemlig, sammen med Willum Laursen, anklaget og
stævnet til Hornum Herredsting, for hans "udborgen for broderen•.
Her udviste såvel Christen Jacobsen som Willum Laursen den frækhed, at de bare blev væk fra Tinge. Noget tyder derfor på, at Søren
Jacobsen enten ikke var mødt på Tinge når han var stævnet i sagen,
eller måske midlertidig rømt.
Den dårligst stillede af de anklagede var uden tvivl Peder Chri18

stensen. Han havde ingen betydningsfulde slægtninge til at arbejde
for sig. Men også han må være blevet løsladt kort efter retsmødet den
20. august, for allerede 27. august var han impliceret i en ny sag.
Krøblingen Karin Christensdatter, havde på en eller anden måde
fået forbindelse med den dræbtes far: Anders Laursen i Gtydsted. For
den 27. august, kom de sammen kørende ind på den afdøde søns
fæstegård i Giver. Måske skulle Anders Laursen hente noget arvegods, da han jo var arveberettiget efter sin søn. Da Peder Christensen
kom til stede, tog han fat i Karin Christensdatter, holdt hende i armene, og spurgte, om hun havde været til stede i gården den nat nogen
tog livet af Christen Andersen. Samtidig forsøgte han at slæbe hende
ind i huset. Hun blev meget skræmt, og han fik hende til at benægte, at hun havde været i gården den pågældende nat. Denne forklaring fremførte Peder Christensen i retten, og som vidner til Karin Christensdatters indrømmelser, havde han medbragt en hel del vidner.
Nemlig Wolle Christensen, Jens Sørensen, Søren Jacobsen og Laust
Sørensen - som alle påstod, at de havde været i gården den 27.
august, og hørt Karins indrømmelser.
Som ene kvinde, oven i købet invalid og ude af stand til at flytte
sig ved egen kraft, havde Karin Christensdatter været stillet overfor 5
mænd på Christen Andersens gårdsplads. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig hvilke tanker, der er løbet igennem hendes hoved. Det er ret forståeligt, at hun var parat til at ændre forklaring. Men
senere oplysninger tyder også på, at hun måske ikke var så tæt på
mordstedet som hun i første omgang havde forklaret, og at hele hendes forklaring, bestod af tygter der løb på egnen.

Sagens afslutning
Selv om ligsyn og mordsigtelser først var rejst ved Hornum herredsting, er tingbogen her ret tavs om den sidste del af sagsafviklingen.
Og Aars herreds tingbog er på de fleste punkter enslydende med
Hornum herreds tingbog, bortset fra et par vigtige notater den 21.
november 1649 og 26. februar 1650.
Enhver retssag hvor dødsstraf kunne komme på tale skulle anmeldes til Landstinget. I Viborg Landstings Dombog, er der den 21.
november 1649 brugt 3 sider, hvor sagens akter igen er indføtt summarisk. Resultatet af forhandlingerne her blev, at svogeren Peder
Christensen blev udlagt som øksemorder.
I Aars herreds tingbog under samme dato nævnes det: "At Peder
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Christensen, som nu sidder fængslet på Torstedlund, havde myrdet
Christen Andersen med en økse, og skulle straffes på hans Liv". Men
fortsat påberåbte Peder Christensen sig sin uskyld. Blandt de Domsmænd, der da var til stede på Aars herredsting, ses så kendte personer som Las Jensen, Langdal, Moust Nielsen, Sønderlund, Poul Pallesen m. fl.
I henhold til Aars Herreds Tingbog, den 26. februar 1650, fremgår
det, at Peder Christensen den 3. december 1649 i Torstedlunds fangekælder, havde tilstået mordet på sin svoger Christen Andersen.
Allerede dagen efter, altså den 4. december 1649 blev han henrettet.
Umiddelbart før henrettelsen, og i overværelse af temmelig mange
mennesker, havde præsten i Skivum, Niels Mortensen, bedt den
dødsdømte bekende den fulde sandhed. Rettil havde Peder Christensen svaret:

'>At såvel Søren Jacobsen som Anders Mikkelsen og alle de andre
var uskyldige- og påberåbte sig så igen sin egen uskyld, idet han
fremkom med denne udtalelse, at han var blevet pint og tvunget
til at bekende".
Men han blev alligevel henrettet kmt efter sin samtale med præsten
Niels Mortensen.

Efterspillet
Om Herredsfogden og hans hjælpere efter henrettelsen fik dårlig
samvittighed, ved vi ikke. De fandt det i hvert fald påkrævet at foretage en del undersøgelser af Karin Christensdatters vidneudsagn. For
absolut ingen af de anklagede ville vedgå sig hendes forklaringer. Da
det iøvrigt var det eneste vidne, som anklageren på Torstedlund kunne fremskaffe, havde Retten måske været lige hurtige nok med at få
Peder Christensen henrettet. For det første blev der rejst tvivl, om det
var muligt at høre stemmer i stuen, når man sad i husets bageovn? Et
udvalg blev sendt til Giver for at lave en slags lydprøve. Dels var der
omkring 26 alen fra ovnen til stuen, endda med flere døre imellem.
Desuden viste det sig at det var helt umuligt at høre noget som helst
når man sad i ovnen. Resultatet faldt bestemt ikke ud til Karin Christensdatters fordel.
Så gik man igang med at kontrollere hendes færden i landsdelen.
Indenfor et par uger, havde hun overnattet et nyt sted hver nat, og
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området var bredt. Netop i den pågældende tid havde hun været i
Gravlev, Støvring, Svenstrup, Nibe, Søndemp o.s.v. Nogen steder
havde hun opgivet sit fødested som værende Skjellemp, andre havde hun fortalt at hun var fra Aalborg. For at være på den sikre side,
havde man sendt bud til præsten i Skjellemp, som 22. febmar 1650
havde foretaget en mndspørge. Præsten kendte ikke noget til en
kvinde ved navn Karin Christensdatter, selv om der blandt befolkningen var personer der kunne huske både 50, 30 og 24 år tilbage,
havde ingen kendt til hendes eksistens. Niels Sørensen, Lyndemp,
blev den 26. februar 1650, på Aars herredsting spurgt, om han havde
kørt vidnet Karin Krøbelsquinde til Giver natten imellem den 11. og
12. juli 1649?- hvilket han benægtede. Retten måtte derefter konkludere følgende:

... at Karin Christensdatters Edssvorne Vidneiforklaring, var for
vidtløftig, og bestod nok kun af løgnagtige digt, der satte ærlige
folks liv og 1ygte på spil".
Hermed stod Herredsretten i en lidt kedelig situation. Man måtte kassere en vidnesforklaring, fra en person, som man regnede for en slags
kronvidne. Det var ca. 2 måneder efter at man havde henrettet een
af de anklagede. Derfor fandt man ingen anden udvej, end at frikende såvel Søren Jacobsen, Anders Mikkelsen, Mette Christensdatter og
hendes moder, Inger Andersdatter.
De 2 førstnævnte, Søren Jacobsen og Anders Mikkelsen, havde tjenestefolkene som vidner på, at de havde været hjemme om natten.
Svigermoderen Inger Andersdatter havde været i Fyrkilde, hvor hun
havde boet et par dage, da hendes datter der skulle føde. Og hustmen, Mette Christensdatter, forklarede nu, at hun ikke havde set sin
mand, siden han tidlig onsdag morgen var taget til Veggergaards kær
for at stakke hø. (Veggergaards kær ligger langs Halkær å, der fortsætter ud i Bredningen, hvor liget var blevet fundet). Havde disse oplysninger og undersøgelser været foretaget på et tidligere tidspunkt, ville sagen måske have fået et noget andet forløb.

Konklusion
Som nævnt i indledningen er der ting i handlingsforløbet, som aldrig
blev indført i tingbøgerne. Gætterier om, hvad der for 350 år siden
førte til drabet på Christen Andersen, tjener vel ikke rigtig noget for21

mål. Karin Christensdatters vidnesforklaring bestod temlig sikkert af
de tygter som verserede på egnen, og da mordet kom umiddelbart
efter at flere af de nævnte, havde været anklaget i en røverisag imod
samme familie, var det måske meget nærliggende at sætte dem i forbindelse med mordet. Når svogeren Peder Christensen straks var
blandt de hovedmistænkte, var der måske flere årsager. l) - måske
var han blevet forbigået, da Christen Andersen fra Grydsted, ved sit
barnløse ægteskab med søsteren, fik fæstet på det der antagelig var
Peder Christensens fødehjem. 2) - måske havde det en slags forbindelse med overfaldet på Laust Andersen, som Peder Christensen m.
fl. havde forøvet umiddelbart før han ankom til Giver. Herved ville
han måske forhindre, at Christen Andersen pludselig fik sin besætning forøget med sin broders børns arv. Når det så af Mette Chri~i.en~uai.i.er~, - hovrigr meger sene vidneudsagn som først falder 1/ 2 år
efter mordet, fremgår at Christen Andersen på drabsdagen havde
været i Veggergaards kær for at stakke hø, opstår der igen en hel del
ubesvarede spørgsmål. Hvorfor var der ingen der havde set ham
undervejs til og fra Veggergaards kær, eller på hans evt. sidste køretur til Halkær Bredning. Og havde Peder Christensen foretaget samme tur om onsdagen, eller natten derpå, må nogen vel også have
bemærket ham, hvis han slæbte rundt på et lig. Derfor kan vi nok
ikke undlade muligheden for, at Christen Andersen under sit arbejde
med at stakke hø, kunne være røget uklar med en hel tredie person.
Afstanden fra Veggergaards enge ved åen, og til Halkær bredning, er
relativ kort. Hvis der med henrettelsen af Peder Christensen den 4.
december 1649, var tale om et justitsmord? er det selvfølgelig trist at
den eller de - virkelige mordere gik fri.

Kilder:
Aars Herreds Tingbøger 1649-50, Hornum Herreds Tingbøger 1649.
Viborg Landstings Dombøger, Matr. for Giver sogn 1688.
Kaptain Mansas kort 1843.
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Hans Nielsen i Lillearden
Af Anne Marie Skovfoged
Hans Nielsen var født i Vårø, Bjerreby sogn på Tåsinge 19. november 1803 som søn af husmand Niels Rasmussen Snedker og hustru
Maren Rasmusdatter. Han aftjente sin værnepligt i 1827 ved 3. livregiment, og den 23. marts 1834 blev han viet i Landet kirke på Tåsinge til Ane Marie Pedersdatter. Ane Marie var født i Lundby, Landet
sogn den 2. ma1ts 1808 som datter af husmand Peder Nielsen Stenør
og hustru Mette Andersdatter.
Ved folketællingen 1840 boede parret med deres tre børn hos Ane
Maries forældre i Lundby, men i sommeren 1842 skete der en stor forandring. Sammen med deres nu fire børn, tre piger på 7, 5 og 1/2 år
og en dreng på 3 år flyttede de til Nordjyllandu, hvor de fik en fæstegård i Lillean;len i Astrup sogn i det sydøstlige Himmerland2J. Et andet
par fra Tåsinge, Anders Eriksen og Maren Nielsdatter, fik samtidig
fæste på en gård i Stenstrup i nabosognet Rostrup. Begge gårde hørte under Villestrup Gods.
Umiddelbart forekommer det lidt usædvanligt at flytte fra en fremskridtsegn, som Tåsinge allerede dengang var, og til det underudviklede Himmerland, men de to familier havde måske ikke mulighed for
at få fæstegårde på deres hjemegn eller midler til selv at købe gård.
I pastor C.F. Lunds "Beskrivelse over øen Thorseng", der udkom
1823, fortælles, at på de frodige og veldyrkede marker på Tåsinge
avlede bønderne foruden korn også kløver, ærter og boghvede. Omkring markerne var levende hegn, og de fleste gårde og huse var
omgivet af frugthaver, hvoraf mange anlagt for over 40 år siden.
Langs vejene var plantet piletræer.
I 1810 skrev professor i landøkonomi Gregers Begtrup, at Aalborg
amt var det amt i Jylland, der var længst tilbage i økonomisk og kulturel henseende, hvilket bl.a. skyldtes en dårlig og uhensigtsmæssig
udskiftning af bøndernes marker. Mange byer var endnu ikke udskiftede, og kulturen og velstanden var derved sat tilbage . Bønderne
brugte endnu hjulplove af træ, der dog var forbedrede og kunne
trækkes af 2, 3 eller 4 heste. Hegn fandtes ikke om markerne, og efter
høst blev kreaturerne slået løs og kunne gå over alle byens marker,
af hvilken årsag bønderne ikke dyrkede flere ka1tofler, end de kun23

ne have hjenune i haverne sanunen med kålen. Andre grøntsager og
frugt dyrkedes ikke3l.
I 1832 synes der endnu ikke at være sket nogen fremgang for bønderne i Aalborg amt. Overkrigskommissær Chr. Christensen til Klarupgård skrev dette år om fremgangen i herregårdenes og præstegårdenes landbrug på egnen. Men bønderne brugte endnu hjulplove,
mergel og kalk brugtes ikke, dræning heller ikke, og havebrug blev
der heller ikke lagt flid på 4l. Forholdene har måske ikke været meget
bedre ti år senere, da Hans Nielsen kom til Lillearden. Flytningen kan
være foranlediget af Villestrups ejer, Hans Adolf Juel. Der er dog ikke
noget, der tyder på, at han har manglet fæstere til sine gårde, men
han var selv fra Tåsinge, hvor hans far var arving til Tåsinge Len, og
hvor den daværende lensbesidder, Carl Juel, havde gjort meget til
fremme af oens landbrug, havebrug og kuhur. Så måske har meningen med de frenunede fæstere på Villestrup gods været, at de skulle
foregå de stedlige bønder med et godt eksempel.

Gårdfæster i Lillearden
Den gård, Hans Nielsen fæstede i Lillearden, stod for hartkorn 2 tønder, 5 skæpper, O fjerdingkar og 1/2 album, et udtlyk for gårdens
skatteevne, hvor man nu bruger begrebet ejendomsskyld. Ligesom de

Villestrups hovedbygning set fra sydøst. Trap, udg. 5
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øvrige gårde i byen var også denne meget upraktisk udskiftet. Markjorden lå i et langt, smalt stykke fra den stjerneudskiftede by og til
ejerlavsskellet i syd, men desuden havde gården otte større og mindre lodder eng, mose og hede spredt i yderkanterne af bymarken.
Hans Nielsens fæstebrev af 3. oktober 1843 viser, at han ligesom
sin forgænger ikke skulle betale indfæstning. I årlig landgilde skulle
han svare tre rigsdaler og udrede alle skatter samt brandkontingent af
gårdens bygninger. Desuden forrette hoveri som hans forgænger efter
hoveriforeningen af 14. februar 1794 (eller hoveri-overenskomsten,
som vi i dag ville kalde den), og årligt skove l 1/2 favn klovbrænde
og fragte det til Nybro ladeplads ved Mariager fjord. Tillige efter kongelig befaling lægge flid på havedyrkning, plante pile og sætte stengærder2l.
Ifølge den ovennævnte hoveriforening skulle hver hovbonde årligt
pløje, beså, høste og hjemkøre avlen af tre skæpper land af hovedgårdens mark, samt slå, behandle og hjemkøre høet af et bestemt
engmåL Desuden grave, behandle og hjemkøre 16 læs tørv, og skove og hjemkøre en favn kakkelovnsbrænde og fire læs lyng. For alt
andet hoveri var bønderne fri, mod til gengæld at betale fire rigsdaler årligt6l.
Hvad årsagen var til, at der ikke betaltes indfæstning for denne
gård, er ikke til at se. Måske var gården forsømt. Forgængeren gav op
efter kun seks år.
Ved matriklen 1844 fik gården matrikel nr. 4, og haltkornet blev
forhøjet til 3-3-2-1 1/2 'l. Markjorden var boniteret til 15 nærmest
gården, 12 længere ude, og 5 på den yderste hedelod. Men selv om
det var noget af byens højst boniterede jord, var det nok ikke, hvad
Hans Nielsen havde været vant til, og selve egnen har nok også forekommet ham barsk og øde.
Kortet af 1814 viser, at gårdens bygninger dengang bestod af en
fritliggende længe i nord og en vinkelbygning i vest og syd. I 1832,
da gården var beboet af fæsteren Christen Christensen, lod Villestrup
den brandforsikre. Vi ser her, at den nordre længe var stuehuset, der
var 10 fag langt og 8 1/2 alen bredt (ca. 5,35 m) og var indrettet med
stue, kammer, køkken og bryggers, med loft, vinduer og døre, l skorsten og l bageovn. Den vestre længe var stald og fæhus og den søndre var lade. Alle bygninger var af ege- og fyrre bindingsværk med klinede vægge og stråtag. Forsikret for tilsammen 400 rigsdaler7l.
I 1856, 14 år efter Hans Nielsen var tiltrådt, blev gården arnforsikret Den bestod da af de samme bygninger samt fåresti og vognhus i
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øst på 5 fag af samme materialer. Men stuehuset havde nu 2 skorstene og væggene mellem bindingsværket var dels murede, dels klinede, og bygningerne tilsammen forsikret for 1050 rigsdaler ").
Man kunne måske have ventet, at de andre bønder i Lillearden
ikke havde set med velvilje på, at en fremmed fik en af de bedste
gårde i byen. Men hvis dette har været tilfældet, er Hans Nielsen dog
i løbet af få år blevet accepteret, idet han i 1848 var fadder til sin nærmeste nabos barn og senere til andres.
Også sine øvrige sognefællers og myndighedernes agtelse og tillid
havde Hans Nielsen erhvervet sig, idet han 5. maj 1857 af amtmanden blev udnævnt til sognefoged for Astrup sogn9 '.
Ifølge forordningen af 11. november 1791 skulle sognefogden væl-
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ges blandt "de skikkeligste, redeligste og mest kyndige mænd blandt
almuen" for en periode af tre år. Bestillingen var dengang uden løn,
men sognefogden oppebar en del småindtægter og var fri for forskelligt pligtarbejde. Desuden skulle han "anses for den mest agtede
af almuens mænd og i samkvem have det øverste sæde".
I 1857 var sognefogderne dog forlængst tillagt en kontant løn, der
dog dette år blev nedsat, hvilket gav anledning til, at Hans Nielsen
sendte følgende ansøgning til amtmanden:

"undertegnede sognefoged i Astrup sogn, Hindsted herred, er fra
lste. oktober tillagt som årlig løn 50 rigsdaler. I anledning heraf
tillader jeg mig at give følgende oplysninger om sognet:
l. Sognets hm1korn er omtrent 2 78 tdr. foruden skov- og mølleskyld. Da jorderne er meget middelmådige og afvekslende
med stor hede, er sognets udstrækning betydelig.
2. Folkemængden var ved sidste tælling 889.
I et så vidtløftigt sogn er det nødvendigtfor bestillingens skyld
at holde en karl til gårdens drift i det mindste 3 dage i ugen,
Løn udgør i det mindste ........... .................... ................... 35 1·dl.
kost ................................. .. .. ...... ..... .... ..... ........ ... ... ........... 30 rdl.
!alt ................................. ........ .. ........... ...... .. .. ... ... ..... ... .. . 65 rdl.
Således kommer jeg af min egen lomme til at betale 15 rdl. årligt
for at kunne varetage de mig pålagte forretninge1~ og skade bliver langt større, som kan forårsages ved min jævnlige fraværelse
fra gårdens arbejde. På grund deraf tillader jeg mig underdanigst at henstille til Deres højvelbå1·enhed, om det ikke måtte findes passende, at en højere løn tilstås mig, og i det mindste så
meget, at denne i flere henseender besværlige bestilling kunne
bestrides, uden at åbenbar pengetab er forbundet dermed.
Bekendtgørelsen om lønnens størrelse er mig så sildig meddelt, at
jeg ikke før har kunnet movere noget i denne sag".
Lillearden den 17. august 1857.
Underdanigst Hans Nielsen
Til højvelbå1·en hr. stiftamtmand Dahlstrøm i Aalborg10J
Om ansøgningen gav resultat ses ikke, men Hans Nielsen fortsatte
dog som sognefoged indtil 1864, hvor han efter egen ansøgning blev
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Hans Nielsen og Anne Marie Petersdatter
bevilget afskedlll. Hans Nielsen var allerede før 1857 af amtmanden
udnævnt til syns- og taxationsmand ved brandforsikringen, og blev
tillige i 1863 af sognerådet udtaget til at indtræde i vej-komiteen.
Om Hans Nielsens landbrug og om han bar været foregangsmand
på dette område, foreligger der desværre ingen oplysninger, men at
han har været en agtet mand er uden al tvivl.
Hans Nielsen og Ane Marie fik endnu tre små piger, efter at de var
flyttet til Lillearden, men af deres seks piger døde de tre som mindre.
Også den eneste søn døde, da ban var 19 år gammel. De øvrige børn
blev alle godt gift. Maren med Jens Christensen i nabogården matr. 3,
Anne med Laurs Jensen i Astrup, og Trine med Thomas Jensen fra
Stenstrup den 26. oktober 1867. Samme år den 2. april var Ane Marie
død og blev begravet på Astrup kirkegård.
Den 26. marts 1870 købte Thomas Jensen gården af Villestrup gods
for 4.250 rigsdaler 12l, hvorefter Hans Nielsen gik på aftægt"'. Han var
åbenbart ikke helt uformuende, idet han havde kautioneret for hele
købesummen '», der dog allerede var betalt næste år141 •
I Hans Nielsens aftægtskontrakt var det bl.a. bestemt, at Thomas
Jensen skulle indrette en aftægtsbolig -i de tre fag af det øster hus, når
Hans Nielsen ønskede det, og indtil da skulle han have ophold i familien. Det er sikkert aldrig blevet aktuelt med aftægtsboligen, da Hans
Nielsen døde den 24. maj 1873.
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På hans gravsted på Astrup kirkegård blev rejst et jernkors med indskrift over ham, magen til det, der tidligere var rejst over Ane Marie.
De velholdte kors står endnu på familiegravstedet
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7) Viborg Landsarkiv. Brandtaxations-protokol, Aalborg amt
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9) Viborg Landsarkiv. Aalborg amtsarkiv (B3-5220)
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10) Viborg Landsarkiv. Aalborg amtsarkiv, indkomne breve
(B 3-1279).
11) Viborg Landsarkiv. Aalborg amtsarkiv, indkomne breve
(B 3 - 5220).
12) Hellum-Hindsted herreds skøde- og panteprotokol
(B 41 - SP 22) s. 277.
13) Samme, s. 280.
14) Samme, s. 279.
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Mariane Ruberg og hendes børn
Af Anne Marie Skovfoged
Min tipoldemor Mariane Ruberg i Oue var født i Sæby købstad. I kirkebogen nævnes ikke nogen fødselsdato, kun at hun var »tilforn hjemmedøbt" og fremstillet i Sæby kirke 19. oktober 1794 med navnet Mariane Smidt. Forældrene var toldbetjent Hans Christensen Smidt og
hustru Karen Larsdatter, der i folvejen havde datteren Cecilie på tre år.
Den lille familie boede i Pindborggade, der dengang også kaldtes
Nørregade '\ i deres eget hus med have og toft lige ned til Sæby å 21 •
Som 25-årig blev Mariane 10. december 1819 gift med tømmermand Thomas Jensen Rube1-g. Han var født i Rubjerg på Vendsyssels
vestkyst 20. maj 1791 som søn af gårdfæster Jens Thomsen og hustru
Edel Laursdatter. Som de fleste bondesønner fra kystbyerne havde
han aftjent sin værnepligt ved søværnet og havde været under kommando til søs fra 1809 til 1814 og herunder gjort fem søtogter til
m·logs 31 • Det nygifte par boede hos Marianes far, der nu var enkemand, og her fik de 11. januar 1820 en datter, der blev døbt Edel Kathrine efter sin farmor.
Den 2. januar 1822, da Mariane var ude at varte op ved et aftenselskab hos en af byens borgere, gik Thomas Ruberg sent om natten
hjemmefra for, som han sagde, at hente sin kone. Hverken hun eller
andre havde dog set noget til ham, og først 16. februar blev han af
Hans Smidts nabo fundet druknet i den islagte å lige bag deres
haver 11 • Ifølge det derefter afholdte ligsyn og politiforhør syntes der
ikke at foreligge nogen forb1ydelse, da der ikke var mindste skade at
se på den druknede. Og da Hans Smidt og flere andre vidner under
forhøret kunne fmtælle, at Thomas Ruberg havde været tungsindig,
siden hans søpatent blev ham frataget forrige år, uden at de dog
kendte grunden til dette, så måtte retten gå ud fra, at Thomas Ruberg
havde taget sit eget liv 0 . Og han blev derefter begravet på Sæby kirkegård 23. februar 1822. Og 27. august samme år fødte Mariane en
søn, der blev døbt Thomas Thomsen efter sin far.

Opbrud fra Sæby
Endnu i 1829 nævnes Mariane og hendes far i Sæby som faddere til
hendes søster Cecilies børn, men ved folketællingen februar 1834 fin33

der vi både Mariane, hendes to børn og hendes 73-årige far, der nu
er pensionist, i landsbyen Oue i Østhimmerland. Her er Mariane
væverske på hovedgården Ouegård, hendes ukonfirmerede datter,
kaldet Trine, er tjenestepige samme sted, mens sønnen Thomas og
Marianes far opholder sig hjemme i deres hus i Oue by 51 • Hvordan
familien er havnet så langt fra Sæby, vides ikke, men da Ouegårds
ejer, kammerråd Jens Petersen, var fra Vendsyssel 6\ kan det måske
have været ham, der har fået flytningen i stand.
Mariane fik 27. august 1834 skøde på sit hus i Oue med tilhørende frugt- og kålhave samt rettighed i byens sand- og lergrav i forhold
til husets hartkorn, der var 4 skp., 2 1/2 album. Hun havde til købet
optaget et lån på 100 rigsdaler hos Søren Laursen, Vrågård, og et på
50 rigsdaler hos forvalteren på Ouegård, ].C.Voss, der begge fik sikkerlleu i huseL ug lleuues inJuu

7
).

Den forrige ejer havde i 1830 ladet huset brandforsikre 8l, og vi ser
her, at det bestod af 7 fag og var 8 3/4 alen bredt (ca.5 1/2 m) og
tækket med strå. Væggene var lerklinet bindingsværk, så det er tænkeligt, at Mariane har fået brug for sin rettighed i lergraven. Huset var
indrettet med stue, kammer og køkken. I stuen var bilæggerovn, og
da komfur ikke nævnes, har køkkenet haft åbent ildsted til madlavning og til indfyring i bilæggerovnen som overalt på landet på den
tid. Heller ikke trægulve nævnes, så der har været ler- eller stengulve.
Huset fik ved matriklen af 1844 matrikel nr.48 Oue, og nyt hartkorn
l 3/4 album 91 •
6. april 1834 blev Trine konfirmeret i Valsgård kirke og fik af
præsten følgende skudsmål i kirkebogen: "Hun viste sig ikke flittig
men dog agtpågivende, og henimod slutningen indhentede hun det
meste af det forsømte". Det var altså ikke evnerne, der manglede,
men måske tid eller lyst.
Thomas blev konfirmeret i Oue kirke 2. oktober 1836 med skudsmålet »n1eget godt" i religionskundskab og opførsel.
Mariane blev i Oue kaldt madam Ruberg. Titlen madam blev på
landet ellers kun brugt om præstekonen og jordemoderen, mens
andre gifte kvinder sædvanligvis kaldtes ved fornavn og døbe-efternavn. Måske skyldtes tituleringen blot, at Mariane var fra købstaden,
men skønt hun utvivlsomt levede i små kår i Oue, synes det dog alligevel, som om hun agtedes for - og selv følte sig - lidt "bedre" end
en almindelig arbejderkone. Når hun f.eks. havde brug for en langværge, vidner ved udfærdigelse af dokumenter eller forlovere ved
34

hendes børns bryllupper, så var det ikke beboerne i de andre jordløse huse, der trådte til, men skolelæreren i Oue, Boie Jensen og
gårdmand TI1omas Pedersen.
I 1841, da begge Marianes børn forlængst var ude hos fremmede,
flyttede hendes søster Cecilie med en ukonfirmeret datter til Oue for
at bo sammen med hende og hendes far. Cecilie var enke efter møllebygger Peter Kristian Høyen i Sæby og var også væverske ' 01 • Også
hendes tre voksne børn tog plads på egnen.
Hans Smidt døde 6. februar 1843, 82 år gammel og blev begravet
i Oue. Men søstrene var ikke alene længe, idet folketællingen 1845
viser, at de nu har en syvårs pige i huset, der skal unde1vises i børnelærdom. Mariane og Cecilie kunne åbenbart lidt af hvert.
Cecilies søn, Ole Kristian Høyen, der var møllersvend, havde imidlertid forpagtet Å mølle i Vindblæs sogn syd for Mariager fjord, og i
1847 flyttede Cecilie til ham, ved hvilken lejlighed hun i kirkebogens
afgangsliste fik anmærkningen: »Stille og anstændigt levned". Da Ole
Høyen i 1851 blev ejer af Brøndum mølle i Hvornum sogn, Onsild
herred, flyttede Cecilie med ham og hans kone dertil, hvor hun døde
31. oktober 1863.

Børnene stifter familie
Trine, der 1845 tjente i Astrup præstegård, var her blevet kendt med
smedesvend Palle Jensen fra Vive, der siden 1842 havde været ansat
som smed på herregården Villestrup i Astrup sogn, og den 4. juli 1846
blev de viet i Oue kirke. Palle Jensen blev senere en driftig husmand
i Møldrup under Villestrup gods, og Trine var ham en god medhjælp.
Palle havde flere offentlige hverv, var således i Astrup-Rostrup-Storarden sogneråd fra 1861 til 1867, og sognefoged for Astrup sogn fra
1864 til sin død i 1893, og fik 1886 tildelt Dannebrogskorset. Begge
nåede at se deres fem børn godt i vej, og Trine døde 1905 hos datteren Marie og hendes mand, gårdejer Niels Pedersen i gården ,.Bjørnkær" i Oue sogn "'.
Thomas var blevet udlært som snedkersvend og havde i 1849 købt
sin mors hus i Oue ved hjælp af et lån på 200 rigsdaler hos gårdejer
Søren Uhrenholt i Brøndbjerg. Mariane havde ved salget af huset
betinget sig fri husly så længe hun levede 12', og folketællingen 1850
fortæller, at hun, der nu er 56 år, forsørges af sin søn.
Samme år, den 29. december, giftede Thomas sig med Karen Marie
Glerup, datter af pottemager Jens Jensen Glerup i Hadsund, og par35

ret flyttede ind i huset, hvor de 1851 fik en søn, Jens Marinus Ruberg,
og 1852 en datter, Hansine Karoline Ruberg.
Men Thomas havde planer om at blive selvstændig, og 3. januar
1853 indsendte han en ansøgning til sogneforstanderskabet for Oue,
Vive, Valsgård sogn om bevilling til at drive snedkerprofession på landet. Efter at sogneforstanderskabet havde anbefalet ansøgningen,
blev den videresendt til amtsrådets approbation 13\ men desværre ses
amtsrådets afgørelse ikke.

Thomas rejser til Australien
Noget tyder dog på, at amtsrådets svar på Thomas' ansøgning har
været negativt, da han i foråret samme år rejste til Australien for der
at arbejde i guldminerne. Sammen med ham rejste møllebygger Lars
Brams i Oue 111 . Efter de store guldfund i New South Wales i 1851
hvervedes der arbejdskraft i Europa til de australske guldminer på en
treårig kontrakt ' 5\ men det ses ikke, om Thomas har haft en sådan.
Dog nævnes det senere, at det var meningen, han kun skulle være
borte i tre år, men skæbnen ville det anderledes.
Vilkårene i Australien var vist ikke, hvad der var blevet lovet. Det
kneb for Thomas at få sparet op til hjemrejsen, da han måtte sende
penge hjem til Karen Maries og børnenes underhold, han skulle også
selv leve, og han skulle tilbagebetale, hvad han havde lånt til udrejsen. Omkring 1859-60 rejste Lars Brams hjem, men Thomas måtte foreløbig blive.
Hjemme i Oue havde Karen Marie i mellemtiden muntret sig med
det resultat, at hun i 1856 blev gravid, men aborterede. Hun anbragte derefter sine to børn hos fremmede, mens hun selv tog plads som
amme hos en familie i Hobro i l 1/2 år, og var senere i huset hos en
ugift mand. Karen Marie var dog ikke blevet klog af skade, idet folketællingen 1860 viser, at hun nu har to uægte børn på l og 2 år, som
ifølge kirkebogen havde hver sin far.
Mariane havde atter fået væven i gang, idet samme folketælling
siger, at hun lever i sin aftægtsstue ved håndgerning, og Thomas' og
Karen Maries to børn, som hun nu har taget til sig, kaldes hendes plejebørn.
Efter at Karen Maries eskapader var kommet Thomas for øre, var
han i 1858 holdt op med at sende hende penge, og sendte dem i stedet til Mariane til børnenes underhold. Og mens Karen Marie i 1862
søgte kommunen om fattighjælp, satte Mariane åbenbatt en ære i at
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klare sig selv, idet hun 7. maj 1862 fik næringsbevis, sålydende:

Næringsbevis for enken iVIariane Ruberg i Oue
til at drive handel i detail.
I henhold tilloven af 29. december 1857 § 33 og 34 må Mariane
Ruberg holde butik i sin bolig i Oue og deJfra forhandle enhver
varesort, som ikke efter§ 35 er særlig undtagen, i sådanne partiel~ der ikke når den for handel i st011 anviste grænse. Dog skulle indenlandske landvæsensprodukter - ifølge forordningen af
23. apri/1845- kunne afhændes i hvilke som helst pm1ier.
Hellum-Hindsted herreders kontor
Nørgaard den 7. maj 1862.
Hvass 161
Det er lidt uforståeligt, hvordan dette har skullet fungere i praksis, da
Mariane jo kun disponerede over sin aftægtsstue, hvor både hun og
børnene skulle være både dag og nat, men måske det blot var meningen at forhandle egne håndarbejder og deslige.

Thomas søger skilsmisse
I løbet af sommeren 1862 rejste Thomas hjem og tog ophold hos sin
fætter, møller Ole Høyen i Brøndum mølle. Endnu inden hjemrejsen
havde han skriftligt hyret en sagfører Tuchsen i Hobro til at indlede
en retssag ved Hellum-Hindsted herreders ret for at få skilsmisse ved
dom på grund af Karen Maries udskejelser 141 .
Karen Marie søgte amtet om at få fri sagfører, hvilket blev varmt
anbefalet af sogneforstanderskabet Men endnu inden amtet havde
bevilget dette, havde Karen Marie selv i retten indleveret skriftlige
indlæg, der var så velformulerede og med benyttelse af juridiske vendinger, at man må få en mistanke om, at hun ikke selv havde forfattet dem. Det fremgår da også af sogneforstanderskabets protokol, at
man var bange for, at hvis Thomas fik sin skilsmisse, ville Karen
Marie og børnene falde sognet til byrde, og man var derfor indstillet
på at hjælpe og råde hende efter bedste evne. Og dette havde man
så meget lettere ved, da en af sogneforstanderskabets medlemmer,
Carl Emil Petersen på Ouegård, var exam.jur.
I retten påstod Karen Marie, at Thomas var rejst mod hendes vilje,
tildels efter tilskyndelse af hans mor, der også tidligere havde voldt
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hende btyderier og fortrædeligheder i hendes ægteskab. At han for at
skaffe rejsepenge havde solgt de fleste af deres ejendele, og at han
ikke havde sendt penge fra Australien til hendes og børnenes underhold, hvorfor de havde lidt mangel. Hun havde derfor måttet "sætte
børnene ud" og tage tjeneste som en slags husholderske hos en ugift
mand, og var derfor endt i sin nuværende ulykkelige stilling.
Thomas kunne føre vidner, der havde hørt Karen Marie give sin tilladelse til rejsen og endog havde sagt, at han måske også kunne blive borte i 4 a 5 år. Desuden havde hendes far lånt Thomas penge til
rejsen, hvad han vel ikke ville have gjort, hvis hans datter var imod.
Og fra Australien var skaffet attester på, at Thomas i tidsrummet september 1853 til september 1858 flere gange havde sendt penge, der
via en sagfører i Kolding var udbetalt til Karen Marie af købmand
Blud1 i Huuru, fra hvem Jer også var auesr. Der synes at være sendt
penge, der svarer til godt 700 rigsdaler og måske endnu 400 rigsdaler. Til sammenligning gav Thomas i sin tid 200 rigsdaler for sit hus.
Men selv med disse beviser var sagen ikke klaret. Herredsfogden
nævner en lovparagraf, der siger, at den, der søger skilsmisse på
grund af ægteskabsbrud fra den anden patts side, skal kunne bevise,
at han selv har holdt sin sti ren. Og da Thomas mest havde opholdt
sig på øde og afsides steder, hvor der ingen myndigheder var, der
havde kompetence til at udstede attester, mente Thomas ikke at kunne bevise noget.
Donunen faldt den 24. februar 1863. På herredsfogdens avetvejelser fornemmer man tydeligt, at han mener, dommen burde have lydt
anderledes, men at han på grund af ovennævnte lovparagraf ser sig
nødsaget til at frikende Karen Marie for Thomas' anklage, og skilsmissen kunne derfor ikke bevilges 141 •
Thomas lod nu sagen gå til Viborg landsoverret Indførslerne i
landsrettens justitsprotokol og voteringsprotokol er meget kortfattede
og siger ikke andet nyt, end at Thomas fra tre af sine tidligere arbejdskammerater i Australien nu havde skaffet erklæringer om, at de
ingensinde havde erfaret, at Thomas havde stået i noget utilladeligt
forhold til noget fruentimmer eller opført sig således, at hans hustru
kunne have nogen gyldig grund til klage over ham 18>. Og så var disse erklæringer endda helt overflødige, for ved landsretsdommen, der
faldt 21. marts 1864 siger dommeren bl.a., at det er uden hjemmel i
lovgivningen, at sagsøgeren for at få skilsmisse skal kunne skaffe
positive oplysninger om sin sædelige vandel.
Og landsrettens dom lød derfor:
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Thi kendes for ret.
Det mellem citanten snedker Thomas Ruberg og indstævnte
Karen Marie Glerup indgåede ægteskab bør være ophævet, og
bør citanten være berettiget til at indgå nyt ægteskab.
Processens omkostninger for begge retter ophæves, og det indstævntes beskikkede sagfører for underretten ved underretsdommen tillagte salær udredes af det offentlige 19 '.
Thomas havde siden sin hjemkomst fra Australien opholdt sig i
Brøndum mølle, hvorfra han ifølge udtalelser i retssagen søgte arbejde andre steder i landet. Han ville åbenbart væk fra egnen. Hvad han
eventuelt har fået tilovers af sin indtjening i Australien, er sikkert gået
til sagførersalær, for 21. december 1863 blev hans hus i Oue solgt ved
tvangsauktion ' 01 , og 30. december samme år gav Mariane afkald på
sin ret til fri bolig i huset
Når Mariane gav afkald på denne ret, der
var et stort gode for en gammel kone, må man vel gå ud fra, at Thomas havde fået arbejde andetsteds, og at Mariane havde valgt at følge ham og børnene. Men hvor de flyttede hen og hvordan deres tilværelse herefter blev, har det endnu ikke været muligt at finde ud af.
Kan nogen af læserne hjælpe?
21).

Anne Marie Skovfoged
Lundevej 58
8300 Odder
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Møllen i Trend
Historien om den gamle vandmølle, om bro og landevej

- og om TREND Storskov

Af Søren Bugge Vegger
Trend er navnet på en samling huse i Vesthimmerland, i antal boliger
næppe nok til at kunne bære betegnelsen landsby. Husene grupperer sig om landevejen Viborg - Løgstør, hvor denne krydser Trend
Aas nedre løb, nogle få hundrede meter fra åens udløb i Limfjorden.
Trend ·by" ligger nord for å og bro. Der er en kro og en campingplads - og et større areal i retning af Vitskøl er nu et stort og udbygget sommerhusområde, som også bærer navnet Trend.

Den nuværende Trend By
påkalder sig næppe større historisk interesse.
Syd for å og bro finder man Trend Mølle - en omkring ved århundredskiftet nedlagt vandmølle - og det er især om denne mølle og

Udsnit aj"Formindret kort over Strandby sogn 1820".
Trend ses øverst.
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om bro og landevej ved møllen, som de følgende sider handler. Og
så om de store skovstrækninger, der breder sig syd for åen, kendt
som Trend Storskov.
Trend å er grænseflod mellem på nordsiden Løgstør Kommune i
Slet Herred - og på sydsiden Farsø Kommune i Gislum Herred. Åen
har i længst forsvunden tid været en fjordarm af den store Lirnfjord.
Den har uden tvivl været sejlbar temmelig langt ind i baglandet.
Men her ved Trend har der været en mulighed for at passere strømmen, et vadested som mange år senere er afløst af en bro. Stedet har
givet haft strategisk betydning. Det har budt på gode forsvarsmuligheder, men om store, militære operationer og kampe melder historien intet.
Stednavneforskerne er ikke enige om navnet Trend's oprindelse og
betydning. På gammel dansk antages det at have lydt som Trænd-a
og skulle være beslægtet med et samtidigt ord, der betyder kløve eller
adskille 1).
Den kendte stednavneforsker Aage Houken anfører, at ordet også
kan være det jydske ord trant, der betyder tragt Z) og endelig mener
stednavneforskeren S01tefeldt, at ordet Trend må være beslægtet med
det tyske ord trennen, som betyder at skille. Han henviser i den forbindelse tillighedspunkter ved navnet på den slesvigske biflod Treenen, der løber ud i Ejderen 3).
Trend-navnet skulle så antyde, at der her ved åens nedre løb har
været en slags delta.
For fuldstændighedens skyld skal også anføres, at der er fremsat en
hypotese om at navnet skulle være identisk med ordet Trende. Trende er tråde i et vævet stof. De løber i længderetningen og er også kaldet rendegarn eller kædegarn. Men denne sidste formodning om
navn må dog vist hurtigt udskydes. Helt sikkert er det, at ,.vores"
Trend intet som helst har med det engelske ord, som nu bruges i tide
og utide og - oprindeligt - dækkede begrebet: udviklingstendens (i
handel over et længere tidsrum).
Men hvorfor ikke provokere en lille smule og fremsætte endnu en
teori om stednavnets oprindelse?
På et kort over Aalborg Amt 1825 er navnet Trend ikke anført som
betegnelse for den å, som vi i dag kender under dette navn. For åens
øvre løb er anført Hornum Å, og for nedre løb, regnet ca. fra Boltrup,
hedder åen Gunderupsgårds Å. Derimod er vandmøllen ved ViborgLøgstør landevej betegnet som Trende Mølle.
Vi ved, at der ved Vitskøl såvel i munkenes tid, som i årene efter
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Bjørnsholms Vandmøller betegnes 1573 som indennøfle og ydermølle. Illustrationen viser indennøl/e yderst til venstre og ydermølle
yderst til højre.
reformationen var to vandmøller ved afløbet umiddelbart nord for
klosteret fra den store Vildsted Sø (i dag Bjørnsholm Å), og derudover ejede klosteret også op til reformationen en tredie mølle - Tmnde Mølle, ved åen, der afgrænser Holmen mod syd. (Holmen kaldes
det areal, der ligger mellem de to vandløb, Bjørnsholm Å og Trend
Å. Det hørte juridisk til Aars Herred. Det var bl.a. her at det engang
så berømte Kloster Marked gennem mange år afl1oldtes).
De to vandmøller ved klosteret er altid betegnet .. de tvende møller"
og vi har nu her de gamle danske talord tvende og trende for henhv.
to og tre.
Trende Mølle nævnes allerede 1252 sammen med Gunderupgård,
der da antagelig hørte under klosteret og sikkert blev drevet af lægsbrødre 4>.
Op gennem årene er vandmøllen betegnet som Trende Mølle - så
måske er det for en gangs skyld møllen, der har givet navn til åen og ikke omvendt.
Gennem århundreder har trafikken på kongevejen fra Viborg mod
nord krydset den vandrige Trend Å her ved vade- og overfartsstedet,
hvor også vandmøllen var blevet placeret.
Oprindelig har de vejfarende uanset om de var ridende, kørende
eller pr. Apostlenes heste måttet ud gennem åens vand.
Senere er der forsøgt bygget bro, men isgang, højvande og over43

svømmeiser har gjort broens eksistens sårbar og levetiden ret vilkårlig.

Alle slags godtfolk er kommet her forbi
En unavngiven sølvsmed fra Vikingetiden har været her. Vi ved det,
for han var så uheldig at tabe sin uerstattelige støbeform i klæbersten.
Med denne form har han været leveringsdygtig i såvel Kristikors som
Thorshammer, de herskende symboler her ved overgangen mellem
hedenskab og kristendom.
Den tabte støbeform blev fundet mange hundrede år senere, nemlig 1941 på Trendgårdens mark under kartoffeloptagning - og kan nu
ses på Nationalmuseet.
Og kong Knud den Helhge har passeret åen her i 10~6, da han
flygtede for de oprørske bønder, som bla. havde sat Aggersborg i
brand .
Efter at have ktydset åen, har han sikkert sat kursen mod Gedsted,
hvor der dengang fandtes en kongsgård 5).
Kong Christoffer d. Første som regerede fra 1252-1259 har også
med sit følge passeret her ved Trend under besøg på klosteret. Med
i kongens følge var bl.a. kansleren, biskop Niels af Viborg 6).

Støb~form fra
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Vikingetid.

Det store og rige Vitskøl Kloster gav i det hele taget anledning til
stærk trafik over Trend Å.
Ved reformationen overgik det til Kronens ejendom og gav i nogle år residens for en kongelig lensmand, indtil det ved et kongeligt
mageskifte overgik til herremanden Bjørn Andersen.
Og det var ham, der omdøbte det gamle Vitskøl kloster til nyt
navn; Bjørnsholm
Men udover kongelige personer, biskopper, abbeder, riddere og
deres store følger, har naturligvis også ganske amindelige bønder
krydset åens vand.
Og for fuldstændighedens skyld bør nok tilføjes, at også store
nordfra korrunende studeflokke på vej til Hamborg og andre nordtyske destinationer har måttet plaske gennem vandet.
Kong Kristian III udgav i 1547 en forordning, en reces, om broerne.
Det hedder bl.a. i denne reces:
-Kongens Jogeder og embedsmænd skal lade færdiggøre alle de
broer som ligger i deres len, med gode, stærke stolpere og boe(fielle, vel tilslagen eller tilnauffiet, og med gode, stærke og færdige
reckere (rækværker) på bade sider".
Vi skal dog helt hen til 1571 før vi hører noget om en bro ved Trend.
Det er sognepræsten i Vadgaard hr. Niels Juel (sognepræst til Strandby-Malle-Bjørnsholm) som i sin dagbog den 4. november 1571 noterer, at arbejdet med at bygge bro over åen ved Trende Mølle nu er
påbegyndt.
Man red åbenbalt ikke samme dag som man sadlede.

Trende Mølle
Reformationen vendte op og ned på munkenes hidtige liv i Vitskøl
Kloster, der nu blev inddraget under kronen.
I 1537 var abbed Anders fra Tvis Kloster blevet abbed i VitskøL
Han blev nu befalet af kongen, Christian III, at udarbejde en jordbog
over klosterets besiddelser, "På høybårne fyrste, vor allernådigste herres skrivelse og befaling" 7l.
Denne omfattende jordbog var færdigudarbejdet i 1557. Den indeholder en fortegnelse over alt det jordegods, der år 1535 hørte under
Vitskøl Kloster. I bogen anføres også, hvad hver enkelt fæster yder i
årlig afgift til Klosteret af den ejendom, som han havde i fæste. »Ren45

te og Indkom• kalder abbed Anders det. Under Gunderupgård finder
vi også Trende Mølle. Mølleren hedder Michell Perssen, og han har
årligt skullet svare 18 pund mieldt (mel), en halv tønde ål - og »tvende svindt at fiedde· (altså opfede to grise) B).
De anførte mål for Trende Mølle må være de for Himmerland gældende og anvendte kornmål, hvor 18 pund= 36 tønder. Der gik ved
mølleskyld 16 skæpper på pundet.
På Vitskøl rykkede på den tid en kongelig lensmand ind. Henrik
Gyldenstjerne og hans soldater afløste munkene.
Der blev 1559 bygget en bolig uden for klosteret til sognepræsten,
der dog tilsyneladende følte sig generet af lensmandens soldater. Soldater opfører sig jo noget mere støjende end munke og 1564 flyttede
sognepræsten derfor til Vadgaard i Strandby sogn.
Sognepræsten, C.N. Juel, omtaler 1 sm dagbog for 1)74 visse afgifter, som er blevet pålagt befolkningen, og noterer, at Vitskøl Birketing nu er flyttet fra Aale til Lidebakkerne, »Vesten for Borregård by,
lidt norden for åen - til den norderste høj•.
Trende Mølle svarer det år 8 pund mel og 1/2 tønde ål 9).
Juel nævner iøvrigt også "de tvende møller· som ligger norden for
VitskøL Disse to møller skylder hver 18 pund mel årligt.
Kongen ønskede at sanile kronens "nye· besiddelser på Sjælland,
og rigsråd Bjørn Andersen mageskiftede derfor i 1582 sine Sjællandske godser og besiddelser med Majestæten- og fik på den måde Vitskøl Kloster, som han, som nævnt, omdøbte til Bjørnsholm.
Blandt de ejendomme som fulgte med ved dette mageskifte var
også Gunderupgård og Trende Mølle.
Rigsråd Bjørn Andersen døde 1583. Den 28. september 1584 blev
der foretaget skifte efter ham. Den 16-årige datter Sidsel og den 12
1/2 år gamle Margrete arvede bl.a. Gundempgård med Trend Mølle,
og Strandbygård. Det to piger tog ophold på Gunderupgård.
Sidsel giftede sig senere med lensmanden på Børglum, Godslev
Budde, der også ejede herregården Rødslet
Godslev Budde ombyggede Gunderupgård og "gjorde gården
komplet• Margrete flyttede til herregården Vaar, som hun arvede efter
sin moder. Det store, fredede voldanlæg ude i engen ved Gundempgård »Voldene• - tillægges Godslev Budde, som der agtede at opføre
et nyt hovedsæde. Sandsynligvis er hele dette planlagte byggeri opgivet ret hurtigt på gmnd af ufomdsete terrænvanskeligheder. Men
måske kan årsagen også være fremkomsten af det •moderne ildvåben•, kanonen netop i disse år.
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Voldsted ved Gundentpgaard. Strandby sogn, Gislum Herred.
I alle tilfælde standsede man planerne om det nye herresæde. Gunderupgård med tilliggende herligheder blev i 1632 overtaget af Rigborg Ahrenfeldt. I det skøde som i den anledning udstedes af sælgeren, fru Helvig Marsvin, dateret 6. oktober 1632, nævnes bl.a. Trend
Mølle.
På Bjørnsholm - på nordsiden af Trend Å, residerede på denne tid
den 35 årige ungkarl, Axel Juul. Den nye ejer af Gunderupgård og
Juul fandt sammen, indgik ægteskab- og dermed kom Bjørnsholm
og Gunderupgård påny under "samme ledelse". Og møllen i Trend
var med i kompagniskabet.
1688 tykker familien Hofmann fra Randers ind på Gunderupgård.
Trend Mølle, som da er beboet (forpagtet) af Bertel Albertsen medfølger i handelen. Mølleren svarer årlig afgift 30 tønder mel og 2 tdr.
ål.
Mens vi hidtil om vandmøllens tekniske side kun har erfaret, at den
var udstyret med underfaldshjul, får vi nu i 1688 i forbindelse med
den nye matrikulering en mere udførlig beskrivelse af de til møllen
hørende bygninger m.m.
Kong Christian V havde den 24. marts 1683 udgivet befaling om en
ny matrikulering af samtlige landets ejendomme 10).
Befalingen blev formidlet af de kongeligt udnævnte kommissærer
og sendtes via biskopper, provster og sognepræster, med instruktion
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om forberedelserne, som skulle gennemføres i anledning af den
omfattende opmåling af landet. Og menigmand truedes med bål og
brand, bl.a. fængsel på livstid i jern på Bremerholm, til alle som ikke
fulgte de påbudte anvisninger.
Thøger Hofmann havde overtaget Gunderopgård efter broderen,
Peter Hofmann, i 1671.
Han fik nu kongelig udnævnelse i 1683 som Landkommissær.
Det var disse nyudnævnte landkommissærers opgave at vurdere
jordens ydeevne. De skulle bl.a. prøve jordens bonitet ved at smage
på jorden, ligesom de skulle føle den gennem fingrene - og lugte til
den.
Der skulle tages nøje hensyn til jordens afvekslende bonitet.
Der regnedes med 4 sorter jord, hvoraf den ringeste betegnedes
»Ond JOrd" '''.
Opmålingen af arealerne - jordrebningen - foretoges ved hjælp af
stållænker, hvori der med et kvarters mellemrum var indsat messingringe.
Opmålingen og den samtidige beskrivelse af det opmålte areal blev
foretaget af »Standspersoner"
Siden blev det opmålte taxeret af dertil udnævnte bønder, som
skulle bedømme, hvor meget sædekorn hver ager kunne tåle 12).
Ud af den landsomfattende opmåling og registrering kom så
Modelbøger, Markbøger og Matrikelbøger, som dannede grundlag for
ejendommens nye matrikulering.
»Markbog og Modelbog for Gunderupgaards Hovedgaard i Mariager Clasters Amt, Gislum Herred, med Trend Mølle og Lille Mølle,
som er under gaardens Taxt" er udfærdiget 1688.
Det er et omfattende værk, som giver en lang række oplysninger
om gårdens og møllernes tilstand, dog først og fremmest om markernes bonitet. Jorden er gennemgående af ringe kvalitet. Men man
får også et indtryk af den besværlige høbjergning fra de våde enge.
Trend Mølle sættes af sin »maaling.. , dvs. maling af korn 4 tdr. 6 skp.
l fdk. o alb. - og af sin ..avling" 7 tdr. l skp. l fdk. (Avling = afgrøder af jorden til møllen). Det oplyses, at der under Trend Mølle er
dyrket ca. 7 tdr. land.
Her følger et uddrag af Markbogen for Gunderupgård, der ejes af
"proprietarius Hrr. Thøger Hofmann":
~

•

•

1 1\

"Engene er en del af nogenlunde taxt og langs med åen beliggende. Høet (som) deipå voxer bortskylles undertiden af voksen-
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de vand. . . og med st011 besværing bjærget. Til gården er noget
fiskeri i Trend Aa af Gedde1~ Aborre og nogle Ørrede1~ som udi
samme aa om foråret og efteråret opgå r fra fjorden . Dog tilhører
halvpm1en Bjømsholm af samme fiskeri hvilket yderm.ere der
findes taxeJ-et."
"Under bemeldte hovedgårds taxt er tvende møl!e1~ den ene kaldet Trend Mølle, som har en kværn og drives med underfaldsvand, didflydende fm TJ-endaa. Den haver ingen mangel på
vand, men vel nokfor søgning. Den lider i tøbrud og skudvand
stor forhindring af bagflod og nedbrud fm dæmning og jl.odgyde, formedelst en dæmning om. mølledammen tit bortskylles og
med største bekostning og a:fb1yd årlig vedligeholdelse.
Til samme mølle er en liden toft og nogle stykker jord af næstlig-

Forside af
Markbogen
fra
Gunderupgård, 1688

49

gende Gunderupgårds hedebakker opbrudt, og består af grå
sand og grud marker.
Gunderupgårds anden mølle- Lille Mølle- er standset som mølleri p. gr. af mangel på vand og søgning.
"Fiskeriet af Limfjorden er" af ingen impetance "Udi Trend Aa fra
munden og til møllens flodgyde deler hr. Thøger Haftnann (og)
Bjørnsholms hovedgårds proprietair, og nyder den halve part af
hvad fiskeriet af Skaller, Gedder og Aborrer om foråret og EfterHøsten af små Ørreder og Helt, der udi fjorden opløber.
Des indkomst kan dog for des misligheds skyld næppe stoppe over
omkostningerne".
"Gårdens brødkorn males i gårdens underliggende Trende Mølle, liggende en sekstendedel mil derfra.
JJen har af J i'end Aa ti(faldendis og over;7ødtg vand nok, sa den
i tøbrud og stor skudvand tit nedbrydes og bortskylles flodgyden
med dæmning og pæle, hvorover den med stor bekostning af
proprietæren uden møllerens hjælp vedligeholdes, særdeles i
denne hedeegn, hvor tømmeret dertil skal hentes 5 mile til vogns.
Formedelst bagflod af høj vand er den tit ubrugelig, søgningen
består ikkun af det halve Strandby sogn og er helt slet, formedelst
de tvende møller ved Bjørnsholm på nørresiden ichun en halv
fjerdingsveJ; Stistrup Mølle på Sønden og Hvornum (Hornumbro)
mølle på østre kanten, hver kun en liden mil fra den beliggende.
Og på vestsiden formene Limfjorden al tilkørsel og søgning.
Så proprietæren derover selv haver ikke alene holdt Mølleren fri
fm' dæmnings- og mølværkets bekostning, men endda for alle
skatter, som af møllens taxt i hartkorn vorder påbuden, hvorimod proprietæren til årlig afgift allene nyder tredive tønder
miel".
Til de halfanden tønder åleskyld, som findes i de gamle jordbøger er en 'påset skyld" dog aldrig i nogen mands minde udgiven, og haver proprietæren nu han på trettende år har været
møllens ejermand, aldrig deraf bekommet ål, enten in natura
eller dets værd i nogen måde, såsom der hverken er eller kan blive nogen lejlighed til ålefangst, formedelst vandgangen ingen
udspring har af søer eller mose1~ hvorudi aulis, men allene består af en dyb aa med voksende vand, når ålegangen falder gennem de åbnede sluser stubarre uden nogens nytte i Limfjorden
uddriver og bortflyder".
Mosehø: 103/æs, hvoraf den halve del bjerges besværlig og bæres
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i land. Til gården kan græsse 80 høveder Der kan avles efter
enge-forretningens vide1'e Jonnelding eng hø 32 læs, hvomj ofte
voksende vand bortskyller 24 læs".
Det hedder videre i markbogen:
Trende Mølles omstændigheder af vand og søgning og andre beskaffenheder findes i genemlbeskrivelsen. ..
Bemeldte Mølle hm- underjaldskværn, dens stenbredde er to ottetyvende dels alen Hjulets bredde 6 1/2 og 2/20 alen.
Ingen ålekiste findes ved møllen.
Der kan avles 6 læs hø, som ofte bortskylles. Ingen j ædrift.
Ingen ildingsbjerring (tørveskæring) uden mod bevilling Gunderupgårds bede og kær.
Toftjord såes årligt formedelst mangel på jord, men beskrives at
behøve 3 års hvile og 6 års brug.
Trende Mølle sættes af aufling 7 skp. lfdk. l a !b og af måling
(maling af korn) 4 tdr. 6 skp. lfdk."
Gennem den meget fyldige markbog har vi her for første gang oplysninger om møllens beskaffenhed og størrelse. Nogen guldgmbe for
ejeren har den absolut ikke været.
Den flodgyde, som nævnes i beskrivelsen af møllen, kan måske
have haft forbindelse med den gravede kanal, som endnu kan ses
tydeligt i marken på nordsiden af åen, vest for landevejen.
Overleveringen på stedet vil vide, at denne kanal i sin tid blev gravet af munkene på Vitskøl Kloster som ville have åens vand drejet ind
over klosterets område, så man kunne udnytte vandkraften, der altså
skulle .. hugges" fra manden på Gunderupgård.
Der er dog næppe megen realitet bag denne historie, for dels ejede Vitskøl Kloster jo Gundempgård helt frem til reformationen - og
dels havde klosteret i forvejen to udmærkede møller tæt ved selve
klosterbygningerne.
Kanalen er givet i sin tid blevet gravet for at man gennem den kunne komme af med overskudsvand fra Trend Å, når denne var særligt
vandførende og ttykket på mølledæmningen blev alvorligt.
Spørgsmålet er så blot, hvornår dette store gravearbejde er blevet
iværksat. Kanalen er ikke markeret på k01tet fra 1825, så måske skal
vi helt frem til den initiativrige godsejer fr. Wilh. Weinschencks tid.
Omkring ved 1840 begyndte han at uddræne sine enge og moser.
Denne kanal må iøvrigt have medført en ekstra bro for dette bag51

løb, et halvt hundrede meter nordligere end den nuværende landevejsbro.
Åens forløb var dengang syd om møllehuset- og underfaldshjulet
var opbygget ved møllehusets sydgavl.
I 1758 købte Hans Christoffer Rosenerone på Nøragergård Gunderupgård og dermed Trend Mølle.
Det hedder om møllen i Pontoppidans Danske Atlas (Tomus IV,
1768) at "under Gunderup hører en skjøn mølle, kaldet Trende Mølle, som aldrig fattes vand, vinter eller sommer. Derforuden et privilligeret kroerhus, tæt ved landevejen".
Kroen må altså dengang have ligget syd for broen.
Mølleskylden angives at være 4 tdr. 6 skp. l fdk.
Den 4. august 1787 er der afholdt folketælling. På "Trenne Mølle"
opholder der sig da 13 personer, hvoraf 7 er børn af to ægteskaber.
Mølleren, som hedder Christen Larsen, er 31 år. Han er gift med
Dorthe Pedersdatter, som er 47 år, og som tidligere har været gift. I
møllen er desuden to tjenestefolk, Hans Hansen, 26 år, og Anne Jensdatter, 25 år.
Endvidere bor i et hus ved møllen Mads Laursen, 35 år gammel,
hans hustru Anne Margrethe J ørgensdatter, 30 år gammel, samt deres
2 børn, Lars, som er 3 år, og Mette l år gammel.
Mads Larsen betegnes som husmand og tilsynsførende ved hovheden.
I hele Strandby sogn er der ved denne folketælling 173 personer
af mandkøn og 187 af kvindekøn, ialt 360. - På Gunderopgård var
der 20 personer.
Greve Marcus Gerhard Rosenerone afhændede i 1794 Gunderupgård og hermed også Trende Mølle til sin tidligere forvalter, Ivar Kierulff.
Ivar Kierulff var en dygtig landmand. Han fik også vejene som førte gennem gårdens store arealer betydeligt forbedrede.
Kierulff døde 1826 og Gunderupgård blev nu overtaget af svigersønnen Frederik Wilhelm Weinschenck, der havde været forpagter i
nogle år.
Med Frederik W. Weinschenck var der 1ykket en ny type godsejer
ind på gården.
Han tog straks fat på at modernisere driften. Agerjorden blev tilført
mergel, moserne og de vandlidende engstrækninger blev drænede.
Han var i det hele taget opmærksom på engenes tilstand og forsøgte at regulere på mølleopsternningen ved Trend Mølle, som var en
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del af årsagen til de vandlidende arealer. Blandt Weinschenck's initiativer var også oprettelse af et dampbrændevinsbrænderi og et teglværk, der bla. fremstillede drænrør.
Den 31. marts 1842 mødte en hr. Schwartz på vegne Brandassurancen for at visitere og omtaxere.
Trende Mølle ansættes ved den lejlighed således:
Stuehus 200 rdlr., Quiste herpå 150 rdlr., møllehuset 140 rdlr. og
mølleværket deri 600 rdlr., nordøstre hus 50 rdlr., nordøstre do. østen
og sønden åen 130 rdlr., det sydøstre sammesteds 180 rdlr., det sydvestre do. 40 rdlr., ialt 1.490 rdlr. (Til sammenligning kan oplyses, at
selve hovedgården Gunderupgård med hovedbygning og samtlige
avlsbygninger ansattes til 10.640 rigsdaler.
Det fremgår jo tydeligt af tallene, at mølleværket udgør langt den
største del af møllens samlede værdi.
Desværre eksisterer der ikke nogen grundplan eller samtidig tegning af Trend Mølle med de mange bygninger.
Den bekendte landskabsmaler R.H. Kruse - nnaturmaler og antikvar" som han selv betegnede sig, var ellers på egnen i disse år og har
bl.a. malet såvel Bjørnsholm som Gunderupgård. En af de sidste aktiviteter som Fr. W. Weinschenck nåede at fuldføre var en udbygning

Hjerritsdal vandmølle.
Sådan kan møllen i Trend måske også have set ud!
Fra "Bondens Eje" 1963.
Tegning: Carlo Wognsen .
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af landbruget ved Trend Mølle, hvor han i 1860 lod opføre Trendgården, der dog fortsat blev drevet under hovedgården.
Fr. W. Weinschenck døde 1868, og hovedgård og mølle blev overtaget af sønnen, Ivar Weinschenck. Trendgården blev i 1883 bortforpagtet med mølle, avlsgård og købmandshandel.
Dårlige konjunkturer satte ind i 1880'erne og bevirkede bl.a. at prisen på brændevin i løbet af få år faldt fra 40 øre pr. pot til 29 øre, og
da Ivar Weinschenck netop havde påbegyndt et stolt anlagt byggeri
af en usædvanlig kostald, kunne økonomien ikke klare dette byggeri, og han måtte erklære sig konkurs i 1885 l3).
Trend Mølle, som var blevet forpagtet ud i 1883, blev udbudt til
salg særskilt af kuratorerne.
Møllen blev overtaget af den hidtidige forpagter og møller - men
nu var Jer plmiselig en lang række mangler veå bygninger og mølleri. Køberen førte proces mod boet, der bl.a. kom til at betale 570
kr. for reparation af vandhjulet i møllen.
Trendgården med mølle havde ved frasalget fået matr. 1-b, 1-c 1-d
i Trend, Strandby sogn og var skyldsat for hartk. 2 tdr. 2 skp. l 1/4
alb. "med bygninger, der navnlig består af en vandmølle og til købmandshandel og avlsbrug indrettet gård samt en del besætning og
mølleri-inventarium'. Mølleren, Michael Jensen's skøde er dateret 18.
september 1886. Den danske Landmandsbank havde som største kreditor overtaget Gunderupgård med underliggende gods, heriblandt
Trende Mølle, ved tvangsauktionen i 1885, og drev i en årrække gården ved en inspektør.
I 1902 valgte banken at tilbagekøbe Trend Mølle m.v. - måske lå
der bag dette køb en plan om en bedre udnyttelse af de som følge
af opstemningen ved møllen oversvømmede enge.
I alle tilfælde besluttede man i 1905 definitivt at standse møllehjulet og nedbryde dæmningen om mølledammen.
Langsomt groede møllesigen efter - og Trend(e) Mølle's historie
som vandmølle var slut.
I 1907 besluttede Landmandsbanken at skille sig af med Gunderupgård med underliggende ejendomme m.v.
Man delte i salgsøjemed herlighederne op i tre parceller, nemlig
l) landbruget med hoved- og avlsbygninger med tilhørende ca. 600
tdr. land
2) en skovparcel på ca. 1000 - 1100 tdr. land.
Denne parcel ineluderede Trendgården og den tidligere vandmølle,
og endelig som tredie parcel: afbyggergården Stødesholm med ca. 70
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tdr. land. Med den store skovparcel, Gundenipgårds skov, Trendgården og den tidligere mølle, medfulgte tillige Strandby Kirke, og
Strandby sogns Konge- og kirke, Korn- og Kvægtiende, hver især på
12 tdr. hartkorn.
Strandby Kirke blev iøvrigt først frasolgt til menigheden i 1912
Den store skovparcel, Gunderupgårds Skov kaldet, blev i 1910
ovettaget af et konsottium, som året efter frasolgte dels Trendgården
med 150 tdr. land, dels en mindre parcel med den gamle vandmølles
bygninger.
Køberen af Trend Mølle oprettede en korn- og foderstofhandel,
med den gamle bygning som basis. Der indkøbtes senere en større
petroleumsmotor, som kunne trække det gamle mølleri, der bl.a.
rummede to kværne.
Senere byggedes et mindre pakhus vest for møllen.
Denne korn- og foderstofforretning eksisterede indtil ca. 1969, da
møller Pragtrup død~- og arvingerne besluttede at nedlægge forretningen.
Men den gamle, statelige møllebygning står stadig ved åen, om end
åløbet nu passerer på nordsiden af bygningen.
Ved en vej- og åregulering i halvtredserne forlagdes åløbet nord
om møllen, og broen byggedes som følge heraf et halvt hundrede
meter nordligere. Det gamle åløb syd for møllen fyldtes op.

Trend (vand-) Mølle ca. 1960.
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Senere er der foran møllen, dvs. vest for denne, med dele af det
gamle pakhus som ydervæg, bygget en villa på en selvstændig parcel.
Der er dem, som mener, at den gamle vandmøllebygning nok i stedet burde have været frilagt og fredet.

Bro og landevej.
Sognepræsten i Vadgaard, hr. Niels Juel, førte som nævnt en dagbog
og gjorde i november 1571 notater om, at der nu var påbegyndt arbejde nede ved Trende Mølle med at bygge en bro over strømmen.
Desværre fulgte han ikke siden sit notat op om denne bro, så vi
ved ikke, hvornår den var færdig - og hvor længe den klarede
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Det er nok gået med denne bro som så mange andre: vejrguderne
har fra tid til anden taget hårdt fat på broen, og de nedrammede egepæle er revet op og drevet bort. I alle tilfælde er der bygget og repareret på broen op gennem tiderne. I 1743 er der f.eks. igen efterretninger om broarbejde- og også om udbedring af vejene til broen 14).
Det hedder i datidens præsteindberetninger om bl.a. vejstrækningen fra Trend til Stistrup, »at sandflugten har nu varet i nogle år - og
den har gjort ubodelig skade (på vejene og brotilkørslerne) uden at
nogen har gjort noget derved".
I 1816 blev der påny afgivet en tilstandsberetning om vejvæsenet i
Gislum Herred. Det hedder i dennne beretning om forholdene ved
Trend: På det sted hvor vejen (fra Viborg) ender sit løb i Gislum Herred, nemlig ved Trenn Aae, er en broopførelse en sand nødvendighed, da de Reisende kun med største besvær kan befare stedet om
vinteren. - De tilgrænsende beboere har forlængst gjort indstilling om
en bro".
Det lykkedes tilsyneladende at få rusket op i myndighederne.
Ved kirkestævne ved samtlige kirker i herredet og - som noget helt
nyt- ved en bekendtgørelse i Viborg Stifts avis, indkaldes tilbud på
opførelse af broer ved Stistrup og ved Trend.
Herredsfoged Jonsen, Hobro, skulle lede licitationen ved Trend
den 28. juni 1816- men der indkom ingen tilbud på broarbejdet den
dag.
Man rettede så henvendelse til en lokal tømrermester, der nok ville påtage sig arbejdet, men til en højere pris - og så skulle der tillige
tages hensyn til, at egetømmeret skulle hentes langvejs fra.
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Nu vidste alle dog udmærket, at iflg. loven var bønderne pligtige
til- uden vederlag- at udføre en sådan transport, og man enedes tilsidst om, at den omtalte .. tømmermand" skulle bygge broen for 1716
rigsdaler. I konditionerne blev indføjet: ·Det såes hensigtsmæssigt at
tilstå entreprenøren 40 vogne, som Bjørnsholm og Strandby sogne bliver pligtige - med det høje Amtsraads samtykke - at udrede til materialernes transport fra et i det højeste 6 mile fra Trend liggende sted".
Vejinspektør, oberst Hegermann, der skulle planlægge og holde
opsyn med diverse vej- og broarbejder i Herredet, havde taget
ophold på Gunderupgård.
De planlagte arbejder omfattende bl.a belægning af vejen ved
Trend Bro, i 50 alens længde med ..godt stengn.1s".
Desuden skulle .. Mølsigen" i lavningen, hvor den gamle møllevej fra
Ettebølle (der fulgte kyststrækningen) udmundede ved sydsiden af
Trend, indgrøftes og belægges med gms. Den skulle tillige forhøjes 2
alen på ca. 75 alens længde.
Vejen fra Trend mod øst til Gunderupgård skal udskæres indtil 10
alens bredde - og på de fleste steder skal de løsskårne hedetørv kastes til siden og så langt fra vejen som muligt. De må ikke oplægges
som dige (af hensyn til sandflugten). Den udskårne vej planeres så
meget som muligt, . da den ellers vil blive fuld af huller og sløng".
Det er givet, at dette vejstykke har voldt entreprenøren problemer,
dels p.gr. af sandflugt og dels p.gr. af de sumpede arealer ved Kjærshalen i nærheden af Trend. Her havde man måttet føre vejen et betydeligt stykke mod syd for at komme på fast bund.
Et kvatt århundrede senere er det galt med vejen igen.
Det i 1841 nyvalgte sogneforstanderskab - hvoriblandt iøvrigt var
ejeren af Gundempgård Fr. W. Weinschenck, beslutter i 1843 at vejen
fra Trend Mølle og østpå til Gunderup, Vadgård og Fredbjerg, skal repareres. Den har i flere år været vanskeligt passabel.
Tilsynelandende er de udførte reparationer dog ikke særligt vellykkede. Godsejer Weinschenck anmoder i hvett fald senere på året
om, at vejstykket fra Trend straks må blive tildækket af lyngtøtv, ·da
sandflugt kan beftygtes".
I april 1843 meddeler Aalborg Amt til Sogneforstanderskabet, at der
påtænkes oprettet en kro i Trend 15) Sogneforstanderskabet reagerer
dog ikke på denne meddelelse og der blev ikke bygget nogen kro
ved denne lejlighed, da "ingen attråede bevillingen". Men da havde
Weinschenck på Gundempgård fået sit brændevinsbrænderi i gang.
Og det kan vel udmærket tænkes, at man hos mølleren i Trend Møl57

Broen over Trend å 1966.
Broen er sene1'e bygget om ved vejregulering i 70'erne.
Fra "Himmerland og Kjær Herred 1966"

le i ventetiden når kornet blev formalet, kunne få sig en dram. Folkene i Ertebølle var gennem århundreder fæstere under Gunderupgård. De fik deres korn malet ved møllen i Trend.
Der eksisterer i dag en vejstrækning fra Ertebølle by nordpå. Denne vej kaldes Gammel Møllevej. Oprindelig kørte bønderne fra Ertebølle, når de skulle til mølle dog ned på den dengang meget brede
forstrand og fulgte Lidebakkerne helt frem til Trend Ås udmunding kaldet Bjørnsholm Krog. Her drejede vejen mod øst, ind i landet
langs åløbets sydbred - og op til landevejen ved møllesigen ved
Trend Mølle, iøvrigt som omtalt under reparation af vej og bro 1816.
Gennem mange generationer har "Ertebøllerne" brugt denne vej til
Trend. Nu er vejadgangen blevet spærret og "rampen« op til landevejen ved Trendgården bortgravet

Trend Hede - og Storskov
Illustreret familieblad bragte i 1885 en artikel om Himmerlands Vestkyst 16>. Det hedder i denne artikel, at "På Himmerlands Vestkyst findes en egn som til dato næsten har været ukendt for den store verden. Ikke engang den kørende post befærder Løgstør-Viborg Lande58

vej, der mil på milløber gennem de mørkladne hedelandskaber". Og
om Strandby Sogn hedder det: den langt ove1vejende del af sognets
l kvadratmil store areal består af hede, moser og enge.
Trævækst er såre sjælden, vestenvinden er for hård. Overalt har
man udsigt til den mørke hede, på hvis bakker her og der en kæmpehøj knejser".
løvrigt kaldes egnen for Timian-egnen. Timianplanten er bekendt
for at kunne gro i dårligt jord, under ekstremt hårde vilkår.
Gunderupgård havde på disse store hedearealer, der bl.a. bestod
af sandføgne .. klitter", en meget stor fåreflok. Antallet af får blev anslået til 900 stk. Flokken blev styret af en såkaldt .. schafer•, der faktisk i sommerhalvåret levede ude blandt fårene.
Nogle store enebærkrat var eneste mulighed for læ mod den skrappe vestenvind.
Man kunne absolut ikke tale om nogen skovbevoksning i Strandby Sogn - og slet ikke nogen "Trend Storskov".
I juni måned 1887 ramtes Jylland af en usædvanlig kraftig storm. I
de egne, hvor sandet lå nogenlunde frit, gav det sandflugt ud over de
hidtil oplevede dimensioner. Der blev ødelagt værdier for millioner.
Det gav grobund for de ideer som plantningsmanden E. Dalgas havde nedfældet i en pjece. I denne slog han tillyd for øget læplantning
for at dæmme op for den ødelæggende sandflugt.
Dalgas skønnede, at junistormen i 1887 havde kostet Jylland et
samlet tab, som måtte gøres op i millioner. Værst så det naturligvis ud
i egnene med de lette jorder.
Inspektør Hansen på Gunderupgård blev af bankens direktion
kaldt til København for at aflægge rapport om stormens hærgen i
Vesthimmerland.
Man drøftede gårdens fremtid, og det er sandsynligt, at såvel direktør Isac Gli.ickstadt som inspektør Hansen har haft kendskab til Dalgas' pjece om læplantning.
I alle tilfælde besluttedes at påbegynde en omfattende tilplantning
af de store hedearealer syd og vest for gården. Samtidig vedtoges at
standse det underskudsgivende brændevinsbrænderi. Der tilplantedes i de følgende år ca. 100 tdr. land årligt og da Landmandsbanken
i 1907 besluttede sig for at afhænde Gunderupgård, var der tilplantet
1.200 tdr. land af de tidligere så golde hedestrækninger med "indsanderne". Der blev ansat en plantør, som herskede over en større skare koner fra omegnen. På knæ, med en plantepind i den ene hånd
og en sæk med planter i den anden, anbragte konerne nu de små

59

bjergfyr og rødgran-planter i endeløse rækker, uanset vejr og vind.
Allerede i 1894 lod man tinglyse deklaration om fredskov på det
første areal, som omfattede 915 tdr. land.
Tilplantningen fortsatte også efter at banken i 1907 trak sig ud af
landbrugsdriften og udbød Gunderupgård til salg. En skov- og hedeparcel på ca. 1100 tdr. land- herunder Trendgården og Trend Vandmølle (som jo var standset i 1905) blev samlet udbudt til salg under
navn: Gunderupgård Plantage.
Konsortiet rettede henvendelse til Strandby-Farsø Kommune med
forespørgsel om, hvorvidt man var interesseret i at erhverve denne
store skovejendom. Den blev tilbudt kommunen for 70.000 kr., som
kunne udredes i 4% obligationer, rentefrit i to år og afdragsfrit i 10 år.
Det var unægtelig et meget favorabelt tilbud - og sognerådet nedsaue da også et udvalg, der bl.a. skulle fremkomme med en udtalelse om, hvorvidt der evt. burde afholdes en afstemning blandt beboerne i kommunen om køb af Gunderupgård skov.
Det danske Hedeselskab blev anmodet om at gennemgå plantagen
og afgive en bedømmelse.
Af denne fremgår det, at 640 tønder land er tilplantet med fyr og
bjergfyr, 234 telT. land er plantet med gran, 3 tdr. land med løvtræer og 55 tdr. land er udlagt til veje og brandbælter.
Men modet må have svigtet sognerådet. Det vedtoges i december
1907, at man ikke var interesseret i at erhverve Gunderupgård Plantage.
Den store skovejendom blev derefter overtaget af et konsortium,
der kalder sig: Interessentskabet Gunderupgård Skov. Navnet Trend
Storskov er endnu ikke dukket op.
Medlemmerne bag det nystiftede interessentskab var godsejer P.
Bohn, Flensborggård, gehejmeetatsråd, bankdirektør Isac Gluckstadt,
bankdirektør E. Gll.ickstadt, direktør Carl Ruben og kommitteret N.
Schack Eyber, Hellerup.
Interessentskabskontrakten er dateret 10. marts 1910 17) Konsortiet fmtsatte tilplantningen af hedearealerne. I 1911 afhændedes skoven til grosserer Carl Holbæk - og i 1912 blev Strandby Kirke med
tilhørende Konge- og Kirke-, korn- og Kvægtiender endelig afhændet
til menigheden.
Grosserer Holbæk drev skoven i en årrække, men indledte i 1920
forhandling med Strandby-Farsø Kommune om kommunens evt.
overtagelse af skoven.
Sognerådsprotokollen oplyser herom den 10. april 1920: Fra det
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danske Hedeselskab var mødt hr. L. Morville, Viborg, og hr. skovrider Svendsen, Hjedsbæk, der på Hedeselskabets vegne gav forskellige oplysninger om Gunderupgård Skov.
Der blev lovet en skriftlig indstilling til sognerådet med en vurdering af det tilrådelige i at kommunen overtog skoven. Der blev forespurgt om prisen, som skulle ligge omkring 225.000 kr.
Men heller ikke denne gang havde Strandby-Farsø Kommune det
fornødne mod til at blive skovejer.
1923 købte godsejer]. Laursen, Ormstrup, skoven med et areal på
ca. 1.200 tdr. land. Godsejer Laursen frasolgte straks Trendgården
med ca. 150 tdr. land, og byggede sig et jagt- og sommerhus på østsiden af landevejen, lige over for Trendgården. Og endelig i 1928
avettog Jens Kieldsen fra Lynderupgård den store skovparceL
Jens Kieldsen udbyggede Laursens sommerhus til en helårsbeboelse, og tog ophold her i skoven med familie - og nu tegner navnene
Trend Skov og Trend Stor Skov sig endelig som stednavne.
Her ved sydsiden af Trend Å, tæt ved bro og mølle, formåede Jens
Kieldsen at opbygge en virksomhed, som på et tidspunkt beskæftigede et halvt hundrede mennesker. Trend Savværk, og Trend Skovbrug var navne, som blev slået fast - og det gamle: Gundempgård
Plantage gled stille i baggrunden - og kendes nu slet ikke mere.
I 1935 fik skovejer Jens Kieldsen en henvendelse fra en forstmand,
der på vegne af en anonym køber forhørte om Kieldsen ville være
villig til at sælge noget af sin skov.
Der blev af Jens Kieldsen afstået ca. 200 ha. - og ydermere forestod Kieldsen opkøb af andre 200 ha. hede og skov hos forskellige
lodsejere af den tilgrænsende Myrhøj Fladhede.
Det viste sig, at det sammenkøbte areal skulle udgøre en folkegave til kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid's forestående btyllup. Btylluppet fandt sted den 24. maj 1935.
Der var landet over blevet samlet ind til denne folkegave: . et skovog hedeområde, der egnede sig som jagtdomæne".
Kronprinsparret var på besøg i Strandby Sogn en februardag i 1936,
i hylende storm og øsende regnvejr, altså ikke det bedste vejr til at
præsentere en skov - og til at træffe et valg.
Men kronprinseparret forelskede sig i det barske og forblæste
område af Danmark ved Trend.
Gavebrevet på de ca. 800 tdr. land blev af indsamlingskomiteen
overrakt de nye grundejere i Strandby sogn på 2 års bryllupsdagen
den 24. maj 1937.
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Kronprinsessen tilkøbte senere et lille landbrug, Vesterhuset kaldet
ved landevejen, og dette blev sammenlagt med det store skovareal.
Ved Storhøj, hvor der var en ældre bolig, indrettedes nu bopæl for
en skytte- og skovfoged - og ved en lille skovsø i nærheden af Storhøj, byggedes en jagtgård i bjælkehusstiL
Denne jagtgård har siden været et af kongefamiliens mest søgte
"fristed er" 18).
Arealet blev hegnet ind af hensyn til den ret konstante bestand af
krondyr.
Jagtgården i Trend kom i de følgende år til at spille en fremtrædende rolle, ikke blot for den kongelige familie, men også i befolkningens bevidsthed. Der blev fulgt med overalt når den kongelige
familie, især vel nok ved jule- og påsketid drog til Jylland, til det
elskede Trend. - Og kongefamiliens deltagelse i julegudstjenesten i
Strandby Kirke, blev for sognets beboere en oplevelse af de helt store.
Den 24.-25. november 1981 indtraf det største stormfald i danske
skove i historisk tid. I hele landet, som det døgn også ramtes af
stormflod og oversvømmelser, væltede i skovene anslået ca. 3 millioner kubikmeter træ, mest granskov, idet løvtræ "kun" udgjorde ca.
100.000 kubikmeter.
Stormfaldet svarer til ca. l 1/ 2 års normalhugst i landets skove.

Den kongelige jagtgård i Trend.
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Katastrofen var ikke lige stor i alle egne af landet. Værst gik det ud
over Nord- og Midtjylland. I enkelte skovdistrikter væltede i disse 24
timer 10-15 års hugst. Det træ, som orkanen splintrede eller væltede,
havde en værdi, som langt oversteg 200 mill. kr. - og med stormfloden og oversvømmelsernes ødelæggelser, løb de santiede tab op i ca.
l milliard kroner.
I Trend Skov var orkanens ødelæggelser meget omfattende. Skoven var nok lige så hårdt ramt som Rold Skov. Af de godt 300 ha.
skov, som da tilhørte Hans Kieldsen, af Trend Storskov, væltede 135
ha. - og næsten lige så hårdt gik det ud over jagtgårdens ældste skovparceller. Det, som det havde taget generationer at omskabe fra gold
og øde hede til en smuk skov med store træer, var nu i løbet af et
døgn bragt tilbage til udgangspunktet.
Der forestod et mægtigt arbejde med nyplantning af de stormramte arealer, hvor der først måtte ryddes op, bl.a. måtte rødder fjernes.
Det tager adskillige år før der igen kan tales om "gammel skov med
store træer". Til gengæld vil der så til den tid være betydelig mere
løvskov i Trend.
I 1989 afhændede skovejer Hans Kieldsen 200 ha. af den østligste
del af sin skov til kongefamilien, der således nu disponerer over 600
ha. under Jagtgården.
Med i handelen fulgte også Vadhuset i skovens østligste udkant.
Her er indrettet bopæl for en skytte/skovarbejder.
De store, historiske begivenheder er det ikke blevet til her ved overfartsstedet over Trend Å, gennem de forløbne ca. 850 år siden oprettelsen af det berømte Vitskøl Kloster. Men netop dette kloster bar
bevirket, at det persongalleri, som oprulles her, bar været af en usædvanlig sammensætning: det har vekslet fra kutteklædte munke, tillarmende krigskarle, fra simple bønder og studedrivere, prangere og
handelsmænd til abbeder, biskopper og herremænd.
Og fra hestetrukne karosser og simple bøndervogne, til VOlt århundredes brølende biler af alskens slags, der bærer turister til landsdelen eller tonsYis af f.eks. kalk til kalktrængende marker sydpå.
Men prægtigst har dog optoget været, når det var konger og dronninger, som krydsede åen - og passerede den gamle mølle på deres
vej mod nord eller syd.
En konge vides dog at have gjort ophold netop her ved åen med
bro og mølle: Umiddelbart nord for Trend Bro, på venstre side af landevejen og næsten på åens kant ligger et ældre hus med gavlen ud
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mod vejen. Her var indtil for få år siden en lille købmandsforretning.
I halvtredserne hed købmanden i denne lille forretning Krogh. Han
var vel nok det man - uden at fornærme nogen - vil kunne betegne
som lidt speciel, en original. Han optrådte bl.a. altid i bare fødder,
sommer og vinter- på cementgulvet bag disken i den lille forretning
i gavlen af huset.
I købmand Kroghs tid hed den lokale landpost Frederik, og han
kiggede daglig ind i butikken, når han på sin runde passerede med
dagens post. Bag butikken var et rum- en bagbutik med lager etc.,
og her holdt Krogh til når der ikke var kunder i butikken. Han foretog bl.a. sin ugentlige barbering her.
En morgen, da han netop var igang med denne ugentlige barbering, klemtede klokken over butiksdøren og adviserede om, at en
kunåe havåe inåfunået sig. Uåen at foriaåe sm barbenng, rabte
Krogh: Er det dig, Frederik? (Æ et dæ, Frederik?). Svaret var Ja, og
Krogh føjede så til. Du kan læse avisen til jeg er færdig med barberingen( ... te A æ færde me å skrav mæ).
Da Krogh nogle minutter senere dukkede op i butikken, nybarberet, og opdagede at det ikke var landposten, men landets konge, der
læste i dagens avis, udbrød han: Æ et dæ? (Er det dig?) A trouwed,
de var post-Frederik.
Og så blev majestæten iøvrigt ekspederet - og kunne begive sig
hjem til Jagtgården i Trend Skov.
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Der henvises iøvrigt til
Søren Bugge Vegger; Gunnis Torp, Historien om Gunderopgård og
Trend Storskov (Rabøls forlag 1992) samt (af samme forf.) Thi Midlet
er de levende hegn. Løgstør Plantningsforening 100 år (1989)
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Familien Dietz
på Høstemark og Vildmosegård
Afførgen Dietz

Høstem,ark
Fjernt fra alfarvej, i det lave fugtige landskab pa Himmerlands nordostre hjørne, hvor Limfjorden og Kattegat mødes, lå engang den gamle hovedgård Høstemark, ensomt og ofte svøbt i Lille Vildmose's
tåger. Alt er nu helt forandret, selv landskabet, der dog gerne længst
bærer vidnesbyrd om svundne tider. Kun få træer i alleen er tilbage.
En fløj af den gamle hovedbygning er væk. Den blev fjernet nogle år
efter, at flere andre bygninger, herunder den store avlsgård, blev nedrevet. Det, der er tilbage, er tækket med eternit, for det oprindelige
tegltag er helt væk. Kun få kan se den gamle storhed, når de færdes
i området.
Den nuværende ejer, Poul Richard Nielsen, hvis far, murermester
Laust Nielsen, købte den gamle hovedbygning i 1911, overtog gården
i 1949 for at drive landbrug på 14 tdr. land. Han har i tidens løb købt

Høstemark, Mou Sogn, Aalborg Amt.
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jord op, så der hører 40 tdr. land til den gamle hovedbygning. Men
nu er jorden lejet ud, og han bor der som pensionist i pæne og velholdte omgivelser.
Jorden til den gamle hovedgård blev i årene efter 1898, hvor dødsboet efter kammerherre H.G. Gruner solgte Høstemark til et konsortium, udstykket i 25 mindre lodder på 14 tdr. land; nogle få af dem
på det dobbelte areal og en enkelt stor parcel. Det var på den store
parcel, der i en periode var en gård med navnet Ny Høstemark I dag
er der skov, Høstemark Skov. I 1908 var det en skovparcel med 800
tdr. land skov og 65 tdr. land pløjejord. I dag er den på lidt over l 000
tdr. land med indhegnet dyrehave, og skovdriften er ført tilbage på
naturens egne vilkår, ejet og styret af Aage V. Jensens Fonde.
Nu kan de mange sammen med ejeren af Høstemark glæde sig
over, at Høstemark Skov er i gode hænder. Skoven og anden
læplantning har mildnet klimaet, siden Poul Richard Nielsen var
dreng, og haft en gunstig indflydelse i området. (Landet mildnes og
lunes, når heden forsvinde?~ og skoven kommer).
Tilplantningen startede, da premierløjtnant H.G. Griiner i 1861
købte Høstemark Han formåede sammen med sognets folk, herunder både præst og degn, at få tilplantet store arealer i sognet. F.eks.
blev der under Egense Kloster tilplantet 100 tdr. land med nåletræer
i tilknytning til den gamle løvskov. I Høstemark Skoven blev der
udenom den gamle løvskov på 500 tdr. land tilplantet 300 tdr. land
med nåletræer.

Fritz Dietz på Høstemark
Hvorfor kom 2 sjællandske brødre, Fritz og Johannes Dietz, netop til
Høstemark i det nordlige Jylland? Forbindelsen er den, at ejeren af
Høstemark H.G. Griiner kendte familien Dietz gennem sin broder,
G.]. Roebye Gruner. Han var ejer af Lille Svenstrup ved Ringsted,
hvor brødrene Dietz's far var forpagter fra 1860.
Hans Frederik Dietz og hans kone var kommet fra Sleswig-Holsten
til Bavelse Hovedgård i årene op til 1850 som bødker og mejerske.
Han blev siden mejeribestyrer, og de blev gift i 1849. Fritz Dietz blev
født på Bavelse Hovedgård i 1850, og Johannes Dietz blev født i 1854
på Førslevgård, hvor Hans Frederik Dietz var mejeribestyrer i nogle
år. På et tidspunkt kom han tilbage til Bavelse som mejeribestyrer for
så i 1860 at flytte til Lille Svenstrup som forpagter.
Fritz Dietz var ifølge folketællingen fra 1870 medhjælper hos sin far
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Christine Dietz (1848-191 7)

F1·itz Dietz (1850-1911)

på Lille Svenstrup, og den udvikling, der var i landbruget og især
kvægbruget her, ville H.G. Gri.iner formentlig gerne overføre til Høstemark. På Høstemark var der omkring 1875 en kvægbesætning på
200-300 stk. og et fårehold på 300 stk. Jorden var ikke velegnet til
kornavl, og der var udsigt til faldende priser; så at kræfterne skulle
sættes ind på husdyrhold, var der ikke tvivl om. Høstemark havde
eget mejeri på gården, og her har produktionen af smør foregået, formentlig indtil gården blev solgt i 1898.
Fritz Dietz blev ifølge kirkebogen gift som forpagter på Høstemark
i Jylland med Christine Olsen fra Brorfelde 12. marts 1875 i Kvanløse
kirke ved Holbæk. Han var 24 år gammel og overtog forpagtningen
af Høstemark l. april 1875 efter forpagter D. Kiihl, som havde haft
forpagtningen på en kontrakt fra 9. april 1859 under den tidligere
ejer, Philip Davidsen. Denne solgte gården til H.G. Grliner med overtagelse til l. november 1861.
Ifølge papirer, der stadig eksisterer på Høstemark, havde kammerjunker, artillerikaptajn og godsejer H.G. Grl.iner i efteråret 1874 startet forhandlinger med forpagter Kl.ibi om afviklingen af hans forpagtning, som så skulle ophøre i foråret 1875.
Ifølge overenskomsten fra januar måned 1875, som blev tiltrådt af
begge parter, skulle der være en kvægbesætning på mindst 200 stk.
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og 300 får, foruden nogle indebrændte malkekøer på 173 stk. (hvordan de brændte køer skulle indgå i regnskabet, og hvornår de var
brændt, fremgår ikke af papirerne).
Forpagter Kuhl havde indbetalt et depositum på 6000 rigsdaler og
betalt en årlig forpagtningsafgift på 4400 rigsdaler, hvilket fremgår af
den endelige opgørelse ved fratrædelsen, hvor forpagter Kuhl skulle
have udbetalt 9191 Daler, l Mark og 12 skilling. Men netop i 1875
blev kr. og øre til rigsmønt, og derfor blev udbetalingen til endelig
afgørelse på 18.382 kr. og 58 øre.
Ejeren H.G. Gruner var berettiget til at lade føre jævnligt tilsyn
med, at afviklingsoverenskomsten blev overholdt fra efteråret 1874 til
den endelige afvikling, først til l. maj, siden l. april 1875.
Hvornår Fritz Dietz kom til Høstemark første gang vides ikke, men
n
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Mou sogn l. april 1875. Det fremgår iøvrigt, at Fritz Dietz var blevet
udtaget til Livgarden i 1866 som 68 1/ 2 tomme høj og var indkaldt fra
30. maj 1872 til 28. oktober 1872.
Han blev indkaldt igen til 28. august 1873, men var ifølge en lægeerklæring forhindret i at møde på grund af en forvridning i venstre
fodled. I 1874 var han inde fra 28. august til 28. september som tilhørende Livgardens Liniebataljon. Den første januar 1880 blev han
overflyttet til Livgardens første bataljon. Christine Dietz's medaljon
med Fritz Dietz i Livgardens uniform er stadig i familiens eje.
Det må have været noget af en udfordring for Christine og Fritz
Dietz at komme til Høstemark i 1875. Fra at være født og opvokset
på Midtsjælland med dets bakker og fede jord forlod de i en ung
alder familien og skulle nu drive landbrug på kanten af Lille Vildmose i Himmerland.
Alt har været anderledes for dem. Det flade landskab med mosejord og afvandingsgrøfter. Den lette jord, hvor der skulle dobbelt så
meget jord til en tønde ha1tkorn, et uclt1yk for jordens bonitet og
evne til afkast, som på Sjælland. Den barske blæst kunne give kraftig
sandfygning i området, og i storm kunne selv gravstenene på Mou
kirkegård ikke blive stående. Postvognen begyndte først at køre til
Mou fra Aalborg i 1870. Før den tid var der gående post to gange om
ugen til Mou fra Aalborg. Den trefløjede hovedbygning, der blev
deres hjem, var fra 1834, hvor der formentlig blev foretaget en større
ombygning af en gammel hovedbygning. Ved en vurdering til brug
for brandforsikringen i 1859 fremgår det, at 8 fag ud af 23 i hoveclbygningen var bindingsværk. Der var 6 værelser foruden storstue,
L
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soveværelse, fadebur og køkken. I den østfløj, som nu er væk, var
der 5 værelser. I den anden tilbygning til hovedbygningen var folkestue, pigekamre og et bryggers. I tilknytning til hovedbygningen var
der særskilte bygninger til mejeri og bageri; også her var der værelser. Af tjenestefolk var der i 1890 en 22-årig husjomfru, en lærerinde
og 4 piger. Der var en landvæsenselev, Peter August Bauer, fra Toftlund i Nordslesvig, og han kan have været kommet til Høstemark for
at undgå tysk militærtjeneste. Der var 6 medhjælpere og 4 drenge.
Her har Christine og Fritz Dietz levet deres liv med børn og tjenestefolk i 18 år.

Børnene på Høstemark
Ved folketællingen i 1890 var der 5 børn på Høstemarkgården i alderen fra 13 til et halvt år. To børn var døde og begravet i gravstedet på
Mou kirkegård. Augusta Johanne Caroline døde i 1888 af difteritis
næsten 8 år gammel, og Fritz Siegfried døde et halvt år gammel i
1883.
I den tid familien var på Høstemark, har Olga, der var et af de tre
ældste børn, og formentlig alle tre gået på Hals Realskole, der blev
oprettet i 1884. Det var som en overbygning på den undervisning, der
var blevet givet af en huslærer. I
1890 var en 18-årig pige fra
Århus huslærerinde på Høstemark. Den ældste søn, Reinholdt
Valdemar Dietz, blev født i 1877
og kom i lære som maskinarbejder 17 år gammel hos P.I. Buaas
Maskinfabrik i Aalborg. Efter at
have fået sit svendebrev fik han
en maskinistuddannelse i København. Det var en et-årig
uddannelse, og i oktober 1900
blev han maskinist og lokomotivfører på Højbygård Sukkerfabrik på Lolland. Han kom tilbage til Lille Vildmose i maj 1904,
da et selskab, Franz-Deutsche
Torfspiritus Kompagnie, byggede en spritfabrik i mosen. Det
Reinholdt Dietz (1877-1925)
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skulle være slut med at brænde spiritus af dyre råvarer som korn og
kartofler. Nu skulle billige tørv anvendes. Eksperter havde regnet ud,
at l kg. tørv kunne give op til 200 gr. sprit. Det svarede til 200.000
liter sprit af en tdr. land mose med et 2 m. tørvelag, og mange steder
gik tøtvelaget 4 m. ned. Den forretning var ligetil, men mange så med
skepsis og undren fabrikken starte produktionen.
Det viste sig, at beregningerne ikke holdt stik, og fabrikken måtte
lukke, efter at der var begravet et par millioner kroner i det f01·etagende. Reinholdt Dietz var ansat som maskinist fra maj 1904 til l. juni
1905. Hvilke planer han derefter har haft vides ikke, men han fik
udstedt et hjemstedsbevis af Mou kommunalbestyrelse 4. juni 1905,
underskrevet af Laust Møller som formand. Det bekræfter, at han og
hans familie var forsørgelsesberettiget i Mou kommune. Det er udr
r
r .
r
.
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Læge N.P. Graversen, der kom til Sdr. Kongerslev i 1908, har skrevet i en beretning: ·Der blev opført en stor fabrik og gjort dyre eksperimenter. Det stod på i nogle år, og byen tjente nogle penge derved på forskellig måde. Men sprit fik de ikke lavet meget af".
Der blev talt om 50 liter brændevin. I alt fald blev der drukket mere
brændevin derude, siges der, end de selv lavede. Det skulle have
været et engelsk firma, der begyndte, før det fransk-tyske kom til.
Reinholdt Dietz var derefter i en periode at finde som logerende
hos sin onkel Johannes Dietz i Vesterågade i Aalborg . Siden startede
han sit eget smede- og maskinværksted i Sdr. Kongerslev. Der havde
han en søster til at holde hus for sig, indtil han 18. maj 1907 blev gift
med Annette Nielsen, der var en datter af Jens Nielsen fra Kjellingberggård ved Sdr. Kongerslev. Der har formentlig ikke været arbejde
nok på smedeværkstedet, for i 1910 rejste familien med to børn til
Assens på Fyn, hvor Reinholdt Dietz havde fået arbejde som lokomotivfører på Assens Sukkerfabrik Her døde han på sin arbejdsplads
i 1925, 48 år gammel. Det fortælles, at han i en tid næsten havde
arbejdet i døgndrift for at få sit lokomotiv repareret. Han efterlod
kone og 4 børn, som var fra l O til 17 år.
Den ældste datter, Margrethe Magdalene Caroline Dietz (18781949), blev uddannet som lærerinde og arbejdede som sådan i København. Hun rejste i 1901 til Sibirien som guvernante for to danske
piger. Hendes rejsepas er udstedt af Fieskum Herredsfogedkontor i
Aalborg 15. juli 1901. Efter sin hjemkomst var hun i en periode gift
med en journalist/ forfatter og fik en søn, Jørgen. Han rejste før Anden
Verdenskrig til USA som civilingeniør. Efter sin skilsmisse tog hun
,
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Olga Kirstine Frederikke Dietz
(1880-1966)

Margrethe Dietz (1878-1949)

igen sit fødenavn. Hun boede i mange år i Heibergsgade 18 og havde sommerhus ved Uggerløse. Hun var kendt som en standhaftig
dame, der ikke havde langt fra ord til handling.
Olga Kirsten Frederikke Dietz (1880-1966) blev uddannet som sygeplejerske og har arbejdet på Terndrup sygehus. Hun blev gift med
læge Hroar Paludan (1872-1954), der havde lægepraksis i Skelund
(1903-1938). Fritz Toppenberg, hvis mor døde som 29-årig af den
spanske syge, kom i pleje hos familien i Skelund. Her voksede han
op sammen med sine kusiner Inger og Ida Paludan. Han drev i mange år en maskinfabrik i Aalborg, og indtil sin død sørgede han for
vedligeholdelsen af gravstedet på Mou kirkegård, hvor Christine og
Fritz Dietz og to af deres børn ligger begravet.
Sigrid Dietz's (1885-1967) skolegang var i Mou og Dolletup, efter en
tid med huslærer derhjemme. Dertil kom hun ridende på sin hest henover Vildmosen. Hun blev senere uddannet som sygeplejerske og gift
med læge Th. B. Wernøe (1884-1936) i 1909. Han var fra august 1910
til april 1921 læge på Bornholm. Han havde praksis i Østermarie til
januar 1914 og overtog derefter Neksø sygehus. I begge perioder var
han en kmt tid på hospitaler i København i uddannelsesøjemed.
Under Første Verdenskrig gik Sigrid Dietz ind i arbejdet for Røde Kors
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Sig1'id Dietz (1848-1917)

Johanne Kirstine Augusta Dietz
(1889-1919) med sønnen
Fritz Toppenberg, mens de var
i Skelund.

og blev formand for Dansk Røde Kors på Bornholm. Herfor blev hun
dekoreret af Kong Christian X. Sigrid Dietz havde stor interesse for
og indsigt i kunst. Hun elskede at spille bridge og opnåede at blive
Københavnsmester. Efter sin mands tidlige død åbnede hun en klinik
for lysbade på Rådhuspladsen i København. I sine sidste år boede
hun i Naboløs 6 ved Gammel Strand, hvor hun stadig havde gode
relationer til det kunstneriske miljø. Siden bornholmertiden bar familien Wernøe haft sonunerims på øen. Hendes søn, Henning Wernøe,
igangsatte den indsamling af oplysninger om familien Dietz, der ligger til grund for denne beretning.
Johanne Kristine Augusta Dietz (1889-1919) blev tidligt enke efter
Christian Marim1s Toppenberg og døde 29 år ganunel af den spanske
syge i Skelund. Hun efterlod sig to sønner, Aksel og Fritz, der kom i
pleje hos Olga og Hroar Paludan i Skelund.

Afslutningen på en Høstemark epoke
Hvornår og hvorfor Fritz Dietz ophørte med forpagtningen af Høste-
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mark mangler vi i dag oplysninger om. Men da det skete, indtrådte
hans broder Johannes Dietz som bestyrer af Høstemark H.G. Gri.iner
var syg og svagelig de sidste år før sin død i februar 1897, og har formentlig ikke været meget på Høstemark
I 1891 købte Fritz Dietz en ejendom i Mou by ved en auktion. Det
var matr. nr. llc og er i dag Gl. Egensevej 29. l. april1893 indgik han
en forpagtningsaftale med H.G. Grliner om Høstemark mølle, hvori
han er forpligtet til at bo på Møllegården.
Af en fortegnelse over skatter og husafgifter under Høstemark og
Egensekloster for året 1892 fremgår det, at forpagter Dietz har betalt
skat af saavel Høstemark gaard som Høstemark mølle for 2. halvår af
1892 og l. halvår af 1893. Det drejer sig om 81 kr. og 33 øre for
Høstemark mølle og om 476 kr. og 34 øre for Høstemark gården. Alle
beløb er for et halvt år.
Forpagtningen af møllen overdrog han i marts 1895 med Grliners
tilladelse til gårdejer Jens Sørensen. Det skyldtes, at Fritz Dietz l. april
1895 overtog forpagtningen af Vildmosegård under Lindenborg gods.
Som sikkerhed for denne forpagtningskontrakt indgik ejendommen i
Mou by. Ved forpagtningens ophør l. april1904 blev denne ejendom
solgt på grundlag af et skøde fra 1891.
I februar 1897 døde ejeren af Høstemark, kammerherre og oberstløjtnant i artilleriet Hans Gustav Grliner (1827-1897), og dødsboet efter ham solgte i 1898 gården med 1800 tdr. land og Mou kirke med
halvdelen af sognets kirketidende til et konsortium, der udstykkede
jorden. Høstemark skov er fra 1988 ejet af Aage V. Jensens Fonde, der
driver den som naturskov med hovedmålsætningen: »Naturens bevarelse og dyrenes beskyttelse".
Med agerjorden på mindre brug og skoven ført tilbage til naturen
kan det måske med nogen ret siges, at noget er tilbage, hvor det hele
begyndte for over 300 år siden. Dog må det tilføjes, at fra dette århundredes begyndelse blev jord fra de store landbrug, som bl.a. Høstemark var, udstykket i mindre brug, og her ved slutningen har man
igen samlet de dyrkede arealer i større landbrug.

Vildmosegård
Lille Vildmose er Danmarks største højmose; oprindelig på 55 km2 .
Den er delvis opdyrket, men et område er henlagt som vildtreservat.
Opdyrkningen startede i 1759, da Frederik 5. forærede hele mosen til
Lindenborgs ejer, grev Adam Gottlob Moltke til Bregentved og gav
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ham 20 års skattefrihed på ethvett afkast af den. Kongen havde forsøgt at sælge mosen, men ingen ville købe den. Grev Moltke var
knapt begyndt at afvande den ene af mosens fire søer gennem en
kanal til Kattegat, før han solgte Lindenborg gods med mosen til
Heinrich Carl Schimmelmann. Da søen var tørlagt og mudderet på
dens bund størknet og bearbejdet, viste dette sig at være frugtbar
jord, især til korn.
I 1767 søgte Schimmelmann om tilladelse til at bygge en gård på
søens jord i mosen og om yderligere 20 års skattefrihed. Begge dele
bevilgedes. Vildmosegård blev på fire længer, og ti år efter indvielsen
stod der i staldene 156 malkekøer og på græs mange ungkreaturer og
får. Avlen af rug, byg og især havre og hø var anselig, ligesom havens
hundreder af frugttræer gav stort udbytte.
Fire sarrunenhængende søer var der i mosen, Toftesø, Btrkesø, Ltllesø og Møllesø. Det er på den sidstes bund, Vildmosegård ligger.

Fritz Dietz på Vildmosegård
Den l. april 1895 overdrog Lindenborg gods forpagtningen af Vildmosegård til Fritz Dietz på en 8 års kontrakt, som i marts 1903 blev
forlænget med et år.
Vilkårene er her nedfældet i mindste detalje i 24 fyldige paragraffer for at undgå eventuelle fortolkningsspørgsmåL Således var enhver
forandring i driften betinget af besidderens udtrykkelige samtykke,
og undladelse af dette ville medføre opsigelse af kontrakten. En 8årig driftsplan på de 525 tdr. land, inddelt i 9 vanger, fastlagde sædskiftet, og dermed hvad der skulle dyrkes, og hvornår der skulle
gødes med staldgødning eller kunstgødning.
Det er interessant læsning, også set i forhold til i dag. Ikke blot for
markerne, men også for gårdens have var der givet forskrifter. Således måtte fældning af buske og træer kun foretages efter anvisning
en gang årligt, og forpagteren bar ansvaret for, at diger og hegn ikke
beskadigedes, f.eks. ved at hans tjenestefolk steg over hegnene for at
skyde genvej, eller i andet øjemed. Fritz Dietz var forpligtet til selv at
bebo gården, og hvert forår kunne besidderen ved sin befuldmægtigede foreskrive de arbejder, der skulle foretages til vedligeholdelse.
Ingen forandringer var tilladt uden besidderens tilladelse.
Til forebyggelse mod ildsvåde indskærpedes det, at man holdt sig
brandvæsenets love efterrettelig, at de lovbefalede brandredskaber
var i aoordningsmæssig stand, at skorstene fejedes mindst 4 gange
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årligt, og kakkelovne og komfurer rensedes 2 gange årligt. Maltgøring
eller røgning måtte kun finde sted i dertil indrettede rum. Forsikringer skulle dokumenteres med forevisning af policer i anvist selskab.
Besætning samt maskiner og andet inventar skulle overleveres forpagteren ved en af tvende kyndige mænd afholdt syns- og skønsforretning. Malkekøerne skulle indbrændes på hornene med ejerens
mærke, og kreaturbesætningen skulle have mindst 60.000 pund kraftfoder årligt, hvilket skulle kunne dokumenteres.
Udøvelse af jagt og fiskeri var ikke tilladt for forpagteren, idet retten alene tilkom besidderen eller hans dertil betroede funktionærer.
Der var pålignet forpagteren skatter, afgifter og byrder af Vildmosegårds hartkorn 34 tdr. 5 skp. 2 alb. til kommunen, derunder ydelser til fattig- og skolevæsenet, samt alt hvad der måtte blive lignet in
natura fra det offentlige samt udførelse af alle kørsler, rejser, gang- og
spanddage, vej-, snekastnings- eller andet arbejde.
Kanaler, grøfter og render skulle stedse være oprensede, især de
mellem de afvandede søer og den omgivende højere liggende mose
for således at forhindre, at det sure mosevand skulle trænge ind på
jordene, hvorfor der årligt skulle foretages syn. Ligeledes skulle broer og hegn af pæle og tråd synes under overleveringsforretningen.
Grevskabets besidder skulle desuden forbeholdes uindskrænket ret
til at lade anlægge nye kanaler, grøfter og veje uden forpagterens ret
til godtgørelse for muligt tab og skade på det benyttede areal.
Også fratrædelsesbetingelserne var omhyggeligt opregnede og
nedfældet. På loftet skulle forefindes sunde, vægtige og velrensede
varer af sidste års afgrøde med de samme kvanta af korn og kraftfoder som modtaget. Godt sundt hø og halmfoder, samt halm til strøelse ved besætningen indtil næste års græstid skulle ligeledes afleveres.
Skulle Fritz Dietz afgå ved døden inden kontraktens udløb efterladende sig enke, skulle denne, for såvidt hun sad i uskiftet bo, kunne
fortsætte forpagtningen i den tilbageværende tid, såfremt hun begærede det inden en måned efter ægtefællens død og i øvrigt var i
stand til at stille samme sikkerhed, samt i øvrigt prompte opfyldte
kontraktens bestemmelser.
Som sikkerhed for forpagtningskontraktens opfyldelse, udover
ejendommen i Mou by, havde Fritz Dietz to kautionister. Det var
købmand Hans Larsen og maskinfabrikant P. J. Buaas, begge fra Aalborg. Forpagtningsafgiften var på 5000 kr. årlig, som skulle betales ad
to gange, l . oktober og l. april. Fra l. april 1904 var Fritz Dietz blot
bestyrer på Vildmosegård, og her boede familien til l. november
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Driftstabel for Vildmosegårds drift
ved forpagter Fritz Dietz, 1895-1902
Vanger

ca.Areal
i tdr. L

1895

1896

1897

1898

Vange
Nr. l

46

Roer,
forsvarligt gødet
med Staldgødning

Byg

Blandsæd,
forsvarligt gødet
med Staldgødning

Rug,
gødet med
Kunstgødning

Vange
Nr. 2

49

Byg

Blandsæd,
forsvarligt gødet
med Staldgødni n g

Rug,
gødet med
Kunstgødning

Havre med
Udlæg

Rug,
gødet med
Kunstgødning

Havre med
Udlæg

Kløver og Græs

'\'dllt)C
r_ - ~

/.~

"t <C

T'Ol

1

1

ntauu~a:u,

gødet forsvarligt
med Staldgødning

Nr. 3

Vange
Nr. 4

46

Rug,
gødet med
Kunstgødning

Havre med
Udlæg

Kløver og Græs

Rug,
forsvarligt gødet
med Staldgødning

Vange
Nr. 5

40

Havre med
Udlæg

Kløver og Græs

Rug,
forsvarligt gødet
med Staldgødni n g

Havre

Vange
Nr. 6

50

Kløver og Græs

Rug,
gødet forsvarligt
med Staldgødni ng

Havre

Roer,
forsvarligt gødet
med Staldgødning

Vange
Nr. 7

50

Rug,
gødet forsvarligt
med Staldgødni n g

Havre

Roer,
forsvarligt gødet
med Stalclgødning

Byg

Vange
Nr. 8

48

Havre

Roer,
gødet forsvarligt
med Staldgødni n g

Byg

Blandsæd,
forsvarligt gødet
med Staldgødni ng

Vange
Nr. 9

101

Græs

Græs

Græs

Græs
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1899

1900

1901

1902

Havre med
Udlæg

Kløver og Græs

Rug,
gødet forsvarligt
med Staldgødning

Havre

Kløver og Græs

Rug,
godet forsvarligt
med Staldgødning

Havre

Roer,
forsvarligt gødet
med Staldgødning

Rug,
forsvarligt gødet
med Staldgødning

Havre

Roer,
gødet forsvarligt
med Staldgødni ng

Byg

Havre

Roer,
gødet forsvarligt
med Staldgødni n g

Byg

Blandsæd,
gødet forsvarligt
med Staldgødni ng

Roer,
forsvarligt gødet
med Staldgødning

Byg

Blandsæd,
gødet forsvarligt
med Staldgødn in g

Rug,
gødet med
Kunstgødning

Byg

Blandsæd,
gødet forsvarligt
med Staldgødni ng

Rug,
gødet med
Kunstgødning

Havre med
Udlæg

Blandsæd,
forsvarligt gødet
med Staldgødni ng

Rug,
gødet med
Kunstgødning

Havre med
Udlæg

Kløver og Græs

Rug,
gødet med
Kunstgødning

Havre med
Udlæg

Kløver og Græs

Rug,
gødet forsvarligt
med Staldgødning

Græs

Græs

Græs

Græs

Bemærkninger

Afleveres tilsået
med Rug, hvortil er
gødet med Kunstgødning

Afleveres tilsået
med Rug, hvortil er
gødet forsvarligt
med Staldgødning

Af Græsvangen
gødes årligt
en Trediedel med
Kunstgødning
og en Trediedel
med Staldgødning,
såvidt der er tilstrækkeligt
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1910. Ifølge bogen ·Danske Gårde" af J.C.B. la Cour fra 1906 var
besætning og markplaner de samme, som er nævnt i forpagtningskontrakten. Om jorden hedder det, at den består af et tyndt lag muld
med underlag af strandsand. Det normale folkehold bliver nævnt som
værende: l forvalter, l fodermester, l forkarl, 8 karle, 3 piger, 4-10
daglejere og om sommeren 7 polske piger.
Mælkemængden fra de 118 køer var i gennemsnit pr. ko ca. 4000
pd. På de større gårde på Sjælland blev mælkemængden i samme
periode nævnt som værende 6000 pd. Kornafgrøderne gav 10 fold.
Nu halvfems år efter er mælkeydelsen i gennemsnit pr. ko oppe på
14000 pd., og udbyttet af korn ligger normalt på 45 fold på god jord.
Der er beretninger fremme, der siger, at omkring 1880'erne sultede
ca. en tredjedel af den danske befolkning, så de fysisk tog skade af
det, og at sult som et samfundsproblem først var afskaffet omkring
1920'erne. På Landsarkivet i Viborg, hvor bl.a. forpagtningskontrakten er hentet, findes kassebogen for Vildmosegård fra den tid, hvor
Fritz Dietz var bestyrer. Her kan man se indtægter og udgifter for hver
enkelt uge. Denne gang blev der ikke tid til at regne efter, hvor meget
Anna Sørensen fik for at malke 20 køer 2 gange daglig. Om det var

Familien på Vildmosegård. Christine og Fritz Dietz med børnene
Augusta, Reinholdt, Sig11.d, huslære1'inden og Olga.
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en eller halvanden øre pr. ko, får vente til en anden god gang. Men
at Edvard Jørgensen fik 25.60 kr. for at stakke 128000 tørv, udfra 20
øre pr. 1000 stk., og at Jens Andersen i samme uge (26. juni-3. juli
1910) fik udbetalt 64,35 kr. for 12 Polakker kan da fortælle lidt.

Fritz Dietz på Knannougaarden
l. november 1910 tiltrådte Fritz Dietz som bestyrer på Knarmougården. Den var beliggende i den østlige side af Vildmosen ud mod Kattegat og bestod af to sammenhængende gårde. Det var på alle måder
en noget mindre bedrift og er nu nedlagt som landbrug.
Fritz Dietz døde her 21. november 1911 og blev begravet på Mou
kirkegaard 27. november. Gravstedet var i familiens eje indtil for få år
siden. De sidste mange år skyldes, som nævnt, maskinfabrikant Fritz
Toppenbergs indsats. Nu er det istandsat af familien, og Mou kirke
vedligeholder det som bevaringsværdigt gravminde.
Aalborg An1tstidende skrev i sin nekrolog: ·Der er atter en kendt
nordjydsk mand gået bort. Forhenværende forpagter Fritz Wegge
Dietz, Knarmou, døde nemlig i går. Han var en af Østhimmerlands
kendte landmænd. I sine yngre dage var han i en lang årrække forpagter af hovedgården ..Høstemark". Senere forpagtede han den
under Lindenborg hørende ..Yildmosegård", som han i lang tid derefter drev som bestyrer. Det sidste års tid bestyrede han grevskabets
mindre ejendom »Knarmougård".
Dietz var kendt som en flink og omgængelig mand, der var yndet
af naboer og en god husbond mod sine folk. Han døde ret pludselig. Han var således med til forpagter Brønnums begravelse forleden.
Men han var lidende af astma, så det er måske denne sygdom, der
har gjort ende på hans liv.
Han blev 60 år gammel og efterlader sig enke og fem voksne børn.

Johannes Dietz på Skovriddergården og Høstemark.
Johannes Dietz var på besøg på Høstemark i 1880 som proprietær
Dietz fra Skovlyst, Præstø amt, ifølge kirkebogen i Mou. Det var som
fadder til en barnedåb hos hans broder Fritz Dietz.
Skovriddergården var en mindre gård med stuehus og staldbygninger, der lå i udkanten af skoven ved vejen fra Høstemark og ind i
skoven. Her flyttede Johannes Dietz ind med kone og tre børn, formentlig i 1886.
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Familiens tre børn er alle født på gården Skovlyst i Vigersted sogn,
Ringsted herred, Sorø amt. Det Yar en skovejendom med godt 300 tdr.
land af Humleare Skoven og lidt agerjord, engarealer og mose.
Der hørte også lidt agerjord til gården i Høstemark Skov, og der
har været kreaturer og heste i stalden og tjenestefolk til hus, stald og
mark. Ved folketællingen i februar 1890 var der en lærerinde på 17
år, en ugift tjenestekarl på 37 år, en tjenestedreng på 14 år og en tjenestepige på 16 år. Johannes Dietz var folketællingskommissær, og
hans kones fødenavn er i kirkebogen i Mou skrevet som Karen Marie
Petersen, født i Fensmark. I Aalborg blev det til Karen Marie Jensen,
som må være det rigtige. Johannes Dietz var leder af skoven på
Høstemark. Han blev kaldt skovridder, men har formentlig ikke været
uddannet som sådan. I regnskaber og ønige papirer, bl.a. huslejekontrakter, har han aldrig selv skrevet nogen titel. De er indledt f.eks.
som dette citat fra en lejekontrakt:

1eg undertegnede,]. Dietz af Høstemm-k Skov, med Fuldmagt af
Ejeren Højve/haarne Hr. HofjægermesteJ~ Capt. H. G. v. Griine1~
Dbm. og R. af D. Ejer af Høstemarl< og Egensekloster m. m. boJ1lejer herved ... "
Så følger almene betingelser for
lejemålet, herunder huslejen,
som her i året 1887 var på 25 kr.
om året for et hus i Dokkedal
by. Hertil kom kgl. skatter,
brandpenge og kommunale
afgifter, som nok har været mellem 2 og 3 kr. Det sjette og sidste punkt kunne i disse storskraldtider over hundrede år
efter godt sige os et eller andet:

»Uden allermindste Paaskud,
maa Ejeren ikke i allermindste
Maade lade Gjødningen bo11føre
fra Huset, men lade det paaføre
Haven til Nytte."
Jobannes Dietz (1854-1922)
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Lejekontrakten er underskrevet

af ]. Dietz og Lejer, Hans Peter Nielsen og to vitterlighedsvidner. Alt
er skrevet med flot, sirlig skrift og stor akkuratesse.
I formentlig 7 år har familien boet på Skovriddergården, og Johannes Dietz var således ejerens befuldmægtigede på stedet i hans fravær. Han førte regnskaber for skatter og afgifter og ordnede bl.a. de
40 lejemål på huse, der hørte under Høstemark Desforuden har han
ført tilsyn med arbejdet i skoven og de mange nye tilplantninger, som
blev foretaget.
Lærer N.C. Pedersen, som var skolelærer i Mou fra 1886 til 1932 og
blev huslærer hos familien i 1886, beskrev ifølge sit barnebarn livet i
Skovriddergården på følgende måde:

':Jeg travede ud til Skovriddergården hver efterniddag efter skoletiden i Mou og tog mig af drengens undervisning i ca. 3 time1~
hvorefter jeg var gæst i hjemmet den øvrige del af aftenen. Især
var det dejligt, siden min kæreste kom der i huset som husjomfru.
Om sommeren kØ11es ture i skoven, ligesom vi spillede kroket på
en herlig grøn plet ved siden af haven i udkanten af skoven. Det
var et overordentligt gæstfrit hjem, som jeg besøgte, så snm1 der
var frihed fra skole og kirke".
Skovridder Johannes Dietz var forlover ved Ane og N.C. Pedersens
bryllup 20. august 1889.
Formentlig efter at Fritz Dietz overtog forpagtningen af Høstemark
Mølle, blev Johannes Dietz bestyrer af Høstemark I hans tid, 18931898, blev der købt jord til en udvidelse af kirkegården ved Mou kirke, der da hørte under Høstemark Der skulle gå en del år, før nogen
ville begraves der. Det skete først 26. juli 1904, og ved samme lejlighed blev jordstykket indviet.

Johannes Dietz i Aalborg
Johannes Dietz med familie flyttede i 1898 til Aalborg, hvor han købte en cigarforretning i Vesterågade 24. Den drev han til sin død i 1922.
Hans bolig var i den sidste del af tiden i Aalborg, Jomfru Anegade 10.
Den ældste søn Henrik var trafikassistent og blev i 1906 gift med
Ellen Ewaldsen. Hun var præstedatter fra Lolland og blev gift med
skriftlig tilladelse fra sin far. Sejlmagermester Hamre var forlover. I
1910 og 1921 var Henrik Dietz assistent på stationen i Laurbjerg ved
Randers.
83

Johannes Dietz ved cigarforretningen, Vesterågade 24 i Aalborg.
Datteren Minna var i 1906 bogholderske i Aalborg og underviste i
klaverspil. Hun blev i 1908 gift med plantør Chr. Olsen i Budolfi kirke i Aalborg, og de flyttede ind i plantørboligen i Emmedsbo plantage ved Gjerrild. Her arbejdede han til 1941, og her havde de i perioder den kendte forfatter og journalist Knud Poulsen (1881-1946) som
fast pensionær.
Chr. Olsen havde som 14-årig lætt at udstoppe fugle af en konservator på hans hjemegn på Stevns, og det blev hans store interesse
livet igennem.
Den yngste søn Otto var tømrer og boede i Gabelsgade 3 i Aalborg
indtil 1922.

Kilder og litteratur
Kilder og litteratur er benyttet fra følgende arkiver:
- Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv
- Fuglebjerg Egnshistoriske Arkiv
- Midtsjællands Lokalhistoriske Arkiv, Ringsted
- Lokalhistorisk Arkiv for Sejlflod Kommune
- Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune
-Landsarkivet for Sjælland m.m., København
-Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg
84

- Statsbibliotekets Avissamling, Århus
-Lærer N.C. Pedersens erindringer, Lokalhistorisk Arkiv for Sejlflod
Kommune.
-Læge N.P. Graversen beretning i: Paul Nedergaard (red.): Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til En Dansk Præsteog Sognehistorie, 1849-1949 0958), V. Aalborg Stift, hefte 3 (hefte
35), s. 216. København 1958.
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Lidt Øster Sundby Historie
Bakkegaardskvarteret i Vejgaard

Af Svend B. Olesen
Den nu forsvundne Bakkegaard ved Signalbakken i den tidligere
Nørre Tranders kommune var en sammenstykket gård af jord fra
landsbyen Øster Sundby. Gården fik i den ny matrikel nr. 21 af Øster
Sundby og havde naturligt navn efter det kuperede terræn, hvori den
lå. Terrænet bestod tildels af to store morænebakker kronet af oldtidshøje. Bakkernes mellemliggende dalstrøg var allerede i bondestenalder beboet af mennesker. Derom vidner en køkkenmødding fra
tiden- undersøgt for Nationalmuseet af arkæologen frk. Zangenberg
i 1895 - og en boplads fra dolketid, hvor der er opsamlet i snesevis
af flinteredskaber, som nu findes i Aalborg Historiske Museums magasiner. Denne boplads forsvandt ved anlæg af tilkørselsvejen til Limfjordstunnelen i 1960-erne, fordi den lå helt ud til den gamle landskrænt fra istiden.
Ved en skelsætningsforretning den 25. maj 1759 mellem Aalborg by
og Johannes Benzon til Sohngaardsholm på egne og sine bønders
vegne kaldes den nordlige af de to bakker Jyngberg og skrænten derunder Lien under Jyngberg. Qyngberg = Jettebjerg). Lien var derefter
grænse til Aalborg indtil l. april 1950.
Før Bakkegaardens tid lå dens oprindelige område hen som uopdyrket overdrev til Øster Sundby, men var ligesom landsbyen ejet af
Sohngaardsholms skiftende indehavere. Først da dette gods i 1785
kom i baron Theodor Adelers besiddelse, skete der noget med området. Adeler lod straks efter overtagelsen af Sohngaardsholm Øster
Sundby bys jorder udskifte af fællesskabet. Ved den lejlighed fik 6
husmænd hver tildelt en jordlod på ca. 48.000 kvadratalen - knap
3 1/2 td. land - nord for Jyngberg sammen med et større areal på
bakkens østside til fællesgræsning. Adelers tanke med denne ordning
var, at husmændene tid efter anden skulle flytte deres huse ud på disse lodder. Men som bekendt går det ikke altid, som præsten prædiker, og Adelers plan blev da heller ikke realiseret.
Den l. maj 1803 solgte Adeler bakkerne og jorden på deres vestsider til og med Lien til bagermester og eligeret (udvalgt) borger i Aalborg Henrik Jensen Aarslev, der tidligere havde købt gården Vejgaard
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ligeledes af Adeler. Aarslev videresolgte området af to omgange - 18.
april 1812 og l. februar 1815 - til købmand og agent Josef Nielsen i
Aalborg. Han ejede på den tid Nytotv 8 og den store købmandsgård
Frisenborg med egen havn og pakhuse Øst for Aalborghus. Josef
Nielsen var en agtet borger i Aalborg og tillige medlem af stænderforsamlingen for Nørrejylland i Viborg.
På det erhvetvede område opførte Josef Nielsen, som det dengang
var på mode, en lystejendom med en prægtig udsigt over Limfjorden
til Aalborg, Nørresundby og store dele af Vendsyssel. Ejendommen
kaldte han Bakkegaarden og tilkøbte efterhånden samtlige Øster
Sundby husmænds marklodder. Detved kom han tillige i besiddelse
af deres areal til fællesgræsning. Således skete Bakkegaardens første
udvidelse, og således endte Adelers velmente forsøg på at forbedre
forholåene for de 6 husmænå i Øster Sundby.
Efter at have ejet Bakkegaarden i ca.17 år solgte Josef Nielsen den
for 4.000 rbdl. sedler uden besætning, avl og redskaber den 12. marts
1829 til Niels Christophersen Møller. Salget havde utvivlsomt økonomiske årsager, da det fandt sted i slutningen af den katastrofale nedgangsperiode, der fulgte efter englænderkrigen 1807-14 med tabet af
Norge, statsbankerotten 1813 og specielt for Aalborg gennembruddet
af Aggertangen i 1823. Følgerne af disse ulykker var, at de fleste
købmænd i Aalborg gik fallit og for de øvrige - blandt dem Josef
Nielsen- blev det nødvendigt at indskrænke handel og forbrug til det
mindst mulige. Også for landbruget betød ulykkerne yderst dårlige
tider, der først begyndte at bedres ved midten af 1830'erne. Det kan
derfor ikke undre, at Møller og hans eftermand ikke kunne sidde ret
længe på Bakkegaarden og leve af landbrug.
Lidt hjalp det på Møllers økonomi, at han den 29. april 1830 solgte et areal af Bakkegaarden til Aalborg kommune, hvis formål med
købet var at skaffe en skydebane til det militær, der siden 1779 havde haft garnison i byen. I Aalborg Stiftstidende den 29. august 1831
averterede Møller 12 parceller a 6 tdr. land af Bakkegaardens markjord til bortforpagtning i 50 år. Et projekt, der aldrig blev realiseret,
men tillige et projekt, der kunne tyde på, at Møllers økonomi ikke var
i den bedste orden. Også på andre områder var der noget, der ikke
fungerede tilfredsstillende. Hele to gange måtte Møller i Aalborg
Stiftstidende efterlyse karle, der i utide havde forladt deres plads hos
ham. Den ene var tillige hans Møgager, hvilket vil sige, at han kørte
til Aalborg efter renovation, der blev anvendt som gødning på gårdens marker. Den 31. marts 1832 gav Møller op og solgte Bakkegaar88
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den til bagermester Christen Karlby. Heller ikke han kunne få det
økonomiske til at hænge sammen, så han videresolgte allerede gården den 20. oktober 1834 til klein-og skibssmed Johan Ludvig Flyger.
Den 30. november 1850 udlejede Flyger et mindre areal af Bakkegaardens jord med toppen af den nordlige bakke Jyngberg for et tidsrum af 50 år til bestyrelsen for dampskibet H/S »Iris". Det sejlede i rutefart mellem Aalborg og København fra 1842 til1857. Formålet med
lejemålet var at få opstillet en signalmast, hvorfra skibets ankomst
kunne signaliseres ind til Aalborg. Deraf det ny navn Signalbakken.
Navnet Hvilhøj på den sydlige bakke kendes der ingen forklaring på,
men det er ganunelt og blev stavet uden e. Denne staveform vil blive benyttet her.
Flyger ønskede både at forbedre og at udvide Bakkegaardens landbrugsareal. For at realisere det sidste købte han gården matrikelnummer 2 af Øster Sundby af gårdejer Axel Mmtensen og fik skøde på
den den 24. januar 1853. Gårdens avlsbygninger blev nedbrudt og
materialer derfra anvendt til udbygning af Bakkegaarden. Med i
handlen fulgte gårdens kærlod, men ikke toften og stuehuset. Det
sidste findes endnu, men i stærkt ombygget og moderniseret stand
som Dagvej 8. Markjorden til den købte gård omfattede bl.a. bakken
Borgbjerg og lå på nordsiden af Øster Sundby Vej. Det vil sige i umiddelbar tilknytning til Bakkegaardens hidtidige område, og det var derfor både et hensigtsmæssigt og fornuftigt køb.
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Efter Johan Ludvig Flyger overtog hans to sønner Søren Brink og
Christian Erhardt Flyger i fællesskab Bakkegaarden ved skøde af 13.
november 1856. I deres ejertid skete der en tragisk vådeskudsulykke
på gården. Derom kan læses følgende under døde i Nørre Tranders
kirkebog for den 18. november 1867:
"Grethe Sørensen f Hansen, Mælkefolpagter Carl Chr. Sørensens
Hustru på Bakkegaarden 27 Aar. Dræbt i sin Stue ved et Vaadeskud ved 30. Batalians Skydeøvelse."

Aalborg Stiftstidende omtaler ulykken således i bladet for den 18.
november:
"ved 30re Barailians Skiveskydning med Bagladevaaben paa Skydebanen østen her for Byen passerede i Eftermiddags under
Calanneskydning den for færdelige Ulykke, at Mælk~(01pagteren
paa Bakkegaarden Chr. Sørensens Hustrue, der syg laae tilsengs
i sin Stue, blev truffen af en igjennem Vinduet kommende Kugle, der ramte hende i Tindingen og gik ud igjennem Baghovedet,
saa at hun døde paa Stedet".

Derefter følger en længere kritik af forholdene på skydebanen, som
også forpagteren havde klaget over.

Aalborg Infanteri ved Bakkegaarden

Aalborg Infanteri ved Bakkegaarden.
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Næste dag måtte avisen korrigere sine oplysninger. Den dræbte
kone, der var mor til tre små børn i alderen fra 1/ 2 til 4. år, lå ikke
syg i sin seng, men stod ved et bord i sin stue, hvortil hun havde søgt
tilflugt, fordi en kugle i haven var suset lige forbi hendes hoved. En
tredje kugle var gået gennem et andet vindue og flere var endt i
husets tag. Endelig afsluttes ligesom dagen før med en lang og hård
kritik. Denne gang især af skydebanens ledelse, men også af selve
placeringen så nær ved en beboelse.
Når det gik så galt, som det gjorde, skyldtes det antageligt dårligt
kendskab til de omtalte bagladevåben, som nylig må være taget i
brug; for i krigen 1864 var danske soldater kun udrustet med de gamle forladegeværer.
Både før, under og efter brødrene Flygers ejertid blev der eksporteret i tusindvis af tons sand fra sandgrave på Bakkegaardens område, således forstået, at sandet blev anvendt som ballast i de mange
store sejl- og dampskibe, der i ældre tid anløb Aalborg havn og
manglede returfragt
Den 16. januar 1868 blev Christian Erhardt Flyger eneejer af Bakkegaarden og efter hans død fik hans enke Charlotte Johanne Flyger
født Minelmann adkomst til gården den 17. september 1887.
Samme år købte Nørre Flødals Fabrikker syd for Svenstrup et areal af Bakkegaarden med Lien og åbnede her i skrænten en kridtgrav,
hvorfra der via en anløbsbro i fjorden blev udskibet mange tusinde
tons råkridt fortrinsvis til Riga og Set. Petersborg, men noget fandt
også vej til England og USA. Alle steder blev kridtet anvendt til fremstilling af cement. Egentlig var det hensigten at bygge en cementfabrik ved kridtgraven, men planen blev skrinlagt, efter at Aalborg Portland Cement-Fabrik A/S var stiftet i Rørdal i 1889 og produktionen
startet i 1891.
Den omtalte kridtgrav indstillede produktionen i 1910 og forsvandt, da vejen til Limfjordstunnelen blev anlagt som en fortsættelse
af Østre Alle. Kridtgraven må ikke forveksles med den betydelig større Strøybergs - "Kridten" - der lå nærmere ved Sølyst på gården Lykkesejes jord. Den fik for øvrigt samme skæbne som Nørre Flødals.
I 1893 afl1ændede fru Charlotte Flyger et areal ved Hvilhøj til
..Yejgaard Vandværk under stiftelse". På stedet blev opført en vindmølle, som pumpede vand op fra en boring på Lundbyes mark neden
for Øster Sundby Vej til en nedgravet beholder på bakken. Fra denne beholder blev Vejgaard forsynet med vand, efter at vandværket var
indviet i 1896. Møllen stod ved Hvilhøj til 1934; men store dele af
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Vejgaard forsynes stadig med vand fra en ny og større beholder på
bakken, hvortil vandet nu pumpes op ved maskinkraft.
Den 31. juni 1895 døde gårdejer og enkemand Niels Christian
Jensen Skalborg i gården matrikelnummer 14 i Øster Sundby- Forårsvej 17. For at skaffe samme arv til de efterladte børn, blev noget af
gårdens jord sat til salg. Deraf dens vestermark, der mod syd grænsede op til den gårds jord, som Johan Ludvig Flyger erhvervede i
1853. En del af denne vestermark blev købt af fm Charlotte Flyger.
Derved blev Bakkegaardens areal forøget til 71 1/2 ha.
Ved den handel kom Set. Hans kilde og bakken Kovshøj under
Bakkegaardens domæne. Kilden var en ældgammel hedensk helligkilde, som ansås for at have helbredende virkning. Ved kristendommens indførelse blev kilden viet til Johannes Døberen. Derfor fik den
navner Ser. Hans kilde, men fortsatte uforandret sm funkt1on som en
helligkilde, hvortil mange syge og krøblinge stadig valfartede Sankthansaften for at blive helbredt ved at drikke af dens vand. Endnu i
1803 havde sognets fattigkasse nogle dalers indtægt fra en pengeblok
ved kilden, hvori besøgende kunne lægge en skærv som tak for lindring eller helbredelse.
Så sent som den 24. juni 1824 kan følgende læses i Aalborg Stiftstidende:

"Valfarten til St. Hanskilde vare ikke mindre hyppig end de forrige Aar, men desværre/ de Tider ere nok forbi, da Syge og Kraftløse hentede Trøst og Lægedom ved Kildens Vand. Imidlertid er
en slig Folkeskik ingenlunde at laste. Den viser Æresflygt for
gammel Sædvane, og Vandringen til St. Hanskilde i den milde
Sommeraften, kan fra mange Sider betragtet, have sine Bebageligbeder".
Kovshøj ved hvis fod kilden udsprang indeholder ordet kovs, der
betyder en lille drikkeskåL Sådanne har givetvis været benyttet, når
man drak af kildens vand. Så her har vi muligvis forklaringen på bakkens besynderlige navn?
I nærheden af nuværende Marstrandsvej fandtes førhen et ret stort
vandhul, som ofte blev antaget for at være Set. Hans kilde, men som
intet havde med den at gøre, idet hullet var menneskeskabt ved gravning efter mergel til forbedring af gårdens landbrugsjord. Hullet blev
fyldt, da området blev udlagt til bebyggelse.
I 1907 solgte fru Charlotte Flyger Bakkegaarden for 100.000 kr.
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uden besætning og inventar til A/S De danske Svovlsyre- og Superfosfatfabrikker i København. Aktieselskabet opførte derefter en Svovlsyre- og Fosfatfabrik neden for Lien- altså på Aalborgs gmnd.
De ny ejere drev derefter Bakkegaardens landbrug med skiftende
forpagtere. Men fabrikkens leder Eugen Schmidt, der var ivrig sp01tsmand med golf som sit foretrukne speciale, så også nogle andre
spændende muligheder i gårdens kuperede terræn. Allerede i 1908
havde han fået etableret en golfbane på stedet og stiftet provinsens
første golfklub. At Eugen Schmidt også på anden vis var en stor
gevinst for idrætslivet i Aalborg, skal ikke uddybes her.
Før golfklubben i 1939 havde søgt ny græsgange, købte Nørre
Tranders kommune et areal af Bakkegaarden med den søndre sandgrav af "Syren". Formålet med købet var at omdanne sandgraven til
en fodboldbane - et nyt stadion til aflastning og senere erstatning for
det gamle på Lundbyes mark, hvor nu Landbyescentret er beliggende.
Arbejdet blev udført af unge arbejdsløse, som det på normal vis var
vanskeligt at finde beskæftigelse til i 1930'erne. De sled med skovl og
trillebør i sandgraven om formiddagen, medens de fra kl. 2 til 5 blev
undervist i et lokale på Vejgaard Af!10ldshotel i dansk, regning og
samfundslære. Fra kl. 5 til 6 gik de til gymnastik på Vejgaard Vestre
Skole. På den måde blev der også arbejde til en af tidens mange ledige lærere. l 1939 var den ny fodboldbane færdig og blev indviet den
11. juni af sognerådsformand Berthel Kristensen, der for øvrigt var
ideens fader.
Året før indvielsen af fodboldbanen blev der den 12. september
afholdt en konkurrence i en helt tredje sportsgren på Signalbakken et motorløb arrangeret af ·Nimbus-Klubben Aalborg" med deltagelse
af flere tilsvarende klubber i andre jyske byer. Løbet blev en stor og
spændende succes, overværet af 5.000 begejstrede tilskuere.
Under 2. verdenskrig- i 1944 købte Nørre Tranders katrumme Bakkegaarden af A/S De danske Svovlsyre- og Superfosfatfabrikker, som
i 1941 havde indstillet produktionen i Aalborg og derefter nedlagt
fabrikken.
Formålet med købet var at skaffe parcelhusgrunde; for efter at Aalborg katrumme i 1936 havde købt Sohngaardsholm, havde Vejgaard
ikke flere udviklingsmuligheder mod syd.
I besættelsesårene skete der betydelige forandringer på Bakkegaardens område. Den tyske Værnemagt fjernede Kovshøj og ·Den flade
Bakke" samt nåede at gøre et indhug i vestsiden af Borgbjerg. Sam93

men med Kovshøj forsvandt også Set. Hans kilde for bestandig. Hensigten med denne vandalisme var at skaffe materialer til at kamuflere
de mange bunkers, besættelsesmagten byggede til forsvar af flyvepladsen i Rørdal. Transporten deJtil foregik ved hjælp af en tipvognsbane, som blev anlagt udelukkende for tilfældet.
Efter krigens afslutning begyndte Nørre TJ·anders kommune at
udstykke veje og byggegrunde på Bakkegaardens område, men den
videre udvikling tog først fart, efter at kommunen den l. april 1950
blev indlemmet i Aalborg, eller som man helst udtrykte det i Vejgaard
·blev sammenlagt med Aalborg«.
I dag er Bakkegaardskvarteret begrænset af Øster Sundby Vej,
skrænten langs Østre Alle og Øster Uttnlp Vej. Bakkegaarden og det
tilhørende hus Ishøj er borte. Kun nogle af havens træer viser, hvor
bygningerne lå. Begge endte som boliger for husv1lde. l 19':5':5 var der
ifølge Aalborg Vejviser 11 voksne personer på adressen på Bakkegaarden og 4 på Ishøj fomden et ukendt antal børn. Om en af beboerne fortælles, at han af og til arbejdede på havnen i Rørdal med at
stable cementsække ombord i bl.a. ØKs motorskibe. Under dette hårde arbejde blev han opmærksom på et andet lastmm, som var opfyldt
med Carlsbergøl. Øllet fandt han udmærket som middel til at skylle
cementstøvet af halsen. Det gjorde han derefter så grundigt, at han
først vågnede op nede i Biscayen. Som blind passager blev han sat i
land i Lissabon, hvorfra hjemrejsen til Bakkegaarden foregik på konsulatets regning. l vejviseren for 1956 nævnes Bakkegaarden ikke
mere, medens Ishøj stadig opføres som ejet af Aalborg kommune og
med de samme 4 beboere som året før. l 1967 er også Ishøj slettet af
vejviseren.
Bakkegaarden og Ishøj blev nedbrudt for at give plads til Limfjordskollegiets 6 bygninger, der blev opført i løbet af årene 1967 til
71. De er bolig for 106 unge mennesker under uddannelse. Sanunen
med det nedlagte stadions klubhus, som i udvidet stand benyttes af
Atletklubben Thor Vejgaard, er Limfjordskollegiet de eneste bygninger på Bakkegaardskvarteret, der ikke er rækkehuse eller villaer. Dog
er Købkesvejs ulige numre fra l til 15 og Bakkegaardsvejs lige numre fra 60 til 74 opført som socialfilantropiske huse.
Til glæde for kvarterets beboere og andre er området så kuperet,
at det ikke har været muligt at udstykke alt til bebyggelse. Derfor er
der bevaret nogle grønne onu·åder som alle er kommunale. Langs
vestsiden af Bakkegaardsvej er der kolonihaver. Signalbakken har fra
tidligere tid været beplantet, medens Hvilhøj og Borgbjerg er restau-
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reret og ellers henligger i nogenlunde uberørt naturtilstand. Fra disse
to højdepunkter er der et prægtigt udsyn dels over Aalborg og dels
til Vendsyssel. Et udsyn som ikke bør ødelægges ved yderligere
træplantning. Endelig er nogle af de grønne områder velegnet til vintersport. Et gode, der flittigt benyttes, blot vejrguderne villege med.
Kvarterets gader har med undtagelse af Bakkegaardsvej navne efter
danske guldaldermalere. Et godt og værdigt navnevalg, når det ikke
var muligt at anvende lokale stednavne, fordi så indlysende og velegnede som Set. Hans Gade, Signalvej, Kildevældsvej og Kovshøjsvej
allerede på et tidligere tidspunkt var taget i brug uden for området.
Uanset hvad gaderne hedder, må Bakkegaardskvarteret med sine
grønne områder og vide udsyn regnes for et af de mest attraktive villakvarterer i Aalborg.
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Bryggerens Nordjyske Forbindelser
Af Ketty jahansson
Carlsbergbtyggeriets 150-års jubelår er nu ved at rinde ud. Bryggeriet
er blevet fejret godt og grundigt med en megadyr TV-serie og flere
spedaludstillinger på større og mindre museer samt ikke mindst af
kunderne, der i afvigte sommer har konsumeret btyggeriets produkter i hidtil uset mængde.
Når man de mange søndags aftener i TVs bedste sendetid sad parkeret foran skærmen, kunne man let få det induyk, at familien med
de problematiske familierelationer var et københavnerfænomen, men
det er langtfra tilfældet. Mange af hovedpersonerne er nemlig udrundet af den vendsysselske og thyholmske muld.
Også Brovst og Nørresundby har en plads i historien. Carl Jacobsens livslange ven, lægen Sophus Møller, havde hele sin professionelle karriere som læge i nævnte lokaliteter. Det er med ham og hans
udførlige dagbøger, at Ø. Han Herred og Kjær Herred kommer ind i
historien som omdrejningspunkt for et nærmere kendskab til berømt-

"Nørkjær", Melholt. Christen Jacobsens fødehjem.
Fotograferet afCarljacobsen, 1910.
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hederne fra en mere privat synsvinkel. l. generation af familien
Jacobsen, Christen Jacobsen, var født i 1773 i fæstegården "Nørkjær"
i Melhalt ved Gerå. Christen var eneste søn af gårdfæster Jacob
Jensen og Gertrud Clemmensdatter. Skoleundetvisningen for almuens
børn var før skoleloven af 1814 højst uensa1tet i landets forskellige
egne - de fleste steder var den ringe, men i Dronninglund sogn, som
Melhalt hø1te til, var der oprettet de såkaldte "Prinsesseskoler". Disse
skoler var et eksperiment efter ide af prinsesse Sophie Hedvig, søster
til den senere Frederik IV, der ejede Dronninglund hovedgård. I hendes ejertid blev der i 1719 indrettet 7 skoler. Disse skoler dannede
forbillede for de senere i alt 240 "Rytterskoler", som Frederik IV i
1740'erne oprettede på krongodset.
Gerå havde den syvende og sidste prinsesseskole, så Christen havde fået en vis almen skoleuddannelse.
Begge forældre døde i 1790'erne -faderen sidst i 1799. Landboreformerne var i fuld gang og fæstegårdene blev mange steder solgt
til selveje. Christen havde tilsyneladende ikke interesse i at fortsætte
ved landbruget, men søgte som så mange andre bønderkarle til
hovedstaden. København havde på denne tid omved 100 bryggerier,
der altid havde brug for folk, der ville og kunne bruge næverne.
Christen blev btyggerkarl, og da han kunne mere end sit Fadervor,
gik han ind i faget og blev efterhånden selvstændig btygger.
Christen giftede sig i 1810 med Caroline Frederikke Schelbech, der
var datter af en silkevæversvend. Ægteparret fik i 1811 en eneste søn
Jacob Christen (I.C.).
Christen Jacobsen var en videbegærlig mand, der gerne ville forbedre øllets kvalitet. Det springende punkt var gæringen, som var
svær at styre, hvorfor øllet blev af svingende kvalitet. Christen gik til
forelæsninger i kemi. Hans vigtigste innovation var at styre temperaturen med et termometer - han betjente sig ikke mere af albuen som
..Vor mor" gjorde i btyghuset derhjemme.
Sønnen I.C. skulle naturligvis være brygger og gerne en bedre
sådan end faderen, derfor blev han kraftigt opfordret til at forøge sin
viden om gærens kemi og I.C. fulgte Faders vilje.
I.C. havde fra skoletiden en rigtig god ven, Lauritz Ridder Møller,
der var søn af kantoren og organisten ved Domhuskapellet Lauritz
kom i lære i Reitzels boghandel, der også var forlag for vore kendte
danske skønånder: J. L. Heiberg, H. C. Andersen, B. S. Ingemann,
Søren Kierkegaard og MadamMangorikke at forglemme.
I.C. og Lauritz tilbragte meget af fritiden sammen, men delte ikke
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interessen for kemi og andre naturvidenskabelige fag. I.C. fulgte såvel
Faders - som Moders vilje på væsentlige punkter i tilværelsen.
Et ægteskab i den opstigende borgerklasse i 1800-tallets København var en vigtig sag, som forældrene ikke uden videre kunne overlade til de unge. Bryggerfamilien i Brolæggerstræde i København så
sig grundigt om efter en passende ægtemage for den eneste søn, der
skulle arve virksomheden.
Blikket var faldet på en purung købmandsdatter fra Thisted, Laura
Holst. Caroline Jacobsen havde en søster, Juliana Marie, der var lærerinde i Thisted og Christen havde et næstsøskendebarn, Cille Marie
Bruun, der egentlig kom fra Hals, men som boede til leje hos
købmandsfamilien og ellers ernærede sig som modehandlerinde.
Det kunne være gennem disse to damer, Caroline Jacobsen havde
fået et tip om en passende svigerdatter.
Pasprotokollen i Thisted fortæller, at Laura Holst i foråret 1834 rejser til København sammen med ovennævnte Cille Marie Bruun.
Laura var kun 15 år gammel, da hun kom til btyggergården som
tjenestepige og selskabsdame for Caroline Jacobsen. Btyggerfruen
kunne nu både oplære hende og se hende grundigt an som evt. kommende svigerdatter.
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Laura blev i TV-serien på det skammeligste portrætteret som et
Guds ord fra landet, der egentlig aldrig fandt ud af, hvad det hele
handlede om.
Laura var 6. og yngste barn af købmand Lars Hillmann Holst og
Helene Cathrine Steenstrup. På fædrene side var slæglen Holst parykmagere bl.a. i Aalborg, men har egentlig sin rod i Hallund sogn i
Vendsyssel.
Billmann-navnet stammer fra en formoder, der var præstedatter fra
Stavanger i Norge. På mødrene side var det præsteslægter og stort
hartkorn i Thy og på Mors. Lauras morfar, Frantz Vogelius Steenstrup
der var herremand på hovedgården Nandrup på Mors, var især kendt
for sit studeopdræt. Nandmp-stude var en særlig kvalitet. Da han
døde i 1810 arvede Lauras mor 50.000 Rdl. Det var ikke småpenge,
men statsbankerotten tog nok sin andel af rigdommen. Steenstrupslægten fostrede i 1800-tallet en række fremragende videnskabsmænd, f.eks. Japetus Steenstrup - naturvidenskab - og Johannes
Steenstrup - historie. Købmandsfamilien i Thisted havde l søn og 5
døtre. Johannes (1805-42), der var gift med en præstedatter, overtog
faderens forretning i 1836, Lyna Marie (1806-90) blev gift 1837 med
forpagter Chr. Albrechtsen, Vindelev ved Vejle, Frantsine (1808-90)
blev gift 1830 med provst Chr. Djørup, Nicoline (1809-80) gift 1832
med amtmandens søn, byskriver Andreas Faye, Thisted, Johanne

Familien Holst 1818. Fv. Madame Holst, Husjomfruen, Johanne
Bertheline f 1812, Frantsine f 1808, Nicoline f 1809, Johannes
Vogeliusf 1805, Lyna Marie f 1806 og kbmd. Holst.
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Bettheline (1812-67), modehandlerinde, gift 1848 med guldsmed
Sune, Thisted, Laura (1819-1911) gift 1839 med brygger J. C. Jacobsen.
Thisted var i begyndelsen af 1800-tallet en lille købstad med en
travl limfjordshavn og en række købmandsgårde, der betjente det store opland. Byen var desuden administrationsby for Thisted amt.
Toppen af hierarkiet i købstaden var helt naturligt amtmanden, der
i begyndelsen af 1800-tallet var den højtrespekterede amtmand Gerhardt Faye . Studerer man fadderne til familien Holsts børn, kan man
få et fingerpeg om omgangskredsen. Foruden den velhavende herremandsfamilie på Nandrup og præsterne af Steenstrupslægten bestod
vennekredsen af alle de ledende familier i embedsmandsstanden:
Amtmanden, amtsforvalteren, byskriveren, toldforvalteren og kammenåden - k01t sagt, købmandsfamilien tilhørte den første kreds.
Da Laura skulle giftes var broderen og de 3 ældste søstre allerede
gift - alle indgiftet i stort hattk01·n og embedsstanden - en brygger
rangerede ikke helt i top, men der kunne måske forventes velstand i
hovedstaden. Lauras mor, der var enke, gav dog sin tilladelse til forbindelsen.
Det var gennem Laura og hendes slægtninge - først og fremmest
naturvidenskabsmanden Japetus
Steenstrup og lægen, Frans
Djørup, der var bror til Lauras
svoger, Chr. Djørup, at I.C.
Jacobsen kom i kontakt med det
akademiske miljø, som han
beundrede. Som praktiker var
han tilbageholdende, men med
det nære venskab, som han sluttede med de to unge m'ænd, fik
han et løft, som i høj grad kom
ham til gode.
Ved Christen Jacobsens død i
1835 blev I.C. bestyrer af bryggeriet og fik derved en øget
arbejdsbyrde og et stort ansvar.
Men der blev også tid til overs til
den gamle ven, Lauritz og til de
nye akademiske venner.
Carl Jacobsen og
I 1839 blev det til giftermål
Sophus Mølle1~ 1852
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med Laura og k01t tid efter giftede Lauritz sig med sin Jacobine Friis.
I.C. og Laura fik en søn i efteråret 1840, men han døde efter nogle få
dages forløb. Lauritz og Jacobine fik også en søn i dec. 1840. Denne
søn blev døbt Sophus Carl Abraham Theodor Møller. I marts 1842 fik
I.C. og Laura igen en søn, der blev døbt Carl Christian HilmannJacobsen.
De to små drenge, der begge var enebørn, blev hinandens første
og bedste venner- et venskab, som de næsten havde fået i arv.
I 1844 foretog de unge fædre en lang rejse til Venedig og Svejts.
Begge skrev dagbog. I. C. ironiserer over Lauritz, der var bange for
at klatre i bjerge. Lauritz konstaterer til gengæld, at I.C. er glad for
smukke damer og inviterer på køretur i de forskellige byer, hvor de
nu kormner frem.
På veJen hjem passerer man Ntirnberg, hvor der købes legetøj til
sønnerne. Sophus fik en flot legetøjsborg, der stadig eksisterer - nu i
B1yggergaarden i Nørresundby.
De to drenge var meget forskellige. Sophus var alt det Carl ikke
var: Begavet, flittig, kunstnerisk anlagt med evner for tegning og
maleri, musik m.m. og sidst men ikke mindst systematisk og pertentlig og eksemplarisk velopdragen. Sophus blev elev i det von Westenske Institut - en slags handelsgymnasium. Carl blev elev i Borgerdydskolen.
Sophus var som sin far en ivrig dagbogsskribent Det er i denne
sammenhæng vi kommer til at kende Sophus fra 14-års alderen til
1899 hvor han døde knap 59 år gammel.
I sommeren 1855 var Sophus Møller første gang i vor landsdel i selskab med Laura Jacobsen og Carl. Denne rejse har resulteret i en hel
dagbog, som han kalder ']yllandsreisen". Selskabet var på rejse til
Hjørring i anledning af sølvb1yllup hos provst Chr. Djørup og hustru
Frantsine, der var Lauras søster.
Sophus fortæller detaljeret om rejsen, der foregik med hjuldamperen »Iris" fra København til Aalborg, derefter med rofærge over Limfjorden til Nørresundby og videre med postvognen til Hjørring via
Tylstrup kro og Brønderslev kro, hvor man indtager forfriskninger og
strækker lemmerne.
I provstegården, hvor Vendsyssel historiske Musemn nu har til
huse, var der en stor familie med flere kusiner. Det er her Carl stifter
bekendtskab med sin l år yngre kusine Emilie, som han senere hemmeligt forlover sig med mod Faders vilje.
Provst Chr. Djørup var i 1850 flyttet til Hjørring efter et embede
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som provst i Klim, Vust, Thorup pastorat i V. Han Herred. Provsten
var en såre vidende herre, der var forfatter til Landhusholdningsselskabets værk om Thisted Amt. Provst Djørup, der var en meget
respekteret mand, endte sine dage som provst i Karlebo på Sjælland.
Sophus var Carls bedste legekammerat og ven for hele livet. Af
Sophus Møllers dagbøger forstår vi, at han for det meste var inviteret
med, når I.C. var på tur med Laura og Carl rundt i Nordsjælland for
at se på seværdigheder. Senere, da drengene blev ældre, tog de selv
pa ekskursioner rundt på Sjælland og til Skåne.
Forældrene vedblev at omgås på en afslappet facon f.eks. til jul og
fødselsdage, også efter at familien Jacobsens husførelse antog andre
celebre former, da man flyttede til Valby.
Kredsen omkring den rige b1ygger i Valby kom efterhånden til at
omfatte alle toneangivende personer i hovedstaden, og det kom
Sophus Møller til at nyde godt af på mangfoldige områder.
Sophus Møller blev student i 1859. I sommerferien var han inviteret til Mariager, hvor en ven fra Carlsbergkredsen, Juristen H. J. Lindahl var landvæsenskommissær. Da Sophus Møller gik ombord i rutebåden i København var der en af vennerne, der advarede ham mod
"at få skår i hjeltet«. Det undrede han sig noget over på rejsen. Hos
Lindahls var et par unge damer bl.a. en vis Anna Heibroch - 16 år
gammel - der var plejedatter. Anna var født på Børglum Kloster, hvor
faderen, Knud Karmark Heibroch, var godsinspektør. Efter moderens
tidlige død kom Anna i hjemmet hos Lindahls, hvor hun fik en glimrende uddannelse. Anna og Sophus blev indtaget i hinanden og holdt
forbindelsen vedlige i de næste mange år.
I sommeren 1865 blev de forlovet i riddersalen på Lindenborg slot
i Himmerland, hvor Annas far nu var blevet godsinspektør.
Efter studentereksamen studerede Sophus Møller medicin. Ved krigen i 1864 var han kommet så langt, at han kunne blive underlæge
ved et lazaret oprettet på Ålholm slot på Lolland. Efter turnusåret på
Frederiks hospital i København (nu Kunstindustrimuseet) mødte han
tilfældigt i sommeren 1869 en studiekammerat, Faber, der var praktiserende læge i Brovst i Ø. Han Hened. Faber, der egentlig var fra
Holstebro, skulle tilbage til fødebyen. Kunne Sophus tænke sig en
praksis i Brovst. Ja, hvorfor ikke?
Sophus fik nu en mulighed for at blive gift og forsørge en kone.
Anna og Sophus blev gift i Blenstrup kirke den 26. november 1869.
Det unge lægepar lejede et hus ikke langt fra Brovst kirke - i dag
Månevejen 4.
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Lægeboligen i Brovst. (Nu Månevejen 4)
Malet på træ. Sign. Sophus Møller, 1873.

Ø.- og V. Han Herred udgjorde juridisk-gejstligt og sundhedsmæssigt en enhed med administrativt centrum i Kettrup, hvor der var herredsfoged, distriktslæge og apotek.
Sophus Møller skulle nu til at oparbejde en praksis og et levebrød
i Ø. Han Herred, der strakte sig mellem hav og fjord og med en stærk
konkurrent i . Den kloge Kone" Kristiane i Bækken.
Det har sikkert ikke været let for en Københavner med meget stort
K at skulle undvære alle de kulturelle tilbud, som hovedstaden kunne tilbyde og som Sophus Møller var en ivrig nyder af.
Naturen i Han Herred er storslået og det forstod Sophus Møller at
værdsætte. Han tabte helt sit hjerte til Fosdalen, som dengang var
aldeles ukendt for hovedstadens folk.
Det unge lægepar skaffede sig hurtigt en omgangskreds af proprietærerne på Boelsgården, Bratskov og Langeslund på Brovst-kanten,
men også fjernere familier på Aagaard ved Fjerritslev, Aalegaard og
Gundestrup og andet større hartkorn. Desuden en kreds af præster
her især pastor Thomsens i Brovst og pastor Redsteds i Lerup, der vedblev at være nære venner, efter at de havde søgt andre græsgange.
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Anna og Sophus Møller fik 3 børn, mens de var i Brovst. Ingeborg
f. 1870, der bl.a. havde Carl Jacobsen som gudfar. Axel f. 1873 og
Dagmar f. 1874. Sophus Møller fik rig lejlighed til at beskæftige sig

med sine fritidsinteresser. Han tegnede og malede og gik med liv og
sjæl op i havebrug. Han anlagde en flot have både til p1yd og nytte.
Der blev dyrket en mængde spændende grontsager, som sikkert har
været aldeles ukendte i Brovst og så naturligvis blomster i lange
baner. Haven blev nøjagtigt beskrevet år for år afsluttet med en farYelagt skitse.
Det var i Møllers tid, der kom apotek til Brovst. I 1876 lykkedes det
at få oprettet et filialapotek af Kettrup apotek med en farmaceutisk
uddannet bestyrer. Apoteket blev selvstændigt i 1898 og flyttet til det
nuværende sted ved hovedvejen i 1937.
Carl Jacobsen var på besøg i Brovst i sommeren 1873. Ved denne
lejlighed var de 2 gamle venner på ekskursion til Fosdalen. Da Carl
skulle rejse tilbage til København, inviterede han Sophus til at ledsage sig til Viborg, hvor de ville bese Viborg Domkirke, der var under
genopbygning.
Praksis i Brovst var mager, så
}r-ti"·, ~ 1; {1<(.., .t,
)(~ /
, isn.
Møller var på udkig efter et
distriktslægeembede. Ved et
besøg i København fik han en
meget smuk anbefaling af bqgger I.C. Jacobsen, der var en
faderlig god ven. Det varer nogle år og ansøgninger, inden det
lykkes at få et embede. I 1878 fik
Sophus Møller distriktslægeembedet for Kjær Herred med
bopæl i Nørresundby.
Afrejsen fra Han Herred skete
med maner. En kreds af ledende
skikkelser i det ganske herred
indbyder til en festlig sammenkomst på Ø. Svenstrup Kro. Apoteker Kjær i Kettrup holder festtalen og apoteksbestyrer Wahlmann, Brovst apotek, har forfatSkitse af den nyanlagte have,
tet 2 festsange - den ene til
Anna. Afslutningsvis holder Sop1873.
u..r.:<....

.. ..-..:..
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hus Møller en bevæget takketale. Det unge lægepar har formået at
skaffe sig en stor kreds af venner, som de fastholder i årene fremover.
I Nørresundby blev økonomien lettere og der var helt andre muligheder for kulturelle adspredelser med den nære beliggenhed til Aalborg. Her var teaterforestillinger, koncerter og selskabelige foreninger. Det var ikke hovedstaden, men dog noget helt andet end Brovst.
Fra Sophus Møllers dagbøger kan vi fornemme byens kulturelle
puls. Lægeparret er selv aktive i dilettantforstillinger og musikarrangementer- de spiller selv smukt og gerne - Sophus er med i en kammerkvattet kaldet Grisen. "Grisen" afholder "Grisefester" og "Griseskovture" der foregår med hestevogn til Lundby krat, Rebild Bakker,
Buderupholm, Mossø og andre lokaliteter.
Sophus Møller førte særlige dagbøger over "Reiser og Smaatoure".
(Eu Sruaai.uur kunne være til Lundby Krat eller Rebtld.). Fra 1~55 til
1899 er der beskrevet 66 sådanne rejser og småture.
I de 9 magre år i Brovst blev det kun til 2 rejser til København i
1873 og i 1877. Med de forbedrede økonomiske forhold i embedet i
Nørresundby kunne der nu blive råd til et årligt 3 ugers besøg i
hovedstaden. Det er gennem disse rejseoptegnelser vi har fået mulighed for at kigge inden for hos venner og bekendte i København.
Sophus Møller er hver dag
hos såvel de unge Jacobsens Ottilia og Carl - som hos gamle
Jacobsens. Sophus er som i gamle dage med til frokoster og middage hos Jacobsens, på køreture
med damerne, i teatret og til
koncerter og udstillinger - ofte
ledsaget af Ottilia, som bliver en
nær ven af Sophus og familien i
Nørresundby.
Sophus var også tilstede hin
oktoberaften i 1886, da Carl og
hans far blev forsonet efter de
bitre stridigheder.
I de kredse, som Sophus Møller og Jacobsens tilhørte gik man
på høflighedsvisitter hos hinanden. Når det tygtedes, at Sophus
Carl Jacobsen og Ottilia Stegman n. Forlovelsesbillede 1874.
Møller var i byen, var der en
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strøm af visitter hos forældrene, her nævnes en række af kredsen
omkring Jacobsen-familien, der også er blevet Sophus Møllers venner. Med andre ord, Sophus Møller var ikke glemt, selv om han til
daglig boede i en fjern provins.
Hjemme i Nørresundby blev lægeparret hurtigt centrum i en udsøgt
kreds med kulturelle interesser af forskellig art.
En af de mere faJ.verige var danselærerinde Augusta Zangenberg,
der var født i Thisted. Frk Zangenberg gav danseunde1visning i
Nørresundby, Aalborg, Brønderslev og Hjørring. Når hun var i Nørresundby-området boede hun altid hos Sophus Møllers og blev en
meget god ven af hele familien. Augusta Zangenberg var et meget
arkæologisk interesseret menneske med blik for oldtidsfund. Det var
hende, der i 1896 foretog de første større udgravninger på Lindholm
Høje assisteret af Sophus Møller, der foretog opmålingerne.
De første indikationer stammede fra 1889, hvor der efter en storm
var gået hul på græslaget Man henvendte sig til Sophus Møller, der
havde forstand på lidt af hvert. lVIøller skikkede bud til Nationalmuseet til en god bekendt, der var arkæolog. Han kom til stede, men det
blev ikke til et udgravningsprojekt
Frk. Zangenberg ville gerne have købt højene, men der gik begærlighed i sagen. Ejeren af arealet vejrede store penge, da ban blev
klar over oldtidsfundene. Heldigvis kom der andre interesserede til.
En plantageejer Lassen, der havde tjent en formue på Sumatra, købte
højene og skænkede dem til Nørresundby kommune til et parkanlæg.
Lassen var stedsvigersøn til herredsfoged og borgmester N. Andersen, men Sophus Møller kan muligvis via sine københavnerforbindelser have haft en finger med i spillet. En dagbogsoptegnelse fra
september 1898 viser, at Sophus Møller har besøgt plantageejer ]. F.
Lassen i København og senere dagbogsoptegnelser taler om visitter
og genvisitter. Sophus Møllers veje er uransagelige.
Carl og Ottilia Jacobsen var på enkelte besøg i Nørresundby. Ved
en ganske særlig lejlighed kastede de glans over en stor familiebegivenhed - Sophus Møllers datter Ingeborgs b1yllup med landinspektør Fr. Messerschmidt på midsommeraften 1892.
Carl Jacobsen sørgede godt for sin guddatter- ban havde i god tid
sendt en anvisning på 5.000 kr. til brudeudstyr. Sophus Møller gik
meget op i planlægningen af festen. Bordplanen er foreviget i dagbogen. Her kan vi erkyndige os om Ottilia og Carls placering som
hædersgæster.
Ved Anna og Sophus Møllers sølvbryllup i 1894 måtte Carl og Ot-
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Anna og Sophus Møller ca. 1894.
tilia sende afbud. Til gengæld sendte de en overmåde flot gave - et
håndmalet frugtstel i Worcester-porcelæn.
Lægeparrets 2 døtre var nogle år ældre end Carls ældste datter
Theodora, men også 3. generation holdt forbindelse med hinanden i
form af ferier i hinandens hjem.
Sophus Møllers interesse for kunst og kultur skaffede ham bestyrelsesposter i Aalborg historiske Museums bestyrelse og i Kunstforeningens ditto. Hver gang en eller anden kulturpersonlighed fra
hovedstaden var på disse kanter gjorde de visit hos Sophus Møller.
På Carl Jacobsens anbefaling blev Sophus Møller medlem af Oldskriftsselskabet, resten af sine mange tillidsposter klarede han selv.
Sophus Møller var medlem af lægeforeningens styrelse og tillagde
sig stor hæder ved sammen med læge Magnus i Hobro at udgive:
Håndbog for distriktslæger.
Sophus Møllers sidste rejse gik til København i slutningen af september måned 1899. Rejsens formål var at konsultere en mavespecialist Den 24. september var han sammen med døtrene gæst ved
Ottilia og Carls sølvb1yllup, der var et enkelt foretagende med en frokost for de nærmeste venner.
Efter hjemkomsten i begyndelsen af oktober gik det hastigt tilbage
med helbredet. Den sidste indførelse i dagbogen er fra den 14. no108

vember, hvor han med 1ystende
hånd skriver:

"Ottilia kom med Dampskibet fra Købenbavn for at
besøge mig
Brev fra Carl fra Rom•.
Sophus Møller døde den 19. november 1899 knap 59 år gammel. Ved Sophus Møllers død
skrev Laura Jacobsen i et brev til
Anna:

-Sophus var Carls eneste
sande Ven og den Kjæreste,
Gravsten på Nørresundby
han bavde.
Det vm· mit højeste Ønske,
kirkegård.
at de to smaa Drenge skulde komme til at elske hinanden som Søskende, da de ingen selv
havde, og jeg har faaet dette Ønske opfyldt·.
Carl Jacobsen deltog i begravelsen, der havde meget stor deltagelse.
Den sidste hilsen fra Carl til vennen var en gravsten - en kopi af en
attisk gravstele fra det 4. årh. f.v.t. udført af billedhugger Aarsleff med
inskriptionen: Sophus og Anna fra Carl og Ottilia.
Gravstenen står stadig på Nørresundby kirkegård som et varigt minde over et trofast venskab mellem Lægen og Bryggeren.

Kilder:
Sophus Møller: Dagbøger, Rejsedagbøger, upubliceret. (Kopi i Sundby Samlingerne, Nørresundby)
Jyllandsrejsen. Dagbogsoptegnelser af Sophus Møller v. Johs. E. Tang
Kristensen. Vendsyssel Historiske Museum, 1986
Johs E. Tang Kristensen & Ketty Johansson: Lægen og b1yggeren.
Sophus Møller og Carl Jacobsen. Nørresundby Byhistoriske Samling,
1984.
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Ketty Johansson: Mens vi venter på Bryggeren. i:
SUNDSHOLMEREN, nr. 47, 1995
Birgit Øskov & Anton Blaabjerg: Er du i familie med bryggerne? i:
Tillæg til SLÆGTEN, Forum for slægtshistorie, 1997.

110

Litteratur om Himmerland og
Kjær Herred 1996-1997
Ved bibliotekar Jeppe Hansen,
Det Nordjyske Landsbibliotek, Aalborg.
Fortegnelsen omfatter litteratur, som er udkommet i 1996-1997, suppleret med enkelte titler fra tidligere år.
Artikler i ..fra Himmerland og Kjær Herred", er ikke medtaget.
Periodiske publikationer medtages kun første gang, de udkommer.
3 af de hidtil faste underrubrikker (.. Nordjyllands Amtskommune",
·Aalborg Kommune" og "Aalborg Universitet. ) er med årene blevet
mindre og mindre. Fremover vil disses indhold enten blive placeret i
..fra Himmerland og Kjær Herred i almindelighed" eller i de sogne,
hvmtil de passer.
Det Nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelser om
manglende titler.

Himmerland og Kjær Herred i almindelighed:
Analyse af den nordjyske erhvervsstruktur.
Arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik,uddannelsespolitik.
Foreningen til Analyse af den Nordjyske Erhvervsstruktur, 1996.
360 sider (lO hefter).
Andersen, Per: Heterotroft plankton i Limfjorden 1983-1993.
Limfjordsovetvågningen ved Ringkjøbing,Viborg, Nordjyllands Amter.
102 sider, illustreret. (Vandmiljøovervågning).
Ande1·sen, Per: Plankton i Limfjorden 1983-1993.
Limfjordsovetvågningen ved Ringkjøbing,Viborg,
Nordjyllands Amter, 1996. 210 sider, illustreret.
Bergh, Ole: 100 år med mindre skibe.
Rederiforeningen for Mindre Skibe,
Aalborg Universitetsforlag, 1997. 96 sider, illustreret.
Bugge Mortensen, Henrik: På strejftog i Himmerland.
Rebild/ Sparekassen Hobro, 1996. 192 sider, illustreret.
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Danske præsters indberetninger
til Oldsagskommissionen af 1807.
Nord- og Østjylland. Wormanium, 1996. 348 sider, illustreret.
Fabricius, Kit: Stendyngegrave og kulthuse.
Studier over tragtbægerkulturen i Nord- og Vestjylland.
Akademisk Forlag, 399 sider + 8 bilag. (Arkæologiske Studier, 11).

Gi'r indgang adgang.
Turistattraktioner i Nordjyllands Amt for handicappede og gangbesværede.
Hjælpemiddelcentralen, 1997. 55 sider, illustreret.

Himmerland- fortid, nutid, fremtid.
Sparekassen Himmerland 125 år 1871-1996.
Instituttet for Fremtidsforskning/ Dathoprint,1996. 52 sider, ilh.1streret.
Johannesen, Eri.k' Danmark nu. Høst,1997.
Bd. l (Kort om landet, Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Ringkøbing
Amt, Århus Amt). 523 sider, illustreret.
juel Knudsen, Lars: Bundvegetation-Limfjorden 1995.
Limfjordsovervågningen ved Ringkjøbing, Viborg, Nordjyllands Amter, 1996. 137 sider, illustreret.
Kirkete1p-Mølle1~ Finn: Aalborg Amts Kredsdyrlægeforening
4. september 1896.
Dyrlægeforeningen for Aalborg og Omegn, 1996. 271 sider, illustreret.

Landskab, miljø og veje ...
Et portræt af Nordjyllands Amt. Nordjyllands Amt.,1996.
30 sider, illustreret + l bilag.

Lokalt skolesamarbejde i Silkeborg, Nordjylland, Køge,
Frederiksborg Amt og Sønderjylland.
Arbejdsministeriet/Undervisningsministeriet, 1996. 27 sider.
Mulvad, Mette: Unge i prof'tl.
Sundheden hos 13-19 årige i Nordjyllands Amt. Nordjyllands Amt.
Planlægnings- og Udviklingskontoret, 1996. 107 sider.
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Nordjyllands Amts grønne regnskab.
Mål, midler og resultater. 1996.
Nordjyllands flygtninge.
1997: april-.(4 nr. årligt) .
Petersen, Sonja: Mit liv som patient.
Omsorgens vilkår og vilkårlighed.
Gad, 1996. 130 sider. (Bistand Vilkår Sygepleje).
Ploug Hansen, jens: Lystfiskeri omkring Limfjorden.
Netværk Limfjorden/ Dansk Turismeudvikling, 1997.
50 sider, illustreret.
Qvistorjj, Helge V: Kontakten til Himmerland.
Himmerlands Elforsynings 75 års jubilæum.
Himmerlands Elforsyning/Jysk Lokalhistorisk Forlag.
DBK, 1997. 60 sider, illustreret.
Qvistor.ff, Helge V: Nordjyllands kyster. Kendte og Ukendte.
Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1996. 191 sider, illustreret.
Qvistor.ff, Helge V: Rold Skovs kilder.
Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1996. 64 sider. (Qvistorff-Årsbøger, 5).
Rasmussen, Helle: Sundhed for alle i Nordjyllands Amt 1996-98.
Nordjyllands Amt.
Planlægnings- og Udviklingskontoret, 1996.
24 sider, illustreret.
Roth, Eva: Socioøkonomisk undersøgelse af :ftskeriet
i Limfjorden.
Fiskeriøkonomisk Institut, 1996.
132 sider, ill. (Fiskeriøkonomi, 18:96)
Strandsbjerg, Niels: Posthuse i Nørrejylland.
En arkivregistratur.
Post Danmark/Udgiverselskabet ved Landsarkivet
for Nørrejylland, 1996.
Bd.1-2 (231+ 251 sider), illustreret.
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Støttrup, Josianne Gatt mfl.:
Evaluering af udsætninger af pighvarrer
i Limfjorden, Odense Fjord og ved Nordsjælland 1991-1992.
Danmarks Fiskeriundersøgelser/Landbmgsog Fiskeriministeriet, 1997. 35 sider, illustreret. (31:97).
Sørensen, Lone: Bundfaunaovervågning i Halkær Bredning
og Sebber Bredning.
Nordjyllands Amt. Miljøkontoret,
Forvaltningen for Teknik og Miljø,1997.
24 sider, illustreret. (1997: 1).

Sundhedspolitisk handlingsprogram 1996-1998.
Sundhed for alle i Nordjyllands Amt.
Nordjyllands Amt, 1996. 64 sider, illustreret.
Toft, Inga: Limfjordshistorier.
Attika, 1997. 120 sider.

3. Limfjordsforbindelse.
Landskabsæstetisk vurdering og visualisering Aalborg
Kommune/Nordjyllands AmtNejdirektoratet, 1996.
23 sider, illustreret.
3. Limfjordsforbindelse - fase 2.
Sammenfattende rappott august 1996.
Aalborg Kommune/Nordjyllands AmtNejdirektoratet, 1996.
80 sider, illustreret + l bilag.
Det tværsektorielle samarbejde
vedrørende selvmord/selvmordsforsøg
i Nordjyllands Amt 1992-1995.
Evalueringsrapport. Aalborg Sygehus.
Ungdomspsykiatrisk Afdeling m.fl., 1994.
26 sider, illustreret.
Vesthimmerlands Kvægavlsforening 50 år. 1946-1996.
Jubilæumsskrift.
Vesthimmerlands Kvægavlsforening, 1996.
47 sider, illustreret.
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Virksomhedsprojekt Nordjyllands Amt.
Et udviklingsprojekt for virksomheder i Nordjyllands Amt.
Dansk Kvalitets Rådgivning. 19 sider.

Enkelte lokaliteter
Durup
Tur-natur. Et væld af oplevelser.
Nørager Turistforening/Nørager Kommune, 1995.
Farsø
Predbjørn Jensen, Vagn: Dyrlægens Johannes.
Johannes V. Jensen og Himmerland. Farsø Bibliotek, 1996.
135 sider, illustreret.
Gunderup
Harding Sørensen, Carl og Anne-Lise Lykke Andersen:
Lundby-affæren.
(Skalk, 1997:3, s.20-26). - Om 1864.
Hals
Hals Marineforening. 50 års jubilæum.
Red.: Poul Krabbe. Hals Marineforening, 1996. 19 sider, illustreret.
Holstein-Rathlou, William:
Hou erhvervsliv i 150 året for Hou By 1996.
En beskrivelse af forhenværende og nuværende forretningsdrivende, håndværkere, industrier og institutioner i Hou by.
1996. 48 sider, illustreret.

Hou Skole i 100 år.
Red.:Anker Bøgholm m.fl. Hou Skole, 1996. 59 sider, illustreret.
l 00 år med el i Aalborg.
Af Helle Friis Therkildsen m.fl. Nordjyllandsværket, 1996.
117 sider, illustreret.
Jørgensen, Knud:
Et strejftog gennem det gamle Vester Hassing.
Eget forlag, 1996. 94 sider, illustreret.
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Aalborg-Århus. 400 kV højspændingsledning
fra Vendsysselværket til Trige.
Landskabelig vurdering og visualisering af 6 linieføringer.
Elsam, 1996. 47 sider, illustreret.
Hobro
Friis, Birte: Hobro i gamle postkort.
Europæisk Bibliotek, 1996. 75 sider, illustreret.
Hvorup
Dronningens Livregiment.
Perioden 1957-1997 fortalt i ord og billeder.
Red.: J. Boisen. 1997. 161 sider, illustreret.
Lindholm
Odins øje.
Friluftsteater på Lindholm Høje 17.-29. juni 1997.
Bjørnstrup Reklame, 1997. Folder, illustreret.
Lyngby
juul Nielsen,Henning: Terndrop gennem 500 år.
Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1997.
83 sider, illustreret.
Løgstør
Hav og fjord. Guide.
Turistguide for Løgstør og omegn.
Løgstør Avis/Løgstør Egnens Turistforening, 1997.
Lindhard, N.H.: Historien om Løgstør.
Krejl, 1996. 242 sider, illustreret.

Løgstør Fjernvarmeværk 40 år. 1956 - 19. juni 1996.
Løgstør Fjernvarmeværk, 1996.
39 sider, illustreret.
Monrad Hansen, Kirsten: Kampen om Limfjorden.
Fiskere og fiskeri i l990'erne.
Limfjordsmuseet, 1996.
34 sider, illustreret. (Limfjordsmuseets Småskrifter, 16).
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Søjberg, Hanne: Handicapprojekt.
Et projekt under Sundhedscenteraftalen mellem Nordjyllands Amt
og Løgstør Kommune fra l. februar 1993 til 31. januar 1996.
Løgstør Kommune, 1996.
116 sider, illustreret.

Nørresundby
Larsen, Bent T: Strøtanker om en afsluttet epoke- og en ny-.
SiD Nørresundby, 1995. 24 sider, illustreret.

Årsrapport for 1995/96 fra forsøgsundervisning
på Nørresundby Gymnasium og HF-Kursus.
Undervisningsministeriets Forlag, 1996.
150 sider, illustreret.
Ravnkilde
Brassøe, Kirsten: Nysum Grusgrav.
Forslag til lokalplan. Arbejdsblade Aalborg Universitet. Laboratoriet for Fotogrammetri og Landmåling.
Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, 1996.
110 sider, illustreret. (Skriftserie, 194).
Romdru p-Klarup
Elektriciteten og den røde hane.
Lokalhistorisk Forening for Romdrup-Klarup, 1996.
26 sider, illustreret. (Om 1907-1923).
Storvorde
Sommer Nielsen, Adolf Mord i Storvorde.
Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune, 1996. 20 sider. (20).
Sønderholm
Nielsen, Villiam: Anetavle over slægten Pedersen Salling.
Eget forlag, 1996. 206 sider, illustreret + l tillæg.
Ullits
Trafiksanering i Ul.lits.
Evaluering. Vejdirektoratet/Nordjyllands Amt.
Forvaltningen for Teknik og Miljø. Amtsvejvæsenet, 1997.
18 sider, illustreret.
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Aalborg
Affaldsplan for erhverv 1996-2007.
Aalborg Kommune. Magistratens 5. Afdeling, 1996.
41 sider, illustreret.

Affaldsplan for erhverv.
Status- og analyserapport
Aalborg Kommune. Magistratens 5. Afdeling, 1996. 77 sider.
Affaldsplan 1996-2007.
Aalborg Kommune. Magistratens 5. Afdeling, 1996.
16 sider, illustreret.
Algreen-Usiing, Helle:
Progression i uddannelsen fra basisuddannelsen 1992-93
til 5. semester 1994.
Aalborg Universitet. Det Tekniske Naturvidenskabelige Fakultet.
G-Studienævnet. 83 sider, illustreret.

Almindelige bestemmelser for kolonihaver.
Aalborg. Magistratens l. Afdeling., 1997. Folder.
Asp-Poulsen, Henning: Grønlandskvarteret.
Fra herregårdsmarker til bolig- og institutionsområde.
Bellis, 1997. 103 sider, illustreret
Baldursson, Einar Balvin:
Trivselsundersøgelse, Aalborg Tekniske Skole.
Skive Sygehus. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, 1997.
58 sider, illustreret.
Berntsen, Hans: Et helt nyt liv.
Berntsen (DBK), 1997. 210 sider, illustreret.
(Om den aalborgensiske forretningsmand og grundlæggeren
af Kristent Centrum).

Borgernes syn på Aalborg Kommune.
Analyserapport
Udarbejdet for Aalborg Kommune. KMD Dialog, 1996.
45 sider, illustreret.
118

Brostrøm, Torben: Lod og del.
Erindringer. Gyldendal, 1997. 150 sider, illustreret.
(Om forfatterens liv i Aalborg i 1930'erne og 1940'erne).
Brødslev Olsen, jan:
Evaluering af Manderådgivningen i Aalborg.
Et forsøgsprojekt under Socialministeriet.
Aalborg Universitet. Institut for Sociale Forhold
og Organisation, 1996. 130 sider. (LEO Serien,12).
Bømle1~

Tina Ussing: En anden hverdag.
Om psykisk syge misbrugere. Forskningsgruppen Arbejds- og
Levemiljøer, Aalborg Universitet, Forskningsenheden Differentieret
Social Integration/Alfuff, 1996. 106 sider.

Debat om miljø og planlægning-ideer og forslag.
Aalborg Kommune. Magistratens 2. Afdeling, 1996.
73 sider, illustreret.
»Den, der har skoen på, ved bedst,hvor den trykker''·
Forslag og ideer til fornyelse af Aalborg Øst.
Den indledende debat om bykataloget.
Aalborg Kommune. 2. Afdeling, 1996. 59 sider, illustreret.
Det sker på Skråen.
Udgivet af Ole Taudal Poulsen. Niels Juel, 1993.
211 sider, illustreret.
Dykanden.
Medlemsblad for Fjordens Dykkerklub. 1996 ff.
Dorge, Lone mfl.: Quo vadis, Aalborg.
Evalution. Vejdirektoratet 1996.
19 sider. (Notat/Vejdirektoratet, 40).
Evalueringsmaterialet »Sorte Svin og Rødvin''·
Aalborg Kommune m.fl., 1996. Bd.1-2 (40 + 48 sider), illustreret.

Forslag til vandforsynsplan.
Aalborg Kommune. Magistratens 5. Afdeling 1997.
38 sider+ 11 bilag (46 sider), illustreret.
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Forsøgsprojekt på Aalborg Universitet
om objektorienteret projektering.
Aalborg Universitet/Unde1visningsministeriets Byggedirekorat,
1996.130 sider, illustreret.
Fremtiden kommer af sig selv. Det gør fremskridtet ikke ...
SFA/DJØF Aalborg, 1996. 11 sider.
Fritiden i fremtiden.
Evaluering af de fritidspolitiske retningslinier og oplæg til debat
om fritidslivet.
Aalborg Kommune. Magistratens 4. Afdeling.
Folkeoplysningsudvalget, 1997.
Hovedområde, 1-2 (34 + 49 sider), illustreret.
Frivilligmarked
lørdag den 3. august 1996 på C.W. Obels Plads.
Budolfi Tryk, 1996. 8 sider + l bilag.
Gennemførelse af boligforbedringsprojekt.
1997-udgave (Lov om byfornyelse og boligforbedring)
(ejerens/rådgiverens eksemplar).
Aalborg Kommune. Magistratens 2. Afdeling, 1997.
52 sider.
Goifredsen, Ebbe:
Aalborg og Garnisonen.
Selskabet for Aalborgs Historie/Aalborg Historiske Museum, 1996.
145 sider, illustreret.
(Aalborg-Bogen, 1996).
Hatting, jens: Til Anders.
En fars dagbog.
Vinten, 1997, illustreret.
(Virkelighedens Verden). (Om en 10-årig drengs leukæmi).

100 års udvikling 1897-1997.
AIS Carl Christensen & Co. Grey, 1997.
12 sider, illustreret.
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Informationshæfte for Dansk Musiker Forbund,
Aalborg Afdeling.
Dansk Musiker Forbund, 1996. 15 sider.
Jubilæumsskrift-besøgstjeneste gennem 40 år.
Omsorgsorganisationen i Stor-Aalborg.
Budolfi T1yk, 1997.
Klostermarksskolen i 125 år.
Redaktør: Bent Sander Laursen m.fl.
Jysk Formt1yk, 1996. 24 sider, illustreret.
Krogsgaard, Hanne:
Borgernes mening om den 3. Limfjordsforbindelse.
En opinionsundersøgelse. Aalborg Universitet, 1996.
14 sider. (ISP's Skriftserie, 198).

Kultur & fritidsnøglen.
Red.: Claus Rene Pedersen. Aalborg Kommune.
Folkeoplysningsudvalget, 1996. 22+64 sider.
Kulturnatten Aalborg 11. okt. 1996.
Red.: Erik Jeppesen m.fl. Nordjyllands Bogtryk, 1996.
16 sider, illustreret.
Kulturpuljen Aalborg Kommune. Rapport 1996.
Aalborg Kommune.
Styringsgruppen for Kulturgmppen, 1996 sider.
4+14 sider.
Laursen, Erik:
Fra den ••todelte hjælper<< mod ••reflekterende teams«.
Rapport om et udviklingsprojekt, gennemført af Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Aalborg. LEO-Gruppen, Aalborg Universitetscenter.
Institut for Sociale Forhold og Organisation, 1996.
83 sider. (LEO-Serien, 1996:13).
Lilleør, Ove: Nørre Tranders Kirke.
1996. 22 sider, illustreret.

121

Luftkvalitetsplanlægning i Aalborg.
Sammenfatning. Aalborg Kommune. Magistratens 2. Afdeling, 1996.
19 sider, illustreret + 4 bilag.
Lydpotten.
Medlemsblad Aalborg Motor Klub. 1996 ff.
Madsen, Søren: Det begyndte i Aalborg.
Dansk Forenet Sudan Mission, 1996. 21 sider, illustreret.

Nord-Info.
Informationsblad for Nordjyllands, Ringkøbing og Viborg
Amter. Danmarks Idræts-Forbund, 1994 ff.
Nordjysk Kulturland. 27.9-20.10. 1996.
Kvægtorvet, Kedelhallen Nyhavnsgade.
Nordjysk Bogttykkeri.
32 sider, illustreret.
NOVI forskerpark og udviklingsselskab.
Red.: Allan Clausen m.fl.
Nordjyllands Videnpark, 1996. 23 sider, illustreret.
Nørgaard, Erik: I baronens seng.
2. oplag. Gyldendal, 1996. 237 sider, illustreret.
Pilgaard Engelbrethsen, Steen mjl:
Trådene samles ...
En rapport. Aalborg Kommune, 1997. 15 sider, illustreret.

Primitive overnatningspladser (shelters)
i Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune. Magistratens 2. Afdeling, 1996.
Folder, illustreret.
På sangens vinger.
En sangforening fylder 150 år.
Tekstbidrag: Knud Stuhr m.fl. Aalborg Sangforening af 1843,
1996. 125 sider, illustreret.
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Resultater fra uddannelsesevaluering på Aalborg Universitet.
Metoder, konklusioner og metodeovervejelser.
Red.: Lisbeth W. Sørensen. Aalborg Universitet, 1996.
99 sider (TNP-Serien, 37).
Sams, Mikael: Natbådene.
Historien om skibsruten Aalborg-København.
Tower, 1997. 35 sider, illustreret.
Samuelsen, Eivind: Bid i kasketten.
Bellis, 1996. 143 sider illustreret.

Serviceniveau og servicetilbud
for yngre med handicap og ældre i Aalborg Kommune.
Juli 1996. Aalborg Kommune. Magistratens 3. Afdeling, 1996.
8 sider, illustreret.
Skovfoged Laursen, Ib: Vejgaardfolk og Nørre Tranders Bønder.
Eget forlag, 1996. 179 sider, illustreret.

Den Sociale Skadestue.
Udgivet i anledning af l års dagen for åbningen den 25. sept. 1996.
Den Sociale Skadestue, 1996. 19 sider, illustreret.
Spejder-, gilde- og FDF-arbejdet i Aalborg
under 2. verdenskrig 1940-1945.
Nordjysk Spejdermuseum/Det Danske Spejderkorps. 1995.
50 sider, illustreret.
Spisekrogen.
En madkalender med opskrifter
fra Aalborg Tekniske Skole og DR, Nordjyllands Radio.
Aalborg Tekniske Skole, 1995. 96 sider, illustreret.
Støtte-avis for Aab Ishockey.
Støtteforeningen af 1996 for Aab Ishockey,l996. 7 sider, illustreret.
Traf'tkdage 95 på AUC.
Aalborg Universitet. Institut for Samfunds udvikling og Planlægning, 1995. Bd. 1-3.
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3. Limfjordsforbindelse-uddrag.
Udarbejdet af Møller & Grønborg.
Aalborg Kommune, 1996. Folder, illustreret.
Uglen.
Aalborg Universitet/Aalborg Universitetsforlag, 1996ff.
Vandsprøjten.
Hvordan en fjer bliver til 15 milliarder liter ødelagt drikkevand!
Aalborg Kommune. Vandforsyningen/Parkforvaltningen 1996.
7 sider, illustreret.
Aalborg. The International city.
Grefi/Aaiborg Erhvervsråd, 1997. 249 s1der, illustreret.
Aalborg Politi Orkester 1935-1995.
Redigeret af Hans Jørgen Poulsen m.fl.
Aalborg Politi Orkester, 1995.
49 sider, illustreret.
Aalborg Tekniske Skole - helt ny.
Aalborg Tekniske Skole, 1996. 20 sider, illustreret.
Årsrapport for De Frivilliges Hus.
Af Sussi Maack m.fl. 1996ff.
Års
Kirkeby, Per: At bygge i Års.
Skitser til musikhus. Red.: Jens Berthelsen.
Vesthimmerlands Gymnasium, 1996. 79 sider, illustreret.
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Meddelelser fra
styrelse og redaktion
Som det er fremgået af den udsendte aktivitetsfolder har der været 2
tur-arrangementer i indeværende år. En aftentur i Lundby Krat 11. juni
med Esben Buch som turleder og en sensomme1tur til Læsø 30.
august, ledet af Annette Bibby. Begge arrangementer, der var både
veltilrettelagte og meget udbytterige, havde beskeden deltagelse. Af
mulige årsager hertil har været nævnt den forsinkede udsendelse af
folder og årbog, idet førstnævnte kom så sent, at den ikke blev
udsendt til medlemmerne af Selskabet for Aalborgs Historie, Jysk
Arkæologisk Selskab og Kulturhistorisk Forening for Nordjylland,
Historisk Samfunds samarbejdspartnere både mht. egne arrangementer og de fælles Torsdagsforedrag. En anden, ikke uvigtig, faktor kan
være den sparsomme kommunikation mellem styrelsen og medlemmerne.
Generalforsamling holdtes under sensommerturen lørdag 30.
august på restaurant Bakken i Byrum med Gunnar H. Rebstrup som
ordstyrer.
Formanden omtalte i sin beretning både den store og smukt udstyrede 1996-årbog og den kommende 1997-årbog. På grund af omkostninger har styrelsen indhentet tilbud på trykning af årbogen og
besluttet at nedskære oplaget fra 1080 til 800. Restlagre af gamle
årgange skal nedskæres til 50 eksemplarer pr. årgang. Det tilstræbes
at færdiggøre årbogen til levering midt i november. Redaktionen er
fordelt mellem udvalgets medlemmer. Styrelsen arbejder desuden
med planer om at øge kommunikationen til medlemmerne. Medlemstallet har været stabilt i det forløbne år. Formanden rettede en tak
til kommune!·; pengeinstitutter m.v., der havde givet økonomisk støtte i årets løb, men fremhævede dog medlemskontingentets fundamentale betydning.
1996-regnskabet gav anledning til forespørgsler om mere rationel
udsendelse af materiale vedrørende Torsdagsforedrag m. v. og om
selve regnskabsopstillingen, men blev godkendt uden bemærkninger.
Birte Friis, Ketty Johansson og Torben Witt var på valg til styrelsen.
Alle blev genvalgt. Valborg Larsen, der ikke ønskede at fortsætte, blev
efter styrelsens forslag, afløst af Bent Klitgaard Jacobsen, Tylstrup.
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Også Hans-Aage Mink ønskede at udtræde af styrelsen. Generalforsamlingen godkendte, at styrelsen arbejder videre for at finde en
afløser.
S. Bugge Vegger ønskede ikke genvalg som revisor, i stedet valgtes Finn Øst Andersson, Nørresundby Bank, Ellen Marie Jensen genvalgtes.
Styrelsen udnævnte Søren Bugge Vegger, Karl Nielsen og Gunnar
H. Rebstrup til æresmedlemmer.
Styrelsen har siden, på et møde 10. september 1997, konstitueret sig
som det fremgår nedenfor. Thorkild Nielsen, Aars, har givet tilsagn
om at indtræde i stedet for Hans-Aage Mink. Det er blevet besluttet
at sende nyhedsbrev ud til medlemmerne med Aalborg Historiske
Mu:,euru:, jauual- ug ~epiemuer-uu~emlel~er, ~affiL meu årbogen, som
tilstræbes udsendt i november, og med brev i maj. I forbindelse hermed arbejdes der på at gøre det muligt, at forudbestille ture, og at få
billetpriser med inkluderede måltider. Der arbejdes desuden på en
regnskabsopstilling, hvoraf årets overskud eller underskud fremgår.
Hobro Offset og Bogttyk, Fortunavej l, Hobro overtager trykningen
af årbogen.
Redaktionsudvalget til nærværende årbog bestod af Eva Auken,
Bitte Friis, Ketty Johansson, Ove Paulsen og Jens Topholm.

Ove Paulsen
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Historisk Samfunds styrelse:
Ove Paulsen, Storvorde, formand
Eva Auken, Trængstrup, næstformand og sekretær
Birte Friis, Hobro, kasserer
Søren Beukel Bak, Nørresundby
Bent Klitgaard Jacobsen, Tylstrup
Ketty Johansson, Nørresundby
Anne-Marie Møller Knudsen, Aalborg
Thorkild Nielsen, Aars
Bent Olsen, Vejgaard
Jens Topholm, Aalborg
Torben Witt, Aalborg
Redaktionsudvalg:
Eva Auken
Birte Friis
Ketty Johansson
Ove Paulsen
Jens Topholm
Turudvalg
Bent Klitgaard Jacobsen
Anne-Marie Møller Knudsen
Bent Olsen
Ove Paulsen
Ad hoc-udvalg vedrørende økonomi og information
Birte Friis
Bent Olsen
Ove Paulsen
Formand
Ove Paulsen, Tofthøjvej 37, 9280 Storvorde, tlf. 98 31 84 70
Kasserer
Birte Friis, Viborgvej 20A, Klejtrup, 9500 Hobro, tlf. 98 54 69 70
Næstformand og sekretær
Eva Auken, Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup, tlf. 98 65 32 30
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Sammendrag af regnskab
for perioden
l. januar-31. december 1996
Jndtægt.:..:::
.e~r _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __

Kommuner
Arden
Aars
Hobro
Aalborg

2.000,00
500,00
500,00
7.500,00

Lokalhistorisk forening
Tipsmidlerne
Pengeinstitutter
Sparekassen Midtfjord
Sulsted Ajstrup

Tilskud ialt

_

10.500,00

4.699,00

350,00
3.000,00

3.350,00

18.549,00

Kontingent 1996
Salg af gamle årbøger
Billetsalg ved sommertur

77.025,00
595,00
1.083,75

Indestående på giro primo 1996
Indestående på bank primo 1996

10.233,18
36.427,44

Tilskrevne renter - giro
Tilskrevne renter - bank

Balance
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34,83
43,41

143.991,61

udgu~
~~
r

____________________________________

Trykning af årbog
Portoudgifter
Fotokopier, kuverter m.v.
Andel i torsdagsforedrag
Andel i portoudgift i forbindelse
med Torsdagsforedrag

46.577,50
5.037,50
3.828,80
6.000,00
3.048,00

3.000,00

Kontingent til SLF
Sommertur:
Bus
Planlægning
Vildmosemuseet

2.625,00
230,00
625,00

Balance

Passiver
Egenkapital
Balance

3.480,00
19.109,26
53.279,80
618,75
12,00

Indestående på giro ultimo 1996
Indestående på bank ultimo 1996
Girokonto - diverse gebyrer
Bank- diverse gebyrer

Aktiver
Lager af ældre årbøger
Kassebeholdning
Giro
Bank
Ikke indløst check
Balance

9.048,00

143.991,61

10.000
19.109,26
56,279,80
3.000,00

72.389,06
82.389,06

82.389,06
82.389,06

Undertegnede revisorer har dags dato gennemgået Historisk Samfunds regnskab og
har sammenholdt bilagene med kassebogens posteringer. Saldiene på bank- og
girokonti er afstemte. Der har intet været at bemærke.
Farsø, den 27. januar 1997
Aalborg, den 19. februar 1997
S. Bugge Vegger
Ellen Marie Jensen
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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 ..Yor Frue
Kirke i Aalborg" af overlærer Svend B.
Olesen.
Det Kongelige Landhusholdningsselskabs Beskrivelse af Aalborg Amt, udgivet i 1832 ved C. Christensen genopttyktes i 1979.
I anledning af Historisk Samfunds 75
års jubilæum i 1987 udsendtes i fotografisk genoptryk "Farstrup og Axelsans Dagbøger fra det 16., 17. og 18.
Aarhundrede·, udgivet i Aalborg ved
Ignatius Eecher i 1813.
I samarbejde med Aalborg Historiske
Museum n a n, ,o ,.l T "~..1~•~ .. ~ ·-' - -
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